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سمو الشيخ عيسى بن علي نائًبا لرئيس األولمبية

صـــدر عـــن النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة قرار بتعيين ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي بن خليفة آل خليفة عضـــًوا بمجلس إدارة اللجنة 

األولمبية البحرينية.
 كما انتخب مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتولي منصب نائب رئيس 

)17(مجلس اإلدارة.

منتخبنا العسكري بطاًل 
)١٦(للعالم لكرة القدم

قــال رئيــس مجلــس أمناء معهد البحرين للدراســات االســتراتيجية 
والدوليــة والطاقــة )دراســات( الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة 
إن مؤتمــر ومعــرض البحريــن للدفاع “بايدك” ليــس موجها ألي دولة 
ومنهــا إيــران بأي رســائل تهديد، موضحــًا أن البحرين هي بلد األمن 

والسالم.
المؤتمــر  فــي  لـ”البــالد”  ســؤال  علــى  ردا  عبــدهللا  الشــيخ  وأضــاف 
الصحافــي الــذي ُعقــد أمس بشــأن معرض ومؤتمــر البحرين الدولي 
الخليــج  التــي شــهدناها فــي  “التهديــدات األخيــرة   :2019 للدفــاع 
العربي، من اســتهداف للســفن ولناقالت وللمنشــآت النفطية، ليست 
بالجديــدة، فالتاريــخ يعيــد نفســه، والمطلــوب منــا هــو التعــاون مــع 
أشقائنا وشركائنا وحلفائنا للعمل سويا بهدف المحافظة على األمن 

اإلقليمي والبحري”.

“بايدك” ليس موجًها إليران

)07( رئيس مجلس أمناء “دراسات” يتحدث في المؤتمر الصحافي

حققـــت شـــركة “ألبـــا” إجمالـــي دخـــل 
شـــامل بلـــغ 10.7 مليـــون دينار خالل 
الربع الثالث للعام 2019، وذلك مقابل 
14.3 مليـــون دينار لنفـــس الفترة من 
العـــام 2018، أي بانخفاض بلغ 25 % 
على أساس ســـنوي. وأعلنت الشركة 
عن إجمالي أرباح بقيمة 29.2 مليون 

مقابـــل   2019 الثالـــث  بالربـــع  دينـــار 
19.0 مليون دينار خالل الربع الثالث 
2018، بارتفاع بلغ 53 % على أساس 

سنوي.

دخل “ألبا” بالربع الثالث

نهاية البغدادي... فجر نفسه وأطفاله

عسكر - ألبا

)14(

محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن عليسمو الشيخ خالد بن حمد

إبراهيم النهام

ماليين دينار
10

)11(
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

التشيك بذكرى 
العيد الوطني

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
بمناسبة  زيمان؛  التشيك ميلوش 

العيد الوطني لبالده.

جاللة الملك يتلقى تهاني سمو رئيس الوزراء وسمو لي العهد

اإلنجاز الرياضي العسكري تتويج لدعم العاهل للرياضة

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية تهنئة من رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة؛ بمناســبة فــوز منتخــب البحرين العســكري لكرة القدم بالميداليــة الذهبية لدورة األلعاب العالمية العســكرية المقامة في الصين. وفيما 

يلي نص البرقية:

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه 

ملك مملكة البحرين المفدى
الســـالم عليكـــم ورحمـــة هللا وبركاتـــه 

وبعد...
 فإنـــه ليســـرني أن أعبـــر لجاللتكم عن 
خالـــص التهانـــي والتبريكات بمناســـبة 
اإلنجاز الرياضي العسكري الذي حققه 
منتخبنـــا العســـكري لكرة القـــدم بالفوز 
األلعـــاب  بـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
الرياضية العســـكرية العالميـــة المقامة 
بجمهوريـــة الصين، وهو ما يعد إنجازا 
جديـــدا لمملكـــة البحريـــن يضـــاف إلى 
صـــروح اإلنجازات الكبيـــرة التي باتت 
تحققها المملكة في ظل عهدكم الزاهر 
وفي إطار ما تولونه جاللتكم حفظكم 
كبيريـــن  واهتمـــام  رعايـــة  مـــن  هللا 
للنهـــوض بكافـــة المجاالت ســـواء في 
التنميـــة  أو  االقتصـــاد  أو  الرياضـــة 

وغيرها.
فلقـــد كان لرؤيـــة جاللتكـــم الحكيمـــة 
أكبـــر األثـــر بعـــد هللا ســـبحانه وتعالـــى 
مـــن  العزيـــز  بلدنـــا  إليـــه  فيمـــا وصـــل 
مكانـــة رفيعـــة علـــى مختلـــف الصعـــد 
معاهديـــن  ودوليـــا،  وعربيـــا  محليـــا 
جاللتكـــم على مواصلة الجهد لتحقيق 
طموحاتكـــم العظيمـــة اســـتكماال لنهج 
التـــي  الشـــاملة  التنمويـــة  اإلنجـــازات 
تكفل الحياة الكريمـــة للمواطن وتعزز 
نهضـــة البـــالد كمـــا وال يفوتنا اإلشـــادة 
بالروح العالية والمثابرة التي التزم بها 
المنتخـــب العبين ومدربيـــن وإداريين 
حتـــى تحقـــق لهـــم هـــذا الفـــوز الكبير، 
داعيـــن المولـــي عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
جاللتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة 

والسعادة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وبعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
رئيـــس  إلـــى  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

خليفة بن ســـلمان آل خليفة؛ بمناســـبة 
فـــوز منتخبنـــا العســـكري لكـــرة القـــدم 
األلعـــاب  بـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
الرياضية العســـكرية العالميـــة المقامة 
بجمهوريـــة الصيـــن، وفيمـــا يلـــي نص 

البرقية:
العـــم العزيـــز صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

رئيس الوزراء 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

تلقينـــا ببالغ الســـرور واالعتـــزاز، برقية 
ســـموكم المهنئـــة، باإلنجـــاز الرياضـــي 
العسكري الذي حققه منتخبنا العسكري 
لكـــرة القدم بالفـــوز بالميدالية الذهبية 
بـــدورة األلعـــاب الرياضيـــة العســـكرية 
العالميـــة المقامـــة بجمهوريـــة الصيـــن، 
وال يســـعنا في هذا المناســـبة السعيدة 
خالـــص  عـــن  لســـموكم  نعـــرب  أن  إال 
متقدميـــن  شـــكرنا،  وعميـــق  تقديرنـــا 
لســـموكم بخالص التهاني والتبريكات 
علـــى هذا الفوز المشـــرف، معربين عن 
بالـــغ فخرنـــا بهـــذا اإلنجاز، الـــذي يؤكد 
ما حققته الرياضة العســـكرية في قوة 
دفـــاع البحريـــن والمســـتوى المتطـــور 
الذي وصلـــت له مما أهلها للفوز بدورة 

األلعاب الرياضية العسكرية العالمية.
نكرر لســـموكم خالـــص تهانينا وعظيم 
هللا  ســـائلين  اإلنجـــاز،  بهـــذا  فخرنـــا 
ســـبحانه وتعالـــى أن يحفـــظ ســـموكم 
ويديـــم عليكم وعلى البحريـــن وأهلها 

عهد اإلنجازات.
ودمتم بحفظ هللا سالمين.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

كمـــا تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تهنئـــة مـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
العســـكري  البحريـــن  منتخـــب  فـــوز 
لكـــرة القدم بالميداليـــة الذهبية لدورة 
األلعاب العالمية العسكرية المقامة في 

الصين، وفيما يلي نص البرقية:
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الوالد 
العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملـــك مملكـــة البحرين المفـــدى حفظه 

هللا ورعاه 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشـــرفني أن أرفـــع إلى مقـــام جاللتكم 
الســـامي خالـــص التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة فوز منتخب مملكة البحرين 
بالميداليـــة  القـــدم  لكـــرة  العســـكري 
العالميـــة  األلعـــاب  لـــدورة  الذهبيـــة 
العســـكرية المقامـــة فـــي الصيـــن، وهو 
إنجـــاز يبعـــث علـــى الفخـــر واالعتزاز، 
اإلنجـــازات  رصيـــد  إلـــى  ليضـــاف 
المملكـــة  حققتهـــا  التـــي  الرياضيـــة 
علـــى مختلف األصعـــدة، والـــذي يأتي 
ورعايتكـــم  جاللتكـــم  لدعـــم  تتويجـــا 
للرياضة البحرينيـــة والوصول بها إلى 

مستويات متقدمة. 
صاغـــه  الـــذي  الرياضـــي  اإلنجـــاز  إن 
منتخب مملكة البحرين العسكري لكرة 
القـــدم رفع اســـم مملكتنـــا الغالية عاليا 
خفاقـــا فـــي ســـماء المحافـــل الدولية، 
ليكلل الجهود المخلصة التي أســـهمت 
فـــي تحقيـــق هذا الفـــوز المشـــرف، بما 
يواصـــل الســـير نحـــو تحقيـــق المزيـــد 
مـــن المنجـــزات النوعيـــة فـــي الرياضة 
البحرينية، ســـائال هللا العلي القدير أن 
يديـــم علـــى جاللتكـــم موفـــور الصحة 

والسعادة وطول العمر. 
ودمتم سيدي سالمين موفقين...

ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء.

وبعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة إلـــى ولـــي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفـــة؛ رًدا على برقية ســـموه المهنئة 
بفـــوز منتخبنـــا العســـكري لكـــرة القدم 

األلعـــاب  بـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
الرياضية العســـكرية العالميـــة المقامة 
بجمهوريـــة الصيـــن، وفيمـــا يلـــي نص 

البرقية: 
صاحـــب الســـمو الملكـــي، ابننـــا العزيـــز 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء، حفظكم هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

تلقينـــا  والتقديـــر،  الســـرور  ببالـــغ 
برقيـــة ســـموكم المهنئـــة لنـــا بمناســـبة 
فـــوز منتخبنـــا العســـكري لكـــرة القـــدم 
األلعـــاب  بـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
الرياضية العســـكرية العالميـــة المقامة 
بجمهوريـــة الصيـــن، األمـــر الـــذي يعـــد 
مـــا  يعكـــس  مرموقـــا،  دوليـــا  إنجـــازا 
حققتـــه الرياضـــة العســـكرية فـــي قوة 
دفـــاع البحريـــن ومـــا وصلـــت إليه من 
مكانـــة دوليـــة مشـــهودة، وهو مـــا كان 
ليتحقـــق لـــوال اإلصـــرار علـــى الوصول 
إلـــى مراكـــز متقدمـــة فـــي البطـــوالت 
الرياضيـــة المختلفـــة، توجه فريق كرة 
القـــدم بإحـــراز الميداليـــة الذهبيـــة في 

هذا المحفل الرياضي البارز.
وفـــي الوقـــت الـــذي نعـــرب فيـــه عـــن 
وتقديرنـــا  لســـموكم  شـــكرنا  خالـــص 
لجهودكـــم المخلصة، وعملكم الدؤوب 
على تحقيـــق التقدم بجميع المجاالت، 
ومشـــاركتكم الطيبـــة فـــي دعـــم هـــذه 
المســـيرة المباركـــة، نعـــرب عـــن فخرنا 
بمـــا تحقـــق والـــذي يثبـــت قـــدرة أبناء 
البحرين على مواصلـــة النجاحات في 

كافة المحافل.
موضـــع  المشـــرف،  ســـموكم  دور  إن 
تقديرنـــا العميـــق، مجدديـــن اعتزازنـــا 
لمواصلـــة  وإخالصكـــم  بجهودكـــم 

مسيرة العطاء واإلنجاز.
أدام هللا عليكـــم نعمـــة العافية، ودمتم 

سالمين.

والدكم حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

نهضة غير مسبوقة بالقطاعين الشبابي والرياضي
شكر ببرقية  ــرد  ويـ ــام  ــع ال الــقــائــد  تهنئة  يتلقى  الــمــلــك  جــالــة 

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن القائد العـــام لقوة 
دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة؛ بمناســـبة 
فوز منتخب البحرين العسكري لكرة 
لـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة  القـــدم 
األلعـــاب العالمية العســـكرية المقامة 
في الصين، وفيما يلي نص البرقية:

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة.. حفظه 
هللا ورعاه ملك البـــالد المفدى القائد 

األعلى
الســـالم عليكم ورحمـــة هللا وبركاته 

وبعد..
يســـرني أن أرفع لجاللتكـــم حفظكم 
هللا أسمي آيات التهاني والتبريكات 
بمناســـبة اإلنجاز الرياضي العسكري 
منتخبنـــا  حققـــه  الـــذي  التاريخـــي 
بالفـــوز  القـــدم  لكـــرة  العســـكري 
بالميداليـــة الذهبيـــة بـــدورة األلعاب 
الرياضية العسكرية العالمية السابعة 

المقامة حاليا بجمهورية الصين، وأن 
هذا اإلنجاز المشرف ما كان ليتحقق 
الكريمـــة  جاللتكـــم  توجيهـــات  لـــوال 
ومـــا تولونـــه من دعم ورعايـــة لكافة 
األنشـــطة الرياضية، داعيا هللا العلي 
القديـــر أن يمد بعمـــر جاللتكم وأنتم 
تنعمـــون بموفـــور الصحة والســـعادة 
لتحقيـــق مزيد مـــن الرخـــاء والرفعة 
ظـــل  فـــي  الغالـــي  لوطننـــا  والتقـــدم 

قيادتكم الرشيدة.
ودمتم جاللتكم بحفظ هللا ســـالمين 

موفقين...
المشير الركن
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة.

وبعـــث عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقية شـــكر جوابية إلى القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة؛ 
بمناسبة فوز منتخبنا العسكري لكرة 

بـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة  القـــدم 
األلعاب الرياضية العسكرية العالمية 
المقامـــة بجمهوريـــة الصيـــن، وفيمـــا 

يلي نص البرقية:
األخ المشـــير الركـــن معالـــي الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة القائـــد 

العام لقوة دفاع البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 
بـــكل الفخـــر والســـرور، تلقينـــا برقية 
باإلنجـــاز  لنـــا  المهنئـــة  معاليكـــم 
حققـــه  الـــذي  العســـكري  الرياضـــي 
منتخبنا العســـكري لكرة القدم بالفوز 
بالميداليـــة الذهبيـــة بـــدورة األلعاب 
الرياضية العسكرية العالمية المقامة 
بجمهورية الصين، األمر الذي يعكس 
المنتخـــب  أعضـــاء  بـــه  يتمتـــع  مـــا 
العســـكري مـــن روح رياضيـــة عاليـــة 
وإصرار وعزيمة جبارة على التنافس 
الشـــريف وتحقيق اإلنجاز، مما شّكل 
دافعـــا رئيســـيا فـــي الفـــوز بالبطولـــة 
العالميـــة وإحـــراز الميداليـــة الذهبية 
ورفـــع اســـم المملكـــة عالًيـــا فـــي هذا 

المحفـــل الرياضـــي الدولي المشـــهود 
له، وهذا عهدنا الدائم بأبناء البحرين 
المخلصين، وحرصهم على رفع راية 
بالدنـــا خفاقة فـــي كافة المناســـبات 
والبطوالت، في ظل ما تشهده بالدنا 
مـــن نهضة غير مســـبوقة فـــي قطاع 

العمل الشبابي والرياضي.
وإننـــا نســـتحضر فـــي هـــذا اإلنجـــاز 
البـــارز  معاليكـــم  دور  التاريخـــي، 
قـــوة  بالرياضـــة داخـــل  واهتمامكـــم 
دفـــاع البحريـــن من خالل اكتشـــاف 
المواهب وتنميتها وصقلها بالتدريب 
المكثـــف، وبهـــذه المناســـبة، نتوجـــه 
إليكـــم ولـــكل منســـوبي قـــوة الدفاع 
بالتحيـــة والتقدير على هـــذا اإلنجاز 
الدولـــي الكبيـــر، داعيـــا المولـــى عـــز 
وجـــل أن يمن عليكم بموفور الصحة 
والســـعادة، وأن ينعـــم علـــى مملكتنا 
الغالية بالمزيد من التطور واالزدهار.

ودمتم سالمين.
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

... ورئيس نادي المحرق يهنئ
المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
ورئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيـــات 
تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي 
المحرق الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفة؛ بمناسبة فوز منتخب البحرين 
العســـكري لكرة القدم بالميدالية الذهبية 
العســـكرية  العالميـــة  األلعـــاب  لـــدورة 
المقامة في الصين.وأشاد رئيس مجلس 
إدارة نادي المحرق بالدعم السخي الذي 
تحظـــى به الرياضة البحرينية من جاللة 
الملك وســـمو رئيس الوزراء وســـمو ولي 
العهـــد، وحرصهم على توفير كل الســـبل 
للرياضييـــن من أجل تحقيـــق اإلنجازات 

في مختلف المحافل الرياضية. 
وقـــال إن مملكة البحريـــن والتي تعيش 

فـــي هـــذا العهـــد الزاهـــر لجاللـــة الملـــك 
لتخطـــو خطـــوات متقدمـــة لإلمـــام فـــي 
مختلـــف األصعـــدة وتحقـــق الكثيـــر مما 
يثير اإلعجاب لدى المجتمع الدولي، وإن 
المواطنين األوفياء ليشعرون بكثير من 
الفخر واالعتزاز واالمتنان لما تحقق لهم 
بفضـــل قيادتكم وتوجهـــات جاللة الملك 

الرائدة.
للحكومـــة  الحكيمـــة  بالسياســـة  وأشـــاد 
برئاسة سمو رئيس الوزراء والتي حققت 
النجاحـــات،  تلـــو  النجاحـــات  للبحريـــن 
وحققـــت لشـــعبها الوفي المحب لســـموه 
ســـبل  لـــه  ووفـــرت  واالطمئنـــان  األمـــن 
العيـــش الكريـــم. كما نـــوه إلـــى أن قطاع 
الشـــباب والرياضـــة الذي تشـــرف برعاية 
ســـمو ولي العهد له حظي باهتمام سموه 
البالـــغ والـــذي أســـهم في االرتقـــاء به بما 

يحقق ما نصبو إليه جميعا.

... وجاللته يتلقى تهنئة وزير الداخلية

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
من الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وزيـــر الداخلية، 
البحريـــن  منتخـــب  فـــوز  بمناســـبتي 
العســـكري لكرة القدم بالميدالية الذهبية 
فـــي  المقامـــة  العالميـــة  األلعـــاب  لـــدورة 
جمهورية الصين الشعبية، وفوز منتخب 
البحرين الوطني لكرة اليد وتأهله لدورة 

األلعاب األولمبية في اليابان.
فيما يلي نص البرقية:

ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة

ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى حفظكم 
هللا ورعاكم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أن  الفخـــر واالعتـــزاز؛  وببالـــغ  يشـــرفني 
أرفع إلى مقام جاللتكم الســـامي، أصدق 
بمناســـبة  التبريـــكات  التهانـــي وأخلـــص 
فـــوز منتخـــب البحريـــن العســـكري لكرة 
القدم بالميداليـــة الذهبية لدورة األلعاب 
العالميـــة المقامـــة في جمهوريـــة الصين 

الشـــعبية وكذلـــك فوز منتخـــب البحرين 
الوطنـــي لكرة اليد وتأهله لدورة األلعاب 
األولمبيـــة فـــي اليابان وهـــذه اإلنجازات 
الرياضيـــة التـــي حققها أبناؤكـــم لم تكن 
لتتحقـــق لـــوال رعايتكـــم الكريمـــة ودعم 
األنشـــطة  لجميـــع  الســـامي  جاللتكـــم 
الرياضيـــة ممـــا أســـهم ذلـــك فـــي تطوير 
فـــي  والشـــبابية  الرياضيـــة  المســـيرة 
المملكة وتحقيق النجاحات واإلنجازات 
العالميـــة ورفع رايـــة البحرين خفاقة في 

جميع المحافل الدولية.
وإنني إذ أبارك لجاللتكم هذه اإلنجازات 
الرياضيـــة الكبيـــرة، ألســـال هللا لجميـــع 
ليبقـــى  والنجـــاح  التوفيـــق  منتخباتنـــا 
سجل مملكة البحرين حافال باإلنجازات 

في ظل عهد جاللتكم الزاهر.
حفـــظ هللا جاللتكـــم، ومتعكـــم بالصحـــة 
والسعادة والبحرين في عهدكم الميمون 
واالســـتقرار  والســـالم  باألمـــن  تنعـــم 

والوئام.
وتقبلوا يا صاحب الجاللة صادق التحية 

واإلجالل.
الفريق أول ركن وزير الداخلية
راشد بن عبدهللا آل خليفة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة  برقية تهنئة 
من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن 
أحمـــد آل خليفة، بمناســـبة فـــوز منتخب 
مملكـــة البحريـــن العســـكري لكـــرة القدم 
بالميداليـــة الذهبيـــة فـــي دورة األلعـــاب 
الرياضيـــة العســـكرية العالميـــة الســـابعة 

المقامة في الصين.
وفيما يلي نص البرقية:

ســـيدي صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة 

ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى - القائـــد 
األعلى حفظه هللا

وبركاتـــه  هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 
وبعد،،،

يشـــرفني يـــا ســـيدي أن أبعث إلـــى مقام 

التهانـــي  أصـــدق  الســـامي  جاللتكـــم 
االعتـــزاز  مشـــاعر  وبـــكل  والتبريـــكات، 
باإلنجـــاز العالمـــي الـــذي حققـــه منتخب 

مملكة البحرين
العســـكري لكرة القدم بفوزهم بالميدالية 
الرياضيـــة  األلعـــاب  فـــي دورة  الذهبيـــة 
العســـكرية العالمية الســـابعة المقامة في 
الصيـــن. وإن هذا اإلنجاز المشـــرف ليدل 
داللة عميقة على إنجاز أبناء هذا الوطن 
بتوجيهات جاللتكم ورعايتكم المباركة، 
العســـكري  والفريـــق  الرياضيـــة  لفرقنـــا 

بخاصة.
نســـأل هللا أن ينعم على جاللتكم موفور 
الصحة والعافيـــة وأن يبارك لوطننا هذه 

اإلنجازات بقيادتكم المظفرة.
حفظكم هللا ورعاكم.

خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

... وجاللته يتلقى تهنئة من وزير الديوان الملكي

جاللة الملك يجري مكالمة هاتفية 
يعزي فيها الالعب مهدي سعد

أجـــرى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصاال 
هاتفيـــا مـــع الالعب مهدي ســـعد، أعرب 
جاللته عن اعتزازه بالموقف المشـــرف 
لالعـــب مـــع المنتخـــب، بعـــد تلقيـــه نبـــأ 
النهائيـــة  المبـــاراة  قبيـــل  والـــده  وفـــاة 
أمـــام المنتخب الكوري الجنوبي، حيث 
شـــارك في المباراة وســـاهم مـــع زمالئه 

فـــي تحقيـــق الفـــوز والتأهـــل ألولمبياد 
طوكيو 2020.

وأكـــد جاللة الملـــك أن الموقـــف الكبير 
الـــذي ظهر بـــه الالعب، يعكـــس حرصه 
واهتمامـــه علـــى المواصلـــة فـــي مهمته 
هـــذه  فـــي  المنتخـــب  مـــع  الوطنيـــة 
المشـــاركة المهمة، مهنئا جاللته الالعب 
المشـــرفة،  النتيجـــة  بهـــذه  وزمـــالءه 
مقدما جاللته تعازيه ومواساته لالعب 
بمصابه الجلل بوفاة والده )رحمه هللا(.

المنامة - بنا
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة مّي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبهـــا 
أمـــس وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
وكيـــل  يرافقـــه  خلـــف،  عصـــام 
الوزارة لشؤون البلديات الشيخ 
خليفـــة. آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد 

وشهد اللقاء مناقشة العديد من 
القضايا ذات االهتمام المشـــترك 

التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  وبحـــث 
والعمل بين الجهتين.

وأكدت الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة أهميـــة التعـــاون في 
العمـــل على ترميـــم مبنى بلدية 
عمـــل  إلـــى  مشـــيرة  المنامـــة، 
الجهتيـــن علـــى تنظيـــم معرض 
العمـــل  تطـــّور  يعكـــس  خـــاص 
البلدي في البحرين وفي مدينة 

المنامة.

مناقشة التعاون بين “الثقافة” و “األشغال”

دور بارز لـ “ساند هيرست” في إعداد الضباط
ــي لــخــريــجــي األكــاديــمــيــة ــان ــث ــاء ال ــق ــل ــى ال ــرع ــر بــن حــمــد ي ــاص ن

أقيـــم تحـــت رعايـــة مستشـــار األمن 
الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي، 
ســـمو اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة صباح أمـــس، حفل 
أكاديميـــة  لخريجـــي  الثانـــي  اللقـــاء 
الملكيـــة  العســـكرية  ساندهيرســـت 
الـــذي نظمتـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن 
الملكيـــة،  العســـكرية  بكليـــة عيســـى 
بحضور آمر أكاديمية ساندهيرســـت 
العســـكرية الملكية اللواء الركن بول 
نانســـون، وعـــدد مـــن قـــادة الكليـــات 
مـــن  وعـــدد  البريطانيـــة،  العســـكرية 
خريجـــي ضباط قوة دفـــاع البحرين 
من خريجي أكاديمية ساندهيرســـت 

العسكرية الملكية.
األمـــن  مستشـــار  ســـمو  وألقـــى 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكي كلمة 
رحـــب فيهـــا بقائـــد أكاديميـــة ســـاند 

هيرســـت العســـكرية الملكيـــة وبقادة 
الكليات وبخريجيها، مشـــيًدا ســـموه 
بمســـيرة التطـــور والدور البـــارز الذي 
تضطلع به أكاديمية ســـاند هيرســـت 
العســـكرية الملكية فـــي مجال إعداد 
الضبـــاط وصقلهـــم بالعلـــم والمعرفة 
العلمـــي  والتقـــدم  التطـــور  لتواكـــب 

والتكنولوجـــي فـــي مختلـــف العلـــوم 
مستشـــار  ســـمو  وأكـــد  العســـكرية. 
األمـــن الوطني قائد الحـــرس الملكي 
أن الملتقـــى بقـــدر ما يمثلـــه كمحطة 
لاللتقاء واستعادة الذكريات لمراحل 
التدريـــب األساســـية لخريجـــي هذه 
األكاديميـــة بحضور هـــذه النخب من 

الخريجين.
بعـــد ذلـــك ألقى آمـــر أكاديمية ســـاند 
هيرســـت العســـكرية الملكيـــة وقادة 
الكليات كلمات بهذه المناسبة، بعدها 

تم تبادل الهدايا التذكارية.
حضـــر الحفـــل عـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

الكويت - بنا

اســـتقبل ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 
بدولـــة الكويـــت الشـــيخ جابـــر المبارك 
الصبـــاح، وبحضور وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشـــؤون الشباب محمد الجبري، 
الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 
الكويتيـــة والوفـــد اإلعالمـــي المشـــارك 
فـــي ملتقـــى الصحافيـــات الخليجيات 

الثالث.
وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد ســـموه بالجهود 
التـــي تقـــوم بهـــا المـــرأة الخليجية في 
تطور اإلعالم بمختلف وســـائله، مؤكدا 
الـــدور البارز الذي تقـــوم به في المجال 
الوعـــي  نشـــر  فـــي  الســـيما  اإلعالمـــي 
والثقافـــة ودفع جهـــود التنمية وإظهار 

الصورة المشرفة للمجتمع.
الصحفيـــات  مـــع  اللقـــاء  وتطـــرق 

الخليجيات إلى الكثير من الموضوعات 
المهمـــة ذات العالقة، إذ شـــكرت رئيس 
جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية عهدية 
أحمـــد دولـــة الكويـــت الشـــقيقة علـــى 
استضافتها الملتقى الثالث للصحفيات 
واهتمامهـــا  ورعايتهـــا  الخليجيـــات 
الكبيـــر بالعنصر النســـائي في الصحافة 
الخليجيـــة، وما خرج مـــن الملتقى من 

نتائج مثمرة.
وتطرقـــت عهديـــة أحمد فـــي اللقاء مع 
ســـمو رئيس مجلس الـــوزراء الكويتي 

إلى ما تم طرحه في الملتقى.
الصحفييـــن  جمعيـــة  وفـــد  وضمـــن 
البحرينيـــة عهدية أحمد، ورئيس لجنة 
الحريـــات الصحافيـــة زهـــراء حبيـــب، 
ورئيس للجنة اإلعالمية سارة نجيب.

عهدية تدعــو إلى بقــاء الصحافة المطبوعــة والرقمية 
رئيس وزراء الكويت: دور إعالمي بارز للمرأة

المنامة - بنا

أكد الرئيس التنفيـــذي لهيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد القائـــد 
أن برنامج النائـــب األول لتنمية الكوادر 
الوطنيـــة، يعد فرصة نوعيـــة للكفاءات 
الحكومـــي  بالقطـــاع  الشـــابة  الوطنيـــة 
الكتســـاب الخبرات والمهارات الجديدة 
إلثبـــات  خصبـــة  ومســـاحة  وصقلهـــا، 
كفاءاتهـــم وتعزيـــز قدراتهـــم بما يســـهم 
بتوســـيع آفـــاق مداركهـــم للوصـــول إلى 
األهـــداف المبتغـــاة؛ لينعكـــس أثره على 
جـــودة وكفـــاءة القطـــاع الحكومـــي بما 
البحريـــن  رؤيـــة  أهـــداف  مـــع  يتوافـــق 

االقتصادية 2030.
وأثنى القائد علـــى برنامج النائب األول 
لتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة الـــذي يأتـــي 
ليجســـد رؤيـــة ولي العهـــد نائـــب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة المرتكزة على 
االســـتثمار في الكوادر الوطنية الرامية 
لتعزيـــز روح اإلبـــداع واالبتـــكار بينهـــم؛ 
كونهم محور التنمية وأساس تحقيقها، 
وهو ما يؤكد نجاح رؤية ســـموه الثاقبة 
باالستمرار في إشراك مزيد من شريحة 

الخبـــرات  ذوي  مـــن  الشـــابة  القيـــادات 
المتنوعة بالقطاع الحكومي، والمتحلية 
والقـــادرة  والتنافـــس  التحـــدي  بـــروح 
علـــى تنفيـــذ جميـــع مـــا ينـــاط إليهـــا من 
مهـــام بكفـــاءة واقتدار ضمـــن متطلبات 
البرنامـــج التي تغطي النواحي التنموية 
التدريبيـــة  والـــدورات  والتطويريـــة 

لمنتسبيه.

القائد: إشراك مزيد من القيادات الشابة بالقطاع الحكومي
برنامج النائب األول فرصة للكفاءات الوطنية

المملكة تسير على نهج العاهل بترسيخ قيم التسامح والتعددية
السالم ثقافة  لتكريس  ــة  دؤوبـ بحرينية  مــســاٍع  سلمان:  بــن  عيسى 

نيابًة عن  ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، قام سمو الشيخ عيسى 
بـــن ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة بزيارة 
لعـــدد من األســـر لمشـــاركتها احتفاالتها 

بمناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية.
ونقل ســـموه تحيـــات وتهانـــي صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء ألســـر ثاكير وفايديا واساربوتا 
وباتيا وكويلرام، كما قدم سموه تهانيه 

بهذه المناسبة.
وقال ســـموه إن مملكة البحرين تســـير 
علـــى نهجها الثابت الـــذي اختطه عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
لقيـــم  بترســـيخها  خليفـــة،  آل  عيســـى 
ومبادئ التســـامح والتعددية الثقافية، 
مـــا جعل منها أنموذجـــا حضاريا متميزا 

على كافة األصعدة.
وأضاف ســـموه أن هذه القيم اإلنسانية 
النبيلة شكلت هوية المجتمع البحريني 
األصيـــل، والتـــي عـــززت مـــن التواصل 
الثقافـــي واإلنســـاني والتآلف بين أفراد 
المجتمـــع الواحد بما يعـــود بالنماء على 

نهضة الوطن وتقدمه.
وأكد سموه على حرص مملكة البحرين 
ومســـاعيها الدؤوبة إلى تكريس ثقافة 
السالم من خالل مبادراتها الرامية إلى 
نشـــر قيـــم التســـامح و الوســـطية بيـــن 

مختلف الشعوب.
وخالل الزيارة التي قام بها سمو الشيخ 
عيسى بن ســـلمان، أشاد ســـموه بالدور 
الـــذي تقوم به هذه األســـر وإســـهاماتها 
التجاريـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
واالقتصاديـــة بما يرفد مســـيرة التنمية 
االقتصادية بالمملكة، وما تحرص عليه 

من التواصل مع الجميع.
من جانبها، أبدت األســـر اعتزازها بهذه 
الزيـــارات التـــي تؤكـــد علـــى تعزيز قيم 
التواصـــل والترابط بين أفراد المجتمع، 
مشيدين باهتمام صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء وحرص 
ســـموه على مشـــاركتهم وتهنئتهم بهذه 
المناسبة، وما أبداه سمو الشيخ عيسى 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن 
مشـــاركة طيبـــة جســـدت القيـــم النبيلة 
للمجتمـــع البحرينـــي، متمنيـــن لمملكـــة 

البحرين دوام التقدم والنماء.

المنامة - بنا

الحل.. قطع رأس األفعى
Û  من الالفت ما يحظى به الحراك الشــعبي في كل من العراق ولبنان من اهتمام

عالمي ومتابعة لمجرياته وتطوراته وترقب لنتائجه وتداعياته، إال أن السؤال 
الــذي ال يــزال يبحــث عــن جــواب هــو: كيــف ينجــح هــذا الحــراك فــي تحقيــق 

مقاصده وأهدافه؟
Û  مــن المالحظ أن الحراكين متشــابهان في األســباب التي دفعــت إلى االنتفاضة

الشــعبية واالحتجــاج، وأهمهــا التــردي الخدمــي والمعيشــي وتفشــي الفســاد، 
للدرجــة التــي يمكــن أن نقول معها إن السياســة قد ضيعت االقتصاد في هذين 

البلدين العربيين.
Û  بالنســبة للحــراك العراقــي، فالشــعب الــذي انتفــض علــى انتشــار الفســاد ونقص

الخدمــات الرئيســة كالكهربــاء وغيرهــا، يرغــب فــي أن يــرى حكومتــه لهــا اليــد 
الطولــى فــي اجتثاث الفســاد وتجفيف منابعه لكي يســترد حياتــه ويحيا حياة 
كريمــة الئقــة ومناســبة لمــا يحظــى بــه هــذا البلــد من مــوارد ضخمــة وإمكانات 
تؤهلــه ألن يكــون فــي مصــاف الــدول المتقدمــة فــي التنميــة، وجميعهــم يعلــم 
أن المعرقــل الرئيــس لذلــك هــو الغول اإليرانــي المتحكم في الــدول ومفاصلها، 
والــذي يحــرك أدواتــه مــن حشــد شــعبي وطبقــة سياســية لتحقيــق أهدافه هو 
حتــى لــو كانت على حســاب قوت يوم المواطن العراقي، فــال صوت يعلو فوق 
صــوت إيــران وال مصلحــة تتحقــق إال مصلحــة طهران، هــذا هو يقيــن العراقي 
وغيــر العراقــي رغــم محــاوالت تخفيف حدة الصــوة والتأثير على هــذا الحراك 
كمــا حــدث مــن قبــل رئيس الــوزراء العراقــي عــادل عبدالمهدي، الــذي وعد في 
كلمــة لــه باإلصالحــات والتغييــرات الوزاريــة، لكــن هيهــات هيهــات أن يغير من 
قناعــات المحتجيــن والمنتفضيــن علــى ضيــاع االقتصــاد وفشــل السياســة في 
العــراق. واألمــر ال يختلــف كثيرا في لبنان، بل إن الصــورة تكاد تكون متطابقة، 
فاألســباب الــذي أخرجــت النــاس من بيوتهــم وجعلتهم يصطفــون ويقفون في 
الساحات والشوارع هي ذاتها من حيث ثقل األعباء المعيشية وسوء األحوال 
االقتصادية التي دفعتهم لهذه الصرخة الشعبية في وجه كل الطبقة السياسية 
التــي تؤثــر مصالحهــا وال تراعــي إال حصصهــا مــن الكعكة التي يجــب أن تكون 

من نصيب الشعب اللبناني وليس لحزب أو طبقة أو فئة على حساب أخرى.
Û  وكمــا تظهــر إيــران فــي الحــراك العراقــي كســبب رئيــس الندالعــه، فهــي أيًضــا

حاضــرة بإفســاد المشــهد اللبنانــي بأداتهــا المهيمنــة وتتمثــل بحــزب هللا الــذي 
حــاول زعيمه حســن نصر هللا تهديد المتظاهريــن بغالف من العواطف والكالم 
األجــوف، إال أن الشــعب اللبناني فهــم الخطاب كما ينبغي فهمه بأنه منقول عن 
النظــام اإليرانــي ويرمــي للحفاظ علــى هذا النظــام وإبقائه في وجــه العقوبات 
المفروضــة عليــه، فما كان من هذا الشــعب إال التمســك واإلصــرار على “التغيير 
للكل”، بعد أن اتضح وتأكد لهم أن الموارد تذهب ســدى وتنفذ على ميلشــيات 

تابعة إليران سواء في العراق أو في لبنان.
Û  ولــذا، فــإذا أردنــا عراقــا مســتقال ولبناًنــا قوًيــا، فعلينــا بقطــع رأس األفعى وهي

إيران، فعندها وعندها فقط ســينجح الحراك الشــعبي ويصل لمحطته المرجوة 
ويســتقر عنــد األهــداف المبتغــاة وســتجد الجماهيــر الغاضبــة مــا يرضيهــا مــن 

نتائج.
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القضيبية - مجلس الشورى

الــشــورى  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  استقبل 
أســامــة الــعــصــفــور، جــاســم حــاجــي الــذي 
أهداه إصداره الجديد المعنون بــ “الذكاء 

االصطناعي: مستقبل البشرية”.
لإلصدار؛  المعرفية  القيمة  العصفور  وأكد 
العلمية  الــمــســتــجــدات  بــآخــر  الرتــبــاطــه 
بعالم  الــبــشــريــة، والرتــبــاطــه  ومــســتــقــبــل 
موضوع  أهمية  إلى  مشيرا  التكنولوجيا، 

األمين  حاجي  شكر  جانبه،  من  الكتاب. 
ــــشــــورى، وأشـــــاد بـــدور  الـــعـــام لــمــجــلــس ال
ــم عـــلـــوم الــمــســتــقــبــل،  ــي دعــ الــمــجــلــس فـ
يتلخص  االصطناعي  الذكاء  أن  موضحا 
وبيانات  بمعلومات  الكمبيوتر  تزويد  في 
فــكــرة معينة، مع  دقــيــقــة ومــتــنــوعــة عــن 
القرار  واتخاذ  استجابته  خيارات  تنويع 

المناسب بما يتوافق مع أفضل المعايير.

أمين “الشورى” يستقبل حاجي

الجنبية - المحافظة الشمالية

أن  العصفور  علي  الشمالية  محافظ  أكــد 
السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  شخصية 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
في  واإلنجاز  والعمل  للعطاء  ورمــز  ملهمة 
استقبل  قد  المحافظ  الوطن.وكان  خدمة 
الــذي  ــمــرزوق،  ال عــادل  الصحافي  الكاتب 
بعنوان  الــجــديــد  كتابه  مــن  نسخة  أهـــداه 
شاكرا  الوطن”،  مجد  سلمان..  بن  “خليفة 

التأليف في  جهود الكاتب، معتبرا أن دور 
المكتبات  رفــد  في  يسهم  المجاالت  شتى 
توثق  الــتــي  ــمــراجــع  وال بالكتب  الــوطــنــيــة 
مسيرة  فــي  واإلنـــجـــازات  المحطات  أبـــرز 
الوطن. ويرصد الكتاب مسيرة سمو رئيس 
الوزراء وإضاءات على جهود سموه محليا 
سموه  ورؤيــة  وعالميا،  وإقليميا  وخليجيا 

وإنجازاته التنموية لنهضة البحرين.

العصفور يتسلم نسخة من كتاب “خليفة بن سلمان... مجد الوطن”

تعزيز التعاون بين “الجنوبية” و “األهلي المتحد”
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي: دور بـــارز للبنـــك فـــي إبـــراز الشـــراكة

اســتــقــبــل مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة سمو 
خليفة،  آل  علي  بــن  خليفة  الشيخ 
ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك األهــلــي  ال
المتحد عادل اللّبان، بحضور عدد من 

المسؤولين من البنك والمحافظة.
ــاء، رحــــب سمو  ــقـ ــلـ وفــــي بـــدايـــة الـ
للبنك  التنفيذي  بالرئيس  المحافظ 
ــيـــدا بــــدور  ــتـــحـــد، مـــشـ ــمـ األهــــلــــي الـ
ومــبــادرات  مشاريع  دعــم  فــي  البنك 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــرامــيــة في 

مختلف المناسبات.
الجنوبية  المحافظة  أن  وأكد سموه 
تسعى إلى تعزيز التعاون والتنسيق 
المتحد،  ــي  األهــل الــبــنــك  مــع  الـــدائـــم 
ــه البنك  مــشــيــدا ســمــوه بــمــا يــقــوم ب
من دور بارز في إبراز الشراكة التي 

ومختلف  للمواطنين  بالخير  تعود 
شرائح المجتمع. 

البارز  بالدور  اللبان  أشاد  جهته،  من 

الجنوبية  المحافظة  به  تقوم  الــذي 
األهالي  وتطلعات  رؤى  تحقيق  في 
ــمــنــاســبــات  مـــن خــــال احـــتـــضـــان ال

الكبرى ومتابعة مختلف  والفعاليات 
المشاريع الحيوية والتنموية البارزة 

التي تخدم أهالي المحافظة.

المنامة - بنا

... وسموه يزور الجامعة األميركية في البحرين
الشيخ  الجنوبية  محافظ  سمو  زار 
الجامعة  آل خليفة  بن علي  خليفة 
كان  البحرين، حيث  في  األميركية 
في استقبال سموه رئيس الجامعة 
ــدد مــن  ــ ــوزان ســـاكـــســـتـــون، وعــ ــ ــ سـ
واإلدارة  األمــنــاء  مجلس  أعــضــاء 

واألكاديميين.
وخال الزيارة، أشاد سمو المحافظ 
األميركية  الجامعة  إدارة  توليه  بما 
وتعليمية  أكــاديــمــيــة  جـــهـــود  ــن  مـ
وتــقــديــم عــلــوم الــمــســتــقــبــل، وهــو 
الــجــامــعــات  ــرز  ــ أب أحـــد  يجعلها  مـــا 
التعليمية  الصروح  ضمن  الحديثة 
مــدارس  مــن  حية  ونــمــاذج  الكبرى 
المستقبل التي تحتضنها المحافظة 
ــمــيــاديــن  ــيــة فــــي شـــتـــى ال ــوب ــجــن ال

التعليمية البارزة.
وأكد سموه أن المحافظة الجنوبية 

عـــامـــرة بــالــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة في 
المجال  فيها  بما  المجاالت  مختلف 
كون  الــرائــد؛  واألكاديمي  التعليمي 
االســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم يــعــد من 
أْثرت  التي  والمبادرات  اإلسهامات 
وإبراز  التنمية  مجاالت عديدة في 
تحتضنه  الــذي  الحضاري  الجانب 

المحافظة من خال دورها التنموي 
ــمــجــال، والـــذي  الــمــمــيــز فـــي هـــذا ال
يــعــزز مــن مــكــانــة وارتـــقـــاء مجتمع 

المحافظ.
بدورها، أشادت ساكستون بحرص 
ــن عــلــي،  ــ ــيــفــة ب ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــل
المشاريع  ألبــرز  الحثيثة  ومتابعته 

الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي تــقــع فـــي نــطــاق 
الجهود  تــرســخ  والــتــي  المحافظة 
بها  يقوم  التي  والكبيرة  الواضحة 
المحافظة،  مجتمع  لخدمة  سموه 
مع  ــل  ــواصـ ــتـ الـ فـــي  ــمـــوه  سـ ودور 
ــيــمــيــة  ــتــعــل ــات ال ــ ــه ــجــ ــ مـــخـــتـــلـــف ال

واألكاديمية.

المنامة - بنا

مناقشــة قانـــون الصحافـــة بالبرلمــان بالمرحلة المقبلــة
ــلـــس الــــنــــواب  أشـــــــــادت رئـــيـــســـة مـــجـ
والصحافة  اإلعــام  بــدور  زينل  فوزية 
النهج  ظــل  فــي  المسؤولة،  البحرينية 
ــل لـــعـــاهـــل الـــبـــاد  ــامـ ــشـ اإلصــــاحــــي الـ
الملك حمد بن عيسى  الجالة  صاحب 
آل خليفة، وتوجيهاته الملكية السامية 
فــي دعـــم الــصــحــافــة الــوطــنــيــة، للقيام 
المهنية  الممارسات  بكل  بمسؤولياتها 
البحرين  به مملكة  تتمتع  الرفيعة، وما 
وفق  مسؤولة،  وتعبير  رأي  حرية  من 

القوانين وااللتزام بالثوابت الوطنية.
بــالــغ االعــتــزاز والتقدير،  وأعــربــت عــن 
ــــدور اإلعــــام والــصــحــافــة والــوســائــل  ل
اإلعــامــيــة الــمــخــتــلــفــة، ومـــا تــزخــر به 
ــاءات وخـــبـــرات، ومـــا تشهده  ــفـ مـــن كـ
مــن تــطــور ونــشــاط مــلــحــوظ، لخدمة 
جميع  طرح  وفي  والمواطنين،  الوطن 

الــرأي  حرية  وفــق  والقضايا  المواضيع 
والتعبير الوطنية المسئولة.

ــمــانــي في  ــرل ــب ال اإلعــــــام  أن  وأكــــــدت 
يحظى  البحريني  واإلعـــام  الصحافة 
من  ومهامه  أعماله  لتسهيل  تام  بدعم 
بتشكيل  ومــرحــبــة  الــنــيــابــي،  المجلس 
ــة الــعــامــة  ــانـ لــجــنــة مــشــتــركــة بــيــن األمـ
أن  إلــى  ومشيرة  البرلماني،  واإلعـــام 

قانون الصحافة واإلعام الجديد الذي 
سيناقشه المجلس في المرحلة المقبلة، 
العاملين  مع  مشتركة  لقاءات  سيشهد 
فـــي الــصــحــافــة والـــوســـائـــل اإلعــامــيــة 

المجتمعية  للشراكة  تعزيزا  البحرينية، 
القرار الوطني، وصوال لرؤية  في صنع 
للوطن  العليا  المصلحة  توافقية تهدف 
ــام  ــا لــحــريــة اإلعــ ــمـ ومــســتــقــبــلــه، ودعـ

المسؤول، وبما يعكس النهج الحضاري 
العصري المتطور لمملكة البحرين.

جاء ذلك خال لقاء بمكتبها، وبحضور 
اللجنة  رئــيــس  عيسى  محمد  الــنــائــب 

مع  بالمجلس،  والقانونية  التشريعية 
المعنيين  واإلعــامــيــيــن  الصحافيين 
وجـــلـــســـات مجلس  أعـــمـــال  بــتــغــطــيــة 

النواب.

القضيبية - مجلس النواب

زينل ملتقية 
الصحافة 

البرلمانية: تشكيل 
لجنة مشتركة مع 

“األمانة”

رئيسة مجلس النواب متوسطة الصحافيين البرلمانيين

السيسي يشيد بمتانة العالقات مع البحرين
ــا العربيـــة ــاع عـــن القضايـ ــر فـــي الدفـ ــتراتيجي لمصـ ــد: دور إسـ ــد بـــن أحمـ خالـ

بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  نقل 
أحمد آل خليفة، تحيات عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
صاحب  الـــوزراء  ورئيس  خليفة،  آل 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة،  آل 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ــيــفــة، إلــى  ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــل
السيسي  المصري عبدالفتاح  الرئيس 
وتمنياتهم له موفور الصحة والعافية 
ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم 
واالزدهار.جاء ذلك لدى استقباله أمس 
وزير الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة 
في اجتماع المجموعة األساسية لمؤتمر 

ميونخ لألمن في القاهرة.
الخارجية  وزيــر  المصري  الرئيس  وكلف 

الملك،  الجالة  صاحب  إلى  تحياته  نقل 
التقدم  دوام  البحرين  لمملكة  وتمنياته 
والرخاء، مشيًدا بمتانة العاقات الثنائية 
من  به  تمتاز  وما  الشقيقين  البلدين  بين 

نماء مستمر.
ــيــن الــســيــســي  وجـــــرى حـــــوار تــفــاعــلــي ب
اجتماع  في  المشاركة  الــوفــود  ورؤســـاء 
لــمــؤتــمــر ميونخ  الــمــجــمــوعــة األســاســيــة 

لألمن بشأن القضايا اإلقليمية والدولية.
ــمـــد عن  ــد بـــن أحـ ــالـ وأعــــــرب الــشــيــخ خـ
استضافة  على  للسيسي  وتقديره  شكره 
للمؤتمر  األســاســيــة  المجموعة  اجــتــمــاع 
الذي يناقش أهم القضايا على الساحتين 
مصر  دور  ويعكس  والــدولــيــة  اإلقليمية 
تعزيز  على  الـــدؤوب  وحرصها  الشقيقة 
والعالم  المنطقة  فــي  واالســتــقــرار  األمــن 

أجمع.
على  الدائم  المملكة  حــرص  بمسار  وأكــد 
المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون  مــواصــلــة 
ــاء بـــه آلفــــاق أشــمــل بــمــا يــعــود  ــ ــق ــ واالرت
والشعبين  البلدين  على  والخير  بالنفع 
االستراتيجي  بالدور  مشيدا  الشقيقين، 
والمصالح  القضايا  الدفاع عن  لمصر في 

العربية وصون األمن القومي العربي.

المنامة - بنا

الصخير - الحرس الوطني

الفريق  الوطني  الحرس  رئيس  هنأ 
بن  محمد  الشيخ  سمو  الــركــن  أول 
ــبــاد  عــيــســى آل خــلــيــفــة، عـــاهـــل ال
ــمــلــك حــمــد بن  ــة ال ــجــال صــاحــب ال
ــي الــعــهــد  ــ عــيــســى آل خــلــيــفــة، وولـ
نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب األول 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
لقوة  العام  والقائد  خليفة،  آل  حمد 
دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة؛ بمناسبة 
على  للقدم  العسكري  المنتخب  فوز 
في   3-1 بنتيجة  القطري  المنتخب 
الميدالية  وإحــراز  النهائية  المباراة 
العالمية  األلعاب  دورة  في  الذهبية 
ــمــقــامــة فـــي الــصــيــن. الــعــســكــريــة ال

وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني 
بالمستوى العالي الذي قدمه منتخب 
المملكة في منافسات دورة األلعاب 
ذلك  أن  مؤكًدا  العسكرية،  العالمية 
ــريــاضــي عالي  يــعــكــس االهــتــمــام ال
قوة  عليه  تــحــرص  الـــذي  المستوى 

صاحب  فــي  ممثلة  البحرين  دفــاع 
المعالي القائد العام، والذي كان سبًبا 
الذهبية.  للميدالية  استحقاقهم  في 
بالمستوى  اعتزازه  عن  سموه  وعّبر 
مملكة  بلغته  الــذي  العالي  الرياضي 
البحرين ممثلًة في جميع منتخباتها 
الرياضية، وإنجازاتها المتواصلة عبر 
أبنائها  ورفــع  الخارجية  مشاركاتها 
رايـــة الــبــحــريــن عــالــًيــا فــي مختلف 
المحافل اإلقليمية والدولية، متمنًيا 
لكرة  العسكري  البحرين  لمنتخب 
الــقــدم مــزيــًدا مــن النجاح واإلنــجــاز 

في مسيرته الرياضية.

سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ جاللة الملك وولي العهد والقائد العام

سمو رٔييس الحرس الوطني
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دعيج بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة
رئي�س جمل�س الإدارة

يو�سف تقي
ع�ضو جمل�س الإدارة

علي �لبقايل
الرئي�س التنفيذي بالإنابة

بيان �ملركز �ملايل �ملوحد �ملخت�سر كما يف 30 �ضبتمرب 2019 )مراجعة(
30 �سبتمرب  2019

مر�جعة
 باآالف �لدنانري 

�لبحرينية

  31 دي�ضمرب 2018

مدققة 

 باآلف الدنانري 

البحرينية

�ملوجود�ت
موجود�ت غري متد�ولة

1.918.6491.702.117عقارات واآلت ومعدات

3.7923.936موجودات اأخرى

1.725-اأدوات مالية م�ضتقة

3434موجودات �ضريبية موؤجلة

1.922.4751.707.812

موجود�ت متد�ولة
245.426266.229املخزون

157.378130.522ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى 

471-اأدوات مالية م�ضتقة

99.823103.684اأر�ضدة لدى البنوك ونقد

502.627500.906

2.425.1022.208.718جمموع �ملوجود�ت

حقوق �مللكية و�ملطلوبات
حقوق �مللكية 

142.000142.000راأ�س املال

)4.800()3.415(اأ�ضهم خزانة

71.00071.000احتياطي قانوين

249249احتياطي راأ�س املال

855.553865.021اأرباح م�ضتبقاة

1.065.3871.073.470جمموع حقوق �مللكية

مطلوبات غري متد�ولة
740.918785.877قرو�س

1.7811.677مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

44.36847.000ذمم دائنة اأخرى

-4.519اأدوات مالية م�ضتقة 

791.586834.554

مطلوبات متد�ولة
273.16374.504قرو�س

293.460225.332ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

1.506858اأدوات مالية م�ضتقة

568.129300.694

1.359.7151.135.248جمموع �ملطلوبات

2.425.1022.208.718جمموع حقوق �مللكية و�ملطلوبات

بيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد �ملخت�سر للت�ضعة اأ�ضهراملنتهية يف 30 �ضبتمرب 2019 )مراجعة( 

30 �سبتمرب 2019
  باآالف �لدنانري

�لبحرينية

30 �ضبتمرب 2018

 باآلف الدنانري 

البحرينية

�لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لت�سغيلية

78.308)8.283()خ�ضارة(/ربح الفرتة قبل ال�ضريبة

تعديالت للبنود التالية:

55.34648.146ا�ضتهالك 

144144اإطفاء موجودات اأخرى 

1.2301.087خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

6792خم�ض�س خمزون بطيء احلركة 

1-خم�ض�س انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة – �ضايف 

1.302970خ�ضارة من اإ�ضتبعاد عقارات واآلت ومعدات 

)6.093(8.478تغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ضتقة

)248()942(اإيرادات الفوائد 

)9.195()10.703(اأرباح حتويل عمالت اأجنبية على اإعادة تقييم القرو�س

7.708873فوائد القرو�س والإيجارات

54.347114.085الربح الت�ضغيلي قبل التغري يف راأ�س املال العامل

تغريات يف راأ�س املال العامل:

)58.192(20.736املخزون

)13.078()26.856(ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى

67.196159.498ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

115.423202.313النقد من العمليات

)1.222()1.126(مكافاآت نهاية خدمة املوظفني املدفوعة 

)1.011()160(مدفوعات �ضريبية

114.137200.080�ضايف التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية

�لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �ال�ستثمارية

)436.415()236.835(�ضراء عقارات واآلت ومعدات 

5571مقبو�ضات اإ�ضتبعاد عقارات واآلت ومعدات 

942248اإيرادات فوائد م�ضتلمة 

)436.096()235.838(�ضايف التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

�لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لتمويلية

765.001279.944قرو�س م�ضتلمة 

)22.055()613.004(قرو�س م�ضددة

)2.543()34.517(فوائد مدفوعة على القرو�س

)36.720(-اأرباح اأ�ضهم مدفوعة 

)4.855()1.762(�ضراء اأ�ضهم اخلزانة

2.1223.540مقبو�ضات من اإعادة بيع اأ�ضهم اخلزانة

117.840217.311�ضايف التدفقات النقدية من الأن�ضطة التمويلية

)18.705()3.861(�سايف �لنق�ص يف �لنقد وما يف حكمه

103.68477.459النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

99.82358.754�لنقد وما يف حكمه يف 30 �سبتمرب

بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحد �ملخت�سر للت�ضعة اأ�ضهراملنتهية يف 30 �ضبتمرب 2019 )مراجعة(
راأ�س املال

باآلف الدنانري البحرينية 

اأ�ضهم  خزانة

باآلف الدنانري البحرينية 

احتياطي قانوين

باآلف الدنانري البحرينية 

احتياطي راأ�س املال

باآلف الدنانري البحرينية 

اأرباح  م�ضتبقاة

باآلف الدنانري البحرينية 

 اأرباح اأ�ضهم مو�ضى بتوزيعها

باآلف الدنانري البحرينية 

 املجموع

باآلف الدنانري البحرينية 

1.073.470-71.000249865.021)4.800(142.000الر�ضيد يف 1 يناير 2019

)8.443(-)8.443(----جمموع اخل�ضارة ال�ضاملة للفرتة 

360-)1.025(--1.385-�ضايف التغري يف اأ�ضهم اخلزانة

1.065.387-71.000249855.553)3.415(142.000�لر�سيد يف 30 �سبتمرب 2019

71.000249805.02936.8061.052.394)2.690(142.000الر�ضيد يف 1 يناير 2018

77.297-77.297----جمموع الدخل ال�ضامل للفرتة 

)1.315(-151--)1.466(-�ضايف التغري يف اأ�ضهم اخلزانة

)36.720()36.720(-----اأرباح اأ�ضهم نهائية معتمدة ومدفوعة ل�ضنة 2017 

-)86(86----عك�س الزيادة يف اأرباح اأ�ضهم نهائية 2017

1.091.656-71.000249882.563)4.156(142.000الر�ضيد يف 30 �ضبتمرب 2018

لقد مت اعتماد اإ�ضدار هذه القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�ضرة وفقاً لقرار جمل�س الإدارة 

ال�ضادر بتاريخ 27 اأكتوبر 2019 ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:

بيان �لدخل �ل�سامل �ملوحد �ملخت�سر للت�ضعة اأ�ضهراملنتهية يف 30 �ضبتمرب 2019 )مراجعة(                                            
للت�ضعة اأ�ضهر املنتهية للثالثة اأ�ضهر املنتهية 

30 �سبتمرب 2019
 باآالف �لدنانري 

�لبحرينية

30 �ضبتمرب 2018

 باآلف الدنانري 

البحرينية

30 �سبتمرب 2019
 باآالف �لدنانري 

�لبحرينية

30 �ضبتمرب 2018

 باآلف الدنانري 

البحرينية

287.121234.550735.705699.794اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء

)606.431()690.258()215.522()257.922(تكلفة املبيعات

29.19919.02845.44793.363�إجمايل �لربح
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أكد عدد من أعضاء الســلطة التشــريعية أن تحقيق مملكة البحرين المرتبة الرابعة عالميا في مؤشــر األمن من بين 141 دولة حول 
العالم في تقرير التنافســية العالمي 2019، تقدير دولي وإنجاز يجســد التوجيهات الســامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة لضمــان حماية الحقــوق الفردية والســلم الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وصون حقوق اإلنســان، مشــيدين 
بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود متميزة وجبارة في ترســيخ األمن واألمان بالتخطيط الســليم ورســم اســتراتيجيات واضحة 
لمفهوم العمل األمني والبناء عليها، وإعداد البرامج الناجحة والهادفة كبرنامج “معا” لمكافحة المخدرات، وكذلك الخطط الهادفة 

لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ القيم الوطنية.

وقال عضو مجلس الشورى يوسف الغتم 
“إن اإلنجاز الكبير الـــذي حققته البحرين 
عالميـــا في مؤشـــر األمن يرجـــع لالهتمام 
الســـامي لجاللـــة الملـــك بأمن واســـتقرار 
المملكـــة مـــن خـــالل توجيهـــات جاللتـــه 
لوزارة الداخلية التي تحظى بمتابعة من 
الحكومة برئاســـة رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، ودعم من ولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة”.
وأضـــاف أن البحريـــن مـــن أوائـــل الدول 
التـــي صادقـــت علـــى جميـــع االتفاقيات 
باألمـــن  المتعلقـــة  واإلقليميـــة  الدوليـــة 
واإلرهـــاب، وهـــي عضـــو فاعـــل ومبـــادر 
الدوليـــة  األســـرة  جهـــود  فـــي  أساســـي 
مجلـــس  بـــدول  وأشـــقاؤها  والعربيـــة 
التعاون الخليجي في التنسيق والتعاون 

األمني”.
الداخليـــة  أن وزيـــر  إلـــى  الغتـــم  وأشـــار 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  ركـــن  أول  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة يقود الجهود المتميزة 
والجبـــارة لترســـيخ األمن واألمـــان على 

أرض المملكـــة، وعلـــى أجوائهـــا ومياهـــا 
ورســـم  الســـليم  بالتخطيـــط  اإلقليميـــة، 
إســـتراتيجيات واضحـــة لمفهـــوم العمل 
األمني والبناء عليه في تحقيق األهداف 
المنشـــودة، مـــن خـــالل التدريـــب المميز 
والرفيع لمنتســـبي قـــوات األمن، وإعداد 
كبرنامـــج  والهادفـــة  الناجحـــة  البرامـــج 
وكذلـــك  المخـــدرات،  لمكافحـــة  )معـــا( 
الخطـــط الهادفة لتعزيز االنتماء الوطني 

وترسيخ القيم الوطنية”.
وأكـــد عضـــو الشـــورى علـــي العـــرادي أن 
المراتـــب المتقدمـــة التي نالتهـــا المملكة 
في المؤشـــر تجســـد مدى فعالية الجهود 
مجـــال  فـــي  الداخليـــة  لـــوزارة  الكبيـــرة 
تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار، إلـــى جانـــب 
ترســـيخ مبدأ الشـــراكة المجتمعية، األمر 
الـــذي يقوي من اللحمـــة الوطنية ويحفز 
المواطنين للمزيد من التوفيق والنجاح، 
وهـــذا ليس غريبـــا على رجـــال الداخلية 
بقيـــادة الوزيـــر الفريق أول ركن الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة لتحقيق هذا 
المنجـــز الحضـــاري الـــذي نفتخر بـــه أيما 

فخر”.
وأشار العرادي إلى أن وزارة الداخلية لها 

استراتيجية واضحة تنطلق من الحفاظ 
على أمـــن الوطن والمواطـــن في الوقت 
ذاتـــه تعزيـــز مكانـــة البحريـــن باعتبارها 
خيـــارا اســـتراتيجيا لبيئة األعمـــال التي 
تسهم في جذب االستثمارات الخارجية 
وبمـــا يدفـــع عجلـــة االقتصـــاد الوطنـــي 
لألمـــام، ومـــن هنـــا انتهـــز هـــذه الفرصـــة 
وكل  الداخليـــة  وزارة  بجهـــود  ألشـــيد 
منتســـبيها علـــى جهودهـــم المقـــدرة في 

استتباب األمن.
التشـــريعية  للجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أمـــا 
والقانونيـــة علـــي النعيمـــي فأوضـــح أن 
الترتيـــب المتقـــدم للمملكـــة فـــي التقرير 
يؤكـــد نجـــاح الســـلطة التنفيذيـــة بتنفيذ 
السياسات األمنية من جانب ومن جانب 
آخـــر صدور العديد من التشـــريعات التي 
عـــززت البيئـــة اآلمنـــة بمملكـــة البحرين، 
وهـــو مـــا انعكـــس علـــى حالة االســـتقرار 

التي نعيشها.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز الحضـــاري 
جـــاء ضمن سلســـلة من اإلنجـــازات التي 
شـــهد عليها المجتمع الدولـــي التي تؤكد 
الحكمـــة والحنكة التـــي تدير دفة األمور 
فـــي مملكتنـــا العزيـــزة، كمـــا يمثـــل هـــذا 

اإلنجاز تأكيدا لما يقوم به وزير الداخلية 
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة مـــن جهود مثمـــرة إلى جانب 
األبطال فـــي وزارة الداخلية وفي جميع 
األجهـــزة األمنيـــة الذيـــن يعملـــون الليـــل 
والنهـــار مـــن أجـــل حفـــظ وحمايـــة هـــذه 

األرض.
مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو مجلـــس النواب 
أحمـــد العامر “إن حصـــول البحرين على 
المرتبـــة الرابعة عالمًيا في مؤشـــر األمن 
مـــن بين 141 دولة في تقرير التنافســـية 
العالمـــي يعـــد اعتراًفـــا دولًيا بالمســـتوى 
المتقـــدم التي تتميز به شـــرطة البحرين 
في تطبيق قوات األمن للمعايير العالمية 
فـــي ضمـــان حمايـــة الحقـــوق الفرديـــة، 
وضمان الســـلم الداخلي وتعزيز الوحدة 
الوطنيـــة وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان فـــي 

العمل الشرطي”.
علـــى  يقـــع  البحريـــن  شـــرطة  أن  وذكـــر 
ظـــل  فـــي  كبيـــرة  واجبـــات  عاتقهـــا 
التحديـــات األمنية التي تواجه المنطقة، 
ولـــم تكتـــف بالقيـــام بدورها في إرســـاء 
األمن واالســـتقرار ضمن األجهزة األمنية 
المحليـــة، بـــل عززت جهودهـــا في تعزيز 
اللحمـــة الوطنيـــة منهـــا الحملـــة الوطنية 
)بحريننـــا( ويعـــد تعزيز االنتمـــاء والوالء 
أســـاس األمن الذي ينطلق مـــن المجتمع 
ويحقق الشـــراكة المجتمعيـــة معه، وهو 
مبـــدأ عمل عليه وزيـــر الداخلية؛ ليصبح 
المواطن شريًكا فاعاًل مع وزارة الداخلية 

في مختلف مجاالت عملها األمني”.
كمـــا عّبـــرت النائـــب كلثـــم الحايكـــي عن 
البحريـــن  مملكـــة  لحصـــول  ســـعادتها 
علـــى هذه المرتبـــة المتقدمـــة بقولها “إن 

مجهودات وزارة الداخلية في الســـنوات 
تطويـــر  صعيـــد  علـــى  ســـواء  األخيـــرة 
وتحديـــث وســـائل البحث والتحـــري، أو 
التطـــور الملحـــوظ على صعيد الشـــراكة 
المجتمعية كان لها األثر البالغ والملموس 
لألمـــن  واحـــة  البحريـــن  مملكـــة  لجعـــل 

واالستقرار”.
فـــي وزارة  العمـــل  تطـــور  أن  وأضافـــت 
الداخليـــة نتـــج عنـــه ســـرعة االســـتجابة 
للبالغـــات وســـرعة الوصـــول للمرتكبيـــن 
الـــذي  المخالفـــات والمتجاوزيـــن، األمـــر 
انعكـــس إيجابـــا فـــي تحقيـــق البحريـــن 
المرتبـــة الرابعة عالميا في مؤشـــر األمن، 
وهـــذا يدل على حجـــم المجهودات التي 
تبذلهـــا وزارة الداخليـــة ومـــدى التطـــور 
الـــذي وصلت إليه وهي جهود مشـــكورة 

حتى ننعم جميعا باألمن واالستقرار.
وأكد النائب عبدهللا الذوادي “أن تحقيق 
مملكـــة البحريـــن هـــذا الموقـــع المتقـــدم 
يؤكـــد نجـــاح السياســـات األمنيـــة التـــي 
لعاهـــل  الســـامية  التوجيهـــات  رســـمتها 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، التـــي أدت إلى حالة 
األمن واالستقرار التي نعيشها اليوم في 

مملكتنا الغالية”.
وأشـــار الذوادي إلى أن “هذا اإلنجاز يعد 
تتويجـــا للجهود الكبيـــرة والعظيمة التي 
تقـــوم بهـــا وزارة الداخليـــة بقيـــادة وزير 
الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدهللا آل خليفة ومنتســـبيها الذين 
تفانوا في حماية أمن واستقرار الوطن”.

راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس، وبحضور 
رئيـــس األمن العـــام اللواء طارق الحســـن 
ووكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ ناصر بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، ورئيـــس االتحاد 
خالـــد  العقيـــد  العـــام  لألمـــن  الرياضـــي 
الخيـــاط، الـــذي قدمه أعضاء فـــرق وزارة 
الداخليـــة الفائزة بميداليـــات متنوعة في 
البطـــوالت الرياضيـــة المحليـــة والدوليـــة 
األخيـــرة، وإحرازهـــا مراكـــز متقدمـــة في 
هـــذه البطـــوالت، ومنها المركـــز األول في 
بطولة دوري ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة لكـــرة القدم للصـــاالت، والمركز 
األول فـــي بطولـــة الـــدوري العـــام للتنس، 
آســـيويا  واألول  دوليـــا  الثانـــي  والمركـــز 
وعربيـــا “14 ميداليـــة” فـــي دورة األلعـــاب 
الدولية للشـــرطة بإيطاليا، والمركز الثاني 
في بطولتي الشرطة الدولية للجولف في 
بريطانيا، والشـــركات للبولينغ، والميدالية 
التاســـعة  اآلســـيوية  للبطولـــة  البرونزيـــة 

للرمايـــة في كازاخســـتان والمركـــز الثالث 
للكـــرة  للســـيدات  الثانـــي  المهرجـــان  فـــي 
الطائرة. وفي مســـتهل اللقـــاء، أكد الوزير 
أن الشـــأن الرياضـــي، يمثـــل أهميـــة كبيرة 
فـــي عمـــل وزارة الداخليـــة، كمـــا حققـــت 
الرياضـــة فـــي البحريـــن، اليـــوم، إنجازات 
غيـــر مســـبوقة، وما زالت تتوالـــى، واليوم 
نقطـــف ثمـــار المســـيرة التنموية الشـــاملة 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي جميـــع 
المجـــاالت، منوهـــا إلـــى أن ممثـــل جاللـــة 
الملـــك لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة اهتمام ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، ودوره 
فـــي تطوير الرياضـــة، له بصمـــة واضحة، 
وهـــا نحن نـــرى النتائج األخيرة المشـــرفة 
التـــي حققتهـــا البحريـــن، مثل فـــوز فريق 
كـــرة اليـــد، وفـــوز الفريـــق العســـكري لكرة 
القـــدم ومنتخبنـــا لكـــرة القـــدم كان له فوز 
مميز، وهي أمور تشـــجعنا، فعندما يحقق 
الشـــخص إنجـــازا، فـــإن اآلخـــر يطمح إلى 
تحقيـــق إنجـــاز مماثل؛ ألنه لـــه ولآلخرين، 
وكلنا نفتخر باإلنجاز. وهنأ الوزير، أعضاء 
فـــرق وزارة الداخليـــة، ممـــن حققوا نتائج 
مشـــرفة على المستوى المحلي واإلقليمي 
والدولي، تعكس المســـتوى المتميز ألبناء 
البحريـــن، منوهـــا إلـــى أن هـــذه الفـــرق تم 
واليـــوم  قليلـــة،  ســـنوات  منـــذ  تشـــكيلها 
أصبحـــت تنافس علـــى المراكـــز المتقدمة 
وليـــس مجرد المشـــاركة، وهذا لم يتحقق 
إال بفضـــل اإلخالص واالجتهاد في العمل، 
معربـــا عـــن تقديـــره لرئيـــس األمـــن العـــام 
ورئيس االتحاد الرياضي لألمن العام على 

المتابعة المباشرة للفرق الرياضية
وقال إن ما تم تحقيقه أمر طيب ويشجع 
على تطوير ما وصلنا إليه وســـوف نستمر 
فـــي دعـــم وتشـــكيل الفـــرق والمحافظـــة 
بـــدور  مشـــيدا  النجاحـــات،  هـــذه  علـــى 
االتحاد الرياضـــي لألمن العام في اإلعداد 
والفـــوز  للمشـــاركة  والتأهيـــل  والتدريـــب 

في البطـــوالت المحلية والدولية، ومتمنيا 
التوفيـــق  مـــن  المزيـــد  للجميـــع  معاليـــه 

والنجاح ومواصلة اإلنجازات.
بـــدوره، أعـــرب رئيـــس االتحـــاد الرياضي 
لألمـــن العام عن شـــكره للوزيـــر لما يقدمه 
مـــن دعـــم غير محدود، ســـاهم فـــي تعزيز 
الثقافـــة الرياضية لمنتســـبي األمـــن العام، 

وأفـــراد  ضبـــاط  إلـــى  يشـــار  أصبـــح  إذ 
الداخليـــة بالبنـــان فـــي جميع المشـــاركات 
الرياضيـــة اإلقليمية والدوليـــة، معبرا عن 
شـــكره الجزيـــل إلـــى رئيـــس األمـــن العـــام 
علـــى جهـــوده في تذليـــل الصعوبات األمر 
الذي ســـاهم فـــي تحقيق هـــذه اإلنجازات 

الرياضية وتوفير كل متطلبات النجاح.

وزير الداخلية يستقبل رئيس االتحاد الرياضي لألمن العام وأعضاء فرق وزارة الداخلية الفائزة بميداليات متنوعة في البطوالت الرياضية

المنامة - بنا

وزير الداخلية يشيد بإنجازات الفرق الرياضية في البطوالت الدولية
ــك ــل ــم ــة الـــشـــامـــلـــة لـــجـــالـــة ال ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــار الـــمـــســـيـــرة الـ ــ ــم ــ نـــقـــطـــف ث
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المنامة - بنا

تحقيق البحرين مراكز متقدمة بمؤشر األمن إنجاز يجسد التوجيهات السامية بضمان الحقوق والسلم

برلمانيون: “الداخلية” تقوم بجهود جبارة لترسيخ األمن واألمان

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
محاكمـــة منتـــج أعمـــال فنيـــة، ثالثيني 
ومقيـــم بدولـــة خليجية، متهـــم بتزوير 
طلباتـــه للحصـــول علـــى تأشـــيرة رجال 
أعمال للدخول للمملكة مســـتغال أختاما 
مصطنعـــة باســـم شـــركة إنتـــاج وتوزيع 
فنـــي بحرينيـــة تعامـــل معها فـــي وقت 

ســـابق إلنتاج عمل مســـرحي على صالة 
أحد األندية البحرينية وتســـبب للشركة 
مـــع  المحاكـــم  أمـــام  ماليـــة  بمطالبـــات 
النـــادي ولـــم يدفعها بلغـــت 9000 دينار، 
لجلســـة 15 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة مع 
التصريـــح لوكيلـــه بأقـــوال الشـــهود، مع 

استمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
موظـــف  بينهـــم  متهميـــن   4 محاكمـــة 
مـــن  المنـــع  رفـــع  بإجـــراءات  مختـــص 
الدخـــول للبـــالد، وآخـــر شـــرطي، عمـــدا 
إلـــى إزالة أســـماء 11 أجنبيـــا من قوائم 
المبعدين عن البالد مقابل رشاوى مالية 

تحصال عليها ألنفسهما واقتسماها فيما 
بينهما، وتراوحت بين 500 و800 دينار، 
وبمبلـــغ إجمالي وصـــل إلى 8800 دينار، 
لجلســـة 4 نوفمبـــر المقبـــل؛ الســـتدعاء 
أمـــرت  كمـــا  األول،  اإلثبـــات  شـــاهد 

باستمرار حبس المتهمين األربعة.

15 نوفمبر مرافعة ُمنتج مسرحي زّور تأشيرة

4 نوفمبر سماع شاهد بتزوير قوائم المنع

مواطن يطالب بتطليق أم ولديه لزواجها من آخر بدولة خليجية
إن  الجفـــن  فاطمـــة  المحاميـــة  قالـــت 
المحكمة الكبرى الشرعية قضت برفض 
دعـــوى كان قـــد أقامهـــا زوج للمطالبـــة 
بتطليـــق زوجتـــه؛ ليتخلـــص مـــن جميع 
االلتزامات الشـــرعية تجاهها وإلســـقاط 
حضانـــة ولديـــه منهـــا عنهـــا، كمـــا ألزمت 
أتعـــاب  ومقابـــل  الدعـــوى  بمصروفـــات 

المحاماة.
وأشـــارت إلـــى أن وقائع الدعـــوى غريبة 
الـــزوج المدعـــي أقـــام  نوعـــا مـــا، إذ إن 
دعوى شـــرعية ضد زوجته مطالبا وقبل 
الفصل في الموضوع، أوال: بمنع الولدين 
من الســـفر مـــع والدتهمـــا، وبضم محضر 
بالغ كان قد تقدم به ضد زوجته بشـــأن 
واقعـــة تزويـــر والجمع بيـــن زوجين في 
وقت واحد، ثانًيا: في الموضوع ببطالن 
عقـــد الـــزواج وفســـخه وإســـقاط جميع 

حقوق المدعى عليها الشـــرعية، وكذلك 
إســـقاط حضانتها للصغيرين؛ كونها غير 
أمينـــة عليهما. وأفاد المدعـــي أنه تزوج 
مـــن المدعـــى عليها في ديســـمبر 2007، 
وفي العام 2018، وبمحض الصدفة عثر 
في منزل الزوجية على عقد زواج باسم 
المدعى عليها من شخص آخر في دولة 
خليجية يعود للعام 2013، وباالستعالم 
عـــن ذلك تبيـــن أنها مـــا زالت علـــى ذمة 
ذلـــك الـــزوج ولـــم يتـــم إيقـــاع الطـــالق، 

وتقدم ببالغ بشأن هذه الواقعة.
لكـــن موكلتها المدعى عليهـــا أقرت أمام 
المحكمة بأنها بالفعل كانت متزوجة من 
ذلـــك الشـــخص زواجا صوريـــا؛ من أجل 
اإلقامـــة في تلـــك الدولة فقـــط ومن ثم 
طلقها شفويا، وقالت إن زوجها المدعي 
يعلـــم بذلـــك وتـــم الطـــالق قبـــل دخـــول 

المدعي بها.

وبينـــت المحكمة في حكمهـــا بأن الزوج 
أقر بأنـــه تزوج المدعى عليهـــا في العام 
2007 وأنـــه دخل بهـــا وأنجب منها على 
فراش الزوجية ولدين، وأنه لم يكتشف 
خالل تلك الفترة أنها غير بكر إال بعد أن 
تحصل على عقد الزواج الذي تم إبرامه 

في دولة خليجية.
وأضافـــت أنهـــا خاطبت محاكـــم الدولة 
الواقعـــة،  عـــن  لالستفســـار  الخليجيـــة 
وهـــل تـــم الطـــالق أم ال، إال أنـــه لـــم يتم 
الـــرد عليهـــا، ثم قـــررت المحكمة ســـؤال 
المدعـــي عمـــا إذا كانـــت المدعـــى عليها 
بكرا عند الزواج من عدمه، إال أنه أجاب 
بــــ “ال أعلـــم” علـــى خـــالف ما أنكـــره في 

محضر إحدى الجلسات السابقة.
ولفتـــت إلى أن عقد الزواج المشـــار إليه 
غير مصدق بالجهات الرسمية، موضحة 
أنهـــا ســـألت المدعـــي إن كانـــت المدعى 

عليها قد ســـافرت خارج مملكة البحرين 
منـــذ زواجهما فأجـــاب بالنفي، في حين 
أقـــرت الزوجـــة بزواجهـــا األول شـــفويا 

وأنه تم الطالق قبل الدخول بها.
وأشـــارت المحكمة إلـــى أن المدعي في 
دعـــوى الطـــالق للضـــرر لم يقـــدم دعوى 
فســـخ وبطالن عقد النكاح وإنما اســـتمر 
فـــي دعوى الضرر، ونظـــرا إلى أن المادة 
)116( فقرة )ب( من قانون األسرة نصت 
علـــى أنه يســـقط طلب الفســـخ إذا صدر 
مـــن المدعـــي مـــا يفيد علمـــه بهـــذا البند 
ورضـــاه بذلك صراحـــة أو عمدا، وحيث 
إن المدعي صرح بعلمه بالعقد ولم يقدم 
العقـــد ويطلـــق عليه إال بعد 6 أشـــهر في 

الدعوى المقامة حاليا.
فلهذه األسباب حكمت المحكمة برفض 
الرســـوم  المدعـــي  وألزمـــت  الدعـــوى 

والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



تحــت رعايــة ســامية مــن لدن عاهــل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ســينطلق معرض ومؤتمر 
البحرين الدولي للدفاع 2019 )بايدك - BIDEC( رسمًيا اليوم بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ومن المقرر أن ينعقد المعرض الذي يشمل 
الوســـائل العســـكرية والدفاعيـــة الثالثيـــة 
)البريـــة والجويـــة والبحرية( خـــالل الفترة 
28 إلى 30 أكتوبر 2019، ويعتبر النســـخة 
الثانيـــة لهذا الحدث، الـــذي من المتوقع أن 
يكـــون أكبـــر حجًمـــا مـــن حيـــث العارضين 
وحجـــز مســـاحات أكبر من قبل الشـــركات 
والوفـــود  المشـــاركة  والجهـــات  العارضـــة 
والـــزوار عـــن المعرض الســـابق الـــذي أقيم 

في أكتوبر من العام 2017.
وبرعايـــة مستشـــار األمـــن الوطنـــي، قائـــد 
العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  الملكـــي،  الحـــرس 
البحريـــن  ومؤتمـــر  لمعـــرض  المنظمـــة 
الدولـــي للدفاع 2019 ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، أقامت 
اللجنـــة المنظمـــة مؤتمـــًرا صحافًيـــا صباح 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة  أمـــس 
مركـــز البحرين للدراســـات اإلســـتراتيجية 
رئيـــس  “دراســـات”،  والطاقـــة  والدوليـــة 
مؤتمر التكنولوجيا العســـكرية في الشـــرق 
لمعـــرض  الرســـمي  والمتحـــدث  األوســـط، 
ومؤتمـــر البحريـــن الدولي للدفاع الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة ، وبحضـــور 
العميد الركن عدنان الســـادة من قوة دفاع 
البحريـــن، والمديـــر العـــام لمنطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا لشركة كالريون 
للدفـــاع واألمن توماس جونـــت، في مركز 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وبهـــذه المناســـبة، قال ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمد “نعرب عن ســـعادتنا 
بالرعاية الكريمة لعاهل البالد القائد األعلى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، لهـــذا الحـــدث الكبيـــر والمهم على 
مســـتوى المنطقـــة الـــذي تحتضنـــه مملكة 
البحريـــن للمـــرة الثانية، ويســـرنا أن نتقدم 
بخالص الشـــكر واالمتنـــان لجاللته لدعمه 

وتشجيعه المستمر لنا”.
وأضاف سموه “بعد النجاح الكبير بمختلف 

المقاييـــس الذي حققه المعـــرض في العام 
للنســـخة  اآلن  مســـتعدون  فإننـــا   ،2017
الثانيـــة منه التي ســـتصبح أكبر حجًما من 
الســـابق، ونحـــن اآلن على أتم االســـتعداد 
والتي إن شـــاء هللا ستكون حدًثا أكبر من 
النســـخة األولـــى، وإننا نســـعى دائًما لجعل 
مملكـــة البحريـــن مركًزا للمحافـــل الدولية، 
وريـــادة  واالبتـــكار  للحـــوارات  ومنصـــة 
األعمـــال، ونعمـــل علـــى خلق بيئـــة محفزة 
الحتضـــان مختلـــف المبـــادرات التي تعود 

بالنفع على البالد وعلى المنطقة ككل”.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن هـــذا الحـــدث يعـــد 
واحًدا من أبرز معارض ومؤتمرات الدفاع 
الدوليـــة في المنطقـــة، إذ يغطي الدفاعات 
البريـــة والجوية والبحرية، وســـيجمع هذا 
الحدث كبـــار القادة والخبراء العســـكريين 
وممثلي كبرى الشـــركات المصنعة لمعدات 
وأنظمـــة الدفـــاع العســـكرية، كما ســـتلتقي 
قيـــادات عســـكرية وسياســـية مـــن العديد 
من المؤسســـات علـــى المســـتوى اإلقليمي 
الشـــخصيات  مـــع  لتتواصـــل  والعالمـــي؛ 
الحكومية والعسكرية ولتستعرض أحدث 
التقنيـــات والمعـــدات مـــن أكثـــر مـــن 200 
شـــركة عارضـــة عالميـــة تقـــدم أحـــدث مـــا 
توصلت إليه في مجال أجهزة ومنظومات 

ومعدات وتقنيات الدفاع واألمن.
وأوضح ســـموه أنـــه بجانب الدعـــم الكبير 
الذي تقدمه قوة دفـــاع البحرين والحرس 
الملكـــي وســـالح الجـــو الملكـــي البحرينـــي 
البحرينـــي  الملكـــي  البحريـــة  وســـالح 
والحـــرس الوطنـــي، فلقـــد أكـــدت العديـــد 
من الشـــركات مشـــاركتها في هـــذا الحدث 
العالمي كشـــركات عارضة وراعية، بما في 
ذلك أســـماء عالميـــة متخصصة في مجال 
الدفـــاع، وسيشـــارك في هذا الحـــدث كبار 
القادة العسكريين والسياسيين إلى جانب 
الـــدول  مـــن  والسياســـيين  القـــرار  صنـــاع 
الشـــقيقة والصديقة والحليفـــة، وأكد أكثر 

من 60 وفًدا من كبار الشخصيات العالمية 
وجودها لتلتقـــي وتتواصل فيما بينها في 
محفل للصناعة الدفاعية، ومن المتوقع أن 
يحضـــر أكثر من 10 آالف زائر لهذا الحدث 
خـــالل أيامه الثالثة. وأكد ســـمو مستشـــار 
الملكـــي  الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة للمعـــرض 
والمؤتمـــر أن حرص الجهات العارضة على 
المشـــاركة فـــي معـــرض البحريـــن الدولـــي 
للدفـــاع يعتبـــر مؤشـــًرا مهًمـــا علـــى التأثير 
إلـــى دور  الـــذي يلعبـــه المعـــرض، إضافـــة 
البحرين االســـتراتيجي فـــي الحفاظ على 
التعـــاون والعالقـــات الوثيقة بيـــن الحلفاء 

اإلقليميين والدوليين.
وعـــن مؤتمـــر التكنولوجيـــا العســـكرية في 
 )MEMTEC( ”الشـــرق األوســـط “ميمتيـــك
الذي ســـيكون الحدث الرئيـــس المصاحب 
للمعـــرض خـــالل يومـــي 29 و30 أكتوبـــر، 
أكـــد ســـموه أن انعقـــاده يأتـــي فـــي إطـــار 
وثاقبـــة،  شـــاملة  ملكيـــة  رؤيـــة  مواكبـــة 
بـــأن تكـــون مملكـــة البحرين علـــى خارطة 
الملتقيـــات الفكريـــة، بمـــا يخـــدم المصالح 
والـــذي  المنطقـــة،  واســـتقرار  الوطنيـــة، 
ســـيتناول قضايـــا حيويـــة تتعلـــق بتأثيـــر 
التطـــور التقنـــي علـــى الدفـــاع واألمن في 
الشرق األوسط، واالســـتثمار في المعرفة، 
وتوطيـــن التكنولوجيـــا، في إطـــار متابعة 
قوة دفاع البحرين، للتطورات التسليحية 
والتقنيـــات الحديثـــة، وربـــط احتياجاتهـــا 
باالعتمـــاد على قدراتهـــا الذاتية، والتعاون 
مع الشـــركاء، هـــذا إلى جانـــب دعم خطط 
التنميـــة المســـتدامة واالقتصـــاد الوطنـــي 
حيث قال “كانـــت مملكة البحرين على مر 
التاريـــخ مرفأ آمًنا للـــدول المجاورة، وهي 
اآلن مركـــًزا دولًيـــا لتبـــادل األفـــكار وريادة 
األعمال، ويســـاهم كل من معرض ومؤتمر 
البحرين الدولي للدفاع، إضافة إلى مؤتمر 
التكنولوجيا العسكرية في الشرق األوسط 

)ميمتيك( في خدمة هذا الغرض من خالل 
االستثمار في المعرفة والتكنولوجيا”.

وخـــالل المؤتمـــر الصحافـــي، قال الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة: أتشـــرف برفع 
أســـمى آيات الشـــكر والعرفان لعاهل البالد 
القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة على تفضله بالرعاية 
الكريمـــة لهـــذا الحـــدث المهم في نســـخته 
العامـــل  هـــي  الملكيـــة  فالرعايـــة  الثانيـــة 
الرئيس في النجـــاح ومنحه الزخم الكبير، 
والشـــكر أجزله لســـمو اللواء الركن الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد علـــى دعمـــه وتوجيهاتـــه 
كي يخـــرج هذه الحدث الدولـــي في أبهى 
صـــورة، خاصة أن النســـخة الثانية تتســـم 
بخصائـــص متفـــردة مـــن حيـــث مســـتوى 
الحدث وحجم المشاركة والحضور، وكلها 
تؤكـــد أننا أمـــام عالمة وطنية فـــي التميز 
والريـــادة، وأنوه إلى الدعـــم الكبير والقوي 
لقوة دفاع البحرين، ونتقدم بجزيل الشكر 
إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة 

على دعم وإسناد المعرض والمؤتمر.
وأضاف: لدينا ثقـــة كبيرة وعزيمة إلنجاح 
“بايدك 2019”، خصوصا بعد النجاح الباهر 
والكبيـــر الـــذي حققته النســـخة األولى في 
2017، والـــذي بشـــهادة الخبـــراء كان فـــي 
صدارة معارض الشـــرق األوسط الدفاعية 
الشاملة والمنتديات االستراتيجية، ونحن 
نحمـــل كل اإلصرار إلى تقديم األفضل في 

النسخة الثانية.
وأكد أن معرض ومؤتمـــر البحرين الدولي 
)البريـــة،  الثالثيـــة  والخدمـــات  للدفـــاع 

دوليـــة  فعاليـــة  هـــو  البحريـــة(  الجويـــة، 
مرموقة للفكـــر واالبتكار التقنـــي واإلنتاج 
الدفاعـــي فضاًل عن ذلك فهذا المحفل يعد 
من أهـــم أركان صناعة المعارض سيســـهم 
فـــي رفـــد اقتصادنـــا الوطنـــي، كمـــا يعمـــل 
علـــى اســـتنفار مزايـــا البحريـــن ومقوماتها 
التنافســـية لتكـــون مقصـــًدا فـــي التقنيات 
الحديثة، وترســـيخ المملكـــة كمركز لريادة 
األعمـــال، كمـــا يلبي احتياجـــات قوة دفاع 

البحرين والقوات المسلحة في المنطقة.
ونوه بـــأن مؤتمـــر التكنولوجيا العســـكرية 
فـــي الشـــرق األوســـط يعتبر مســـاهمة من 
مملكـــة البحريـــن لدعم وتعزيز االســـتقرار 
فـــي الشـــرق األوســـط وســـط التحديـــات 
العســـكرية  التقنيـــة  تســـهم  إذ  الراهنـــة، 
في إحـــالل الســـالم والتنمية المســـتدامة، 
وســـالمة األمـــن اإلقليمـــي خصوًصا األمن 
البحـــري، واألمن الجـــوي، ولتكـــون مملكة 
وفًقـــا  الرقميـــة  للتقنيـــة  مركـــًزا  البحريـــن 
للرؤية الملكية الســـامية، ورؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030.
وأعـــرب الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد عـــن 
ســـعادته أن يكون مركز “دراســـات” شريًكا 
إستراتيجًيا في المعرفة، كطرف فاعل في 
فعاليات المؤتمر، اتساًقا مع دوره في نشر 
الســـالم وترســـيخ أســـس الحـــوار وخدمة 
التنميـــة المســـتدامة، بالوقـــوف علـــى أخر 
المســـتجدات االســـتراتيجية فـــي المعرفة 

وتوطين التكنولوجيا العسكرية.
وشـــكر فريـــق العمـــل، وجهـــوده المضنيـــة 
تحـــت الرعاية الملهمة لســـمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمد، وتوجيهات ســـموه 

الملتقـــى  هـــذا  إلنجـــاز  والداعمـــة  القيمـــة 
الدولي.

ومـــن جهتـــه، أكـــد العميـــد الركـــن عدنـــان 
الســـادة إن قـــوة دفـــاع البحريـــن شـــريك 
أســـاس في تنظيم هذا الحـــدث المهم مع: 
الحـــرس الوطنـــي، وزارة الداخليـــة، وزارة 
الخارجيـــة، وزارة شـــؤون اإلعـــالم، مركـــز 
“دراسات”، ومركز االتصال الوطني، وهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض، والعديد من 
الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة األخـــرى، 
إلـــى جانب شـــركة “فعاليـــات” والتي تعمل 
يـــًدا بيد مع أكبر شـــركة لتنظيـــم الفعاليات 
الخاصـــة بالدفـــاع واألمـــن علـــى مســـتوى 
العالـــم وهي شـــركة “كالريـــون ايفينتس”، 
ولقـــوة دفـــاع البحرين ممثليـــن في جميع 
اللجـــان العاملـــة، ويشـــرفون علـــى جميـــع 
مراحـــل التنظيـــم، وتقـــوم تلـــك الجهـــات 
الداعمة باســـتقبال الوفود واســـتضافتهم، 
الخارجيـــة  األنشـــطة  علـــى  والســـيطرة 
المصاحبة للمعرض، كما تشترك مع وسائل 
اإلعالم على المســـتوى المحلي واإلقليمي 

والدولي في الترويج للمعرض.
مـــن جانبـــه، قـــال تومـــاس جونـــت المدير 
العـــام لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا لشـــركة كالريـــون للدفـــاع واألمن 
معـــرض  “فـــاق  الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي 
ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للدفـــاع 2017 
توقعاتنـــا في مختلـــف النواحي من حيث 
النجـــاح الذي حققـــه، ونحـــن ممتنون مرة 
أخرى لجميع شركائنا في البحرين لدعمهم 
خالل عملية التنظيم الطويلة والذي لواله 
لمـــا وصلنا إلى هذا المســـتوى العالي، نحن 
نتوقـــع نجاًحـــا أكبـــر فـــي النســـخة الثانية 
الـــزوار  مـــن  أفضـــل  ومشـــاركة   ،2019
العارضيـــن والوفود الرســـمية خالل األيام 
الثالثـــة”، الفًتا إلى أن مســـاحات المعرض 
بالعارضيـــن،  بالكامـــل  ممتلئـــة  أصبحـــت 
منوًهـــا بـــأن الصحافييـــن الذيـــن يغطـــون 
فعاليـــات المؤتمـــر أكثر مـــن 154 صحافًيا 
بزيادة 32 % عن النســـخة األولى، طامًحا 
فـــي  أكثـــر  معروًفـــا  “بايـــدك”  يصبـــح  أن 

المنطقة وفي العالم.

 رئيس مجلس أمناء “دراسات” يتحدث في المؤتمر الصحافي

الرفاع - قوة الدفاع

“بايدك” ينطلق اليوم برعاية سامية وبحضور 60 وفدا تضم كبار الشخصيات العالمية
والمعرض المؤتمر  فعاليات  صحافيا  و154  الثانية  للنسخة  زائر  آالف   10 حضور  توقع 
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عبداهلل بن أحمد لـ “^”: “بايدك” ال يحمل رسائل تهديد إليران أو أي دولة

قال رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للدراسات 
“دراســـات”  والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة إن مؤتمـــر 
ومعرض البحرين للدفاع “بايدك” ليس موجًها ألي 
دولـــة ومنها إيران بأي رســـائل تهديد، موضًحا أن 
البحرين هي بلد األمن والســـالم. وأضاف الشـــيخ 
عبـــدهللا رًدا على ســـؤال لــــ “البالد” خـــالل المؤتمر 
الصحافي الذي ُعقده أمس أن “مملكة البحرين لم 
تنظـــم قط أي فعالية تســـتهدف دولـــة بعينها، فقد 
نظمـــت مؤتمرات تتطرق لمواضيـــع معينة، أما أن 
نتدخـــل في شـــؤون الدول األخرى فهـــو ليس من 

شـــيمنا، وهذا المعرض والمؤتمر ليس موجها ضد 
أي دولة، لكنه سيســـلط الضوء علـــى التكنولوجيا 
العســـكرية بمفهومها الشامل”. وفيما يتعلق بردود 
الفعل العنيفة للخارجية اإليرانية ألي مؤتمر أمني 
أو دفاعـــي يقـــام في البحريـــن، واتهامـــات النظام 
اإليرانـــي لهذه الفعاليات بأنهـــا تمثل تهديًدا لألمن 
القومـــي اإليرانـــي، قال الشـــيخ عبـــدهللا “ال ترمى 
إال الشـــجرة الثمـــرة، المؤتمـــرات التـــي تعقـــد فـــي 
البحريـــن يتم تنظيمهـــا بأفضل المعاييـــر الدولية، 
والمتحدثيـــن  بعنايـــة،  مدروســـة  خطـــط  ووفـــق 
أكفاء، وبالتالي فإن المخرجات التي يخرج بها أي 
مؤتمـــر تكون فـــي صالح أمن واســـتقرار المنطقة، 
بمفهومه الشـــامل”. وأكد أن “البحرين لها دور مهم 

في تأميـــن الممرات المائية والمالحية في منطقة 
الخليـــج العربي وبحـــر العرب، ومنها اســـتضافتها 
لقوة الواجب المشـــترك بقيـــادة الواليات المتحدة 
األميركيـــة فـــي المنامـــة، وتشـــارك 33 دولـــة مـــن 
شـــتى أنحـــاء العالم بهذه القوات، آخرها مشـــاركة 
البرازيل، ألهداف عدة تصل إلى مكافحة القرصنة 

واالتجار بالمخدرات واألشخاص”.
وقـــال الشـــيخ عبـــدهللا “أمـــا التهديـــدات األخيـــرة 
التي شـــهدناها في الخليج العربي، من اســـتهداف 
للسفن ولناقالت وللمنشـــآت النفطية، فهي ليست 
بالجديـــدة، فالتاريـــخ يعيد نفســـه، والمطلوب منا 
هو التعاون مع أشـــقائنا وشـــركائنا وحلفائنا للعمل 
ســـويا بهـــدف المحافظـــة علـــى األمـــن اإلقليمـــي 

والبحـــري، ومـــا هـــذا المؤتمـــر إال منصـــة لتوفيـــر 
مـــا يعـــزز هـــذه الشـــراكات اإلقليميـــة والدوليـــة”. 
وأردف “من الجوانب التي ســـيتم تســـليط الضوء 
عليهـــا المنظـــور العالمـــي للتكنولوجيا العســـكرية، 
االستراتيجيات الدفاعية السبرانية، آثار تطورات 
الـــذكاء الصناعـــي علـــى القـــوات المســـلحة، كمـــا 
ســـُنناقش مســـتقبل التوريد الدفاعي والعســـكري 
الدفاعـــي  والتوطيـــن  األوســـط،  الشـــرق  فـــي 
والعســـكري”. وأضاف “العالم يسعى للتخفيف من 
اإلرهاب، ومحاربتـــه، فهو آفة دولية وظاهرة البد 
علـــى الجميع من محاربتها، وعليه فســـيتم تنظيم 
مؤتمـــر متخصـــص إلى جانب هـــذا المعرض، وهو 
)التكنولوجيـــا العســـكرية(؛ لمـــا تمثله مـــن أثر على 

اإلرهـــاب وعلـــى األزمـــات فـــي المنطقـــة”. وقـــال 
“أثبت المعرض خالل النســـخة األولـــى النجاحات 
التي شـــجعت الشركات العسكرية والدفاعية لكي 
تشـــارك مجـــدًدا وبفعالية ومســـاحة أكبـــر، يضاف 
والتحضيـــرات  المقدمـــة  التســـهيالت  ذلـــك  إلـــى 
اللوجستية المميزة”. ويكمل “استطاعت البحرين 
أن ترسخ لنفسها مكانة دولية في تنظيم المعارض 
التخصصية، وما اســـتمرار هذه المعارض إال دليل 
علـــى مكانة البحريـــن المرموقة بهـــذا المجال، أما 
فيما يتعلـــق بتوطين الصناعات العســـكرية فنجد 
أن هناك عدد من الدول الشقيقة التي نجحت في 
تنفيذ الصناعات العسكرية والدفاعية كالسعودية 
واإلمارات واألردن، بتجارب تخدم احتياجاتهم”.

إبراهيم النهام

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  أشـــاد 
الرميحـــي بالرعايـــة الســـامية من لدن 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
القائـــد  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
البحريـــن  ومؤتمـــر  لمعـــرض  األعلـــى 
فـــي   )2019 )بايـــدك  للدفـــاع  الدولـــي 
نســـخته الثانيـــة؛ باعتبـــاره أحـــد أهـــم 
األحـــداث الدولية التـــي تعكس مكانة 
مملكة البحريـــن المرموقة في صناعة 
الدفاعيـــة  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
دورهـــا  مـــن  وتعـــزز  واإلســـتراتيجية، 
الريـــادي كشـــريك محـــوري فـــي حفظ 
والعالمـــي. اإلقليمـــي  والســـلم  األمـــن 
إلـــى  زيارتـــه  لـــدى  الرميحـــي  وأشـــار 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز 

والمؤتمـــرات ومتابعتـــه لســـير العمـــل 
وآخـــر التجهيـــزات اإلعالميـــة والفنية 
داخـــل المركـــز اإلعالمي، إلـــى جهوزية 
المملكـــة الســـتضافة الحـــدث العالمـــي؛ 
بفضل المتابعة المباشـــرة من مستشار 
األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكي 
رئيـــس اللجنة العليـــا المنظمة للمعرض 
والمؤتمـــر ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتضافـــر 
الجهـــود الوطنيـــة فـــي توفيـــر جميـــع 
الخدمات الفنية والتقنية واللوجستية 
إلنجاح الفعالية بمشاركة دولية واسعة 
أحـــدث  وعـــرض  المســـؤولين  لكبـــار 
التقنيات والمعدات واألجهزة الدفاعية 

ألكثر من 200 شركة من 60 دولة.

أكد الرئيس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطني أحمـــد المناعي دور اإلعالم 
فـــي إبـــراز الفعاليـــات الكبـــرى التـــي 
تنظمها مملكة البحرين، مشـــيرًا إلى 
أهمية مد جســـور التواصل وتوطيد 
العالقـــات مـــع مختلـــف اإلعالمييـــن 
المحليـــة  اإلعالميـــة  والجهـــات 

واإلقليمية والدولية.
جـــاء ذلـــك في مأدبـــة عشـــاء أقامها 
الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال 
الوطني على شرف الوفود اإلعالمية 
النســـخة  تغطيـــة  فـــي  المشـــاركة 
الثانية من معرض ومؤتمر البحرين 
الدولـــي للدفـــاع 2019 “بايدك” الذي 
تســـتضيفه مملكـــة البحريـــن خـــالل 

الفتـــرة مـــن 28 وحتـــى 30 أكتوبـــر، 
وفي إطار اســـتمرار لقـــاءات المركز 
مع وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة التي 
تأتـــي بناًء على توجيهـــاٍت من وزير 

شؤون اإلعالم علي الرميحي.
وســـائل  دور  “إن  المناعـــي:  وقـــال 
مـــن  أهميـــة  أكثـــر  أصبـــح  اإلعـــالم 
أي وقـــت مضـــى، ألن دوره لـــم يعـــد 
يقتصر علـــى التواصل مـــع اآلخرين 
أصبـــح  وإنمـــا  التقليديـــة  بالطـــرق 
وسيلة اتصال للرسائل الهادفة التي 
تؤثـــر في متانة العالقات بين الدول 
وتكويـــن الـــرأي العام لدى الشـــعوب 
النخبـــة  بأوســـاط  الفعـــال  والتأثيـــر 

وصناع القرار”.

أكـــد رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة معرض 
للدفـــاع  الدولـــي  البحريـــن  ومؤتمـــر 
للعـــام  يقـــام  والـــذي   )2019 )بايـــدك 
الثانـــي علـــى التوالـــي بعـــد النجـــاح 
نســـخته  فـــي  حققـــه  الـــذي  الكبيـــر 
األولـــى، ما يســـهم فـــي نمـــو الحركة 
االقتصاديـــة والتجارية والســـياحية 
لمملكـــة البحريـــن، مشـــيدا بالجهـــود 
التي يبذلها اللواء الركن سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب، مستشـــار األمـــن الوطنـــي، 
قائد الحرس الملكي، رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة في إنجاح 

هذا الحدث العالمي.
رئيـــس  قـــام  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
للموقـــع  تفقديـــة  بزيـــارة  الجمـــارك 
فـــي  الجمـــارك  لشـــؤون  المخصـــص 
المعـــرض، إذ اطلع على اســـتعدادات 
خـــالل  مـــن  الجمـــارك،  وتجهيـــزات 
تخصيـــص مكتـــب يعمـــل علـــى مدار 
المعروضـــات  الســـتقبال  الســـاعة 
والقيـــام بعملية التفتيـــش والمعاينة 
قبـــل دخولهـــا المعـــرض، إضافـــة إلى 
تقديـــم جميـــع التســـهيالت المتعلقة 
بدخـــول بضائـــع المشـــاركين، إذ تـــم 
تخليـــص 129 شـــحنة تتضمـــن 653 
طردا، كما تم توزيع 8 من الموظفين 

على 4 نوبات.

رئيس الجمارك: “بايدك” يعزز مكانة البحرين االقتصاديةالمناعي: لإلعالم دور مؤثر شعبيًا ونخبوياالرميحي يتابع التجهيزات اإلعالمية لـ “بايدك”



لــم يكــن اإلنجــاز الدولي الذي ســجلته شــرطة البحرين وحلت بموجبه مملكــة البحرين في المركز الرابع دوليا في مؤشــر األمن وفق 
تقريــر التنافســية العالمــي 2019 والــذي تم عرضه بالمنتدى االقتصادي العالمي، إال تعبيرا عن حالة األمن واألمان واالســتقرار التي 
تشهدها مملكة البحرين، ويشعر بها كل مواطن ومقيم وزائر للبالد، فاألمن بطبيعته أمر ملموس ويستشعره كل إنسان، ولم يسبق 
البحرين من بين 141 دولة رصد التقرير مؤشراتها، سوى فنلندا التي احتلت المرتبة األولى وتلتها سنغافورة وأیسلندا. ولم يتوقف 
اإلنجــاز عنــد هــذه المرحلــة بــل تعداه لمحور آخر ال يقل أهمية عن ســابقه حيث قفزت مملكة البحرين إلــى المركز الثالث دوليا، فيما 

یخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة.

 التقريـــر بطبيعتـــه مشـــهود لـــه بالنزاهـــة 
إذ يعتمـــد علـــى منهجيـــة تدمـــج أحـــدث 
الدوليـــة  المنظمـــات  مـــن  اإلحصـــاءات 
والدراســـات االســـتقصائية، وتـــم اعتمـــاد 
كبـــار  مـــع  بالتعـــاون  المنهجيـــة  وتطويـــر 
الخبـــراء والممارســـين مـــن خـــال عمليـــة 

استشارية مدتها ثاث سنوات.
ولذلـــك، فـــإن مملكة البحريـــن ووفق هذه 
المؤشـــرات والنجاحـــات الدولية ســـتبقى 
آمنـــة بفضـــل التوجيهات الســـديدة لعاهل 
الباد القائد األعلى صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة؛ ألن ما تحقق 
المتميـــزة  بالمكانـــة  دولـــي  اعتـــراف  هـــو 
التـــي تبوأتها مملكـــة البحرين على صعيد 
رئيـــس  مـــن  بدعـــم  واالســـتقرار  األمـــن 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ومـــؤازرة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة،  وهـــو ما يتم عبر جهـــود مخلصة 
لرجـــال األمن والـــذي يعملـــون بتوجيهات 
ومتابعـــة مباشـــرة علـــى مدار الســـاعة من 
قبـــل الفريق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة.  ولم 
يعد تحقيـــق اإلنجـــازات المتاحقة، هدفًا 
فـــي حد ذاته، وإنما أصبحـــت اآلمال أبعد 
والتطلعات أكثر عمقـــًا، فإرضاء المواطن، 
أســـاس التميـــز فـــي تقديم خدمـــة نوعية 
تتواكـــب مـــع آمالـــه، وهـــذا ما ســـعت إليه 
وزارة الداخلية التي مضت في منظومتها 
التطويريـــة، لتحافـــظ دومـــًا علـــى المراكز 
المتقدمة لتقديم أفضل وأجود الخدمات. 
ومن حســـن الطالع أن هذا اإلنجاز الدولي 
وزارة  اســـتعدادات  مـــع  متزامنـــا  يأتـــي 
الداخلية لاحتفال بمئوية الشرطة، حيث 
انطلـــق العمـــل الشـــرطي فـــي المملكة عام 
1919، لتبقى المملكة واحة لألمن واألمان 
واالســـتقرار، في محيط يشهد العديد من 
التحديـــات األمنيـــة علـــى كافـــة األصعدة، 
ولتبقـــى البحريـــن، منـــارة لألمـــن والرخاء 

واالستقرار.

أمان وحقوق إنسان

فـــي القلب مـــن تلـــك اإلنجـــازات، تحرص 
البحرين على الحفاظ على حقوق اإلنسان، 
حيث تسعى دومًا لتعزيز هذا المجال عبر 
إقامـــة دورات مكثفـــة ومنتظمـــة طـــوال 
العام وبشـــكل منتظم ودوري والمشـــاركة 
في إعان اليوم العالمي لحقوق اإلنســـان 
عبر إقامة ندوات للعمل على ترسيخ تلك 

المعايير في العمل الشرطي وتعزيز ثقافة 
المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق االنســـان لـــدى 

جميع منتسبي وزارة الداخلية.
وواصلـــت األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة، 
دورهـــا التدريبي والتعليمـــي إلعداد رجل 
شرطة عصري، قادر على التعامل بإيجابية 
مـــع المتغيـــرات والتحديـــات المتســـارعة، 
عبر تقديم مقرر دراســـي لحقوق اإلنسان، 
الملتحقيـــن،  الضبـــاط  مرشـــحي  لكافـــة 
مـــع اســـتحداث برنامـــج الماجســـتير فـــي 
إدارة األزمـــات والماجســـتير فـــي العلـــوم 
األمنية، بالتعاون مع جامعة هيدرســـفيلد 
بالمملكـــة المتحدة، من أجـــل إعداد كوادر 
بحـــث علمـــي ورجـــال أمـــن قادريـــن على 
اســـتقراء وتحليل واســـتنباط المعلومات، 
والتنبؤ بما ســـتكون عليه المشاهدات في 
المســـتقبل، كما أقيم حفـــل تخريج الفوج 
الثالث مـــن خريجي الماجســـتير ودورتي 
األمن التأسيسية للضباط )الثانية-الثالثة( 
وأدرجت مكتبة األكاديمية ضمن مشروع 
منهـــا  لاســـتفادة  اإللكترونـــي  التعليـــم 

إلكترونيًا من قبل مرتاديها. 
وفـــي إطـــار العمـــل علـــى تعزيـــز الشـــراكة 
المجتمـــع  شـــؤون  عملـــت  المجتمعيـــة، 
برئاســـة األمـــن العـــام، كحلقـــة وصـــل بين 
المعنيـــة،  والجهـــات  األمنيـــة  المديريـــات 
بمـــا يســـهم فـــي تســـهيل إجـــراءات العمل 
وتقديـــم الخدمـــات، ومـــن تلـــك الجهـــات 
دار األمـــان ومركـــز بتلكـــو لرعايـــة حاالت 
العنـــف األســـري، باإلضافـــة إلـــى مكافحة 
الظواهـــر الســـلبية بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
المعنية وشاركت شـــرطة خدمة المجتمع 
العامـــة  اإلدارة  مـــع  األمنيـــة  بالمديريـــات 
للدفـــاع المدني بزيارة الخيـــام الرمضانية 
والتأكد من اســـتيفائها جميع اشـــتراطات 
األمـــن والســـامة العامة فضـــاً عن إعداد 
دورة تدريبية حول األســـاليب المهاراتية 
لتنمية الشراكة المجتمعية لشرطة خدمة 
المجتمع وتعقد لفترة عام كامل بمشـــاركة 
أفراد شـــرطة خدمة المجتمع بالمديريات 
األمنيـــة، وذلك بالتعاون مـــع برنامج “معًا” 

لمكافحة العنف واإلدمان.

إنجازات دولية

ســـبقت تلـــك اإلنجـــازات األخيـــرة تكريـــم 
المنظمة الدولية لمكافحة العنف واإلدمان، 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة، بجائزة شـــخصية العام 
2018، لما تحقق من نجاحات في برنامج 
“معـــًا” لمكافحـــة العنـــف واإلدمـــان، والذي 
عملت وزارة الداخلية على تطوير العديد 

من جوانبه بما يســـهم فـــي حماية النشء 
والشـــباب، حيـــث ارتفـــع عـــدد المـــدارس 
التـــي يغطيها البرنامج إلى 173 مدرســـة، 
كما أطلـــق الوزير بتاريـــخ 21 يناير 2018 
مبـــادرة تعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 
قيم المواطنة انطاقًا من الرؤية الشـــاملة 
لعاهـــل الباد المفـــدى، وفي إطار الســـعي 
إلـــى تقوية الجبهة الداخلية وحفظ األمن 

الوطني واالستقرار المجتمعي.

إنجازات باألرقام

اإلنجـــازات المســـتمرة لشـــرطة البحريـــن 
واإلشـــادات الدوليـــة تؤكدها لغـــة األرقام، 
حيـــث قدمـــت وزارة الداخلية، وبحســـب 
إحصـــاءات العام 2018 بكافـــة قطاعاتها، 
الخدمـــات المتميـــزة على كافـــة األصعدة، 
فقد باشـــرت غرفة العمليات الرئيسة أكثر 
مـــن 83 ألـــف بـــاغ جديًا، فيمـــا تلقى خط 
الطوارئ 999 أكثر من مليون مكالمة، من 

بينها 30 ألفًا خدمات مجتمعية.
فقـــد  البليغـــة  المروريـــة  الحـــوادث  أمـــا 
تراجعـــت في العـــام 2018، لتنخفض عدد 
الوفيـــات جـــراء الحـــوادث بنســـبة 25 %، 
المروريـــة  المخالفـــات  انخفضـــت  بينمـــا 
بنســـبة 45 %، أمـــا الدفـــاع المدنـــي فقـــد 
باشـــر 6500 بـــاغ وتعامـــل معهـــا بمهنيـــة 
تعكس القدرة على حماية السامة العامة 
في كافـــة الظروف، بالمقابـــل تلقى الخط 
4064 باغـــًا  الفســـاد  لمكافحـــة  الســـاخن 
فـــي العام 2018.  وباشـــرت اإلدارة العامة 
ألمـــن المنافـــذ 481 قضية، لحمايـــة الباد 
مـــن كافـــة المخاطـــر، فيمـــا ســـجل طيران 
الشـــرطة 907 آالف ســـاعة طيـــران و924 

رحلة وباشر 344 باغًا في 2018 
إليمـــان  ونظـــرًا  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
الشـــرطة بأهميـــة التطويـــر الدائـــم لكافـــة 
العامـــة  اإلدارة  عقـــدت  منتســـبيها، 
للحراسات 162 دورة تدريبية، شارك فيها 
929 فـــردًا وعقـــدت إدارة التدريـــب 690 
دورة داخـــل وخـــارج البحريـــن واســـتفاد 

منها أكثر من 8 آالف.
وامتـــدت الخدمـــات األمنية فـــي المملكة، 
القـــوارب  حيـــث جهـــزت البحريـــن كافـــة 
الدائمـــة  للمســـاعدة  حديثـــة  بأجهـــزة 
والتواصل مع خفر الســـواحل، فيما باشـــر 
وقضيـــة  باغـــًا   2738 الســـواحل  خفـــر 
وشـــملت عمليات اإلنقاذ ومساعدة 1229 

شخصًا و467 سفينة عام 2018.
وباشـــرت مديريات الشرطة 70 ألف باغ 
وقضية، كمـــا أطلقت إدارة تنفيذ األحكام 
حملـــة “تجنـــب” التوعويـــة وبـــدأت تنفيذ 

أحكام “العقوبات البديلة”.
أما شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، 
فقدمـــت أكثـــر مـــن 121 ألـــف خدمـــة في 
2018 بزيـــادة %18 عـــن العـــام الســـابق، 
وتجاوزت حركة المسافرين والقادمين الـ 
24 مليونـــًا مـــا يؤكد أن االســـتقرار األمني 
واقع مشـــهود، كما اقتربت التأشيرات من 
الـ 300 ألف تأشـــيرة، بحسب اإلحصائيات 

الرسمية.

العمل التطويري

الداخليـــة  علـــى توجيهـــات وزيـــر  وبنـــاء 
بتطويـــر غـــرف العمليـــات، عملـــت شـــعبة 
النظـــام الجغرافـــي األمنـــي علـــى تحديث 
المنظومة الجغرافية األمنية في اإلدارات 
لباغـــات  االســـتجابة  فـــي  المتخصصـــة 

الطوارئ والتحليل واإلحصاء.
ولكـــون النظـــام الجغرافـــي األمنـــي أحـــد 
األنظمـــة التـــي تعمـــل في مجال الســـامة 
العامـــة، يأتي تطبيـــق إدارة أعمال الطرق 
والـــذي يتيـــح أدوات فعالـــة تعـــزز عمـــل 
الحركـــة  تخطيـــط  فـــي  المتخصصيـــن 
المروريـــة بصـــورة يوميـــة، كما تـــم إنجاز 
عـــدد من األنظمة التي تســـهم في ســـرعة 
االســـتجابة والتعامـــل الفعال مـــع الموقف 
األمني وتقديم الخدمـــة األمنية بالكفاءة 
والدقـــة والســـرعة المطلوبـــة ومـــن هـــذه 
األنظمة:النظـــام الجنائـــي الموحـــد، تتبـــع 
الدوريات، تحديد بيانات المتصل، تحديد 
موقع المتصل، البدالة اإللكترونية، أجهزة 
تعليمـــات  األمنيـــة،  الكاميـــرات  اإلنـــذار، 
اإلســـعاف األولية، نظام تســـجيل الســـفن 

وغيرها.

وشـــهد عـــام 2018 اســـتحداث عـــدد مـــن 
األنظمة التي تســـهم في السيطرة األمنية 
وتقديـــم خدمـــات أمنيـــة متقدمـــة، ومـــن 
بينها نظـــام البيئة لرصد اإلشـــعاع النووي 
والتلوث البيئي، كما تم تشـــغيل تطبيقات 
إدارة المـــوارد والواجبـــات وهـــي إحـــدى 
األمنـــي  الجغرافـــي  النظـــام  تطبيقـــات 

الجديد.

جهود دولية

أظهـــرت بيانـــات وزارة الداخليـــة، تمكـــن 
اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
خـــال العـــام 2018 من كشـــف مابســـات 
عـــدد مـــن القضايـــا الجنائيـــة واإلرهابيـــة، 
وأســـهمت جهـــود البحـــث والتحـــري التي 
مارســـتها بمهنية في القبض على مرتكبي 
هذه الجرائـــم، كما تابعـــت إدارة المباحث 
الجنائيـــة جهودهـــا فـــي مجـــال التطويـــر 
والتحديـــث وعقـــدت “30” دورة تدريبية، 
حضرها 167 مشـــاركًا، وتضمنـــت التأكيد 
على إنفـــاذ القانون وتطبيق كافة المعايير 

المتعلقة بحقوق اإلنسان.
وفي تطور مواز فازت وزارة الداخلية من 
خـــال إدارة مكافحـــة المخـــدرات بجائزة 
المركـــز الثانـــي في أفضل تعـــاون ميداني 
المســـتوى  علـــى  وعملياتـــي  ومعلوماتـــي 
العربـــي واإلقليمـــي والدولـــي، الـــذي أدى 
لضبـــط شـــبكات تهريـــب المخـــدرات فـــي 

.2018
أمـــا إدارة األدلـــة الجنائيـــة، فقـــد عملـــت 
علـــى اســـتخدام أجهـــزة حديثـــة تزيد من 
كفاءة األداء وسرعة التعامل مع القضايا، 
وحصلت اإلدارة على شهادة أفضل بحث 

علمي في مجال العلوم الجنائية.
وفي سياق متصل شاركت إدارة مكافحة 
االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة 
فـــي النجاح الوطنـــي المتمثـــل بالحصول 
علـــى الفئـــة األولـــى فـــي التقرير الســـنوي 
الخـــاص  األميركيـــة  الخارجيـــة  لـــوزارة 
بتصنيـــف الدول بمجـــال مكافحة االتجار 
باألشـــخاص، وبذلـــك تكـــون البحرين أول 
دولة بالشرق األوسط تحتل تلك المرتبة.

المنامة - وزارة الداخلية

بشهادة دولية... شرطة البحرين تضع المملكة بمصاف “الدول اآلمنة”
ـــة ـــتقرار بالمملك ـــن واالس ـــة األم ـــس حال ـــن يعك ـــر األم ـــي مؤش ـــا ف ـــع دولي ـــز الراب ـــل المرك ني

شرطة البحرين
تضع المملكة في مصاف 

الدول اآلمنة

إنجازات 2018 باألرقام

أمان وحقوق انسان

إقامة دورات مكثفة ومنتظمة طوال العام لتعزيز هذا المجال
األكاديمية الملكية للشرطة تقدم مقرر دراسي لحقوق اإلنسان لكافة مرشحي 

الضباط الملتحقين
عملت شؤون المجتمع برئاسة األمن العام كحلقة وصل بين المديريات األمنية 

والجهات المعنية لتسهيل تقديم الخدمات

العمل التطويري

عملت شعبة النظام الجغرافي األمني على تحديث المنظومة الجغرافية األمنية

تطبيق إدارة أعمال الطرق الذي يتيح أدوات فعالة للمتخصصين في
تخطيط الحركة المرورية

إنجاز النظام الجنائي الموحد
استحداث نظام البيئة لرصد اإلشعاع النووي والتلوث البيئي

@nccbahrain

6500أكثر من مليون

481

مكالمة 
تلقاها خط 

الطوارئ 999

قضية باشرتها 
اإلدارة العامة ألمن 

المنافذ

2738

بالغ تعامل 
معه الدفاع 

المدني

بالغ وقضية 
باشرها خفر 

السواحل

121 ألف

%25

خدمة قدمتها شؤون 
الجنسية والجوازات 

واإلقامة

انخفاض في عدد 
وفيات 

الحوادث المرورية

لم يسبق البحرين من بين 
141 دولة رصد التقرير 

مؤشراتها سوى فنلندا 
صاحبة المرتبة األولى 

وتلتها سنغافورة وأيسلندا

 البحرين ووفق 
المؤشرات والنجاحات 
الدولية ستبقى آمنة 

بفضل التوجيهات 
السديدة لجاللة الملك

 اإلنجاز الدولي 
يأتي متزامنا مع 

استعدادات وزارة 
الداخلية لالحتفال 

بمئوية الشرطة

 التقرير مشهود له بالنزاهة 
ويعتمد على منهجية 
تدمج أحدث اإلحصاءات 
من المنظمات الدولية 

والدراسات االستقصائية

ما تحقق اعتراف 
دولي بالمكانة 

المتميزة التي تبوأتها 
البحرين على صعيد 

األمن واالستقرار

تحديث المنظومة 
الجغرافية األمنية في 

اإلدارات المتخصصة في 
االستجابة لبالغات الطوارئ 

والتحليل واإلحصاء
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المعــاودة: إمطــار منزل نائــب بعبــوات كادت تحــرق أبناءه

500 دينار ال تعوض سيارة بـ 45 ألفا أحرقها “المولوتوف”

قال الشـــوري جواد بوحســـين “كنت أتمنى أن يصدر 
تعديـــل قانون العقوبات في العـــام 2011، فأنا أعتقد 
ودون مجاملة أن الحياة دون أمن ال يمكن أن تؤخذ 
وضعهـــا الطبيعـــي، وأن مـــا يهدد الحيـــاة االجتماعية 
والمعيشـــية هو اإلرهاب والتطرف، فهو يخالف شرع 
هللا”. وبيـــن أن هـــذا النمـــط مـــن المشـــاريع بقوانيـــن 
يعبـــر عنهـــا بأنها مـــن القوانين الرادعـــة لحفظ النظام 
والنفوس واألمالك الخاصة والعامة وحماية األموال.

وبيـــن أن هناك منازل بقيمة 300 ألـــف دينار أحرقت 
بسبب عبوات “مولوتوف”، ومن سيعوضها، في حين 

هنـــاك ســـيارات تبلـــغ قيمتهـــا 45 ألف دينـــار أحرقت، 
تعـــوض  لـــن  دينـــار   500 الغرامـــة  عقوبـــة  وبالتالـــي 

المواطنين ممن أحرقت سياراتهم ومنازلهم.
وأشار الشوري عادل المعاودة إلى حادثة جرت ألحد 

النواب عندما أحرق منزله من عبوات “المولوتوف”.
وقال “أمطرت عبـــوات “المولوتوف” فوق منزله وقد 
أصيـــب أطفاله بحالة من الذعر، ولو لم يكن موجوًدا 

ألحترق أطفاله”.
ولفـــت النقيب محمـــد الهرمي إلى أن “النص الســـابق 

كان نصا واحدا واآلن يوجد 3 نصوص شاملة”. جواد بوحسين

فؤاد حاجيعبدالعزيز أبلعبدالعزيز عجمان

عضو مجلس الشورى أحمد الحداد

هيئـــــة الغـــــــذاء... “Junk” تشـــريعـــي
“الصحة” دفعت رواتب بعض موظفي “نهرا”... وتساؤالت عن األمن الغذائي

مثلمـــا يوجـــد “Junk food”، أّي طعام غير 
مفيد، كذلـــك يوجد “Junk” تشـــريعي، أّي 
قوانيـــن ال فائـــدة منها، خصوصـــا إذا كان 

التشريع مرتبطا بموضوع غذائي.
هيئـــة  إنشـــاء  الشـــورى  مجلـــس  رفـــض 
عامـــة للغـــذاء المعـــد بنـــاء علـــى االقتراح 
مـــن  المقـــدم  المعدلـــة  بصيغتـــه  بقانـــون 
مجلـــس النواب؛ بناء علـــى توصية اللجنة 
بعـــدم الحاجـــة إلنشـــاء الهيئـــة حيـــث أن 
معظـــم األحكام الواردة بمشـــروع القانون 
المعـــروض قـــد تضمنتها تشـــريعات قائمة 
حالًيـــا. وأردفت الشـــورية أبتســـام الدالل 
أنـــه يوجـــد جهـــة رقابيـــة واحـــدة لحماية 
المجتمـــع، ولكن نجد فـــي مملكة البحرين 

أن المنظومة الغذائية متوزعة.
ونوهت بـــأن الميزانية المعتمدة للهيئة لن 
تكلـــف كثيـــًرا، كما حدث فـــي هيئة تنظيم 
المهـــن الصحية”نهرا”، إذ قاموا باســـتعارة 
موظفيـــن من وزارة الصحة ممن يقومون 
بالتنظيم في الهيئة، وكانت وزارة الصحة 

تدفع رواتبهم.
وقالت: “هناك جهات متفرقة والتشريعات 

متفرقة وهنـــاك 3 جهات تقوم بالموضوع 
وكل جهـــة ال تعلـــم مـــا تقـــوم بـــه الجهـــة 
األخـــرى، فتلـــك الجهـــات يجـــب أن تنضم 

وتكون تحت هيئة واحدة”.
وأضافت “ليس فقط أن نراقب الموضوع 
مـــن الناحيـــة الصحية للغـــذاء، وأنما هناك 
مـــواد مصنعـــة تدخـــل فـــي غذائنـــا، ففـــي 
الـــدول األوروبيـــة هنـــاك جهـــات رقابية ال 
تســـمح للخضـــروات المنتجـــة فـــي البلـــد 

نفسها بدخولها السوق”.
وقالت الشـــورية جهاد الفاضـــل “يجب أال 
ننســـى ما تضمنه الخطاب الملكي السامي 
من أن تكون األولوية على دعم المشروع 

وأقتـــرح  الغـــذاء،  لدعـــم  االســـتراتيجي 
علـــى اللجنـــة ســـحب تقريرهـــا لمزيـــد من 

االجتماعات من الهيئة”.
وبين الشـــوري علي العرادي أن “المشروع 
5 أخطـــاء تشـــريعية،  األقـــل  لديـــه علـــى 
وأعتقـــد أنـــه حتـــى لـــو عـــاد إلـــى اللجنـــة 

سيكون صعًبا”.
وأشـــار الشـــوري منصـــور ســـرحان إلى أن 
“الواقع لدينـــا اآلن 3 وزارات يتم المراقبة 
علـــى األنظمـــة الغذائيـــة من خاللهـــا، وآن 

األوان لجعلها تحت سقف واحد”.
ولفـــت إلى أن بعـــض المشـــاريع غير قابلة 
لصياغـــة المشـــروع؛ لكونـــه متحقـــق على 

أرض الواقـــع، وأنـــه ســـيهدر الوقـــت مـــن 
المجلس، فمن األفضل أن يعاد للجنة.

أن  إلـــى  علـــي  محمـــد  الشـــوري  وأشـــار 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى وجود هيئـــة، ولكن 
مشـــروع القانون بشـــكله الحالي يتعارض 
باالزدواجية الموجودة، وهو غير متكامل 
ويحـــدث الكثير مـــن المشـــكالت المتعلقة 
هنـــاك  وبالتالـــي  والميزانيـــة،  بالمـــوارد 
خيـــاران بالرفـــض أم بالموافقـــة وأن يعاد 

للجنة ويعاد تشكيله.
وبيـــن الشـــوري جمـــال فخرو أنـــه يحتاج 
إلى دراســـة وتحليل وأجوبة وأسئلة، عن 

كيفية حدوث األمن الغذائي.
وقـــال “إذا درســـت الحكومـــة الموضـــوع 
ودرسته لحاجتها للهيئة نأتي بالهيئة، وال 
داعـــي إلحالتـــه للجنـــة، فننتظـــر الحكومة 

بأن تعطينا رأيها مع التوجيه الملكي”.
“هنـــاك  أن  جمشـــير  عبدالرحمـــن  وبيـــن 
الكثيـــر مـــن الجهات تقوم بهذا المشـــروع، 
ونطالـــب الحكومة بتقليـــص عدد الهيئات 
والمصروفات المتكررة، فهناك جهات عدة 

تقوم بدور الرقابة على األغذية”.

مسؤولو الحكومة

أكـــد مكتـــب مجلـــس الشـــورى خالل 
اجتماعه برئاســـة علي الصالح رئيس 
المجلـــس، مواصلـــة تفعيـــل األدوات 
الدســـتور  أتاحهـــا  التـــي  التشـــريعية 
والالئحة الداخليـــة للمجلس لتطوير 
التشـــريعات والقوانيـــن بمـــا يواكـــب 
النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة 
البحرين، وبما ينســـجم مع توجيهات 
عاهـــل  الجاللـــة  وتطلعـــات صاحـــب 
البـــالد ضمـــن خطابـــه الســـامي الذي 
تفضـــل به جاللته خـــالل افتتاح دور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 

الخامس.
وأخذ مكتب المجلس علًما باألســـئلة 
التـــي تقـــدم بهـــا األعضـــاء التـــي تـــم 
حســـب  المعنييـــن  للـــوزراء  إحالتهـــا 
مـــا نصـــت عليـــه الالئحـــة الداخليـــة 
للمجلـــس، متضمنـــة الســـؤال الموجه 
إلـــى  المناعـــي  أحمـــد  درويـــش  مـــن 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمراني بشـــأن رســـوم 

البناء، والســـؤال الموجـــه من العضو 
أحمد مهدي الحداد إلى وزير التربية 

والتعليم بشأن البعثات الدراسية.
الـــواردة  بالرســـائل  يتعلـــق  وفيمـــا 
اطلـــع مكتـــب المجلس على الرســـالة 
الـــواردة مـــن وزير شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينين، 
خطـــاب  مـــن  نســـخة  بهـــا  والمرفـــق 
وزارة الخارجيـــة، والمتضمنة مذكرة 
األمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بشـــأن آليات التعامل 

مـــع التقاريـــر الصـــادرة عـــن الجهـــات 
البرلمانية، فيما اطلع مكتب المجلس 
مـــن  المرفوعتيـــن  المذكرتيـــن  علـــى 
الشـــورى  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
الشـــعبة  بخصـــوص تقريـــر ميزانيـــة 
البرلمانيـــة لمملكـــة البحريـــن للعامين 
2019 - 2020، وتقريـــر فريـــق العمل 
المشـــترك لبرامـــج التوأمـــة والتعاون 
لمجلـــس  العامتيـــن  األمانتيـــن  بيـــن 
الشـــورى والنـــواب الخاصة بالشـــعبة 

البرلمانية.

ســـحب مجلس الشورى مشـــروع القانون 
الثالثـــة  برقـــم  جديـــدة  مـــادة  بإضافـــة 
والعشـــرون )مكرًرا( إلى المرســـوم بقانون 
رقم )3( لســـنة 2002 بشـــأن نظام انتخاب 
مـــن  المقـــدم  البلديـــة  المجالـــس  أعضـــاء 
مجلـــس النواب، والذي يهـــدف إلى إتاحة 
الفرصـــة للمواطنيـــن الموجوديـــن خـــارج 
المملكـــة خـــالل فترة انتخابـــات المجالس 
بالطريقـــة  بأصواتهـــم  لـــإدالء  البلديـــة 

العاديـــة أو بالوســـائل اإللكترونيـــة؛ بهدف 
فـــي  الناخبيـــن  مشـــاركة  دائـــرة  توســـيع 
انتخابـــات المجالس البلدية أســـوًة بما هو 
معمول به في عملية االستفتاء وانتخاب 

أعضاء مجلس النواب.
وأشـــارت دالل الزايد إلى أنه بعد التشاور 
التشـــريعية وجدنـــا  اللجنـــة  أعضـــاء  مـــع 
بـــأن أخطأنـــا بشـــأن الـــرأي القانونـــي لهذا 

المشروع.

وقالـــت “أتمنى أن يتم اســـترجاع التقرير 
اللجنـــة  إلـــى  اللجنـــة  مـــن  يحـــال  حتـــى 
التشـــريعية إلبداء الرأي القانوني ونفصل 
فيـــه الجانـــب الدســـتوري ومدى ســـالمته 
ونتطلـــع على آراء أغفلنا النظـــر فيها، وما 

وقعنا فيه من خطأ”.
وأشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
وحســـب ما أشـــارت به مداخلة الزايد إلى 

أنه يوجد شبهة عدم دستورية.

اجتماع مكتب مجلس الشورى بعد الجلسة

دالل الزايد

ــي والـــــحـــــداد ــ ــاع ــ ــن ــ ــم ــ مـــــن الــــشــــوريــــيــــن ال

الزايـــد ســـاحبة تقريـــر التشـــريع: أخطأنـــا بالـــرأي القانونـــي

سؤاالن برلمانيان عن رسوم البناء والبعثات

شبهــة دستوريــة تعيـــد اقتراع المسافريـــن للبلدي

وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى مشـــروع 
قانـــون  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل  قانـــون 
العقوبـــات الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
للمرســـوم  المرافـــق   ،1976 لســـنة   )15(
رقـــم )38( لســـنة 2018، ويهـــدف القانون 
تصنيـــع  تنامـــي  ظاهـــرة  مواجهـــة  إلـــى 
واســـتخدام العبـــوات القابلـــة لالشـــتعال 
)مثـــل  واالنفجـــار  المولوتـــوف(  )مثـــل 
اســـطوانات الغاز(، وتعريض حياة الناس 
للخطـــر،  والخاصـــة  العامـــة  واألمـــوال 
وتغليـــظ العقوبة المقررة لذلـــك التصنيع 
واالستخدام حمايًة للوطن والمواطنين.

وتســـاءل الشـــوري بســـام البنمحمـــد عـــن 
التفرقة بين المادة األولى والثانية وذات 
هـــدف واحـــد والنتيجـــة واحـــدة بهـــدف 

االستعمال.
وبينـــت الشـــورية دالل الزايـــد أن المـــادة 
المـــواد  لتغليـــظ العقوبـــة مطلـــب، وعـــن 
يوجـــد تفرقة بـــأن بعض المـــواد يتحدث 
عـــن حاز بغـــرض التصنيـــع، فيمـــا بالمادة 
بعاهـــة  شـــخص  إصابـــة  اقتـــرن  الثانيـــة 

مستديمة أو تسبب بوفاة أحد.
أن  الغتـــم  يوســـف  الشـــوري  وأردف 
المشـــروع تـــدارك جميـــع المجـــاالت التي 
ينفلـــت منهـــا الجانـــي، وأكمـــل التقصيـــر 
الـــذي  اإلجـــرام  وحـــارب  التشـــريعي، 
يستهدف مواطنين ومقيمين، كما يهدف 
إلـــى الحمايـــة من تعريـــض حيـــاة الناس 

للخطر.
وقالـــت الشـــورية فاطمـــة الكوهجي “مو 
معقولـــة فقط أعاقبه 5 ســـنوات، والقيمة 

ال تزيد على 500 دينار”.

وأثنـــى الشـــوري خميـــس الرميحـــي على 
مداخلة الكوهجي بتغليظ سنوات عقوبة 
الجريمة وأن 5 ســـنوات جـــًدا قليلة، وأن 
500 دينار ال يتناسب مع حجم الجريمة.
إلـــى أن  ولفـــت الشـــوري أحمـــد الحـــداد 
التعديل ســـد الكثير من الثغـــرات لقانون 
العقوبات، وتلـــك التعديالت تأتي لصالح 
حمايـــة الوطـــن مـــن أجـــل صـــد األعمـــال 
اإلرهابيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن العبـــوة تكون 

خطًرا على من يوجد في المنزل نفسه.
وعقـــب وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب غانـــم البوعينين علـــى مداخلة 
الشـــوريين بعقوبة السجن لها حد أقصى 
وليســـت أدنى فـــي الســـجن، وأن الغرامة 
ال تزيـــد عـــن 1000 دينار، وهناك تشـــديد 

عقوبة واضح.
وقـــال “عندمـــا ابتلينـــا بعناصـــر مدعومة 
من الخـــارج والمتورطون اعترفوا بذلك، 
واضحـــة  ومقاصـــده  واضـــح  والقانـــون 

وسيكون له أثر عند تشديد العقوبة”.

فاطمة الكوهجي

الوطن لحماية  الحداد:  بتشديدها..  يطالب  الرميحي 

تغليظ عقوبة مجرمي “المولوتوف” و “السلندرات”

تغطية: مروة خميس

هنأ رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
جميـــع أعضـــاء مجلس الشـــورى وأمانة 
الشـــورى حول عدم ورود أي مالحظات 
أو تجـــاوزات في ديـــوان الرقابة المالية 

واإلدارية.
وقبـــل رفـــع الجلســـة قـــال: “نحـــن كمـــا 

أقســـمنا أمنـــاء علـــى المـــال العـــام، فـــال 
يوجد هناك مخالفة إدارية أو مالية”.

وأضاف: مبروك للجميع ونشكر اإلخوان 
فـــي األمانة العامـــة علـــى جهودهم في 
ســـبيل االرتقـــاء بالمجلـــس، وســـنرتقي 

بأدائنا إلى مستويات أفضل.

“الشـــورى” و”الرقابــــة”.. بيـــــاض

3 معتذرين

اعتذر 3 أعضاء من مجلس الشورى 
يــالــجــلــســة  الــثــالــثــة بــــَدور االنــعــقــاد 
ــن الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي  ــانـــي مــ ــثـ الـ

الخامس وهم:
- عبدالعزيز عجمان

-عبدالعزيز أبل
- فؤاد حاجي
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن شطب 
وكالة ”كوستا” )COSTA( المملوكة إلى برادات جواد 
قبل أســـبوع؛ بســـبب عدم تجديد الوكالة في الميعاد 

القانوني حسب الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن اإلجـــراء روتينـــي، إذ تم 
االتفـــاق علـــى نقـــل الوكالة مـــن اســـتثمارات برادات 
جـــواد إلـــى اســـتثمارات الزياني، ما يتطلـــب إجرائيا 

شـــطبها من قائمـــة الوكيل األول )برادات جواد( وتســـجيلها باألخرى. وبحســـب 
المصـــادر فإن مقهى كوســـتا ســـيبقى فـــي البحريـــن دون إجـــراء أي تغيير على 

وضعه سوى تغيير الوكيل من مؤسسة إلى أخرى.

شطب وكالة ”كوستا ” من “برادات جواد”

السفير األميركي يطلع على “الدريمالينر”
“طيـــران الخليـــج”: مناقشـــة خطـــط التوســـع علـــى المـــدى البعيـــد

لطيـــران  التنفيذيـــة  اإلدارة  اســـتقبلت 
الخليج في مطار البحرين الدولي مؤخًرا 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير 
لـــدى البحرين جاســـتن ســـيبيريل، الذي 
قـــام بجولـــة تفقديـــة ألحـــدث طائـــرات 
الناقلـــة الوطنية من طـــراز بوينغ 9-787 
مـــن  جـــزًءا  الزيـــارة  وتعـــد  دريمالينـــر. 
فعاليـــات أســـبوع اكتشـــف أميـــركا )فـــي 
الفتـــرة مـــن 24 أكتوبـــر – 01 نوفمبـــر(. 
وكان الرئيـــس التنفيذي لطيران الخليج 
الرئيـــس  ونائـــب  كوتشـــكو  كريشـــمير 
فـــي  العلـــوي  وليـــد  القبطـــان  التنفيـــذي 
ســـيبيريل؛  الســـفير  مســـتقبلي  مقدمـــة 
حيـــث صحبـــاه في جولـــة اســـتطالعية 
على متـــن طائرة الدريمالينـــر الجديدة، 
وناقشـــا معه خطط توسيع الشبكة على 

المدى البعيد.
وقال الســـفير األميركي “نحن هنا كجزء 
مـــن احتفالنا بفعاليات أســـبوع اكتشـــف 
أميركا، حيـــث نركز هذا العام على النقل 
والخدمات اللوجستية والسياحة بشكل 
خاص. لذا؛ ال توجد طريقة أفضل للقيام 
بذلـــك مـــن الحصـــول على فرصـــة زيارة 
أحـــدث طائـــرة من طـــراز بوينـــغ 9-787 
دريمالينر المنضمة إلى أســـطول طيران 
الخليج مؤخًرا. نحن متحمســـون للغاية 
لوجود هذه العالقة الوطيدة بين شـــركة 
بحرينيـــة كبيـــرة مثـــل طيـــران الخليـــج 
وشـــركة أميركية عريقة مثـــل بوينغ. أن 
نشـــهد هذه الشراكة الجديدة التي تمكن 
طيـــران الخليـــج من ســـبر آفـــاق جديدة 
بعيدة المدى باستخدام أحدث الطائرات 
وأكثرهـــا تطوًرا في العالـــم لهو أمر مثير 
ـــا؛ فهـــو يبرهن على أننـــا وبالرغم من  حقًّ

وجود الشـــراكة طويلة األمد التي تربط 
بيـــن الواليـــات المتحـــدة والبحرين منذ 
عقود عديدة، إال أننا نؤســـس المســـتقبل 
هنـــا لتنميـــة هـــذه العالقـــة جيـــًدا خالل 
العقـــد القادم”.  من جانبه، قال كوتشـــكو 
“اليوم أخذنا السفير سيبيريل في جولة 
علـــى طائرتنـــا الرائـــدة مـــن طـــراز بوينغ 

787-9 دريمالينـــر الستكشـــاف مرافقها 
طيـــران  تشـــّغل  الحديثـــة.  ومميزاتهـــا 
دريمالينـــر،  طائـــرات   7 ـــا  حاليًّ الخليـــج 
وبحلول نهاية 2020؛ سنســـتلم ما تبقى 
مـــن الطائـــرات العشـــر التـــي طلبناها من 
بوينـــغ. بينمـــا نحتفل بالذكرى الســـبعين 

لتأسيسنا العام المقبل”.

السفير األميركي لدى تفقده أحدث طائرات “ طيران الخليج”

المحرق - طيران الخليج

الســفير بوكمــان يدعو إلى تنشــيط الســياحة بيــن البلدين

التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا

أكـــد الســـفير األلمانـــي لـــدى البحريـــن، 
كاي بوكمـــان، علـــى التطـــور المتنامـــي 
فـــي العالقات بين بالده والبحرين في 
كافة المجاالت، مشيًدا بتميز العالقات 
الدبلوماســـية بين البلديـــن الصديقين 
وأنهـــا عالقـــات وطيـــدة وممتـــدة منذ 
حوالي الــــ 50 عاًما تقريًبا وحتى اآلن، 
منّوًهـــا إلى أن هذه العالقات ستشـــهد 
الجوانـــب  فـــي  التطـــور  مـــن  مزيـــًدا 
والســـياحية  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
والثقافيـــة والتعليميـــة، مشـــدًدا علـــى 
أنه يعمل ومنذ اســـتالمه لعمله كسفير 
تطويـــر  علـــى  المملكـــة  لـــدى  أللمانيـــا 
وتفعيل العالقات من خالل العديد من 
البرامج، داعًيا الســـياح من المواطنين 
البحرينييـــن لزيـــارة ألمانيـــا، والتمتـــع 
يعـــد  والـــذي  تقدمـــه،  الـــذي  بالتنـــوع 
ا، سواء أكان من خالل  عنصًرا أساســـيًّ
خدماتهـــا العاليـــة الجـــودة أم مرافقها 
الفاخـــرة أم أجوائهـــا النابضـــة بالحياة 

في كل مدينة من مدنها.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريحـــات صحافية 
للســـفير األلمانـــي، علـــى هامـــش مأدبة 
الغـــذاء التـــي أقامها المكتـــب الوطني 
األلمانـــي للســـياحة لـــدول الخليج في 
فنـــدق “الفـــور ســـيزن”، بحضـــور عـــدد 
مـــن ممثلـــي قطـــاع الســـياحة والســـفر 
البحرينيين وممثلي الصحافة المحلية 
مـــن  وعـــدد  والعالميـــة  والخليجيـــة 
رواد التواصـــل االجتماعـــي بالبحرين، 
الخطـــوط  مـــع  والشـــراكة  بالتعـــاون 
بهـــدف  لوفتهانـــزا،  األلمانيـــة  الجويـــة 
الترويـــج أللمانيـــا كوجهة ســـفر فريدة 
على مدار العام وتســـليط الضوء على 
أحدث األماكن السياحية للعام 2020.

50 ألف سائح ألماني بالبحرين

لــــ  تصريحـــات  فـــي  بوكمـــان  وأشـــار   
“البالد” إلى أن حجم الصادرات البينية 
األلمانية إلى البحرين شـــهدت ارتفاًعا 

ملحوًظـــا فـــي العـــام 2018، حيـــث بلغ 
التبـــادل التجـــاري حوالـــي 477 مليون 
دوالر، بينمـــا زار البحريـــن أكثر من 50 
ألف ســـائح ألمانـــي، في وقـــت منحت 
فيه السفارة األلمانية في المنامة أكثر 
مـــن 8 آالف فيـــزا للبحرينييـــن لزيـــارة 
ألمانيـــا فـــي نفـــس العـــام، قائـــالً “نعمل 
علـــى تشـــجيع الســـياحة مـــع البحرين، 
وإلـــى دعـــوة المزيـــد مـــن المواطنيـــن 
األلمـــان لزيارة البحرين واإلطالع على 
المعالم األثرية والســـياحية والثقافية، 
وعلـــى التطور الـــذي تشـــهده البحرين 
في المرحلـــة الحالية، مـــع دعوتنا لكل 
الســـياح بالبقـــاء لفتـــرة زمنيـــة أطـــول 
وخصوًصـــا خـــالل فصل الشـــتاء الذي 
يشـــكل الموسم األكثر للســـياح األلمان 
أن  متوقًعـــا  البحريـــن،  إلـــى  للحضـــور 
يشـــهد موســـم الفورمال1 القادم مزيًدا 
من الســـياح األلمان في البحرين، مبيًنا 
أن أكثر مـــن 500 مواطن ألماني مقيم 

ا”. في المملكة حاليًّ
األلمانيـــة  الصـــادرات  أن  وأوضـــح   
األولـــى  بالدرجـــة  تشـــمل  للبحريـــن 
غيـــار  قطـــع  المحـــركات،  الســـيارات، 
الكهربائيـــة،  المعـــدات  الســـيارات، 
اآلالت، المنتجات الكيمائية والمعدات 
التكنولوجية المتطورة، ونســـتورد من 

البحريـــن المعـــادن وبعـــض المركبـــات 
والســـيراميك  الزجاجيـــة  والمنتجـــات 
مـــن  المســـتخلصة  الخـــام  والمـــواد 
األراضي، مشـــدًدا على أن تطور حجم 
التداول التجاري بين البلدين هو دليل 
قاطـــع على جـــودة العالقـــات الثنائية، 
معلًنـــا عن انطـــالق العمل بأول شـــركة 
ألمانيـــة متخصصة بإنتـــاج مواد العزل 

الحراري بالبحرين.

 50 شركة ألمانية بالمملكة

أوضـــح الســـفير األلمانـــي، أن عـــدد 
البحريـــن  فـــي  الشـــركات األلمانيـــة 
ارتفـــع إلـــى 50 شـــركة خـــالل العام 
هـــذه  عـــدد  أن  مؤكـــًدا  الحالـــي 
وذلـــك  للزيـــادة  قابـــل  الشـــركات 
بســـبب الدعم والمناخ االســـتثماري 
الـــذي تقدمـــه الحكومـــة البحرينيـــة 
والـــذي يشـــكل عامـــل جـــذب مهـــم 
لهـــا، منّوًها أن ألمانيـــا لديها قوانين 
تســـمح للبحرينيين باالســـتثمار في 
محفـــزة  أقتصاديـــة  ظـــروف  ظـــل 
ومشـــجعة، داعيـــا البحرينييـــن إلى 
استغالل هذه الفرص االستثمارية.

العـــام  المديـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن   
للمبيعـــات في الســـعودية والبحرين 
واليمـــن لـــدى مجموعـــة “لوفتهانزا” 

بـــاي، علـــى أهميـــة الفعاليـــة  مـــارك 
البلديـــن،  بيـــن  للســـياحة  للترويـــج 
الـــزّوار  عـــدد  تزايـــد  إلـــى  منّوًهـــا 
البحرينيين عاما بعد عام إلى ألمانيا 
كشـــركة  “لوفتهانـــزا”  واختيارهـــم 
الطيران المفّضلة لديهم، مبيًنا أولى 
رحـــالت “لوفتهانـــزا” انطلقـــت مـــن 
البحريـــن إلـــى ألمانيـــا فـــي 2 أبريل 
الشـــركة  فخـــر  عـــن  معرًبـــا   ،1985

بمواصلة الربط بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت مديرة المبيعات 
والتسويق للمكتب الوطني األلماني 
نيكـــول  الخليـــج،  لـــدول  للســـياحة 
تســـازبل، علـــى أهميـــة ســـوق دول 
مجلس التعاون الخليجي، موضحة 
التعـــاون  منطقـــة دول مجلـــس  أن 
الخليجـــي تشـــكل ثالث أكبر ســـوق 
غير أوروبـــي مصدر للـــزوار أللمانيا 
المتحـــدة  والواليـــات  الصيـــن  بعـــد 

األميركية.
وأوضحت تسازبل، أنه وفق أحدث 
تقديرات المجلس الوطني األلماني 
أن  المتوقـــع  مـــن  فإنـــه  للســـياحة 
يرتفـــع عدد ليالي المبيـــت الفندقية 
للمســـافرين مـــن دول الخليـــج إلـــى 
ألمانيـــا ليصـــل إلى 3.6 مليـــون ليلة 

بحلول عام 2030.

السفير األلماني مع ممثلي قطاع السياحة السفير األلماني كاي بوكمان

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 
2.1 مليون سهم

أمس  الــعــام  البحرين  مــؤشــر  أقــفــل 
بــارتــفــاع   1,527.13 مــســتــوى  عــنــد 
بإقفاله  مقارنة  نقطة   0.70 وقــدره 

الخميس الماضي.
مليون   2.11 المستثمرون  تــداول  و 
سهم، بقيمة إجمالية قدرها 336.09 
تــم تنفيذها مــن خــال  ــار،  ــن ألـــف دي
المستثمرون  ركــز  حيث  صفقة،   46
ــم قـــطـــاع  ــهــ ــى أســ ــلـ ــهـــم عـ ــعـــامـــاتـ تـ
االستثمار والتي بلغت قيمة أسهمه 

المتداولة 147.87 ألف دينار.

بدور المالكي من خليج البحرين

477
دوالر مليون 

السفير سيبيريل يتفقد التكنولوجيا األميركية بصناعة السفر
زار الســفير األميركي لدى البحرين جاســتين ســيبيريل، مقر مكاتب شبكة 
أحــدث  علــى  للتعــرف  “Sabre Travel Network”؛  األميركيــة  الشــركة 
االتجاهات والتكنولوجيا في قطاع الســفر والســياحة، كجزء من فعاليات 

أسبوع “اكتشف أميركا”. 

واســـتمع الســـفير إلـــى شـــرح مفصل عن 
أحـــدث التقنيـــات التـــي تقدمهـــا شـــبكة 
ســـيبر فـــي الســـوق. وكان في اســـتقباله 
آيـــر  عبدالـــرزاق  الشـــركة  رئيـــس  نائـــب 

وأعضاء من الفريق اإلداري.
وتم تقديم “سيبر كوربوريشن”، الشركة 
العالمية الرائدة فـــي مجال التكنولوجيا 
فـــي قطاع الســـفر والســـياحة، فـــي إطار 
مشـــروع مشـــترك منـــذ فتـــرة طويلة مع 
شـــركة طيـــران الخليج، الناقـــل الوطني 
للبحرين، منذ أكثر من عقدين من الزمن، 
وقـــد اتخـــذت المملكـــة مقـــًرا رئيًســـا لها 

لتكون بمثابة مركز تشـــغيلي لـ 11 مكتًبا 
في األســـواق اإلستراتيجية بما في ذلك 
الســـعودية والكويـــت  العربيـــة  المملكـــة 
العربيـــة  واإلمـــارات  وقطـــر  وعمـــان 
وفلســـطين  ولبنـــان  واألردن  المتحـــدة 

ومصر.
شـــبكة  “إن  ســـيبيريل  الســـفير  وقـــال 
ســـيبر هـــي واحـــدة مـــن كبـــرى شـــركات 
التكنولوجيا األميركية حقا؛ إذ إنها تقدم 
التكنولوجيـــا والخدمـــات التـــي ســـتغير 
الـــركاب  الجـــوي لمالييـــن  الســـفر  وجـــه 
فـــي المنطقـــة. وســـتعمل خدمات ســـيبر 

المحدثة على تســـهيل الســـفر مـــن وإلى 
المنطقة بشكل كبير، بما في ذلك الرحلة 
المباشـــرة المخطـــط لهـــا بيـــن البحريـــن 
لعـــام  األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

 .”2020

مليار دوالر نمو صناعة السفر 

البحرينية

وتشـــهد صناعة الســـفر البحرينية نمًوا 

ســـريًعا، ومن المتوقـــع أن تصل قيمتها 
إلـــى مليـــار دوالر بحلـــول العـــام 2020؛ 
وتمكيـــن  النمـــو  هـــذا  مـــن  لالســـتفادة 
مـــن  الســـفر  فـــي  المصلحـــة  أصحـــاب 
اغتنـــام هـــذه الفرصـــة، تســـتثمر ســـيبر 
في حلـــول مخصصـــة وتقـــدم خبراتها 

العالميـــة وأحدث التقنيات إلى عمالئها 
الرائدة.

وقال آير “بحلول العام 2025، ســـتقود 
شـــبكة سيبر سوًقا عالمًيا جديًدا للسفر 
الشـــخصي أكبـــر بــــ 10 مرات مـــن اآلن 
ولتحقيـــق هذه الرؤية، نحن نعمل على 

تمكيـــن عمالئنا فـــي البحرين والشـــرق 
األوســـط وتزويدهم بأحـــدث التقنيات 
لتوقعـــات  أفضـــل  لفهـــم  والحلـــول 
المسافرين ذوي المعرفة التقنية، الذين 
اعتادوا على مســـتوى عاٍل من خدمات 

شخصية خارج قطاع السفر”.
وتلعـــب شـــبكة ســـيبر دوًرا مهًمـــا فـــي 
تســـهيل تســـويق وبيع تذاكـــر الطيران، 
وغرف الفنادق، واســـتئجار الســـيارات، 
الحديديـــة  بالســـكك  الســـفر  وتذاكـــر 
وغيرهـــا من أنواع الســـفر، إلى أكثر من 
425 ألف وكيل ســـفر وآالف الشـــركات 
وحجـــز  للتســـوق  تســـتخدمها  التـــي 
وإدارة الســـفر، وهـــي واحـــدة مـــن أكبر 
األســـواق في العالم، إذ تقـــوم بمعالجة 
أكثـــر مـــن 120 مليـــار دوالر مـــن نفقات 

السفر المقدرة.

المنامة - السفارة األميركية

السفير سيبيريل متحدثا الفريق اإلداري لـ “سيبر”

رحلة مباشرة 
بين البحرين 

والواليات 
المتحدة 2020

 

القيمة المضافة في البحرين..  من البداية إلى اآلن - 3 من 3
تشـــّكل الجهـــاز المركزي لإليـــرادات ليتحمل مســـئولية ملف الضرائب بـــدالً من وزارة 
المالية، وبدأ بتحصيل إيرادات الضرائب من المكلفين مطلع العام 2019. حيث سبق 
ذلك خطوة ذكية اتخذتها وزارة المالية في العام 2018، وذلك بتقسيم المكلفين إلى 
3 فئات حســـب حجم المبيعات الســـنوية الخاضعة للضريبة، ولكل فئة تاريخ تكليف 

مختلف. 
الفئـــة األول والتـــي تتعـــدى مبيعاتهـــا الســـنوية مبلغ 5 مالييـــن دينار ويبـــدأ التطبيق 
اعتبـــاًرا مـــن ينايـــر 2019، حيـــث أدرجت عدة شـــركات في هذه الفئة، وهي شـــركات 
كبيرة في الغالب. الفئة الثانية والتي تتراوح مبيعاتها السنوية الخاضعة للضريبة ما 
بين 5 ماليين دينار ونصف مليون دينار وبدأ التطبيق عليها اعتباًرا من يوليو 2019. 

فيما تبقى الشريحة األكبر من المكلفين حتى مطلع العام القادم لتبدأ التطبيق.
 ظهر تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشـــركات المكلفة وكذلك المستهلك النهائي، 
حيث إن بعض الشركات التزمت بالقانون منذ اليوم األول وأصبحت تحّصل الضريبة 
مـــن المســـتهلك وتوردها للجهاز، ولكن كثيًرا من المكلفيـــن تحّملوا الضريبة نيابة عن 
المســـتهلك من أجل الحفاظ على العمالء، وبالتالي حجم المبيعات، أو بســـبب أنها لم 

تعدل نظم المعلومات الداخلية الستيعاب الضريبة. 
 تراكمـــت كثيـــر مـــن العوامـــل علـــى أصحـــاب األعمـــال، بـــدًءا مـــن انخفـــاض اإلنفاق 
الحكومـــي، مـــروًرا بالزيادة في الرســـوم الحكومية وحالة الهدوء في الســـوق وتردد 
أصحـــاب رؤوس األمـــوال من الدخول في مشـــاريع جديدة، وانتهـــاًء بتطبيق القيمة 
المضافة. األمر الذي زاد من كلفة التشـــغيل لدى الشـــركات والمحال التجارية، ما أدى 

إلى تعقد المشهد التجاري واالقتصادي في البحرين.
 نـــادت كثير مـــن األصوات متوجهة للحكومة بوجوب تأخير القيمة المضافة. آخرون 
ا ال بد منـــه، ولذلك اقترحوا علـــى الحكومة تجميد  اعتبـــروا الضريبـــة التزاًما سياســـيًّ
الرســـوم على المؤسســـات لتمكينها من التقاط أنفاســـها في الوقت الراهن. لم يتحقق 

شيء من هذه المطالبات حتى اآلن فيما يزداد الوضع االقتصادي صعوبة.
غرفـــة الصناعـــة والتجارة واجهت الكثير من الصرخات من أصحاب أعمال لم يجدوا 
مـــالًذا مـــن االلتزامات المالية التـــي تخنقهم كل يوم، كما واجهـــت لوم بعض أعضائها 

لكونها غير مجتهدة في الحفاظ على مصالحهم أمام الحكومة.
 ال نعلـــم هـــل كان قـــرار تطبيق الضريبة في هذا الظرف الصعب والحســـاس صائًبا أم 
ا عن الـــدول التي بـــادرت بالتطبيق،  ال؟، فاقتصـــاد البحريـــن يختلـــف بشـــكل كبير جدًّ
ولكن المؤشـــرات غير مبشـــرة على اإلطالق، فيما تسري الشـــائعات حول زيادة نسبة 

ا. الضريبة في المستقبل القريب، حيث تعتبر نسبة 5 % من األقل عالميًّ

ahmed@ksi-me.com
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تأثرت إيرادات وأرباح شركة “ألبا” للربع الثالث والتسعة أشهر األولى من العام 2019 بشكل 
رئيسي بانخفاض األسعار في بورصة لندن للمعادن )1,761 دوالر للطن المتري مقابل 2,056 
دوالر للطن المتري – أي بانخفاض بلغ 14 % على أســاس ســنوي للربع الثالث، و1,804 دوالر 
للطن المتري مقابل 2,158 دوالر للطن المتري – أي بانخفاض بلغ 16 % على أســاس ســنوي 
للتســعة أشــهر األولــى(، وتأثــرت كذلــك بانخفــاض العائــدات األعلــى – والتــي تمــت موازنتهــا 

بارتفاع حجم المبيعات.

 وحققـــت الشـــركة دخـــاً وإجمالـــي دخل 
شـــامل بلغ 10.7 مليون دينـــار خال الربع 
الثالـــث لعـــام 2019، وذلـــك مقابـــل 14.3 
مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018، 
أســـاس  علـــى   % 25 بلـــغ  بانخفـــاض  أي 
إجمالـــي  عـــن  الشـــركة  وأعلنـــت  ســـنوي. 
أربـــاح بقيمـــة 29.2 مليـــون دينـــار مقابـــل 
19.0 مليون دينار خال الربع الثالث لعام 
2018، بارتفـــاع بلـــغ 53 % علـــى أســـاس 
ســـنوي. أمـــا بالنســـبة إلجمالـــي المبيعات/
اإليرادات، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق 
287.1 مليـــون دينـــار خـــال الربـــع الثالث 
لعـــام 2019، أي بارتفـــاع بلـــغ 22 % علـــى 
أســـاس ســـنوي مقارنة بما مقـــداره 234.5 
مليـــون دينـــار خـــال الربـــع الثالـــث لعـــام 
2018. وبلغـــت مقـــدار ربحية الســـهم لهذا 
الربـــع 8 فلـــوس مقابـــل 10 فلـــوس لنفس 

الفترة من العام 2018. 

 8.4 مليون دينار خسائر للتسعة أشهر 

وبالنســـبة للتســـعة أشـــهر األولى من العام 
2019، أبلغت الشركة عن خسائر وإجمالي 
خسائر شـــاملة بقيمة 8.4 مليون دينار أي 
بانخفاض بلغ 111 % على أســـاس سنوي 
مقارنة بدخل وإجمالي أرباح شاملة بلغت 
77.2 مليون دينـــار لنفس الفترة من العام 
2018. وأعلنت الشـــركة عن إجمالي أرباح 
بلـــغ 45.4 مليون دينار مقابل 93.3 مليون 
أي   ،2018 األولـــى  أشـــهر  للتســـعة  دينـــار 
بانخفاض بلغ 51 % على أســـاس ســـنوي. 
وبلـــغ إجمالـــي مبيعات/إيـــرادات الشـــركة 
735.7 مليـــون دينـــار، أي بارتفـــاع بلـــغ 5 
% على أساس ســـنوي مقارنة بما مقداره 
699.7 مليون دينار للتســـعة أشـــهر األولى 
مـــن العـــام 2018. وبلغـــت مقـــدار ربحيـــة 
)خسارة( السهم )6( فلوس مقابل 55 فلًسا 

لنفس الفترة من العام 2018. 
وبلـــغ إجمالي أصول الشـــركة حتى تاريخ 

 2,425.1 مـــا مقـــداره   2019 30 ســـبتمبر 
مليـــون دينار مقابل 2,208.7 مليون دينار 
حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، أي بارتفاع 
بلغ 10 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي 
حقوق المساهمين حتى تاريخ 30 سبتمبر 
2019 ما قيمته 1,065.4 مليون دينار، أي 
بانخفـــاض بلـــغ 1 % على أســـاس ســـنوي 
مقابـــل 1,073.5 مليون دينار حتى تاريخ 

31 ديسمبر 2018.

 أبرز أحداث الشركة بالربع الثالث 2019

- تحقيـــق أكثر من 11 مليون ســـاعة عمل 
دون إصابـــات مضيعة للوقـــت بتاريخ 30 
ســـبتمبر 2019 )12.5 مليـــون ســـاعة عمل 

بتاريخ 24 أكتوبر(.

- نمـــو حجـــم مبيعـــات وإنتـــاج ألبـــا برقـــم 
مزدوج خال الربع الثالث لعام 2019: بلغ 
حجـــم المبيعات 376,025 طن متري – أي 
بارتفاع بلغ 51 % على أساس سنوي، في 
حيـــن تجاوز اإلنتـــاج 385,396 طن متري 

– بارتفاع بلغ 53 % على أساس سنوي.
- بلغـــت الوفـــورات المحققة من مشـــروع 
تايتـــن – المرحلـــة الرابعـــة مـــا قيمتـــه 15 

مليون دوالر.
- قـــرب االنتهاء من مشـــروع خـــط الصهر 

السادس للتوسعة:
- مصهـــر الخـــط الســـادس )نســـبة اإلنجاز 

العام للمشروع < 98 %(
- مشـــروع توســـعة الطاقة )نســـبة اإلنجاز 
العـــام لمحطـــة الطاقـــة 5 ونظـــام التوزيع 

الكهربائي: 97 % و99 % على التوالي(

 أولويات ألبا لعام 2019

“فكـــر  مبـــادرة  علـــى  المســـتمر  التركيـــز   -
بالسامة أوالً ودائًما”.

- تحقيق أهداف مشـــروع تايتن – المرحلة 
الرابعة )الوفورات المتوقعة تبلغ 40 مليون 

دوالر مع نهاية العام 2019(.
- التركيز على الفرص المستقبلية لاستثمار 

في توريد المواد الخام. 
- تأهيل المنتج لمبيعات القيمة المضافة مع 
تشغيل خط الصهر السادس ضمن العمليات 

التجارية للشركة.
- طـــرح الرؤيـــة والمهمـــة والقيـــم الجديـــدة 

للشركة. 
- االســـتعداد لتدشـــين مشـــروع خط الصهر 
السادس للتوسعة بتاريخ 24 نوفمبر 2019.

الشيخ دعيج: حققنا ربحية بالربع الثالث

 وقال رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج 
بـــن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة “رغـــم 
والوضـــع  االقتصاديـــة  الظـــروف  تراجـــع 
العـــام للســـوق، إال أننـــا تمكنـــا مـــن تحقيق 
الربحية خـــال الربع الثالث بفضل التقدم 
في تشـــغيل خط الصهر السادس. ونتطلع 
للمســـتقبل بنظـــرة تفاؤليـــة، إذ إننـــا بصدد 
أن نصبـــح أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم 
مـــع قرب االنتهاء من تشـــغيل خط الصهر 

السادس بالكامل”. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن   
باإلنابـــة للشـــركة علي البقالي “ال شـــك أن 
العام 2019 كان مليًئا بالتحديات بالنسبة 
لســـوق األلمنيوم نظًرا النخفاض األســـعار 
في بورصة لنـــدن للمعادن وتراجع النظرة 
المســـتقبلية للصناعة بشـــكل عـــام، إال أننا 
بتحقيـــق  الحالـــي  العـــام  إلكمـــال  نهـــدف 
األداء الجيد من خال إنتاج 1.35 مليون 
طـــن متـــري ألول مرة في تاريخ الشـــركة، 
دون  عمـــل  ســـاعة  مليـــون   15 وتجـــاوز 
إصابات مضيعة للوقت – وهو أيًضا إنجاز 
آخر يتحقق ألول مرة في تاريخ الشركة”.

الشـــركة عقـــد االجتمـــاع  إدارة   وتعتـــزم 
الهاتفـــي الفصلي غًدا الثاثـــاء 29 أكتوبر 
2019 لمناقشـــة النتائـــج الماليـــة للشـــركة 
األولـــى  أشـــهر  والتســـعة  الثالـــث  للربـــع 
مـــن العـــام 2019، باإلضافـــة إلـــى تحديـــد 

أولويات الشركة لما تبقى من العام.

علي البقالي الشيخ دعيج بن سلمان

عسكر - ألبا

إجمالي دخل “ألبا” للربع الثالث 2019
2018 ــا  ــهـ ذاتـ ــرة  ــت ــف ــال ب مــقــارنــة  ســـنـــوي  ــاس  ــ أسـ ــى  ــل ع  %  25 ــاض  ــف ــخ ــان ب

خطة إللزام شركات التأمين بمعايير محاسبية جديدة
يعتــزم مصــرف البحريــن المركزي بدء خطة انتقال سلســة مــن أجل إلزام 
شــركات التأميــن البحرينيــة بتطبيــق المعيــار المحاســبي رقــم 17 )عقــد 
التأمين( والذي من شأنه تقديم تصور أفضل لنتائج قطاع التأمين المالية.

والمعيـــار رقـــم 17 هـــو المعيـــار الدولي 
إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة الـــذي أصدره 
مجلـــس معايير المحاســـبة الدولية في 
نمـــوذج  بموجـــب  إنـــه  إذ   ،2017 مايـــو 
المعيـــار الدولي إلعـــداد التقارير المالية 
التزامـــات  احتســـاب  ســـيتم   17 رقـــم 
عقـــد التأمين علـــى أنها القيمـــة الحالية 
فـــي  للتأميـــن  النقديـــة  للتدفقـــات 
المستقبل مع وجود مخصص للمخاطر.
 وقد اقترح مجلس المعايير المحاسبية 
الدوليـــة )IASB( تنفيذ المعيـــار الجديد 
للتقاريـــر الماليـــة الدولية رقـــم 17 “عقد 
ـــا فـــي 1 ينايـــر  التأميـــن” ليكـــون إلزاميًّ

شـــركات  ســـتكون  بمقتضـــاه  إذ   ،2022
لفتـــرات  بتطبيقـــه  مطالبـــة  التأميـــن 
ينايـــر   1 مـــن  تبـــدأ  محاســـبية ســـنوية 

 .2022
 وأبلغ مصرف البحرين المركزي شركات 
التأميـــن العاملة في المملكة، أنه يرغب 
بأن تقوم جميع شركات التأمين بتقييم 
المتعلقـــة  التغييـــرات  وإعـــداد  كامـــل 
بمتطلبـــات المعاييـــر الدوليـــة الجديـــدة 
والتأكـــد مـــن اســـتعدادها للتكيـــف مـــع 

المتطلبات الجديدة للمعيار. 
وأكـــد المصـــرف المركـــزي حرصـــه على 
تطبيـــق هذا المعيار بكفـــاءة لدى جميع 

شـــركات التأميـــن العاملة فـــي البحرين 
بحلول 1 يناير 2022. 

وطلـــب المصـــرف مـــن جميـــع شـــركات 
التأمين ثاث مراحـــل لتطبيق المعايير 

الجديدة التكيف معها. 
وســـتكون المرحلـــة األولـــى عبـــارة عن 
عمليـــة تقييـــم، إذ يتعّيـــن علـــى جميـــع 
شـــركات التأميـــن إجراء تحليل شـــامل 
باإلعاقـــات  يتعلـــق  فيمـــا  للفجـــوات 
التشغيلية والمالية لتنفيذ هذه المعايير 

الدوليـــة، كما يجب تقديم تقرير تحليل 
الفجـــوة إلـــى المصـــرف المركـــزي فـــي 
موعـــد ال يتجـــاوز 31 مايـــو مـــن العـــام 
الثانيـــة  المرحلـــة  أمـــا   .2020 المقبـــل 
فســـتتخلص فـــي اإلعـــداد والتصميـــم، 
إذ يتعيـــن علـــى جميع شـــركات التأمين 

إعـــداد خطة عمل مفصلة حـــول كيفية 
تنفيـــذ متطلبـــات معيار إعـــداد التقارير 
الماليـــة الدولـــي رقـــم 17، مـــع مراعـــاة 
تحليـــل الفجـــوات الذي تم إعـــداده في 
المرحلـــة األولى، والذي يجـــب اعتماده 
مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة وتقديمه إلى 

مصرف البحريـــن المركزي في موعد ال 
يتجاوز 30 سبتمبر 2020. 

ويجب أن تشـــمل هذه الخطة، عدد من 
األمـــور مـــن بينهـــا القواعـــد والعمليـــات 
الداخلية التي ســـيتم تصميمها للتعامل 
إلعـــداد  الدولـــي  المعيـــار  تطبيـــق  مـــع 
التقاريـــر الماليـــة رقـــم 17، فيمـــا يتعلق 
بحساباتها وبياناتها المالية والمتطلبات 

األخرى.
أمـــا المرحلـــة الثالثـــة واألخيـــرة، فإنـــه 
ستوجب على شركات التأمين الشروع 
وإعـــداد  الجديـــد  المعيـــار  تنفيـــذ  فـــي 
الماليـــة وغيرهـــا  حســـاباتها وكشـــوفها 
مـــن المتطلبات بالتوازي مع الحســـابات 
والبيانـــات الماليـــة المطلوبة مـــع تقييم 
تأثير التنفيذ على أســـاس نصف سنوي 

يبدأ في نهاية يونيو 2021.

 

“المصرف 
المركزي” يحّدد 3 
مراحل لتطبيقها 

بالكامل

االثنين 28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 - العدد 4031

الهملة - بتلكو

أعلنت شــركة بتلكو بكل فخر عن انضمام رئيســها التنفيذي ميكيل فينتر ضمن قائمة مجلة فوربس الشــرق األوســط الشــهيرة 
ا يرأســون مؤسســات محلية لعام 2019. وبهذه المناسبة، قدمت شركة بتلكو تهنئتها إلى فينتر  ا عالميًّ ألفضل 50 رئيًســا تنفيذيًّ

على هذا اإلنجاز المشرف، الذي ُيعد إضافة مثمرة لسلسلة النجاحات التي حققها على المستوى المهني ولبتلكو كذلك.

 21 المرتبـــة  فـــي  فينتـــر  جـــاء  وقـــد   
ضمـــن هـــذه القائمـــة التي شـــملت أبرز 
العالـــم  حـــول  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
عـــدد  إدارة  يتولـــون  ممـــن  والمنطقـــة 
مـــن الشـــركات الكبرى، حيـــث اعتمدت 
منهجيـــة االختيـــار علـــى عدد ســـنوات 

الخبـــرة والـــدور الفّعـــال الـــذي يقوم به 
في الشركة باإلضافة إلى حجم أعمال 
الشـــركة وســـمعتها. يعكـــس المســـتوى 
إدراجهـــا  تـــم  التـــي  للشـــركات  العالـــي 
جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي 

في استقطاب المواهب العالمية.

 وأدرجت فوربس الشرق األوسط اسم 
فينتـــر لخبرتـــه فـــي قطـــاع االتصاالت 
عالميـــة  عـــدة شـــركات  تـــرأس  حيـــث 
وكذلـــك تقلد مناصب تنفيذية مختلفة 
خال ســـنوات خبرته فـــي هذا القطاع 
الحيوي. يذكر أن فينتر قام بدور فّعال 

في شركة بتلكو منذ انضمامه في مايو 
2019، حيث ســـاهم في إعادة تصميم 
نمـــوذج العمـــل وتوجيـــه اســـتراتيجية 

الشركة نحو التحول الرقمي.
 وعّبـــر فينتر عن فخـــره واعتزازه بهذا 
اإلنجـــاز الذي حصد عليـــه من فوربس 
مـــع  اســـمه  بـــإدراج  األوســـط  الشـــرق 

رؤساء تنفيذيين من حول العالم. 
وقـــال  “يعكـــس هـــذا اإلنجـــاز مكانـــة 
شـــركة بتلكو بيـــن الشـــركات المتقدمة 

فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وهو ما 
يؤكـــد التزامنـــا وحرصنـــا الدائـــم علـــى 
التـــي  المســـتقبلية  األهـــداف  تحقيـــق 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  مـــع  تتماشـــى 
الرقميـــة للبحرين”. يعكس هذا اإلنجاز 
جهـــود الشـــركة فـــي تســـخير الخبرات 
العالميـــة والقيادية في تصميم وتنفيذ 
اســـتراتيجية الشـــركة لضمـــان النجاح 
فـــي ضـــوء التغييـــرات المســـتمرة في 

قطاع االتصاالت.

ا ا عالميًّ “بتلكو”: فينتر  ضمن أفضل 50 رئيًسا تنفيذيًّ

ميكيل فينتر

علي الفردان
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

 شركة جوكي للتنظيفات ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٩٧٥٨٠-١

بناء على قرار الشركاء في  شركة جوكي للتنظيفات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم ٩٧٥٨٠-١، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/  داود سلمان علي سلمان 

المدوب وفاطمة علي عباس علي مصفين للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  فاطمة علي عباس علي - داود سلمان علي سلمان المدوب 

رقم الموبايل: ٣٩٨٠٢٠٦٠ )973+(
alriyahrelations@gmail.com - futuredocument@gmail.com

 تاريخ: 2019/١٤/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )140765( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسؤلية محدودة
إلى مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٠٩٩٧( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤلية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
الشــركاء في شــركة الفاخر للشيشة والمعسل والمسجلة بموجب القيد رقم 
٣٦١٠٥، طالبيــن تحويــل كل مــن الفــروع ٢ و٤ مــن الشــركة إلــى مؤسســة 
فرديــة لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســيد حســن عبــاس محمــد زاير علي 
وتعيين نيابة مؤسســه االعتماد االستشــارية للقيام بإجراءات التحويل الى 

مؤسسة فردية.
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 
مالــك شــركة جنــى لإلســتثمار والتطويــر ش.ش.و المســجلة بموجــب القيد 
رقــم ٦٦٧٩٧، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة 

ذات مسؤلية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠ دينار، بين كل من:
١. شوقي عبدالقادر عبدهللا الشيخ

٢. دارين شوقي عبدالقادر عبدهللا الشيخ 
٣. لينا احمد محمد صالح المحمود

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

القيد : 36105 

 تاريخ: 2019/١٠/24

القيد : ٦٦٧٩٧ 

 تاريخ: 2019/١٠/24

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها الســيد / GHULAM NABI BUTT باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

مســئولية  ذات  شــركة  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  للتوريــدات  تريســكون 

محدودة بموجب القيد رقم 119950-1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد / GHULAM NABI BUTT باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
بــي دي اس لتجــارة ش ش و لمالكهــا شــركة بــي و دي للخدمــات ذ.م.م، 
رقــم  القيــد  بموجــب  محــدودة  مســئولية  ذات  شــركة  كشــركة  المســجلة 
١٢٢٤٩٥، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / MDALAM MD ABDUL KHALEQUE باعتبــاره المصفــي 
القانوني لشركة ام دي عالم انتريور ديزاين ذ.م.م، المسجلة كشركة شركة 
ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيد رقــم 115978، طالبا إشــهار انتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تريسكون للتوريدات ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )128833( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بي دي اس لتجارة ش ش و لمالكها شركة بي و دي للخدمات ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ام دي عالم انتريور ديزاين ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٨٩٨٩( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة هيدوكس 
كوميونيكيشنس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحاب شــركة هيدوكس كوميونيكيشنس ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيــد رقــم ١١٤٠١١، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة هيدوكــس 

للمقاوالت ذ.م.م الى هيدوكس الدولية 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 : ١١٤٠١١ 

 تاريخ: 2019/٢٠/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

 شركة حنان مديح للدعاية واالعالن ش.ش.و لمالكتها حنان مديح
سجل تجاري رقم ١٢٣٤٩٩

بنــاء علــى قــرار المالــك  لشــركة حنــان مديــح للدعايــة واالعــالن ش.ش.و لمالكتها 
حنــان مديــح المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٣٤٩٩، بتصفيــة الشــركة اختياريــا 

وتعيين السيدة/  حنان مديح مصفين للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٤١٤٣٣٣٣ )973+(
n.s.c.group10@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -137397( طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغيير االســم التجــاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 65474-3

اسم التاجر: احالم احمد محمد علوي
االسم التجاري الحالي: بيت االناقة للعبايات

االسم التجاري المطلوب: عبايات البحر

 تاريخ: 2019/١٠/16

قيد رقم: ١-١٢٥٥٦٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٣٩٣٩٤
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: شهربان احمد سلمان محمد 

االسم التجاري الحالي: شهربان احمد سلمان محمد )١٢٥٥٦٢( 
االسم التجاري الجديد: تنظيفات روساني 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / الســيد محمــد يوســف عبدالوهــاب محمــد باعتبــاره المصفي 
القانوني لشــركة انســوميا لحلول الكمبيوتر ذ.م.م، المســجلة كشركة شركة 
ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم ٩٨١٥٣، طالبــا إشــهار انتهــاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة انسوميا لحلول الكمبيوتر ذ.م.م

إعـــالن لسنة ٢٠١٩
بشأن تخفيض رأس مال شركة الجنوب للسياحة ش.م.ب مقفلة

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بــوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  يعنل 

بأنه قد تقدمت إليها شركة الجنوب للسياحة ش.م.ب مقفلة والمسجلة 

بموجب القيد رقم ٤٦٢٠٣ بطلب تخفيض رأس مالها الصادر والمدفوع 

ديــنــار   ١٠٫٣٤٢٫٢١٠ مبلغ  إلـــى  بحريني  ديــنــار   ١٠٫٨٢٩٫٢٢٢ مبلغ  مــن 

بحريني.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
)(

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / SYED MOHAMMAD NASEER ALI باعتبــاره المصفــي 
القانوني لشــركة موشــواري لالستشــارات اإلدارية ذ.م.م، المســجلة كشركة 
طالبــا  رقــم 1-117659،  القيــد  بموجــب  محــدودة  مســئولية  ذات  شــركة 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة موشواري لالستشارات اإلدارية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١٨٠٨٥( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة شركة فندق رمادا ستي سنتر ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها  الســادة اصحاب شــركة شــركة فندق رمادا ستي ســنتر ذ.م.م المسجلة 

بموجــب القيــد رقــم ٧٥٩٩٤، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة فندق 

رمادا ستي سنتر ذ.م.م الى فندق بوخوة الدولي للضيافة والترفيه 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 : ٧٥٩٩٤ 

 تاريخ: 2019/٢٧/١٠
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زعيم داعش فّجر نفسه مع أطفاله.. ونتائج اختبارات أكدت هويته

ترامب يعلن تصفية أبو بكر البغدادي

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس األحد، أن قوة خاصة من الجيش األميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، 
رفقة عدد من مســاعديه. واســتهدفت عملية عســكرية أميركية في ســوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المســؤولين األميركيين إن البغدادي 

كان هدًفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعالن ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت األبيض.

المؤتمـــر  خـــال  ترامـــب  وقـــال   
الصحفـــي إن البغـــدادي قتـــل بعـــد 
تفجير “ســـترته” الناســـفة، مشـــيًرا 
رفـــاق  مـــن  كبيـــًرا  عـــدًدا  أن  إلـــى 
البغـــدادي قتلوا أيًضـــا في العملية، 
التـــي لـــم يســـقط فيهـــا قتلـــى مـــن 
القوات األميركية، كما قال الرئيس 

األميركي.
 وأوضـــح أنـــه تـــم التعـــرف علـــى 
هويـــة البغـــدادي من خـــال نتائج 
الغـــارة،  بعـــد  أجريـــت  اختبـــارات 
األميركيـــة  القـــوات  أن  مضيًفـــا 
الخاصـــة حصلـــت علـــى معلومات 
فـــي  العمليـــة  موقـــع  مـــن  مهمـــة 

محافظة إدلب شما غربي سوريا.
وأضاف أن القوات األميركية التي 
نفـــذت العمليـــة ظلـــت فـــي الموقع 
لمـــدة ســـاعتين تقريبـــا، وقـــال إن 
“قوات خاصة نفذت عملية جريئة 
في شـــمال غربي سوريا”، موضًحا 
أن 8 طائـــرات هليكوبتـــر شـــاركت 

في العملية.
نتلقـــى  “بدأنـــا  ترامـــب:  وقـــال 
ا عن مكان  معلومـــات إيجابية جـــدًّ
وأضـــاف:  شـــهر”،  قبـــل  البغـــدادي 
“تمكنـــا مـــن تحديـــد مـــكان وجـــود 
البغـــدادي قبـــل أســـبوعين”، مؤكًدا 
أنـــه شـــاهد العملية مـــع نائبه مايك 

بنس وآخرين.
وأكد أن القوات األميركية الخاصة 
تعرضت إلطاق النار عند وصولها 
إلى المجمـــع الذي كان يختبئ فيه 
زعيـــم تنظيـــم داعـــش، مشـــير إلى 
أن المدخـــل الرئيســـي للمجمع كان 

مفخخا.
وذكـــر أن البغـــدادي قتـــل 3 أطفال 
علـــى  األميركيـــة  الغـــارة  خـــال 

المجمـــع الـــذي كان يتحصـــن فيه، 
مشـــيًرا فـــي الوقت نفســـه إلى 11 
طفـــا آخريـــن لـــم يصابـــوا خـــال 

العملية.
عـــن  األميركـــي  الرئيـــس  وأعـــرب 
وســـوريا  وتركيـــا  لروســـيا  شـــكره 
الكرديـــة  والقـــوات  والعـــراق 
قتـــل  عمليـــة  فـــي  لمســـاعدتها 
“روســـيا  إن  وقـــال  البغـــدادي، 
تعاملـــت معنا بشـــكل رائع وفتحوا 

لنا مجالهم الجوي لشن الغارة”.
 وفي الســـياق، قال مسؤول تركي 
إن البغـــدادي وصل إلـــى مكان في 

سوريا، حيث وقعت غارة أميركية، 
قبل 48 ســـاعة مـــن تنفيذها، بينما 
أشـــار مصـــدر اســـتخباري عراقـــي 
إلـــى إن “قيادات داعـــش في حالة 

صدمة”.
ونقلت وكالة رويترز عن مســـؤول 
تركي كبيـــر قوله إن البغدادي قتل 
فـــي الســـاعات األولـــى مـــن صباح 
األحـــد قبـــل حوالى 48 ســـاعة من 

العملية.
التركـــي  الجيـــش  أن  وأضـــاف 
بالعمليـــة  مســـبق  علـــم  لديـــه  كان 
إدلـــب  محافظـــة  فـــي  األميركيـــة 

ســـتواصل  تركيـــا  وأن  الســـورية، 
تنســـيق تحركاتها على األرض “مع 

األطراف المعنية”.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال مســـؤول 
إن(  إن  )ســـي  لشـــبكة  أميركـــي 
إن تركيـــا “لـــم تلعـــب أي دور فـــي 
مســـاعدة العملية، لكن تم تنســـيق 
عدم االشتباك مع الجيش التركي”.
ســـوريا  قـــوات  أن  وأضـــاف 
يشـــكل  التـــي  الديمقراطيـــة، 
المقاتلـــون األكراد عمودها الفقري، 
زودت الجيـــش األميركـــي “ببعض 

المعلومات االستخباراتية”.

عواصم ـ وكاالت

جثة ممزقة في موقع الغارة األميركية بالقرب من قرية باريشا في محافظة إدلب )أ ف ب( الرياض ـ واس

أعلنـــت قيـــادة قـــوات تحالـــف دعـــم 
عـــن  أمـــس،  اليمـــن،  فـــي  الشـــرعية 
إعـــادة تموضـــع قـــوات التحالف في 
الســـعودية  بقيـــادة  لتكـــون  عـــدن، 
وإعـــادة انتشـــارها، وفـــق متطلبـــات 
وأوضحـــت  الحاليـــة.  العمليـــات 
أنـــه فـــي إطـــار جهودهـــا المســـتمرة 
لتنســـيق خطط العمليات العســـكرية 
واألمنيـــة في اليمـــن وتعزيز الجهود 
إلـــى  اإلنســـانية واإلغاثيـــة، إضافـــة 
الممـــرات  لتأميـــن  الجهـــود  تعزيـــز 
المائيـــة المتاخمة للســـواحل اليمنية 
علـــى  اإلرهـــاب  ومكافحـــة  عمومـــًا، 
كامـــل األراضـــي اليمنيـــة، فقد تمت 

إعـــادة تموضـــع قـــوات التحالف في 
)عدن( لتكون بقيادة المملكة وإعادة 
انتشـــارها وفـــق متطلبـــات العمليات 
الحاليـــة، بحســـب مـــا أفـــادت وكالة 
األنباء الســـعودية “واس”. إلى ذلك، 
أشـــادت قيـــادة قـــوات التحالف بكل 
الجهـــود التـــي بذلتها القـــوات كافة، 
وفـــي مقدمتهـــا القـــوات اإلماراتية، 
وأســـهمت في نجاح الخطط المعدة 
لتنفيـــذ المهام العملياتية بكل كفاءة 

واقتدار.
وختمـــت موضحـــة أن قيـــادة قوات 
التحالـــف تؤكـــد اســـتمرار جهودهـــا، 
فـــي  واالســـتقرار  األمـــن  لتحقيـــق 

اليمن.

عدن... إعادة تموضع لقوات التحالف

دبي ـ العربية نت

أفرج القضاء اإليراني عن ناشطة دعمت إضراًبا في أحد معامل السكر 
الرئيسية في البالد، حسب ما أوردت وكالة األنباء الطالبية )إيسنا(.

وُأطلق ســـراح ســـبيدة غوليان التي 
اعتقلت في يناير، من أحد السجون 
ماليـــة  كفالـــة  دفـــع  بعـــد  اإليرانيـــة، 
قدرهـــا 15 مليـــار ريـــال )108 آالف 
يـــورو(، بحســـب الوكالـــة. واعتقلـــت 
الســـلطات اإليرانيـــة غوليـــان للمـــرة 
األولـــى فـــي أواخـــر عـــام 2018 بعد 
فـــي  لمضربيـــن  دعمهـــا  أعلنـــت  أن 
معمـــل للســـكر يقـــع علـــى بعـــد 500 

مـــن  الجنـــوب  إلـــى  كيلومتـــر 
طهـــران، وأحـــد مطالبهـــم 

متأخـــرات  دفـــع  هـــو 
رواتبهـــم. وكان هؤالء 
يحتّجـــون أيًضـــا علـــى 

مـــا وصفوه بأنه أنشـــطة 
مـــن  مفترضـــة  إجراميـــة 

جانب أصحاب المعمل الجدد. وفي 
ومنظمـــون  غوليـــان  أكـــدت  ينايـــر، 
لإلضـــراب أنهـــم تعرضـــوا للتعذيـــب 
أثناء اعتقالهم. واعتقلت الســـلطات 

الناشطة من جديد حينها.
وذكر التلفزيـــون اإليراني الحكومي 
آنـــذاك أنها أقرت بـــأن لديها عاقات 
مـــع ناشـــطين فـــي أوروبـــا “وهدفها 
أيًضـــا  وُأفـــرج  بالدولـــة”.  اإلطاحـــة 
أخـــرى  ناشـــطة  عـــن  الســـبت 
هـــي عاطفـــة رانغريـــز كانـــت 
اعتقلـــت ألدائها دوًرا أثناء 
اإلضـــراب فـــي المعمـــل 
نفســـه، بحسب الوكالة 
نفســـها التـــي لـــم تعط 

مزيًدا من التفاصيل.

إيران ُتفرج عن ناشطة بغرامة “ضخمة”

بيروت ـ رويترز

شـــكل المحتجون في لبنان أمس سلسلة 
بشرية في أنحاء الباد في اليوم الحادي 
عشـــر من المظاهرات غير المسبوقة ضد 
السياسيين الذي يتهمونهم بالفساد ودفع 
البـــاد نحـــو انهيـــار اقتصادي لم تشـــهده 
منذ الحرب األهلية التي دارت بين عامي 

1975 و1990. 
وتشـــابكت أيادي المحتجيـــن على طول 
الطرق الســـاحلية اللبنانية بهدف تشكيل 
سلسلة بشرية تمتد بطول 171 كيلومترا 

من الجنوب إلى الشمال. 
بالشـــلل  البـــاد  االحتجاجـــات  وأصابـــت 
الطـــرق  وإغـــاق  االعتصامـــات  بســـبب 
بالحواجز فـــي المظاهرات التي اجتذبت 
كل أطياف الساحة السياسية في لبنان. 

وقالـــت جمعية مصـــارف لبنـــان في بيان 
إن البنـــوك ســـتظل مغلقـــة االثنيـــن، وهو 
أول يـــوم عمـــل في األســـبوع فـــي لبنان، 

حتى تعود األوضاع لاستقرار في ضوء 
استمرار االحتجاجات في أنحاء الباد. 

وأغلقـــت المصارف في لبنان أبوابها على 
مـــدى 8 أيام عمل مـــع خروج احتجاجات 
تطالـــب الحكومة باالســـتقالة دون وجود 

حل لألزمة في األفق. 
كما أغلقت المدارس والعديد من الشركات 

أبوابهـــا.  وتســـتهدف االحتجاجـــات فـــي 
أنحـــاء البـــاد الطبقة السياســـية المتهمة 
واســـتغال  الســـلطة  اســـتغال  بإســـاءة 

موارد الدولة لمصالحها الشخصية. 
وبـــدأت الضغوط المالية فـــي التفاقم بما 
يشـــمل نقصـــا في الـــدوالر وضغوطا على 

قيمة العملة اللبنانية.

المحتجون يشكلون سلسلة بشرية خالل المظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة في بيروت )أ ف ب(

المحتجون يشكلون سلســلة بشرية بطول 171 كيلومترا
لبنان.. تواصل االحتجاجات لليوم الـ 11 على التوالي

بغداد ـ وكاالت

بعـــد ليلة دامية فـــي العراق، أعلـــن إثرها 
جهـــاز مكافحـــة اإلرهاب، أمس، أنه نشـــر 
قوات في شـــوارع العاصمة بغداد بأوامر 
مـــن رئيـــس الـــوزراء، عـــادل عبدالمهدي، 
بحســـب  الســـيادية،  المنشـــآت  لحمايـــة 
تعبيـــره، أكـــد الناطـــق باســـم القائـــد العام 
للقوات المسلحة أن 90 % من المصابين 
في التظاهرات غادروا المستشفيات بعد 
تلقـــي العـــاج، و10 % إصاباتهم خفيفة، 
فيما ظل مئات المحتجين العراقيين في 
ســـاحة التحريـــر بوســـط العاصمـــة بغداد 
رغـــم الحملـــة األمنيـــة، حيث أقام شـــبان 
حواجـــز على جســـر يـــؤدي إلـــى المنطقة 
الخضـــراء المحصنـــة بالمدينـــة لتفصلهم 
عـــن قـــوات األمـــن التـــي واصلـــت إلقـــاء 

عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وأتـــت الخطـــوة بعـــد أعمـــال العنـــف ليل 
الســـبت- األحـــد في العـــراق، مـــا أدى إلى 

ســـقوط مزيد مـــن الضحايا فـــي صفوف 
المتظاهريـــن، ليرتفـــع بذلك عـــدد القتلى 

إلى أكثر من 67.
إلـــى ذلـــك، نفـــى عضـــو مجلـــس النـــواب 
الـــذي  “ســـائرون”  عـــن تحالـــف  العراقـــي 
يقـــوده مقتـــدى الصـــدر، ســـام الشـــمري، 
أمـــس األحـــد، وجـــود أي تمثيـــل لتحالفه 

في حكومة عادل عبدالمهدي. 

وذكر في بيان صحافي أن “كتلة سائرون 
بـــدأت منذ ليلة الســـبت اعتصاما مفتوحا 
مطالـــب  تلبيـــة  لحيـــن  البرلمـــان  داخـــل 

المتظاهرين المشروعة”.
وأعلـــن تحالـــف “ســـائرون” الـــذي يقـــوده 
زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصـــدر، 
أمـــس األول، عـــن تحولـــه إلـــى معارضـــة 

داخل مجلس النواب العراقي.

تفريق تظاهرة مناهضة للحكومة بالغاز المسيل للدموع في بغداد )أ ف ب(

“تحالف الصدر”: ليس لدينا تمثيل في حكومة عبدالمهدي
السلطات العراقية تطلق يد األمن ضد المتظاهرين

بيونغ يانغ ـ رويترز

أفــادت وكالــة األنبــاء المركزيــة الكورية بأن كوريا الشــمالية قالــت، أمس األحد، 
إنه لم يحدث تقدم في العالقات بينها والواليات المتحدة وإن األعمال العدائية 

التي قد تؤدي لتبادل إطالق النار استؤنفت.

 وفـــي بيـــان وقع باســـم المســـؤول 
الكبيـــر، كيـــم يونـــغ تشـــول، قالـــت 
الخطـــأ  مـــن  إنـــه ســـيكون  الوكالـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  تتجاهـــل  أن 
مهلـــة نهايـــة العام بشـــأن “العاقات 
الشـــخصية الوثيقـــة” بيـــن الرئيس 
األميركي، دونالـــد ترامب، والزعيم 
جونـــغ  كيـــم  الشـــمالي،  الكـــوري 

أون.  وحـــّدد كيـــم جونـــغ أون 
مهلـــة تنقضي فـــي نهاية 

لمحادثـــات  العـــام 
نـــزع الســـاح النـــووي 
وقـــال  واشـــنطن.  مـــع 

إن  تشـــول  يونـــغ  كيـــم 
الواليـــات المتحدة تضغط 

على كوريا الشـــمالية “بطريقة أكثر 
دهاء وشراسة” بدالً من االستجابة 
لدعوة بيونغ يانغ لواشـــنطن بتبني 
نهـــج جديـــد، مضيفـــا أن الواليـــات 
المتحـــدة تضغـــط باســـتمرار علـــى 
الـــدول األخرى لفـــرض عقوبات من 
األمم المتحدة على كوريا الشمالية.
ونقـــل البيان عن كيم يونغ تشـــول 
تكـــون  أال  يأمـــل  إنـــه  قولـــه 
العاقـــات  مـــن  المحصلـــة 
بيـــن الواليـــات المتحـــدة 
وكوريـــا الشـــمالية هـــو 
أعـــداء  “يوجـــد  أنـــه 
دائمـــون لكن ال يوجد 

أصدقاء دائمون”.

“تحذير شديد اللهجة” من بيونغ يانغ لواشنطن
بروكسل ـ أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أمس األحد، اختيار وزيرة 
الموازنــة صوفــي ويلمز لتكون رئيســة وزراء بالوكالة للبالد، لتكون أول 

امرأة تشغل هذا المنصب في بلجيكا.

ويلمـــز  علـــى  يتعّيـــن  يـــزال  وال 
البالغـــة 44 عاًمـــا أن تـــؤدي اليمين 

الدستورية أمام الملك فيليب.
ســـيتولى  الـــذي  ميشـــال  وقـــال 
منصـــب رئيس المجلـــس األوروبي 
في ديســـمبر، إنه ينوي التنحي مع 

بداية نوفمبر “على أبعد تقدير”.
ومنذ انهيار التحالف الحكومي 

فـــي  ميشـــال  برئاســـة 
ديسمبر 2018، لم تُكن 
بلجيـــكا حكومة  لدى 
فيدرالية تعمل بكامل 

طاقتها. 
رئيًســـا  ميشـــال  وبقـــي 

للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين.
ومـــا زاد الوضـــع السياســـي تعقيًدا 
هـــو االنتخابات البرلمانية في مايو 

ونتائجها.
وكتب ميشـــال علـــى تويتر “تهانينا 
لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها 
علـــى الملـــك لتكـــون رئيســـة وزراء 

بالوكالة”. 
وويلمز التـــي دخلت البرلمان 
للمـــّرة األولـــى عـــام 2014 
كحليفـــة  إليهـــا  وُينظـــر 
اختيـــرت  لميشـــال، 
للمنصـــب مـــن جانـــب 

لجنة وزارّية.

ترشيح أول امرأة لتكون “رئيسة وزراء” بلجيكا

مقتل شخصين بإطالق 
نار في تكساس

داالس  ـ أ ب

قتل شخصان وأصيب 14 شخًصا آخرون 
فــي حفل خــارج  نــاري  فــي هجوم بسالح 
الحرم الجامعي لجامعة “تكساس إيه آند 
بــادي  إم”، حسبما ذكــر مــســؤولــون. وقــال 
مقاطعة  مأمور  رئيس  نائب  أوكسفورد، 
منتصف  قبل  وقــع  النار  إطــالق  إن  هانت 
 24 بعد  على  غرينفيل،  فــي  السبت  ليل 

كيلومتًرا جنوب غرب حرم كلية التجارة.
الهجوم ما  إلى أن منفذ  وأشــار أكسفورد 

يزال طليًقا. وفًقا لـ”أسوشيتد برس”.
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إن نظـــرة فاحصة للوضع السياســـي واالقتصادي في لبنـــان توضح خطورة وتعقيد 
المشـــهد فـــي هـــذا البلد العزيز على قلـــوب العرب لما له من مكانـــة تاريخية وثقافية 
ونهضوية وحتى سياحية، فاالقتصاد اللبناني على وشك االنهيار، إذ بلغ الدين العام 
٨٦ مليار دوالر في حين لم يتعد الناتج المحلي ٥٦ مليارا، أي أن نسبة الدين للناتج 
١٥٠ % وهي نســـبة خطيرة جدا وبالتالي بات لبنان أكثر دولة عربية اســـتدانة على 
اإلطـــاق وضمـــن أكثر خمس دول عالميا، وأدى ذلك إلى عجز في موازنة الدولة بلغ 

.% ١١
وإذا ما نظرنا ألكثر شعارات المتظاهرين ترديدا في ساحات لبنان ومدنه وضواحيه 
نجد أنها شـــعارات القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين، وال يبدو ذلك مستغربا 
فلبنان يقبع في المركز ٣٧ على مســـتوى العالم في مؤشـــر مدركات الفســـاد بحســـب 
تقريـــر ٢٠١٨! كما أن أحد أهم مســـببات األزمة االقتصاديـــة اللبنانية التي تضاعفت 
فـــي العشـــر ســـنوات األخيرة بحســـب التقارير الدوليـــة تغول حزب هللا فـــي الدولة، 
فالقرار األساســـي أصبحت الكلمة األخيرة فيه لحـــزب هللا حليف إيران غير المعني 
بمصلحة البلد والمســـتقوي على الدولة والمســـتفيد من الوضع الحالي، الوضع الذي 

دفع كثيرا من الدول المانحة للبنان لوقف مساعدتها المالية. 
كما أن تفشـــي الفســـاد في النخب السياســـية والتي تحكم وتملك المال والمشـــاريع 
واالستثمارات واإلعام جعلها تعمل لمصالحها وليس لمصالح الشعب والدولة األمر 
الـــذي يعـــد من أبـــرز معوقات النمـــو اللبناني، مـــا أدى لعرقلة جل القـــرارات التنموية 
واالقتصادية التي تتضارب مع أصحاب النفوذ والمصالح في الحكومة نفســـها، فا 
أحد في الدولة يمتلك قرارا نهائيا وهو ما صرح به رئيس الوزراء سعد الحريري في 

خطابه وعده سببا رئيسيا لعدم قدرة الدولة على القيام بإصاحات. 

إذا الدولـــة اللبنانية في ســـبيل إصاح وضعها المالي واإليفـــاء بالتزاماتها المتراكمة 
نتيجـــة ســـنوات الفســـاد كمـــا يصفهـــا المتظاهـــرون تجد نفســـها في مـــأزق حقيقي، 
فأصحـــاب النفـــوذ المالـــي والسياســـي جـــزء مـــن الحكومة ولـــن يقومـــوا بعمل يضر 
مصالحهـــم، وهـــي كذلك غير قادرة علـــى فرض مزيد من الضرائـــب على المواطنين 
المثقلين أساسا بأوضاع معيشية واقتصادية صعبة، والدليل ما حصل مؤخرا وأدى 

لنزول الناس للشارع بعد التوجه لفرض رسوم جديدة.
الخاصـــة أن أمام لبنان ثاث ســـيناريوهات: أن تنجح الحكومة في تهدئة الشـــعب 
بإصاحـــات ولـــو كانـــت بســـيطة وإقناعهـــم بالصبـــر حتـــى االنتخابـــات القادمة بعد 
عاميـــن... أو أن تســـتقيل الحكومة وهـــو بحد ذاته مأزق فجميعنـــا يذكر حينما ظل 
لبنان في فراغ سياســـي بدون حكومة لمدة ٢٥٢ يوما، واحتاج البرلمان ٤٥ جلســـة 
النتخاب الرئيس ميشيل عون وأنهى خلو مقعد الرئيس الذي استمر سنتين ونصف 
الســـنة... أما أســـوأ الســـيناريوهات أن تذهب األوضاع للصدام المسلح وهي الورقة 
التي هدد بها نصر هللا وهي ورقته األخيرة التي سيلجأ لها إذا هددت مصالح حزبه 
ونفوذه ومصالح إيران بشـــكل مباشـــر. يبقى السيناريو المســـتبعد جدا الذي يحتاج 
حدوثه لمعجزة هو أن ترضخ القوى السياســـية والتيارات واألحزاب لرغبة الشـــارع 

وتجري إصاحات جذرية في النظام السياسي إلدارة الدولة.
بعـــد كل ذلـــك فإن أجمل ما في مشـــهد ثورة اللبنانيين تســـاميهم على االنقســـامات 
الطائفية وتمترســـهم خلف لبنان وعلم لبنان ووحدة لبنان وأرزة لبنان، فهل يســـمح 
باســـتمرار ذلك أرباب الطائفية وتجارها المســـتفيدون منها لعقود طويلة. حمى هللا 

لبنان وشعبه وجيشه.

داعش في المغرب
تمكنـــت قوات األمـــن المغربية من اإليقـــاع بخلية إرهابية تابعـــة لتنظيم داعش 
كانـــت تســـتعد للقيـــام بعمليـــات إرهابية داخل البـــاد واتخاذ مقر لهـــا في إحدى 
المناطق الجبلية في المغرب لكي تؤسس لنفسها كيانا هناك وتعلن عن وجودها 

على األراضي المغربية كما هي موجودة في غيرها من األراضي العربية.
هـــذه الخليـــة اإلرهابيـــة وغيرهـــا من الكيانـــات اإلرهابيـــة في العالـــم العربي هي 
الطاعون أو الفيروس الذي تم تخليقه في معامل أجهزة االســـتخبارات العالمية 
واإلقليمية لكي يصيب العالم العربي ويتنقل بين أرجائه لكي يبقى طوال الوقت 
فـــي حـــرب ال تعرف لهـــا نهاية ويبقى ضعيفـــا مهلها لصالح تلك القـــوى العالمية 
واإلقليمية. ويكفي ما نراه من دول عربية تقطعت أوصالها بسبب هذه الكيانات 
اإلرهابيـــة المزروعة التي لها نفس مامحنا العربية والتي تتحدث العربية وتقرأ 
القـــرآن وترفـــع رايـــات عليهـــا شـــعارات إســـامية، ويكفي مـــا نراه من أن جيشـــا 
عربيـــا مـــن أكبـــر الجيوش في العالم يعيش منذ ســـنوات في حـــرب ال تنتهي مع 
عصابـــات داعش اإلرهابية وهو الجيش المصري، بعد أن اتخذت هذه العصابات 
من ســـيناء المصرية مقرا لها. هذه المشـــاهد الدموية التي يعيشها العالم العربي 
منذ ســـنوات لم تسلم منها دولة عربية واحدة، فالدولة العربية التي لم تقع على 
أرضهـــا عمليـــات إرهابية، قامـــت بتفكيك خلية أو خايا إرهابيـــة، كما حدث في 
البحرين وفي الســـعودية وفي المغرب مؤخرا. وأمام هذه المشاهد التي نعيشها 
نحـــن العرب دون غيرنا، لـــم يعد يقنع دجاجة أن مقاومة اإلرهاب والقضاء عليه 
مهمة عربية تقوم على محاربة الفكر المتطرف وممارسة الوعظ واإلرشاد داخل 
الدول العربية ومواجهة هذا الفكر بالفكر، فاإلرهاب ســـاح مسمم يستخدم ضد 
الدول العربية باســـتخدام جيوش ذات مامح عربية وأموال عربية الكل يعرف 
مـــن أين تأتي وبرعاية دول إقليمية الكل يعرفها من أجل تحقيق مصالح معينة 
لن تتحقق إال بتفكيك دول المنطقة ورسم خريطة جديدة لها.  واإلرهاب الشيء 
الوحيد في العالم الذي ليس له أي تعريف حتى اآلن، وال نعتقد أنه ســـيتم وضع 
تعريف له خال هذه الحقبة السوداء، فاإلرهاب لدى كبار هذا العالم ساح سري 
يســـتخدم فـــي التأديب والتخريـــب وتمهيـــد أرض المعركة أمـــام جيوش هؤالء 
الكبار، واإلرهاب لدى خليفة اإلرهابيين ولدى تنظيم الحمدين هو جهاد مقدس، 

وال حول وال قوة إال بالله.
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بثينة خليفة قاسم

ناصر بن حمد... القيادة الملهمة
علـــم القيـــادة واإلدارة علم كبير شاســـع ومترامي األطـــراف، وال يمكن اإلحاطة 
بـــكل جوانبـــه، لذلك نرى متخصصين في فروع هذا العلـــم، فمثا هناك باحثون 
متخصصون في التخطيط المؤسسي، وباحثون متخصصون في إدارة المعرفة 

المؤسسية وآخرون متخصصون في إدارة اإلبداع المؤسسي وهكذا دواليك.
وصـــدرت الكثيـــر مـــن األبحـــاث اإلداريـــة التـــي تتحـــدث عـــن أنـــواع القيـــادة 
ومواصفـــات القائـــد وســـماته، وقـــد اتفقـــت جميعهـــا علـــى أن القائـــد دائما قوي 
الشـــخصية ويمتلك رؤية محددة ويتقن الســـير نحو تحقيق الرؤية رغم وجود 

الصعوبات والتحديات.
شـــاع مؤخـــرًا مصطلح “القيـــادة الملهمـــة” في بعـــض البحوث اإلداريـــة، ويعني 
علماء اإلدارة بالقيادة الملهمة ذلك النوع من القيادة القادرة على تحفيز طاقات 
الفريق ودفعها كجســـم واحد نحو الهـــدف، ومن أهم مميزاتها أربُع خصال هي: 
أن يكـــون القائـــد قادرًا على االستشـــراف الصحيح للمســـتقبل، مـــع توفير وضع 

مناسب للجميع، وأن تكون القيادة واعية وأخيرًا التصحيح الذاتي.
فـــي مملكتنـــا الغالية اليـــوم نمتلك قيادة ملهمـــة ألهمت فئة مهمـــة في المجتمع 
وآمنت بها، بل وضعت الخطط والرؤى الازمة للنهوض بقطاع الشباب مستلهما 
هـــذه العزيمـــة من جالة ملكنا المفدى أطال هللا في عمره، هي شـــخصية ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد ممثل جالـــة الملك لألعمـــال الخيرية ومستشـــار األمن 
الوطنـــي. فجميـــع البرامج التي تولى قيادتها ســـموه أثمـــرت نتائج مهمة، فعلى 
ســـبيل المثـــال أصبح العمـــل الخيري في المملكة اليوم يتميـــز بقدرة عالية على 
إدارة أمـــوال مشـــاريع كبـــرى ُخصصـــت لرعايـــة األيتـــام واألرامـــل والمطلقـــات 
وتغطيـــة احتياجاتهـــم المادية وغير المادية، المؤسســـة الملكيـــة الخيرية اليوم 
ُتقـــدم خدمات نفســـية، واجتماعيـــة، وتربوية ومادية نوعية لألســـر المحتاجة، 
وباتت تســـتقبل وفود دول شقيقة لاستفادة من خبراتها ومشاهدة النجاحات 
واإلنجازات. الجانب الرياضي الذي يشهد نجاحات منقطعة النظير بفضل رؤية 
ســـموه، المملكة اليوم تتوج بمراكز متقدمة وأصبحنا نرى علم المملكة مرفوعًا 
فـــي العديـــد من المشـــاركات الدولية، منافســـين وحاصديـــَن للجوائـــز. التمكين 
العلمي لم يغب أبدًا عن رؤية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد، جوائز كثيرة موجهة 
للطاقات الوطنية الشـــابة، هدفها األسمى زرع روح التنافس واإلبداع منها على 
ســـبيل المثـــال جائزة ناصر بـــن حمد لابتكار العســـكري، وجائزة ســـموه للبحث 
العلمي، وجائزة ســـموه لذوي اإلعاقة والعديـــد من البرامج التي تحتاُج منا إلى 

صفحات ومساحات.
ما أود التأكيد عليه في هذا المقال هو أنه حرٌي بشباب الوطن جميعًا االلتفاف 
حول قيادتنا الرشـــيدة في كل الظروف، وأن تكوَن سواعدنا مجتمعًة دائما في 

بناء وطننا الغالي وأرواحنا تلوُذ عنُه بالغالي والنفيس.
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عباس ناصر

علي حسين

الوضع اللبناني وسيناريوهاته المعقدة

ٍة ُيطـــلُّ فيهـــا صاِحـــب الَجالة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاِهل  فـــي ُكِل مـــرَّ
ِة أو  الباد الُمفّدى َحِفَظُه هللُا ورعاه ُمخاِطًبا َشـــعبُه؛ َســـواًء في الُمناســـباِت الَرســـميَّ
فـــي لِقـــاءاِت َجاَلتِه التي َيحِرُص فيهـــا على االلِتقاِء مع َجميـــِع الُمكوناِت وُمخَتلِف 
ة  ســـيٍّ أو َفردي مخلـــص َيدَفُع َعَجلَة الَتنِميَّ الِفئـــاِت والِقطاعاِت داِعًما لُكلِّ ُجهٍد مَؤسَّ
ـــا ُيضاُف إلى ِســـِجِل البحريِن الحاِفل، فـــإنَّ َكِلماِت  ـــُق ِإنجـــاًزا َوَطنيَّ م أو ُيحقِّ والَتقـــدُّ
َجالِتِه األَبويَة وَتوجيهاتِه الَسديدَة لها َوقٌع خاٌص في ُقلوِب الَبحرينييَن والُمقيميَن 
ِة والســـاِم  علـــى َأرِض َممِلكـــِة البحريـــِن التي كانـــت ومازالت وَســـتبقى أرًضا للَمحبَّ
ًجا للَدولـــِة داِئَمِة الَحراِك اإليجابي الفاِعِل في ُجهوِد ِإرســـاِء ِقَيِم  والَتعايـــش، وُأنموذَّ
ا و  ِة الُمســـَتدامِة َمحليًّ الَســـام، وَتثبيـــِت دعاِئـــِم اأَلَمِن واالســـِتقرار، وَتحقيـــِق الَتنميَّ

ا. ا وَدوليَّ ِإقليميًّ
ُز الُمنَجَز  خطاباُت وَكِلماُت جاَلِتِه السامَية َتزَخُر ِبَمكنوناٍت َجليلٍة وَمقاصَد َنبيلٍة ُتعزِّ
الَوطنَي، وَتشـــَحذ الِهَمم، وُتَؤشـــُر إلى َجوانَب البَد ِمن االلِتفاِت إليها والتعاطي َمَعها 

ٍة. ٍة وَعَمَليَّ ٍة ِعلِميَّ ِوفَق منَهِجيَّ
ُة الُمَتَمِثلـــة فـــي افِتَتـــاِح َدوِر االنعقاِد للَمجِلـــِس الوَطِنـــِي ِبُغرفتيِه  الُمناَســـبُة الَســـَنويَّ
َدًة في َمسيَرِة  ة، وُنقَطَة انِطاٍق ُمَتَجدِّ ُل َمَحَطَة ُمراَجَعٍة َدوَريَّ الشورى والُنواب؛ ُتَشكِّ
الَعَمـــِل الَوَطنيِّ الجـــاِد والُمتواصِل لِرفَعِة الَوَطِن وِخدَمـــِة المواطن، َيَضُع فيها َجاَلُة 
الَمِلِك الُمفّدى أهداًفا ُتضيُف إلى َرصيِد الَنهَضِة الشاِمَلِة التي َتعيُشها الَممَلكُة َمزيًدا 
الِته،  ًة ُمســـَتبِصَرًة للُمســـَتقَبِل وَتحوُّ من الَمكاِســـب؛ َفجاَلُتُه َيمَتِلُك ُرؤَيًة استشـــراِفيَّ
ِر والَنماء  وإيماًنـــا راِســـًخا بَضـــرورِة أن َتظـــَل َممَلُكـــُة البحريـــِن ُمواِكَبًة لَركـــِب الَتَطـــوُّ
ِالعالمِي في ُمخَتِلِف الَمجاالِت وشـــتى الُعلوِم. الِخطاُب الَمَلكُي الســـامي في افِتتاِح 
َدوِر االنِعقاِد الثاني من الَفصِل الَتشـــريعِي الخاِمِس لَمجِلســـيِّ الشـــورى والُنواب كاَن 

ا بالَعديِد من الَمضامين، أَوُد الَحديَث عن اثَنيِن ِمْنَها: اأَلوُل َيَتَعلُق ِبَتوجيِه  شاِماً َغنيَّ
َجاَلِتِه الُحكوَمَة الُمَوَقرَة بَوضِع خَطٍة شاِملٍَّة للَتعاُمِل َمَع ُمَتطَلباِت االقِتصاِد الَرقميِّ 
ة؛ على أن  ِة والِخدميَّ وَتوظيـــِف تقنّيـــاِت الَذكاِء االصِطناعيِّ في الِقطاعـــاِت اإلنتاِجيَّ
ة، وهي وضُع اأُلُسِس الناظمة،  َتكوَن ِتلَك الخطُة ُمرَتِكَزًة على َثاِث دعاماٍت أساسيَّ
ـــَة ذاِت الَعاَقـــِة بَتطبيقـــاِت الـــذكاِء االصِطناعي،  ـــَة الَرقميِّ واســـِتكماُل الُبنـــى الَتحتيِّ
ـــِة بما َيعـــوُد بالَنفِع علـــى االقِتصاِد الَوطنـــي؛ ذلَك أنَّ  وَتشـــجيُع االســـتثماراِت الَنوعيَّ
ـــِة وَجوَدِة الِخدماِت وَرفِع ُمســـتوى  الـــَذكاَء االصِطناعـــيَّ باَت َضـــروًرة َترَتقي بَنوعيَّ
ِة في ِقطاعاٍت ِعدة.  َخَط الِخطاُب الســـامي الُخطوَط الَعريضة للُولوِج إلى  اإلنتاِجيَّ
ـــِة االرِتقاُء إلى  المُســـَتقَبِل فـــي هـــذا الجاِنِب المهـــم لكن َيبقى علـــى الِجهاِت الُمخَتصَّ
قٍة لَضماِن َتنفيِذ الَتوجيِه الَملكيِّ السامي.   ُمســـتوى الُطموحاِت بِإجراِء دراساٍت ُمعمَّ
أمـــا الَمضمـــوُن الثاني فانَطـــوى على َتأكيٍد بـــأنَّ اأَلمَن الِغذاِئـــيَّ أَحُد أَهـــِم اأَلوَلوّياِت 
التـــي ال َينَبغـــي ِإغفاُلهـــا أو الَتراّخي في الَعَمِل الـــدؤوِب لَتعزيِز الُقـــَدَرِة على َتحقيِق 
االكِتفاِء الذاتيِّ في ِشَقيِه الَحيوانيِّ والَنباِتي، وُهنا جاَء َتوجيٌه َمَلِكٌي ِبَوضِع وَتنفيِذ 
َمشروٍع اســـتراتيجيٍّ لإلنتاِج الَوَطنيِّ للِغذاِء َيشَتِمُل على َتخصيِص َمواِقَع ُمَتعِدَدٍة 
لاســـِتزراِع الَســـَمَكيِّ واإلنتـــاِج الَنباِتـــي. وباإِلضاَفِة إلـــى ما يرنو ِإليَه هذا الَمشـــروُع 
ِعها؛  ِة علـــى َتَنوُّ ِة والَمحاصيِل الِزراعيَّ الَطمـــوُح مـــن ِزياَدٍة في إنتاِج الَثـــرَوِة الَســـَمَكيَّ
ِة  َفِإَنُه َيســـعى إلـــى َتحقيِق قيَمٍة ُمضاَفٍة لاقتصاِد الَوَطنـــيِّ بَتطَويِر الُقدراِت الَوَطنيَّ
ـــة. في التوجيهيـــن الملكيين  الُمرتبَطـــِة بهـــذا الِقطـــاِع فـــي َمجاِل الِصناعـــاِت الغذائيَّ
ســـالفي الذكر مقاربـــٌة فيها تبياٌن جلٌي لنهـــِج مملكِة البحريِن المتـــوازن الُمتطلِع إلى 
مجاراة الُمستقبِل وتطوراته من جهة، والُمحافظة على ُكِل ما يرَتبُط بتراث وثقافة 

المجتمع وخصوصيته من جهة أخرى.

سالم الشوبكي

رؤى جاللة الملك

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

للتواصل: 17111483

مؤتمر التكنولوجيا العسكرية.. خطوة نجاح كبيرة لتحقيق األهداف
تعمـــل مملكـــة البحريـــن علـــى توحيـــد عناصـــر القوة 
العالميـــة من أجـــل االرتقاء باإلنســـان وحفـــظ األمن 
واالستقرار، ويأتي مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في 
الشـــرق األوســـط الذي ينعقد يومـــي 29 – 30 أكتوبر 
بالتزامن مع معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 
“بايـــدك 2019” الـــذي تنطلـــق فعالياته اليـــوم االثنين 
تحـــت رعاية ســـيدي صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه، كهـــدف حقيقي للتنســـيق المشـــترك وتبادل 
الخبـــرات األمنية والعســـكرية والمفاهيـــم ومواجهة 
الصناعـــات  اســـتعراض  علـــى  عـــاوة  التحديـــات، 
العســـكرية والمشـــاريع المطـــورة والمبتكـــرة بحضور 
كبرى الشـــركات العالميـــة والقادة والخبـــراء وصناع 

القـــرار. مؤتمـــر التكنولوجيـــا العســـكرية في الشـــرق 
األوســـط ســـيكون خطوة نجـــاح كبيرة نحـــو تحقيق 
والمفاهيـــم  األفـــكار  واتصـــال  المرجـــوة،  األهـــداف 
والتصورات وتاقحها، وتبادل وجهات النظر في كل 
ما من شـــأنه تحقيق الســـام العالمـــي، باإلضافة إلى 
اســـتعراض أحدث األسلحة التي تناسب روح العصر 
بـــرا وبحـــرا وجوا، وكل ما تـــم إنجازه اليـــوم لم يكن 
أمـــرا عفويـــا أو طارئـــا بل نتيجـــة تخطيـــط وتنظيم 
وجهـــد مكثف مـــن القائمين على المعـــرض والمؤتمر 
بقيـــادة رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة ممثـــل جالة الملك 
لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائد الحرس الملكي رئيس المجلس األعلى 

للشـــباب والرياضـــة. إن معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن 
الدولي للدفاع يعتبر اليوم من أهم وأقوى المعارض 
الدوليـــة  والمشـــاركات  العالميـــة،  الخارطـــة  علـــى 
الواســـعة تؤكـــد نجاحـــه وتميـــزه، حيث بـــات منصة 
مثاليـــة تجمع الخبـــراء في العلوم العســـكرية لتبادل 
الخبرات وأفضل الممارســـات، وأتمنى شخصيا وكما 
ذكـــرت فـــي مناســـبة ســـابقة أن تســـتمر جهودنـــا في 
تطوير الصناعات العسكرية والتنسيق والتكامل بين 
مختلـــف القطاعات الحكومية والخاصة، الســـيما أن 
لدينـــا العنصـــر البشـــري والمؤهات العلميـــة والخبرة 
العمليـــة التي تمكنه من التصميـــم والتصنيع وإظهار 
ومؤتمـــر  معـــرض  ســـيلعب  المؤكـــد  ومـــن  كفاءتـــه، 

البحرين للدفاع دورا مهما في هذا الشأن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد



حقـــق منتخبنـــا العســـكري لكـــرة القـــدم لقب بطل 
العالـــم للمنتخبات العســـكرية وبطولة سيســـجلها 
التاريخ كلقب غاٍل يحسب لمملكتنا البحرين على 
مســـتوى لعبة كرة القدم بدورة األلعاب العسكرية 
الســـابعة، التـــي اختتمت فعالياتها مـــن يوم أمس 
بجمهوريـــة  وهـــان  مدينـــة  واســـتضافتها  األحـــد 

الصين الشعبية.
بالمبـــاراة  اللقـــب  تحقيـــق  منتخبنـــا  واســـتطاع 
النهائيـــة علي منتخـــب قطر العســـكري بنتيجة 3 
أهداف لهدف واحد، ســـجل هدفين منهم مهاجم 
الالعـــب  البطولـــة  وهـــداف  العســـكري  منتخبنـــا 
تياجـــو وهـــدف لالعب قطـــر بالخطأ فـــي مرماه. 
بـــدأ منتخبنـــا المباراة بتشـــكيلة مكونـــة من حمد 
الدوســـري في حراســـة المرمى، وفـــي الدفاع كل 
مـــن قطب الديـــن )ظهير أيمن( وفـــي قلب الدفاع 
خليفة الالفي وإبراهيم خوجلي ويحيى انفاحي 
)ظهير أيســـر( وفي الوســـط حبيب هـــارون وعلي 

كامل صانع لعب وموسيس، وفي الهجوم كل من 
عبدهللا مبارك وتياجو وماركيسو.

بـــدأ الفريقـــان المبـــاراة بحـــذر ثم اســـتطاع العبو 
علـــى  وأســـلوبهم  ســـيطرتهم  فـــرض  منتخبنـــا 
المبـــاراة، وكان أول تهديد فـــي المباراة في وقت 
مبكـــر وتحديدا في الدقيقـــة الرابعة بعد أن راوغ 
مهاجـــم منتخبنـــا ماركيســـو الظهيـــر القطـــري من 

الجهة اليســـري ويدخل منطقة الجزاء ويسددها 
زاحفة ترتطم بالدفاع؛ لتجد العبنا عبدهللا مبارك 
في مشـــاهدة المرمى القطري ويسددها وينقذها 
المدافـــع القطـــري، وكانت ثاني هجمـــات منتخبنا 
في الدقيقة 33 من زمن الشوط األول عندما نفذ 
العبنـــا علي كامل كرة من خطـــأ للمنطلق إبراهيم 
خوجلي ليعكســـها قويـــة لتجد مهاجـــم المنتخب 

تياجو ويسدده فوق القائم وانتهى الشوط األول 
بالتعادل الســـلبي وبدون أي هجمة أو كرة خطرة 

للمنتخب القطري.
ودخـــل الفريقان الشـــوط الثاني بنفس التشـــكيلة 
وكانت األفضلية والسيطرة أيضا لمنتخبنا، وعند 
الدقيقـــة 53 تـــم اســـتبدال العـــب منتخبنا يحيى 
انفاحـــي بالالعب أحمد كامل واســـتطاع منتخبنا 
الوصـــول وتهديد مرمى المنتخـــب القطري حتى 
الدقيقـــة 68 ومـــن هجمـــة مرتـــدة لمنتخبنـــا عـــن 
طريـــق عبـــدهللا مبـــارك من جهـــة اليميـــن يمررها 
ليلعبهـــا عكســـية قويـــة  هـــارون  لالعـــب حبيـــب 
ليحولهـــا قلب دفاع منتخب قطـــر أحمد الجابري 
األول  الهـــدف  عـــن  معلنـــا  مرمـــاه  فـــي  بالخطـــأ 
لمنتخبنـــا، وبعد مرور دقيقتين فقـــط وبالتحديد 
فـــي الدقيقـــة 70 يقـــوم الالعـــب عبـــدهللا مبـــارك 
بمراوغـــة المدافـــع القطري داخل منطقـــة الجزاء 
ويرســـلها للمهاجم تياجو ليســـددها مقوســـة على 
يميـــن حارس مرمى قطر عبـــدهللا الهاجري معلنا 

الهدف الثاني لمنتخبنا.
مـــن  التغطيـــة  فـــي  80 ولســـوء  الدقيقـــة  وعنـــد 
مدافعـــي منتخبنـــا تصل الكرة لمهاجـــم المنتخب 
القطـــري مشـــعل عبـــدهللا ليســـددها فـــي مرمـــى 

منتخبنا معلنا الهدف األول لقطر.
المنتخـــب  هجمـــات  إبطـــال  منتخبنـــا  اســـتطاع 
القطري، بينما اســـتطاع مهاجـــم وهداف منتخبنا 
العســـكري تياجـــو إحـــراز الهدف الثالـــث لمنتخبنا 
فـــي الوقت اإلضافي الضائـــع؛ ليطلق بعدها حكم 
المبـــاراة صافرتـــه معلنـــا نهايـــة المبـــاراة وإعـــالن 

منتخبنا العسكري بطال للمسابقة.
وتـــم بعـــد المبـــاراة تتويـــج منتخبنـــا بالميداليات 
الذهبيـــة، وذهبـــت الفضيـــة للمنتخـــب القطـــري، 
واســـتطاع المنتخب الجزائري العســـكري تحقيق 

المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وقـــام بتتويـــج منتخبنـــا العقيـــد بحري الفرنســـي 
إيرفي بيجريلو رئيـــس المجلس الدولي للرياضة 

العسكرية )السيزم(.

اللجنة اإلعالمية

منتخبنا العسكري بطاًل للعالم لكرة القدم

جانب من التتويج

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

هنـــأ وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد القيادة الرشيدة، بمناسبة 
فـــوز المنتخـــب العســـكري لكـــرة القدم 
دورة  ببطولـــة  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
األلعـــاب العالميـــة العســـكرية الســـابعة 
التـــي تقـــام بمدينة يوهـــان بجمهورية 

الصين الشعبية. 
 وقال وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
فـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة “لقد 
العســـكري  المنتخـــب  تحقيـــق  جـــاء 
العالميـــة  البطولـــة  فـــي  األول  للمركـــز 
نتيجـــة منطقية للدعـــم الكبير من قبل 
حضرة صاحب الجاللـــة الملك المفدى 
بدعـــم  الموصـــول  جاللتـــه  واهتمـــام 
المنتخبـــات الوطنية وتهيئـــة األجواء 
المثالية أمام العبيها من أجل مواصلة 
مســـيرة اإلنجازات فـــي العصر الذهبي 
ورفـــع اســـم وعلـــم البحريـــن عاليا في 

جميع المحافل في ظل الدعم الواضح 
واالهتمـــام مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب 
األميـــن  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
وحرص ســـموها على دعم المنتخبات 
الوطنية األمر الذي ســـاهم في تحقيق 
هذا اإلنجاز العالمي العسكري الكبير”. 

 وتابع أيمـــن المؤيد “توالت اإلنجازات 
الرياضة التـــي حققها أبطـــال البحرين 
بفضل سياسات التطوير التي اعتمدها 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والتي كان لتلك السياســـات اإليجابية 
دور واضـــح فـــي تطويـــر كـــرة القـــدم 
البحرينيـــة بمـــا فيهـــا الكرة العســـكرية 
وصـــوالً إلى تحقيق هذا اإلنجاز الكبير 
وتخطـــي جميـــع المنافســـين للوصول 

إلى المركز األول”. 
وأضاف وزير شؤون الشباب والرياضة 

“إن متابعة المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة القائـــد العام لقوة 
دفاع البحرين للمنتخب العســـكري في 
البطولة العالمية ودعمه والوقوف إلى 
جانب العبي المنتخب ســـاهم بصورة 
واضحة في تحقيق هذا اإلنجاز الرائد 
وتأصيل مكانـــة البحرين على خارطة 
الرياضة العســـكرية ورفع علم المملكة 

عالًيا”.

أيمن المؤيد

أشــاد بدعم ناصر بن حمد ومتابعة المشير ونّوه بمستويات األبطال
المؤيد يهنئ العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

رفـــع الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى القيـــادة الرشـــيدة بمناســـبة فوز 
لكـــرة  العســـكري  البحريـــن  منتخـــب 
لـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة  القـــدم 
األلعـــاب العالميـــة العســـكرية المقامة 

في الصين.
وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة أن اإلنجـــاز الباهـــر للمنتخـــب 
العســـكري يعـــد ثمـــرة من ثمـــار رعاية 
القيـــادة الرشـــيدة للحركـــة الرياضيـــة 
وانعكاًسا الهتمام القيادة بتوفير كافة 
اإلمكانـــات التي تعـــّزز مكانة البحرين 

على الساحة الرياضية الدولية.
 كما هنأ الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على هذا اإلنجاز الكبير مشيًدا 
للمنتخبـــات  الواضـــح  ســـموه  بدعـــم 

مـــن  لهـــا  الدائـــم  الوطنيـــة وتحفيـــزه 
أجـــل بلوغ أعلـــى مراتـــب اإلنجاز في 

مختلف التظاهرات الرياضية. 
وهنـــأ األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
الركـــن  المشـــير  والرياضـــة  للشـــباب 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد 
مشـــيًدا  المتميـــز  العالمـــي  باإلنجـــاز 
بدعمه المستمر للمنتخبات العسكرية 
وحرصـــه علـــى تهيئـــة الســـبل الكفيلة 
مختلـــف  فـــي  اإلنجـــازات  بتحقيـــق 

المحافل الرياضية. 
وأشـــار الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة أن فـــوز المنتخـــب العســـكري 
مكانـــة  يرســـخ  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
البحرين الرائدة على خارطة الرياضة 
العسكرية الدولية ويؤكد أن البحرين 
غنيـــة بالطاقات القـــادرة علـــى التميز 

والتفـــوق ورفـــع علـــم المملكـــة عالًيـــا 
خفاًقا في مختلف المحافل الرياضية. 
وأعرب الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة عن اعتزازه بالمستويات الفنية 
الكبيـــرة التي قدمها نجـــوم المنتخب 
الوطنـــي فـــي البطولـــة وتفانيهـــم في 
تمثيـــل المملكة بأفضل صورة ممكنة، 
متمّنًيا للمنتخب كل التوفيق والنجاح 

في التظاهرات المقبلة.

سلمان بن إبراهيم

يرسخ مكانة البحرين الرائدة على خارطة الرياضة العسكرية
سلمان بن إبراهيم يهنئ بالميدالية الذهبية
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اللجنة اإلعالمية

رفع رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشــيخ محمد بن دعيج آل خليفة 
خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشــيدة، وإلى ســمو الشــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الوطنــي  منتخبنــا  إنجــاز  بمناســبة  البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 

العسكري.

 كما هنأ الشـــيخ محمد بن دعيج آل 
خليفة المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن، وأشـــاد علـــى دعمه 
وتحفيزه الكبير للرياضة العســـكرية 
بما ينعكـــس باإليجاب علـــى المهارة 

الرياضية للعسكريين.
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد   
البحرينية أن هذا اإلنجاز الذي حققه 
المنتخب العسكري في بطولة كأس 
العالم العسكرية يعكس حجم الدعم 
المتواصـــل الذي تحظى بـــه الحركة 
الرياضيـــة مـــن لدن حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه، والجهـــود الكبيـــرة التي 
يبذلها ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 

آل خليفـــة، منّوًهـــا بأن هـــذا اإلنجاز 
يعد أحـــد إنجازات )العصـــر الذهبي( 
الـــذي تـــم اعتمـــاده مؤخًرا بعـــد لقاء 
جاللـــة الملك حفظـــه هللا ورعاه، كما 
أكد علـــى األثر البـــارز لدعم وحرص 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

لجميع الرياضات.

محمد بن دعيج يهّنئ منتخبنا العسكري

دعم جاللة الملك جعل من اإلنجازات الرياضية البحرينية تتوالى

ناصر بن حمد يشيد بتحقيق العسكري للقب بطولة العالم

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمن الوطنـــي رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة أن فـــوز المنتخب 
دفـــاع  لقـــوة  القـــدم  لكـــرة  العســـكري 
البحرين ببطولة دورة األلعاب العالمية 
العســـكرية الســـابعة وتحقيقـــه للمركز 
األول فـــي البطولة العســـكرية العالمية 
هـــو ثمرة من ثمار دعم حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى القائـــد 
األعلـــى حفظـــه هللا ورعـــاه، واهتمـــام 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الوزراء 
الموقـــر حفظـــه هللا، ومتابعـــة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  آل خليفـــة 

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء حفظه هللا. 

 وقال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفة فـــي تصريح له بهذه المناســـبة 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  حققـــت  “لقـــد 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  البحرينيـــة 
الرياضية المتميزة في الفترة األخيرة 

الماضية التي أكدت المساحة الواسعة 
والتطور الكبير في الرياضة البحرينية 
والتـــي تحظـــى باهتمـــام واضـــح مـــن 
قبـــل جاللـــة الملك المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه الداعم األكبـــر واألول للرياضة 
رئيـــس  ســـمو  واهتمـــام  البحرينيـــة 
العهـــد  ولـــي  وســـمو  الموقـــر  الـــوزراء 
األميـــن األمـــر الذي ســـاهم في تحقيق 
إنجـــازات متميـــزة في العصـــر الذهبي 
لتســـتكمل تلـــك اإلنجـــازات بمـــا حققه 
المنتخـــب العســـكري مـــن إنجـــاز رائـــع 
في البطولة العسكرية وتخطيه جميع 
منافســـيه والوشح بالذهب عن جدارة 

واستحقاق”. 
وتابـــع ســـموه “المنتخبـــات العســـكرية 
البحرينيـــة تســـير بخطـــى ثابتـــة فـــي 
وتســـاهم  والنمـــاء  التطـــور  مســـيرة 
تأكيـــد مكانـــة  فـــي  بصـــورة واضحـــة 
البحريـــن الرياضية مـــن خالل تحقيق 
اإلنجـــازات  مـــن  للعديـــد  منتســـبيها 

المثاليـــة فـــي ظل االهتمـــام الكبير من 
قبـــل المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفـــة القائـــد العـــام لقـــوة 
دفاع البحرين والذي يمنح المنتخبات 
العســـكرية اهتماًمـــا مضاعًفـــا وتهيئـــة 
منتســـبيها  أمـــام  المثاليـــة  األجـــواء 
لتحقيق اإلنجازات ورفع اسم البحرين 
عالًيا في مختلف المحافل الرياضية”. 
 وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة “أثبت أبطال البحرين بأنهم 
رجـــال في جميـــع المواقـــف ويدركون 
حجـــم المســـؤوليات الوطنيـــة الملقـــاة 
علـــى عاتقهـــم لذا ظهـــروا بمســـتويات 
كبيرة ومتميزة في البطولة العسكرية 
وأصـــروا علـــى تحقيـــق اإلنجاز باســـم 
المملكة وتمكنوا بفضل روحهم العالية 
واالنتمـــاء الوطنـــي من تخطـــي جميع 
واســـتحقاق  جـــدارة  عـــن  المنافســـين 
وتحقيـــق المركـــز األول والصعود على 

منصة التتويج ورفع كأس البطولة. 

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية

الماجد يهنئ

ــعــام للجنة  هــنــأ عــلــي الــمــاجــد األمــيــن ال
الشيخ  ســمــو  الــبــحــريــنــيــة  الــبــارالــمــبــيــة 
عيسى بن علي آل خليفة، وذلك بمناسبة 
اللجنة  إدارة  بمجلس  عــضــًوا  تعيينه 
لمنصب  وانتخابه  البحرينية،  األولمبية 

نائب رئيس مجلس اإلدارة.
البارالمبية  للجنة  الــعــام  األمــيــن  ــّوه  ونـ  
ــــذي يلعبه  الــبــحــريــنــيــة بـــالـــدور الـــبـــارز ال
البحرينية  الــريــاضــة  تطوير  فــي  سموه 
وخاصة رياضة كرة السلة ووصوله بها 
لمستويات عالية حقق على إثرها العديد 

من المكاسب للرياضة البحرينية.

الرفاع - المكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

رفـــع النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقام حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء 
الموقـــر، وإلى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، وإلى 

ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملـــك لألعمال الخيرية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، بمناســـبة 
اإلنجاز التاريخي الجديد الذي حققه 
المنتخـــب الوطني لكرة اليـــد، بتأهله 
طوكيـــو  األولمبيـــة  األلعـــاب  لـــدورة 
المنتخـــب فـــي  2020، بعـــد أن حـــل 
المركز األول فـــي التصفيات المؤهلة 
لألولمبيـــاد، إثـــر فـــوزه علـــى منتخب 
كوريـــا الجنوبية بنتيجـــة 34_29 في 

المباراة النهائية للتصفيات.
 وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
فخرنـــا  عـــن  “نعـــرب  خليفـــة:  آل 

واعتزازنـــا بالنتيجـــة المشـــرفة التـــي 
حققهـــا المنتخـــب الوطني لكـــرة اليد 

األولمبيـــة  األلعـــاب  لـــدورة  بتأهلـــه 
إنجـــاًزا  يعـــد  والـــذي  طوكيـــو2020، 
غيـــر مســـبوق تحققـــه لعبـــة جماعية 
بحرينيـــة بوصولها لألولمبيـــاد. فهذه 
النتيجـــة التـــي حققهـــا منتخـــب اليد 
جـــاءت لتؤكد أن اليـــد البحرينية قد 
نجحت في تجـــاوز جميع المنتخبات 
عـــن جـــدارة واســـتحقاق  اآلســـيوية 
لتتربع على زعامة كرة اليد اآلسيوية 

.“
وهنأ ســـموه رئيس االتحاد البحريني 
عيســـى  علـــي  النائـــب  اليـــد  لكـــرة 
مجلـــس  أعضـــاء  إســـحاقي وجميـــع 
بهـــذه  االتحـــاد  ومنتســـبي  اإلدارة 

النتيجة المشرفة. 

ســموه يهنئ العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وناصر بن حمد
خالد بن حمد: اليد البحرينية تترّبع على عرش آسيا

سمو الشيخ خالد بن حمد

محمد بن دعيج 
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صــدر عــن النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفة قرار بتعيين ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بن خليفة آل خليفــة عضًوا بمجلــس إدارة اللجنة األولمبية 

البحرينية.

 كمـــا انتخـــب مجلـــس إدارة اللجنـــة 
الشـــيخ  البحرينيـــة ســـمو  األولمبيـــة 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة لتولـــي 

منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة.
وقد أشـــاد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة بالدور البـــارز والنجاحات 
الرياضيـــة المهمـــة التي حققها ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة، 
مؤكًدا ســـموه أن سمو الشيخ عيسى 
بـــن علي بـــن خليفة آل خليفـــة يعتبر 
من القيادات الرياضية التي لها بصمة 
واضحـــة في مجال العمـــل الرياضي، 
بمجلـــس  ســـموه  لوجـــود  وســـيكون 
إدارة اللجنـــة األولمبيـــة دور مهم في 
ا  تعزيز مســـيرة العمل باللجنة، متمنيًّ
لســـموه دوام التوفيـــق والنجـــاح في 

خدمة مملكتنا الغالية.
واســـتطاع ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي آل خليفة، ومنـــذ الوهلة األولى 
االتحـــاد  رئاســـة  فيهـــا  تســـلم  التـــي 
البحريني لكرة السلة، أن يقود السلة 
البحرينية إلـــى العديد من الخطوات 
والمتتابعـــة  المتتاليـــة  التطويريـــة 
التـــي لـــم تتوقف عنـــد حـــد معّين أو 
نســـق محـــدد، وهذا ما أكدتـــه كلمات 
ســـموه حينما قال عند تسلمه رئاسة 
االتحـــاد: “هدفنا التطوير.. وســـنبذل 
كل الجهـــود يدا بيـــد.. لالرتقاء بكرة 

السلة البحرينية”.
وحققـــت لعبة كرة الســـلة منـــذ تولي 
بـــن علـــي آل  الشـــيخ عيســـى  ســـمو 
البحرينـــي،  االتحـــاد  رئاســـة  خليفـــة 
قفـــزات نوعيـــة وإنجـــازات متنوعة، 
فالمتابـــع لمســـيرة اتحـــاد كرة الســـلة 
في فترة رئاســـة ســـموه، ال يســـتطيع 
إال أن ينظـــر بعين اإلعجاب والتقدير 
إلى المكتسبات الرائعة التي تحققت 
على مختلف األصعدة، والتي تعكس 
الرؤيـــة الثاقبة والحنكـــة التي يتمتع 
بها ســـموه والتي ســـاهمت في تعزيز 
الســـاحة  علـــى  الســـلة  كـــرة  مكانـــة 

المحلية وزيادة شعبيتها.

“البـــالد ســـبورت” فـــي هـــذا التقريـــر 
تستعرض أهم المنجزات والتغييرات 
أطلقهـــا  التـــي  النوعيـــة  والمبـــادرات 

اتحاد كرة السلة برئاسة سموه.

استحداث كأس خليفة بن سلمان

كان لسمو الشيخ عيسى بن علي دور 
بـــارز في إطالق بطولة رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، والتـــي أقيمت 
الماضـــي  الموســـم  األولـــى  نســـختها 
نـــادي  بلقبهـــا  وتـــوج   2017 /2016
 30 علـــى  بطلهـــا  المحـــرق، ويحصـــل 

آالف دينار والثاني 15 آالف دينار.

إستراتيجية االتحاد

واعتمد ســـموه إســـتراتيجية االتحاد 
للفتـــرة مـــا بيـــن 2018 و2028 والتي 
تتضمن تصـــورا كامال عن تطوير كرة 
الســـلة البحرينية على مدار الســـنوات 
الخطـــة  جـــاءت  إذ  المقبلـــة،  العشـــر 
لتهـــدف إلى النهوض بمســـتوى أركان 

اللعبة.

استقطاب الرعاة

ونجح ســـموه فـــي اســـتقطاب العديد 
االتحـــاد  لمســـابقات  الرعـــاة  مـــن 
ونشـــاطاته، فـــي إطـــار حرص ســـموه 
علـــى بناء شـــراكات طويلـــة األمد مع 
القطـــاع الخـــاص لدعـــم رياضـــة كـــرة 
الســـلة، والتي حققت بفضـــل التعاون 
والرعايـــة نقـــالت نوعيـــة بـــارزة فـــي 

مستوى اللعبة وتسويقها.

االتفاقات التعليمية

ووقـــع ســـموه اتفاقـــات تعـــاون مع 
بعـــض الجامعـــات لتنفيـــذ برنامـــج 
ســـموه للبعثـــات والمنح الدراســـية 
واألنديـــة  المنتخبـــات  لالعبـــي 
الوطنيـــة المنضوية تحـــت االتحاد 
تنفيـــذا  الســـلة،  لكـــرة  البحرينـــي 
الوطنـــي  البرنامـــج  لمتطلبـــات 

“استجابة”.

االتفاقات الصحية

وأبـــرم ســـموه، عددا مـــن االتفاقات 
تفعيـــل  إطـــار  ضمـــن  الصحيـــة 
إســـتراتيجية االتحاد، عبر التعاون 
مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي الرعايـــة 
الصحية الشـــاملة المجال الداخلي 
التعـــاون مـــع  والخارجـــي، إذ يعـــد 
القطـــاع الخـــاص واحـــًدا مـــن بنود 

برنامج استجابة.

انجازات رياضية

وعلى صعيـــد االنجازات الرياضية، 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  حققـــت 
العديد مـــن البطـــوالت واالنجازات 
وذلـــك  الرياضيـــة،  والمكتســـبات 
بســـبب حرص سموه على االهتمام 
لتطويـــر  أواله  الـــذي  الشـــديد 
المنتخبات، حيـــث حظيت بالعديد 
التـــي  الخارجيـــة  المشـــاركات  مـــن 
حققت خاللها عددا من االنجازات.

بالمركـــز  الرجـــال  منتخـــب  وظفـــر 
الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة فـــي 
إنجـــاز رائـــع فـــي البطولـــة العربيـــة 

التي أقيمت في العاصمة المصرية 
القاهرة بشهر يناير 2017.

كمـــا أثمـــر هـــذا الدعـــم المتواصـــل 
منتخـــب  تأهـــل  عـــن  للمنتخبـــات 
الســـيدات لبطولة كأس العالم لكرة 
الســـلة الثالثيـــة “3 أون 3” بعـــد أن 
تصدر قائمة الدول العربية في آخر 
تصنيف لالتحاد الدولي لكرة السلة 
واحتـــل المركـــز الخامـــس آســـيويا 
 178 و33 علـــى العالـــم مـــن أصـــل 

دولة.
ونجـــح منتخب الشـــباب في الظفر 
بلقـــب البطولـــة الخليجيـــة لمرتين 
علـــى التوالي والتأهـــل إلى البطولة 
خاللهـــا  حقـــق  التـــي  اآلســـيوية 
علـــى  متقدمـــا  مركـــزا  المنتخـــب 

مستوى القارة.

تطوير صالة االتحاد 

وفي إطار استمرار النهج التطويري 
في عمل االتحاد فيما يتعلق بجميع 
شـــؤون اللعبـــة، وتواصـــال لمســـيرة 
التطويـــر والنماء في االتحاد، وفي 
إطار التعاون المســـتمر بين االتحاد 
ووزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة، 
خضعت صالـــة اتحاد اللعبة بمجمع 
صاالت أم الحصم لعلمية تغيير في 
كراســـي المدرجات وذلـــك بتركيب 
أكبـــر  كراســـي جديـــدة ذات ســـعة 
تشـــمل خلفيـــة للظهـــر؛ وذلك ضمن 
المبـــادرات لتهيئـــة البيئـــة المثاليـــة 

للجماهير داخل الصاالت.

اهتمام إعالمي

ونظًرا إليمان سموه بأهمية اإلعالم 
إبـــراز منافســـات كـــرة الســـلة  فـــي 
فقـــد وّجـــه بعمـــل موقـــع إلكتروني 
لالتحـــاد وتطبيـــق إلكتروني خاص 
في اآلبل ســـتور واألندرويد يشّكل 
حلقة وصـــل لكل المهتميـــن بنتائج 

مباريات الدوري.

مضاعفة مكافآت الدوري

وفي خطـــوة نوعيـــة وضمن جهود 
بالمســـابقات  لالرتقـــاء  ســـموه 
المحليـــة، فقد ضاعف ســـموه قيمة 
الجوائـــز الماليـــة الخاصـــة ببطولـــة 
دوري الرجـــال ابتداء من الموســـم 
الماضي 2016/ 2017 تقريًبا، حيث 
يحصـــل البطـــل علـــى 6 آالف دينار 
بعـــد أن كانـــت ســـابًقا 1500 دينـــار، 
ويحصل الوصيف على 4 آالف بدالً 
مـــن ألـــف دينار، وقـــّرر ســـموه منح 
صاحب المركـــز الثالث 2500 دينار 
بعـــد أن غابـــت الجائـــزة المالية عن 
الثالـــث، وهي من ضمـــن المبادرات 
الرائـــدة والتـــي ترمـــي إلـــى تحفيز 
األندية لتقديم أفضل المســـتويات 
بما ينعكس على تطور اللعبة بشكل 

إيجابي.

ازدهار النشاط النسائي

قّدم سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة دعًما كبيًرا للجنة النســـائية 
باالتحاد وحظي النشـــاط النســـائي 

باهتمام سموه بشكل الفت، وهو ما 
تجّسد في استقباله للجنة النسائية 
ومنتخـــب الســـيدات أكثـــر من مرة 
فـــي رســـالة واضحة علـــى اهتمامه 
بمنتخب الســـيدات أســـوة بالرجال 
البحرينيـــة  للمـــرأة  منـــه  تقديـــًرا 
وإيماًنـــا مـــن ســـموه بقدراتهـــا على 
تمثيـــل الوطن خيـــر تمثيل وإتاحة 
الفرصـــة أمامهـــا إلظهـــار إبداعاتهـــا 
وقدراتهـــا، وهـــو ما نتج عنـــه الفوز 
بالمركـــز الثانـــي والميدالية الفضية 
بدولـــة ألعاب المرأة الخليجية التي 
أقيمـــت فـــي الدوحة بشـــهر مارس 

الماضي.

تعزيز شعبية اللعبة

وانطالًقـــا مـــن حرصه الدائـــم على 
الســـلة  كـــرة  لعبـــة  شـــعبية  تعزيـــز 
فـــي األوســـاط المحليـــة فقـــد نجح 
ســـموه في زيـــادة عائلة كرة الســـلة 
مـــن خـــالل ضـــم نـــادي الرفـــاع إلى 
أســـرة اللعبـــة، كمـــا تكللت مســـاعي 
ســـموه لرفـــع قـــرار تجميـــد اللعبـــة 
بنـــادي الحـــد ومشـــاركته في دوري 
الرجـــال وكل تلك الخطوات تهدف 
إلى إثراء المنافســـة وتعزيز قاعدة 
اللعبـــة، فكلما زاد عـــدد األندية فإن 
ذلك سيســـهم في النهـــوض باللعبة 
وزيادة شـــعبيتها وجـــذب أكبر عدد 

من الجماهير.

تجهيزات لألندية

يؤمن سمو الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة بدور األنديـــة في تطور 
اللعبة باعتبارها الركيزة األساســـية 
لتخريـــج المواهـــب الواعـــدة ومـــد 
بأفضـــل  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
العناصـــر، ولذلـــك فإنـــه جّســـد مبدأ 
الشـــراكة قـــوالً وفعـــالً عندمـــا وّجه 
تجهيـــزات  جميـــع  بتوفيـــر  ســـموه 
اللعبـــة لألنديـــة مـــن أطقـــم مالبس 
وكـــرات ومعـــدات أخـــرى لتخفيف 
األنديـــة  علـــى  الماليـــة  األعبـــاء 
وإعانتهـــا علـــى توفير مســـتلزمات 
اللعبـــة وهو ما كان له أبلغ األثر في 

نفوس جميع تلك األندية.

اللجنة فــي  ــوا  ــض ع ــوه  ــم س بتعيين  قــــرارا  ــدر  ــص ي حــمــد  بــن  ــد  ــال خ الــشــيــخ  ســمــو 

سمو الشيخ عيسى بن علي نائًبا لرئيس األولمبية

سمو الشيخ عيسى بن علي سمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

رفع األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
عبد الرحمن عســـكر أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى 

القيادة الرشـــيدة بمناسبة إحراز المنتخب الوطني لكرة 
اليد المركز األول. 

 وهّنأ األمين العام المســـاعد للمجلس األعلى 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب 
بـــن حمـــد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى هـــذا اإلنجـــاز 

التاريخـــي الـــذي حققـــه المنتخـــب الوطني 
لكـــرة اليد، مؤكـــًدا أن الروح الوطنيـــة العالية 

التـــي ظهر عليهـــا المنتخب خالل مرحلة التصفيات لم تأت 
مـــن فـــراغ بال مـــن الـــدور البارز لســـموهم والذي عـــزز لدى 
الفريـــق المعنويـــات المرتفعـــة ليصل إلى مـــا وصل إليه 

اليوم وليضيف إنجاًزا جديًدا في سجالت الوطن.
 كما بارك عبد الرحمن عســـكر للشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم األمين العام للمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، ولعلي اســـحاقي رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكرة اليد هـــذا اإلنجاز الرياضي 
الكبيـــر الذي جـــاء بفضل المتابعـــة والدقة 

في العمل.

عسكر يهنئ بتأهل اليد إلى طوكيو 2020
اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة طـــالل كانـــو 
خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشـــيدة بمناســـبة 

تأهـــل منتخبنـــا لكرة اليـــد للرجـــال ألولمبيـــاد طوكيو 
2020 للمـــرة األولى في التاريخ. معتبًرا اإلنجاز 

الرياضي الكبير لمنتخب كرة اليد تجســـيًدا 
ـــا لمـــا يحظى به القطـــاع الرياضي  حقيقيًّ
اإلمكانـــات  كافـــة  وتوفيـــر  رعايـــة  مـــن 
التـــي تعـــّزز مكانة البحرين على الســـاحة 

ا. ا وعالميًّ ا وقاريًّ الرياضية إقليميًّ
 كمـــا هنـــأ طـــالل كانـــو، ســـمو الشـــيخ ناصـــر 

بـــن حمـــد آل خليفة على هـــذا اإلنجاز الكبير مشـــيًدا بدعم 
ســـموه الواضح للمنتخبات الوطنية وتحفيزه الدائم لها من 
أجـــل بلوغ أعلى مراتـــب اإلنجاز في مختلف التظاهرات 
الرياضيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن تأهـــل منتخبنا لكـــرة اليد 
لألولمبيـــاد يثبـــت علـــو كعب كـــرة اليـــد البحرينية 

ويرسخ مكانتها الرائدة على الساحة القارية.
وهنأ طالل كانو، سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة على هذا التأهل التاريخي، مؤكًدا أن 
ســـموه داعم للمنتخبات البحرينية بمختلف 

األلعاب وفي مختلف البطوالت الرياضية.

كانو يهنئ بتأهل منتخب اليد ألولمبياد طوكيو

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  رفـــع 
البحرينية محمد النصف أصدق التهاني 
الرشـــيدة،  القيـــادة  إلـــى  والتبريـــكات 
بمناســـبة تأهل المنتخـــب الوطني لكرة 

اليد إلى دورة األلعاب األولمبية.
 كمـــا هنأ النصف ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  واعتبـــر النصـــف 
ـــا  حقيقيًّ تجســـيًدا  التاريخـــي  اإلنجـــاز 
لمـــا يحظـــى بـــه القطـــاع الرياضـــي مـــن 
دعـــم ورعاية من لدن القيادة الرشـــيدة 
حفظها هللا ورعاها وحرصها المتواصل 
أمـــام  المثاليـــة  الظـــروف  توفيـــر  علـــى 
الرياضييـــن البحرينيين لتمثيل المملكة 
بصورة مشـــرفة في المحافل الرياضية 

الخارجية.

 وأضـــاف أن هـــذا اإلنجـــاز يترجم رؤية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
علـــى صعيـــد ترســـيخ مكانـــة المملكـــة 
علـــى الســـاحة الرياضيـــة الدوليـــة مـــن 
خـــالل تقديـــم مختلـــف أشـــكال الدعـــم 
والمســـاندة لالتحـــادات الرياضية ورفع 

وصـــوالً  الوطنيـــة  المنتخبـــات  كفـــاءة 
المراكـــز  علـــى  الجـــادة  المنافســـة  إلـــى 
المتقدمة، وهو ما أثمر عن تحقيق ذلك 
اإلنجاز المشرف. وأشاد النصف بجهود 
مضيًفـــا  البطولـــي،  وأدائهـــم  الالعبيـــن 
“لقـــد قـــدم الالعبـــون ملحمـــة بطوليـــة 
رائعة على امتداد التصفيات اآلســـيوية 
ليتزعموا القارة ويجّســـدوا شـــعار سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة )ما 
للزعامـــة إال شـــعب الزعامـــة( على أرض 
الواقـــع بتأهلهم ألولمبياد طوكيو 2020 
اإلنجـــازات  إلـــى  يضـــاف  إنجـــاز  وهـــو 
المتميـــزة التـــي حققتهـــا كـــرة اليد على 
المســـتوى اإلقليمـــي والقـــاري والعالمي 
لتبقـــى واجهة مشـــرفة للمملكة وهو ما 
يدعو إلى الفخر واالعتزاز بأبناء وطننا 

العزيز..”.

بـــن محمـــد  الشـــيخ أحمـــد  رفـــع ســـمو 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحريني للتنس أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات إلـــى القيادة 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وإلـــى  الرشـــيدة، 
بن حمـــد آل خليفة وإلى ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة وذلك بمناســـبة 
اإلنجـــاز التاريخـــي الـــذي حققتـــه كـــرة 
اليد البحرينيـــة وتألقها في   التصفيات 
اآلسيوية وزعامتها ألكبر قارات العالم.

وأكـــد ســـموه أن االنتصـــار الكبيـــر الذي 
حققه رجـــال المنتخـــب منتزعين الفوز 
التأهـــل إنمـــا  المهـــم وخطفهـــم بطاقـــة 
يؤكـــد ويعكـــس التطـــور الالفـــت الـــذي 
تعيشـــه  كرة اليد البحرينية، ويأتي هذا 
الفوز على مختلف مســـتويات الناشئين 

والشـــباب والرجال، وهـــذا ليس بغريب 
علـــى كرة اليـــد البحرينيـــة التي وصلت 
في  مناسبات سابقة للبطوالت العالمية 
نظيـــر ذلـــك االهتمـــام المميـــز والتطـــور 
الكبير، إن ما تعيشه الرياضة البحرينية 
اليوم لهو محل فخر واعتزاز في العصر 
الذهبـــي وتعكس ما تلقاه من دعم كبير 

من لدن القيـــادة الحكيمة بقيادة جاللة 
الملـــك المفدى حفظـــه هللا ورعاه والتي 
أضحـــى مـــن خاللهـــا الشـــاب البحريني  
نموذًجـــا يحتذى به، اليوم نعيش أفراح 
وإنجـــازات الرياضيـــة البحرينية واحًدا 
تلـــو اآلخـــر، فباألمس كنا مـــع كرة القدم 
واليوم مع كرة اليد، وما زالت المســـيرة 

مستمرة تحت ظل قيادتها الرشيدة.
وأضاف ســـمو الشـــيخ أحمد بـــن محمد 
بـــن ســـلمان أن هـــذا اإلنجاز الـــذي أفرح 
مكوناتـــه  بجميـــع  البحرينـــي  الشـــعب 
وأطيافـــه إنمـــا يأتـــي ضمـــن اإلنجازات 
المشـــرفة التي تحققهـــا مملكة البحرين 
إلـــى  الرياضـــي ويضـــاف  القطـــاع  فـــي 
الناصـــع  الرياضيـــة  المملكـــة  ســـجالت 

والمشرف.

سمو الشيخ أحمد بن محمد محمد النصف

هنأ العاهل وسمو رئيس الوزراء وســمو ولي العهد باالنتصار الكبير األبطال جّسدوا شعار ناصر بن حمد وأثبتوا بأنهم “شعب الزعامة”
سمو الشيخ أحمد بن محمد يشيد باإلنجاز التاريخي لليد النصف يهّنئ بتأهل منتخب اليد ألولمبياد طوكيو 2020

مدينة عيسى - اتحاد التنس

بصمات سموه 
واضحة في مجال 

العمل الرياضي 

سموه قاد كرة 
السلة البحرينية 

إلى التميز



سلمان بن محمد يهّنئ بتأهل منتخب كرة اليد
رفع رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، بمناســبة اإلنجاز المشــرف الذي حققه المنتخــب الوطني لكرة اليــد، بتأهله لدورة 
األلعاب األولمبية طوكيو 2020، بعد أن حل المنتخب في المركز األول في التصفيات المؤهلة لألولمبياد، بعد فوزه على منتخب 

كوريا الجنوبية بنتيجة 29-34 في المباراة النهائية للتصفيات.

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال   
محمـــد آل خليفـــة: “إن هـــذا اإلنجـــاز 
الذي حققـــه المنتخـــب الوطني لكرة 
اليـــد يبعـــث علـــى الفخر فـــي نفوس 
الجميـــع، فهـــو ثمـــرة من ثمـــار الدعم 

الـــذي تحظى به الرياضـــة البحرينية 
صاحـــب  حضـــرة  ســـيدي  لـــدن  مـــن 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى، والذي 
انعكـــس بشـــكل واضح علـــى ازدهار 

الرياضة وتطور مستوياتها وتحقيق 
المنتخبات الوطنية بمختلف األلعاب 
مختلـــف  فـــي  المشـــرفة  النتائـــج 
الرياضيـــة  والمحافـــل  البطـــوالت 

القارية والدولية”.

 ونّوه ســـموه بالجهود المتميزة التي 
يبذلها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في ترجمة التوجيهات الملكية 

الســـامية، من خالل االســـتراتيجيات 
التطويرية التي ســـاهمت في نهوض 
والرياضـــة، مشـــيًدا  الشـــباب  قطـــاع 
ســـموه بالدور الكبير الذي يضطلع به 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
فـــي تنفيـــذ البرامـــج والخطـــط التي 
دفعـــت األلعاب الرياضيـــة نحو مزيد 
من التقدم، الذي انعكس على عطائها 

المميز في المشاركات المختلفة.
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  وهّنـــأ   
االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة  آل  محمـــد 
البحرينـــي لكـــرة اليـــد النائـــب علـــي 
أعضـــاء  إســـحاقي وجميـــع  عيســـى 
مجلـــس اإلدارة ومنتســـبي االتحـــاد 

مؤكـــًدا  المشـــرفة،  النتيجـــة  بهـــذه 
ســـموه أن االتحـــاد نجـــح فـــي تهيئة 
المناخ المالئم للمنتخب الوطني في 
التحضير لهذه المشـــاركة التي حقق 
فيهـــا إنجـــاًزا غيـــر مســـبوق يضـــاف 
لسلسلة اإلنجازات التي حققتها اليد 
البحرينية، معرًبا ســـموه عن اعتزازه 
الكبير بالمســـتوى الفنـــي الذي قدمه 
العبـــو المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة إلى 
طيلـــة منافســـات التصفيـــات، مهنًئـــا 
ســـموه العبـــي المنتخـــب علـــى هذه 
النتيجـــة ومتطلًعـــا ســـموه لالتحـــاد 
والمنتخـــب الوطنـــي دوام التوفيـــق 

والنجاح.

سمو الشيخ سلمان بن محمد

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

تنطلــق علــى مضمــار حلبة البحريــن الدولية “موطن رياضة الســيارات في 
الشــرق األوســط” فعاليــة جديــدة مــن فعاليات ليالــي إبراهيــم خليل كانو 
لـــ )الــدراغ والدرفــت( لهــذا الموســم والتي ســتقام الليلــة االثنيــن الموافق 
28 أكتوبــر علــى مضمار الصخير، حيث ستشــهد الفعاليــات إثارة ومتابعة 

كبيرة من عشاق السيارات كعادتها خالل الفعاليات الماضية.

 وســـتتاح الفرصة إلـــى الراغبين في 
ودراجاتهـــم  بســـياراتهم  المشـــاركة 
ضمـــن  المشـــاركة  الخاصـــة  الناريـــة 
“ليالـــي الـــدراغ” وذلـــك علـــى مضمار 
الربع ميل في حلبة البحرين الدولية 
هـــذه  ســـتكون  حيـــث  بالصخيـــر، 
التجربـــة حقيقيـــة لعشـــاق الســـرعة 

والتسابق. 
وفـــي نفس الوقـــت ستشـــهد الحلبة 
الدرفـــت”  “ليالـــي  فعاليـــة  انطـــالق 
والتي ســـتقام في مواقف السيارات 

لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة. وبإمـــكان 
ســـياراتهم  قيـــادة  المشـــاركين 
الخاصـــة، وذلـــك مـــن أجـــل اختبـــار 
قدرتهم في الســـيطرة علـــى المركبة 
خـــالل المنعطفات الحادة والحواجز 
التـــي ســـتوضع مع اختبـــار المهارات 
لـــكل مشـــارك وقدرته علـــى االنزالق 

والتحكم بالسيارة. 
 وتتيـــح الحلبـــة للمشـــاركين بإجراء 
مـــن  واحـــدة  فـــي  االختبـــارات 
أو االثنتيـــن  المثيرتيـــن  الفعاليتيـــن 

مًعـــا مســـاء اليوم، برســـوم اشـــتراك 
رمزيـــة تبلغ 10.500 دينـــار بحريني 
لـــكال الفعاليتيـــن فيمـــا تبلـــغ رســـوم 
االشـــتراك لواحـــدة مـــن الفعاليتيـــن 

7.500 دينار بحريني فقط.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وتقـــّدم   
على هامـــش الفعاليـــة فرصة فريدة 
أمـــام الحضور، بتخصيـــص عدد من 
المعروفـــة  الدراغســـتر“  ســـيارات” 
بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية 

البالغة 1000 حصان للركوب بجانب 
ســـائق محتـــرف يقـــودك فـــي رحلـــة 
تنطلـــق من الصفر وحتـــى 100 ميل 
فـــي الســـاعة خـــالل ثانيـــة واحـــدة 

فقـــط لتجربة العمر وذلـــك بمبلغ 42 
دينـــاًرا للشـــخص الواحـــد، ويســـتمر 
العرض الذي القى إقباالً كبيًرا خالل 
يؤهلـــك  والـــذي  الســـابق،  الموســـم 

لخـــوض التجربة مـــرة أخرى بنصف 
ا فقط. المبلغ أي 21 ديناًرا بحرينيًّ

للفعاليـــة فـــي  وســـيكون التســـجيل 
الســـاعة  مـــن  بـــدًءا  الحـــدث  موقـــع 
الخامســـة مســـاًء، فيما تطلق شـــارة 
السادســـة  الســـاعة  عنـــد  االنطـــالق 
وحتى الحادية عشـــرة قبل منتصف 
الليـــل. كمـــا يتعين على المشـــتركين 
الخضـــوع لفحـــص الســـالمة إلزامي 
لســـياراتهم قبـــل أن تطـــأ إطاراتهـــا 

أرضية المضمار.
بتلكـــو  مـــدرج  الحلبـــة  وخصصـــت 
الرئيســـي لمشـــاهدة جوانـــب اإلثارة 
كاملة المطل على المضمار الرئيسي 
للفعالية بتذاكر تبلغ قيمتها دينارين 
فقط فيما سيتمكن الراكبون مالزمة 
السائقين في سياراتهم أيًضا لعيش 

اللحظة وذلك بمبلغ 4 دنانير.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

الليلة انطالق فعاليات كانو لـ “الدراغ والدرفت”

جانب من الفعاليات

اللجنة اإلعالمية

حقـــق خافيير غوميز فوزه األول في 
الرجل الحديدي في ماليزيا، مسجاًل 
ا على مضمار السباق في  رقًما قياسيًّ
النكاوي بمقدار 8 ساعات، و18 دقيقة 
و59 ثانية. وبهذا الفوز، اســـتطاع أن 
يتأهـــل حامـــل لقـــب سلســـلة بطولـــة 
العالـــم للترايثلـــون خمس مـــرات إلى 

بطولة العالم للرجل الحديدي. 
 وجاء انتصار غوميز في هذا السباق 
بفضل أدائـــه القوي وعزيمته الصلبة، 
إذ اســـتطاع أن ينتزع صدارة السباق 
ثمـــان  بفـــارق  متخلًفـــا  كان  أن  بعـــد 
دقائـــق عـــن فيليـــب كوتني فـــي آخر 
60 كيلومتـــًرا. ووصـــل غوميـــز لخط 
النهايـــة بالمركـــز األول بفضـــل أدائـــه 
القوي في ســـباق الجـــري، حيث كان 
المتســـابقين،  كل  بيـــن  األســـرع  هـــو 
منهًيـــا إياه في زمن وقدره 2:54:44. 

وقـــال بعد نهاية الســـباق: “لم أشـــارك 
في ســـباق تبلغ درجة حـــرارة أجواء 
الســـباق.  هـــذا  تـــوازي  فيـــه  الســـباق 
ولكـــن بالنهايـــة، اســـتطعت أن أفوز”. 
وأضـــاف: “إنني ســـعيد للغايـــة إلنهاء 
الموسم بهذا السباق الجميل”. وفيما 

ســـيكون تركيزه علـــى األولمبياد عام 
2020 في طوكيـــو، يرغب غوميز أن 
يعـــود لكونا والبناء على ما حققه من 
تجربـــة العام الماضي، واضًعا تركيزه 
علـــى المشـــاركة فـــي البطولـــة بعـــام 

.2021

لقطة للمتسابق غوميز

انتزع صدارة الســباق بعــد أن كان متخلًفا بفارق 8 دقائق

غوميز يحقق فوزه األول في الرجل الحديدي

اللجنة اإلعالمية

بـــدأ نادي البحريـــن للدراجات النارية 
)BMC( موســـمه لفئة الجوالة بجولة 
في شوارع المملكة منطلقًا من موقع 
النـــادي الكائن بمدينة عيســـى منتهًيا 

بجزر أمواج.
 حيـــث بدأ أكثر من 80 دراًجا ســـواء 
أكان مـــن األعضـــاء أم مـــن النـــوادي 
والمجموعـــات األخـــرى بالتجمع منذ 
السادسة صباًحا حتى بدأ االستعداد 
للجولـــة عنـــد الثامنة، مســـتبًقا بكلمة 
الكابتـــن  النـــادي  لرئيـــس  ترحيبيـــة 
شـــرح  ثـــم  ومـــن  العوضـــي  عيســـى 
برامـــج وأنشـــطة النـــادي ألميـــن ســـر 
الزبـــاري،  عيســـى  الكابتـــن  النـــادي 
وختمها بشرح مبسط عن اشتراطات 
السالمة واإلشارات اليدوية الخاصة 
بالدراجين ولغـــة التفاهم فيما بينهم 
أثنـــاء ســـياقتهم لدراجاتهـــم لضمـــان 

الطريـــق،  علـــى  اآلمنـــة  الســـياقة 
وبعدهـــا بـــدأ االســـتعداد للجولـــة من 
حيـــث صـــف الدراجيـــن المشـــاركين 
علـــى هيئـــة مجموعـــة واحـــدة وذلك 
لتأمين ســـالمتهم خالل التجوال في 
الشـــوارع، وقـــام فريـــق القـــادة علـــى 
الطريـــق بقيادة الكابتن أمير إبراهيم 
بوضـــع خطة الوصـــول اآلمن للوجهة 

النهائيـــة وذلـــك لتفـــادي أي مســـتجد 
خـــالل الجولـــة وعنـــد الوصـــول إلـــى 
جـــزر أمـــواج قـــد تـــم تأميـــن الطريق 
للدراجيـــن من قبل رجـــال أمن الجزر 
وذلـــك حفاًظـــا علـــى ســـكينة الهدوء 
بالمنطقة إلى حيـــن الوصول النهائي 
لمطعـــم ومقهى فينـــس وذلك لتناول 

وجبة اإلفطار.

لقطة لنادي البحرين للدراجات النارية

منطلقا من موقع النادي بمدينة عيسى منتهًيا بجزر أمواج
نادي البحرين للدراجات النارية يبدأ موسمه

للراغبين في 
المشاركة بسياراتهم 

ودراجاتهم النارية 
الخاصة

Sports@albiladpress.com
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رئيس اتحاد الكرة يهّنئ بإنجاز المنتخب العسكري
يضـــــاف لسلسلــــة المكتسبــــات المتعـــــددة للريــاضــــة البحــرينيــــة

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علي 
بــن خليفــة آل خليفــة، أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى القيــادة 
الرشــيدة، بمناســبة فــوز منتخبنــا العســكري لكــرة القــدم بالمركز األول 
في دورة األلعاب العالمية العســكرية 2019، والتي اختتمت األحد 27 

أكتوبر الجاري.

وأكد رئيـــس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم أن إنجـــاز 
المنتخب العسكري لكرة للقدم في 
دورة األلعـــاب العالمية العســـكرية 
يعكـــس الدعم المتواصل والرعاية 
الكريمـــة مـــن قبـــل جاللـــة الملـــك 
الـــوزراء  رئيـــس  وســـمو  المفـــدى 
للرياضـــة  العهـــد  ولـــي  وســـمو 
باإلنجـــازات  مشـــيًدا  البحرينيـــة، 
البحرينيـــة  للرياضـــة  المتعـــددة 
على مســـتوى الرياضة العســـكرية 

اهتمـــام  تجســـد  والتـــي  خاصـــة، 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  ودعـــم 

المفدى الرياضي األول.
وشـــّدد علـــى أن إنجـــاز المنتخـــب 
لسلســـلة  يضـــاف  العســـكري 
للرياضـــة  المتعـــددة  المكتســـبات 
البحرينيـــة التي حققـــت وما زالت 
تحقق النتائج المشرفة على جميع 
األصعـــدة، مثنًيـــا فـــي هـــذا الصدد 
على الدعـــم واالهتمـــام المتواصل 
المفـــدى  الملـــك  قبـــل جاللـــة  مـــن 

للرياضيين.
المتواصـــل  االهتمـــام  أن  وأكـــد    
مـــن  الســـامية  الملكيـــة  والرعايـــة 
قبـــل عاهـــل البـــالد المفدى تســـهم 
للظهـــور  الرياضييـــن  تحفيـــز  فـــي 
النتائـــج  وتســـجيل  المشـــرف، 

اإليجابية والحصـــول على المراكز 
المتقدمة.

 وقّدم رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
ســـمو  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، مؤكًدا أن ســـموها يدعمان 
ويتابعـــان بشـــكل مســـتمر مشـــوار 
منتخباتنا في مختلف الرياضيات، 
بمـــا يهيـــئ األرضية الصلبـــة ألبناء 
بـــذل  نحـــو  الرياضييـــن  البحريـــن 
وتحقيـــق  الجهـــود  مـــن  المزيـــد 
النتائج اإليجابية وصعود منصات 
التتويج ورفع علم مملكة البحرين 

خفاًقا في مختلف المحافل.

علي بن خليفة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الرفاع - اتحاد الطاولة

رفعـــت رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكرة الطاولة الشـــيخة حياة 
أســـمى  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت 
آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى القيادة 
منتخبنـــا  تأهـــل  بمناســـبة  الرشـــيدة؛ 
الوطنـــي لكـــرة اليـــد إلـــى دورة األلعاب 
األولمبيـــة )طوكيـــو 2020( بعـــد فـــوزه 
بالمركز األول بجدارة واســـتحقاق على 
حســـاب كوريا الجنوبية في التصفيات 
التهانـــي  رفعـــت  كمـــا  اآلســـيوية. 
والتبريكات إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، وإلى سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة. 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأوضحـــت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة أن هـــذا اإلنجـــاز 
يعكـــس الرعايـــة الكريمة التـــي تحظى 
بها الرياضة البحرينية من جاللة الملك 
ومن ســـمو رئيـــس الوزراء وســـمو ولي 
العهد، مبينة أنه يعكس المكانة المميزة 

لمملكة البحرين. 
وأكـــدت أن إنجـــاز المنتخـــب الوطنـــي 

التصفيـــات  فـــي  اليـــد  لكـــرة  األول 
اآلسيوية يأتي ترجمة للدعم واالهتمام 
الكبيرين من قبل سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مشـــيرة إلى أن ســـموه 
داعم أساســـي للمنتخبات الوطنية في 

مختلف الرياضات.
المنتخـــب  إنجـــاز  أن  إلـــى  وأشـــارت 
اهتمـــام  يعكـــس  اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي 
ومســـاندة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة، منوهة بدعم سموه المستمر 
للمنتخبات الوطنية في شتى األلعاب.

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ بإنجاز اليد

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
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بــارك رئيــس اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة للكــرة الطائرة الشــيخ علي بن محمــد آل خليفة بــدول مجلس التعــاون رئيس االتحاد 
البحرينــي للكــرة الطائــرة اإلنجــاز الالفت لمنتخبنا الوطني للســيدات للكرة الطائرة وتتويجه بالميدالية الذهبية ضمن منافســات 

البطولة الخليجية السادسة لرياضة المرأة التي تستضيفها الكويت في الفترة من 30-20 أكتوبر الجاري.

وقال الشيخ علي بن محمد آل خليفة: 
إن اإلنجـــاز الكبير الذي حققته العبات 
البحريـــن في الكرة الطائـــرة في ختام 
منافســـات اللعبة يعكس طبيعة الدعم 
غيـــر المحـــدود الذي يحظى بـــه اتحاد 
األولمبيـــة  اللجنـــة  قبـــل  مـــن  اللعبـــة 
البحرينية برئاســـة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ويترجـــم حالـــة 
التناغـــم التي تعيشـــها الكـــرة الرياضة 
البحرينيـــة التـــي حققـــت العديـــد مـــن 

اإلنجازات والمكاسب.
آل  محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ  وبيـــن 
البطولـــة  بلقـــب  الظفـــر  إن  خليفـــة: 
الخليجيـــة والميداليـــة الذهبيـــة للمرة 
األولـــى يؤكـــد حقيقـــة واحـــدة، وهـــي 
وفـــق  تســـير  البحرينيـــة  الطائـــرة  أن 
العمـــل  وأن  لهـــا،  المرســـومة  الخطـــط 
الجبار لمجلـــس إدارة االتحاد والجهاز 
يكشـــف  والالعبـــات  واإلداري  الفنـــي 
طبيعـــة الشـــغف في حصـــد العديد من 
اإلنجازات باســـم المملكة، ورفع علمها 
عاليا في مختلف االستحقاقات، مثنيا 
علـــى أداء الالعبـــات المشـــّرف خـــالل 
المنافســـة بالدورة الخليجيـــة لرياضة 
المـــرأة والتـــي أثبتـــن فيهـــا اجتهادهن 

الواضح.
وأضـــاف علي بـــن محمـــد: أعتقـــد أننا 
حققنـــا النتيجـــة المطلوبـــة والمتوقعة 
مّنـــا فـــي هـــذه البطولـــة، واليـــوم نحن 
نركز على المســـتقبل ونخطط له وفق 
اإلمكانـــات المتاحـــة، وأســـتطيع القول 
بأن البحرين لديها العديد من الالعبات 
الكبيـــرة  الحظـــوظ  يمتلكـــن  الالتـــي 
فـــي تشـــريفها في مختلف المناســـبات 
والمحافل الرياضيـــة، مؤكدا أن الظفر 
بذهبيـــة الكـــرة الطائـــرة يبرهـــن علـــى 
لالعبـــات  المتميـــزة  االســـتعداد  حالـــة 

والجهاز الفني المشرف على اللعبة.

استراتيجية العصر الذهبي 

بـــن محمـــد آل  الشـــيخ علـــي  وقـــال 
خليفـــة إن اتحاد الكرة الطائرة وضع 
اســـتراتيجية ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة نبراســـا للســـير عليه، 
ووضعنـــا نصـــب أعيننا رؤيـــة العصر 
الذهبـــي التـــي أطلقهـــا ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وكذلك رؤية 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
في سبيل حصد الميداليات الذهبية، 
فـــي  األول  المركـــز  وبالفعـــل حققنـــا 
اللعبـــة، وهـــذا يعود إلى حالـــة الدعم 
الجبارة التي نحصل عليها في اتحاد 
الكرة الطائرة، والتي تشـــعرنا بأهمية 
بذل الجهد والعمل المضاعف في كل 

المشاركات التي نخوضها.

العالي تتوج بذهبية الطاولة

مريـــم  البحرينيـــة  الالعبـــة  توجـــت 
عبـــد هللا العالـــي بذهبيـــة الفردي في 

منافسات كرة الطاولة.
وجـــاء تتويج العالي بعـــد فوزها في 
القطريـــة مهـــا  النهائـــي علـــى  الـــدور 
دون  مجموعـــات  بثـــالث  فرارمـــزي 
و-12 و11-7   11-7( بواقـــع  مقابـــل 

10( بعـــد مواجهـــة قوية مـــن الالعبة 
البحرينية التـــي اكدت التطور الكبير 
الذي تعيشه كرة الطاولة البحرينية.

وبدأت مريم دور المجموعات بالفوز 
تـــاال الدخيل من الســـعودية، وشـــوق 
ســـعد وعائشـــة احمـــد مـــن الكويـــت، 
فيما تغلبت على مريم بارون -3صفر 
بالدور ربع النهائي، وعلى اية مجدي 

في الدور قبل النهائي -3صفر.
وخرجـــت امروتـــا مـــن الـــدور نصـــف 
النهائـــي امـــام مهـــا فرارمـــزي صفـــر-
3، بعـــد ان تخطـــت دور المجموعات 

بأربعـــة انتصـــارات علـــى الكويتيتين 
خلـــود عبد الرضا منـــوه ماجد ومريم 
بارون، وشدن صفدي من السعودية.

الميداليـــة  علـــى  امروتـــا  وحصلـــت 
البرونزيـــة بعـــد ان ودعت المســـابقة 

من الدور نصف
النهائـــي امـــام مهـــا فرارمـــزي صفـــر-
3، بعـــد ان تخطـــت دور المجموعات 
بأربعـــة انتصـــارات علـــى الكويتيتين 
خلـــود عبد الرضا منـــوه ماجد ومريم 
بارون، وشدن صفدي من السعودية.

وخرجـــت الالعبة فاطمـــة العالي من 
الدور ربـــع النهائي بعد خســـارتها من 
امروتـــا بهديكي -3صفـــر، وفي الدور 
األول تغلبـــت علـــى فجـــر فيصل من 
الكويـــت 1-3، ونـــوره محمـــد -3صفر 
بعد االنســـحاب، والسعودية ميسون 
الصويـــغ -3صفـــر، وخســـرت مـــن اية 

مجدي صفر3-.
الياســـي  رقيـــة  الالعبـــة  وودعـــت 
البطولة من الدور األول بعد خسارتها 
امـــام من الكويتية شـــهد نـــواف 2-3، 
ومها فرارمزي 3-2، فيما تغلبت على 
حـــوراء طـــارق من الكويـــت -3صفر، 
ونورة العباس من السعودية -3صفر.

حصاد وافر أللعاب القوى 

البحرينية

الوطنـــي  منتخبنـــا  العبـــات  حققـــت 
للسيدات أللعاب القوى حصادا وافرا 
في اليوم األول من المنافســـات التي 
أقيمـــت على اتحـــاد ألعاب القوى في 
كيفـــان بالحصـــول علـــى 3 ذهبيـــات 
فـــي  وبرونزيتـــان  واحـــدة  وفضيـــة 

مختلف األلعاب التي شاركن فيها.
ففـــي منافســـات دفع الجلـــة حصلت 
علـــى  جاســـم  ســـالم  نـــورة  الالعبـــة 

الميداليـــة الذهبيـــة، وفي منافســـات 
10000 متـــر حصلـــت الالعبة بونتيو 
ايداو علـــى المركـــز األول والميدالية 
الالعبـــة  وعـــززت  أيضـــا،  الذهبيـــة 
هاجـــر الخالـــدي الحصـــاد البحرينـــي 

بالحصول على ذهبية 100 متر.
وحصلـــت الالعبة مارتا هيرباتو على 
الميدالية الفضية في منافسات جري 
400 متـــر، أما على صعيد الميداليات 
البرونزيـــة فقد حصلت الالعبة مروة 
الميداليـــة  علـــى  العجـــوز  إبراهيـــم 
الوثـــب  منافســـات  فـــي  البرونزيـــة 
الالعبـــة  نفـــس  وحققـــت  الطويـــل، 
المركز الثاني في منافسات 100 متر 

جري.

فتيات ذوي العزيمة يتألقن 

لـــذوي  الخاصـــة  المنافســـات  وفـــي 
نفـــس  فـــي  أقيمـــت  التـــي  العزيمـــة 
المـــكان فقـــد حققـــت العباتنـــا تقدما 
بـــارزا وتألقـــن بالحصـــول علـــى عـــدد 

مـــن الميداليـــات الملونـــة،  وحصلـــت 
الالعبتـــان مريـــم صابـــر علـــى المركز 
زهـــرة  وزميلتهـــا  والفضيـــة،  الثانـــي 
الثالـــث  المركـــز  علـــى  عبـــدهللا 
والبرونزية في منافسات دفع الجلة.

جـــاءت  متـــر   100 منافســـات  وفـــي 
الالعبة عائشـــة الســـبيعي في المركز 
األول والميداليـــة الذهبيـــة، وحققت 
المركـــز  الحســـيني  ســـارة  زميلتهـــا 

الثاني والميدالية الفضية.
وفـــي مســـابقة قذف القـــرص حققت 
الالعبـــة روبـــا العمـــري المركـــز األول 
والميداليـــة الذهبية في حين جاءت 
أمل الفردان في المركز الثاني ونالت 
حصلـــت  كمـــا  الفضيـــة،  الميداليـــة 
البطلـــة البحرينية فاطمـــة صفر على 
الميداليـــة الذهبية فـــي قذف القرص 

أيضا.

منتخبنا النسائي يقسو على 

السعودية

حقـــق منتخبنا النســـائي لكرة القدم 

األول  انتصـــاره  الصـــاالت  داخـــل 
الســـعودي  المنتخـــب  علـــى  بالفـــوز 
بنتيجـــة 2-11 فـــي لقـــاء الفريقيـــن 
علـــى صالـــة نـــادي ســـلوى الصبـــاح 

بالقرين.
فـــي الشـــوط األول تقـــدم المنتخب 
السعودي بهدف في الدقائق األولى، 
بســـبعة  البحرينـــي  المنتخـــب  ورد 
اهـــداف تناوب على تســـجيلها منار 
إبراهيم عيسى )3 اهداف(، وعلياء 
المضحكـــي )3 اهـــداف(، ودينـــا عبد 

الرحمن )هدف(.
وفـــي الشـــوط الثاني، أحـــرزت دينا 
عبد الرحمن )هدف(، وحصة رياض 

)هدف(، وعلياء
بـــدر  واميـــرة  )هـــدف(،  المضحكـــي 
المنافســـات  وتتواصـــل  )هـــدف(. 
اليـــوم “االثنيـــن” فـــي اطـــار الجولة 
الثانية والتي يلتقي فيها المنتخب 
البحريني مع نظيـــره االماراتي في 
مواجهـــة منتظرة تقام في الســـاعة 

الخمسة والنصف.

ــت ــوي ــك ــال ــوى ب ــ ــق ــ ــاب ال ــ ــع ــ ــاد وافــــــر ألل ــ ــص ــ ــي وح ــالـ ــعـ ــيـــة لـــمـــريـــم الـ ــبـ ذهـ

علي بن محمد: إنجاز الطائرة النسائية يؤسس لمستقبل أفضل

الشيخ علي بن محمد أثناء التصريح للوفد اإلعالمي
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14 يوًمــا تفصلنــا عــن انطالق أســبوع 
بريــف الدولي للقتال 2019 على أرض 
ســينظمه  والــذي  البحريــن،  مملكــة 
القتــال  لفنــون  البحرينــي  االتحــاد 
مــع  بالتعــاون   BMMAF المختلطــة 
واالتحــاد   BRAVE بريــف  منظمــة 
IM-  الدولــي لفنــون القتــال المختلطة

MAF- WMMAA فــي الفتــرة من -10 
16 نوفمبــر المقبــل علــى صالــة مدينــة خليفة الرياضيــة. حيث تتضمــن فعاليات 
أســبوع بريــف الدولــي للقتال الذي يقــام للمرة الثالثة علــى أرض المملكة، إقامة 
بطولــة العالــم السادســة للهــواة لفنــون القتــال المختلطــة، وبطولــة بريــف فــي 
نســختها التاســعة والعشرين للمحترفين لفنون القتال المختلطة. كما أن منظمة 
بريــف قــد اســتحدثت بطولة جديدة، هي: بطولــة KHK العالمية للوزن المفتوح 

والتي ستقام لليلة واحدة إلى جانب منافسات بطولة بريف.

 أســـبوع بريف الدولي للقتال هي فكرة 
بـــدأت تـــراود مؤســـس رياضـــة فنـــون 
ســـمو  البحرينيـــة  المختلطـــة  القتـــال 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية رئيس اللجنة المنظمة العليا 
ألســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال 2019، 
حيث رســـم ســـموه مـــن خاللهـــا أهدافا 
عديـــدة، من أبرزها دعم ســـمعة ومكانة 
مملكـــة البحرين على خارطـــة الرياضة 
الدولية والوصول برياضة فنون القتال 

المختلطة البحرينية إلى العالمية. 
 وهـــذا بالفعل ما تحقـــق بفضل الجهود 
المتميـــزة لســـموه، والتـــي بذلها ســـموه 
في تأسيس ودعم هذه الرياضة. حيث 
ســـاهمت تلـــك الجهـــود فـــي أن تحقـــق 
تواجـــًدا  البحرينيـــة،   MMA رياضـــة 
ا في وقت قصير على المســـتويين  قويًّ
القـــاري والدولـــي، من خالل مـــا حققته 

من إنجازات مشـــرفة، ممـــا دفع األنظار 
العالميـــة لتتجـــه إلـــى مملكـــة البحرين، 
وتحديـــًدا االتحاد الدولي لفنون القتال 
المختلطـــة، الـــذي لـــم يتـــوان عـــن منح 
البحريـــن موافقـــة فوريـــة الســـتضافة 
وتنظيـــم النســـخة الرابعـــة مـــن بطولـــة 
العالـــم للهواة في نوفمبـــر 2017، ضمن 
أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال، والذي 
تضمـــن كذلك إقامـــة بطولـــة بريف في 
نســـختها التاســـعة. حيـــث القـــى ذلـــك 
صًدى واســـًعا فـــي األوســـاط الرياضية 
الدولية، بعد النجاح الباهر الذي حققته 
الحـــدث،  لهـــذا  المملكـــة فـــي تنظيمهـــا 
ليعـــود االتحاد الدولي مجدًدا ويصادق 
على ثقته بمنح البحرين حق استضافة 
وتنظيم النسختين الخامسة عام 2018 
والتـــي تواصـــل فيهـــا النجـــاح والتميز، 
والبطولـــة السادســـة التـــي ســـتقام هذا 
العام والتـــي يتوقع لها أن تحقق مزيًدا 
مـــن النجاحـــات تضـــاف للنجـــاح الـــذي 

حققته النسختين الماضيتين.
 مـــن جانبه، قال مستشـــار ســـمو رئيس 
اللجنـــة األولمبية رئيـــس منظمة بريف 
محمد شـــاهد: “إن سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة قد وضع اللبنة األساسية 
لرياضـــة فنـــون القتـــال المختلطة. فقد 
كان لرعايـــة ودعـــم ســـموه بالـــغ األثـــر 
اإليجابـــي فـــي تطورها ووصولهـــا لهذا 
المســـتوى الذي نـــراه اليـــوم، فأصبحت 
مملكـــة البحريـــن من الدول التي يشـــار 

إليهـــا بالبنـــان، بفضـــل مـــا شـــهدته هذه 
الرياضـــة مـــن تقدم ملحـــوظ في وقت 
 KHK MMA قصير، بدأ بتشـــكيل فريق
وإشهار االتحاد البحريني لفنون القتال 
بريـــف،  بطولـــة  وتدشـــين  المختلطـــة 
والتـــي تعتبـــر عالمـــة رياضية مســـجلة 
باســـم مملكة البحرين في رياضة فنون 
علـــى  للمحترفيـــن  المختلطـــة  القتـــال 

مستوى العالم”.
 وأضاف أن أسبوع بريف الدولي للقتال 

الـــذي يعـــد أكبـــر تجمـــع رياضـــي علـــى 
مستوى رياضة فنون القتال المختلطة 
بقارة آسيا، بات عالمة فارقة في سماء 
رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، 
لما يشـــكله هذا الحدث مـــن قوة كبيرة 
الرياضـــة،  هـــذه  تقـــدم وتطـــور  تدعـــم 
مشـــيًرا إلـــى أن اقتـــران إقامـــة بطولـــة 
بريف مع بطولة العالم للهواة، ما هي إال 
خطوة واضحة من ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفـــة، لتحقيـــق التكامل 

ألســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال في أال 
يســـلط الضـــوء فقـــط على فئـــة الهواة، 
بل يكـــون لفئة المحترفين حضور قوي 
مـــن خـــالل البطولـــة البحرينيـــة بريف، 
طريقهـــا  تشـــق  أن  اســـتطاعت  التـــي 
القـــوي،  حضورهـــا  تؤكـــد  وأن  بنجـــاح 
من خالل األهداف التي رســـمها ســـموه 
لهـــذه البطولـــة في االنتشـــار والتوســـع 
العالمـــي لتصبـــح إحدى أبـــرز البطوالت 

في المعمورة.

اللجنة اإلعالمية

14 يوًما تفصلنا عن انطالق الحدث على أرض المملكة
أســبوع بريف الدولي للقتــال.. الفكرة التي تحولت لعالمة فارقة في ســماء MMA العالمية

حزام بطولة بريفبوستر البطولة العالمية
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قضت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( برفض دعوى مواطنة كانت تطالب األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
بــوزارة التربيــة والتعليــم اعتمــاد نيلهــا لشــهادة الدكتــوراه مــن إحــدى الجامعات في دولة آســيوية؛ النعقــاد االختصــاص بالمعادلة 
لشــهادتها للجنــة الوطنيــة لتقويــم المؤهــات العلميــة، مــا يؤكــد صحة قــرار األمانة العامــة للمجلس برفــض طلبها لمعادلة شــهادتها 

الصادرة من مؤسسة تعليمية أجنبية، وألزمت المدعية بالمصروفات.

وذكـــرت المحكمـــة أن المدعيـــة أقامـــت 
دعواهـــا للمطالبـــة بإلزام األمانـــة العامة 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي المدعـــى عليه 
بمعادلة شـــهادة الدكتوراه التي حصلت 
عليها من جامعة أجنبية، وذكرت شرحا 
لدعواهـــا أنهـــا حصلـــت علـــى الشـــهادة 
فـــي  ماليزيـــة  جامعـــة  مـــن  المذكـــورة 
ســـبتمبر للعـــام 2015، ثـــم تقدمـــت إلى 
الجهـــة اإلدارية المدعـــى عليها - األمانة 
العامـــة لمجلس التعليـــم العالي - بطلب 
لمعادلة شهادتها الدراسية بعد اعتمادها 
الماليـــزي  العالـــي  التعليـــم  قبـــل  مـــن 
ومصادقتهـــا من قبل الســـفارة الماليزية 
والبحرينية، لكنها فوجئت بكتاب وكيل 
والمناهـــج،  التعليـــم  لشـــؤون  الـــوزارة 

عليهـــا  الحاصلـــة  الشـــهادة  بـــأن  يفيـــد 
كانـــت تحت إشـــراف إحـــدى الجامعات 
الخاصة بمملكة البحرين، وعليه فإنها ال 
تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية 

لتقويم المؤهالت العلمية.
وأضافـــت أنـــه مـــن المقـــرر وفقـــا لنـــص 
بقانـــون  المرســـوم  مـــن  المـــادة األولـــى 
رقـــم )19( لســـنة 1995 في شـــأن تقويم 
المؤهالت العلمية أن المؤهالت العلمية 
الجامعـــات  تمنحهـــا  التـــي  األجنبيـــة 
والمعاهـــد والمـــدارس األجنبيـــة يصـــدر 
أو  الوطنيـــة  بالمؤهـــالت  بمعادلتهـــا 
بتقويمهـــا علميـــا، إذا لـــم يكن لهـــا نظائر 
من المؤهـــالت الوطنية، قـــرار من وزير 
اقتـــراح  علـــى  بنـــاء  والتعليـــم  التربيـــة 

لجنة تســـمى “اللجنـــة الوطنيـــة لتقويم 
المؤهـــالت العلميـــة”، وتشـــكل برئاســـة 

وكيل وزارة التربية والتعليم.
وقـــررت أن مفـــاد مـــا تقـــدم، أن التعليم 
باعتبـــاره حقـــا لـــكل مواطن فقـــد حمل 
وزارة  فـــي  ممثلـــة  الدولـــة،  المشـــرع 
التربيـــة والتعليم، مســـؤولية اإلشـــراف 
على مختلف صوره سواء داخل البالد، 
أو حـــاالت الطـــالب البحرينييـــن الذيـــن 
يدرســـون خـــارج البـــالد فـــي معاهـــد أو 
أجنبيـــة،  بـــدول  تعليميـــة  مؤسســـات 
إذ تتولـــى الدولـــة فـــي الحالـــة األخيـــرة 
معادلـــة درجاتهـــم العلميـــة وشـــهاداتهم 
عنـــد االلتحـــاق بمعاهـــد التعليـــم داخل 
بالوظائـــف  االلتحـــاق  أو  وطنهـــم 

تتطلـــب  التـــي  األعمـــال  وممارســـة 
الحصـــول علـــى مؤهل جامعـــي، وجعل 
هـــذا التقويـــم مـــن اختصـــاص اللجنـــة 
العلميـــة  المؤهـــالت  لتقويـــم  الوطنيـــة 
وفقـــا للمعاييـــر والضوابـــط المنصـــوص 

عليهـــا بالقـــرار الـــوزاري رقـــم )1( لســـنة 
1998، أمـــا فيما يتعلـــق بالتصديق على 
مؤسســـات  مـــن  الصـــادرة  الشـــهادات 
التعليـــم العالـــي الخاصـــة داخـــل مملكة 
البحريـــن، فـــإن المشـــرع أنـــاط بمجلس 

التعليـــم العالي االختصـــاص بالتصديق 
على هذه الشـــهادات؛ وعـــدم اختصاص 
مجلـــس التعليم العالـــي بالتصديق على 
المؤسســـات  مـــن  الصـــادرة  الشـــهادات 

التعليمية األجنبية.
وأكـــدت أن المدعية حصلت على درجة 
الدكتـــوراه من جامعـــة أجنبية، وأقامت 
دعواهـــا إللـــزام األمانة العامـــة لمجلس 
التعليـــم العالـــي بمعادلـــة هذه الشـــهادة 
واعتمادهـــا، ولمـــا كان مجلـــس التعليـــم 
العالـــي غير مختص بمعادلة الشـــهادات 
التعليميـــة  المؤسســـات  مـــن  الصـــادرة 
األجنبية؛ إذ ينعقد االختصاص بمعادلة 
هـــذه الشـــهادات إلـــى اللجنـــة الوطنيـــة 
لتقويـــم المؤهـــالت العلميـــة، األمر الذي 
يغـــدو معه قـــرار المدعى عليهـــا برفض 
معادلة شهادة المدعية قائما على سببه 
الصحيـــح، وتصبح الدعـــوى قائمة على 

غير سند من القانون جديرة بالرفض.

ــّدق “الــوطــنــيــة” ــص ــادات األجــنــبــيــة و“الــعــالــي” ي ــه ــش ــادل ال ــع ــاء: الـــــوزارة ت ــض ــق ال

وكيل “التربية” ُيدِخل خريجة دكتوراه بمتاهة قانونية

ارتفاع نسب الشفاء من السرطان عند اكتشافه مبكرا
بعثت فعالية اليوم التوعوي لسرطان الثدي وسرطان األطفال في جامعة 
البحريــن برســالة دعــم لجميــع مرضــى الســرطان، مؤكدة ضرورة الكشــف 

المبكر لتفادي تفاقم المرض، وانتهاج نمط حياة صحي.

ريـــاض  الجامعـــة  رئيـــس  وافتتـــح 
حمـــزة الفعاليـــة التـــي نظمتهـــا كليـــة 
العلـــوم الصحية والرياضية بمناســـبة 
علـــى  واشـــتملت  الـــوردي”،  “أكتوبـــر 
معرض توعوي أقامته أقســـام الكلية 
إلـــى  طلبتهـــا،  مـــن  فاعلـــة  بمشـــاركة 
والجمعيـــات  المستشـــفيات  جانـــب 

الداعمة للفعالية.
كمـــا اشـــتملت الفعالية علـــى فحوص 
بينهـــا حملـــة  عـــدة  طبيـــة، وأنشـــطة 
للتبـــرع بالـــدم نظمها المركـــز الصحي 

في الجامعة. 
واتخـــذت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 

شـــهر أكتوبر مناســـبة للتوعية بشـــأن 
اللـــون  واختـــارت  الثـــدي،  ســـرطان 
الـــوردي كرمز للحمـــالت التي تنظمها 

في مختلف دول العالم.
هـــذه  تعـــزز  أن  أهميـــة  وأكـــد حمـــزة 
لـــدى  الوعـــي  ومثيالتهـــا  الفعاليـــة 
المنتسبين إلى الجامعة بأهمية اتخاذ 
عـــن طريـــق  الصحـــي  العيـــش  نمـــط 
ممارسة الرياضة، واالهتمام باألغذية 
الجامعـــة  أن  إلـــى  الفًتـــا  الصحيـــة، 
حريصـــة علـــى تخريـــج طلبـــة أكفـــاء 
ومؤهلين وأصحاء في الوقت نفســـه 
ليمارســـوا األدوار المأمولـــة منهم في 

التنمية الوطنية الشاملة بكل اقتدار. 
ومـــن ناحيتهـــا، شـــددت عميـــدة كلية 
آمـــال  والرياضيـــة  الصحيـــة  العلـــوم 
عاقلـــة علـــى أهمية نشـــر الوعي تجاه 
محفزات مرض الســـرطان، مثل: نمط 
الحيـــاة غير الصحي، وعدم ممارســـة 
الرياضـــة، واألكل غير الصحي، وعدم 
تزايـــد  إلـــى  يفضـــي  الـــذي  التنظيـــم 

الضغوط النفسية والذهنية.
بعمليـــة  القيـــام  إلـــى  عاقلـــة  ودعـــت 

خصوًصـــا  الدوريـــة  المبكـــر  الكشـــف 
ســـواء  والنســـاء  للفتيـــات  بالنســـبة 
طريـــق  عـــن  أم  الذاتيـــة  بالطريقـــة 
أن  إلـــى  الفتـــة  الطبيـــة،  المراجعـــات 
الدراســـات الطبية تشـــير إلـــى ارتفاع 
نسب الشفاء من مرض السرطان عند 

اكتشافه مبكًرا. 
واستقطبت الفعالية مشاركات نوعية 
لمستشـــفيات وعيـــادات، مـــن بينهـــا: 
المستشـــفى الملكي للنســـاء والوالدة، 
التخصصـــي،  الســـالم  ومستشـــفى 
والمستشـــفى  رويـــال،  ومستشـــفى 

األمريكي، وميد هيلث. 
كمـــا شـــارك فريـــق مبـــادرة ابتســـامة، 
التابعة لجمعية المســـتقبل الشـــبابية، 
التـــي تعنـــى بتقديـــم الدعم النفســـي 
واالجتماعـــي لمرضـــى الســـرطان من 

األطفال.

الصخير - جامعة البحرين

جانب من المعرض التوعوي

رئيس جامعة 
البحرين: تخريج 

أكفاء ومؤهلين 
وأصحاء

فرع جمعية هندسة عالمية: فرص لالبتعاث والتوظيف

 )IEEE( اســتعرض ســكرتير فرع جمعية مهندســي الكهرباء واإللكترونيات
في البحرين عادل أحمد عبدهللا فرص التدريب واالبتعاث واالستفادة من 
البرامج ومصادر المعلومات التي تتيحها الجمعية لطلبة كليات الهندسة.

قســـم  نظمهـــا  فـــي محاضـــرة  ذلـــك  جـــاء 
الهندســـة الميكانيكيـــة فـــي كلية الهندســـة 
بجامعـــة البحريـــن مؤخـــًرا، لتعريـــف طلبة 
القســـم ببرامج جمعية مهندســـي الكهرباء 
وأنشـــطتها  العالميـــة  واإللكترونيـــات 

المختلفة.
وتحدث عبدهللا، وهو استشـــاري الكهرباء 
والطاقـــة المتجـــددة، عـــن تاريـــخ الجمعية 
ورؤيتهـــا   ،1884 العـــام  إلـــى  يعـــود  الـــذي 
فـــرع  خدمـــات  إلـــى  مشـــيًرا  وأهدافهـــا، 

الجمعيـــة فـــي البحريـــن الذي تأســـس في 
العام 2016.

إيضاحـــات  للطلبـــة  المحاضـــر  وقـــدم 
بشـــأن كيفيـــة المشـــاركة فـــي المؤتمـــرات، 
فـــي  العلميـــة  األوراق  مـــن  واالســـتفادة 
األبحاث والمشـــروعات، وطرق النشـــر في 
خطـــوات  مســـتعرًضا  العلميـــة،  المجـــالت 
إنشاء فرع طالبي للجمعيات المتخصصة.

كما أوضح إجراءات وشـــروط االســـتفادة 
من فرص التدريـــب واالبتعاث والتوظيف 

التي توفرها الجمعية ألعضائها.
المحاضـــرة  تطرقـــت  ذلـــك،  جانـــب  إلـــى 
التـــي شـــارك فيهـــا رئيـــس قســـم الهندســـة 
أنشـــطة  إلـــى  المناعـــي  بـــدر  الميكانيكيـــة 
وإســـهاماتها  للجمعيـــة،  المجتمـــع  خدمـــة 
المهندســـة  المـــرأة  إنجـــازات  إبـــراز  فـــي 

ودعمها، والمسابقات والمؤتمرات المحلية 
والعالمية التي تنظمها.

وبعد فتح باب النقاش وطرح األسئلة جرى 
الحديث عن الفرص التي تقدمها الجمعية، 
إذ طرح الطلبة أســـئلة واستفســـارات عدة 

في هذا الشأن.

الصخير - جامعة البحرين

مشاركون بمحاضرة تعريفية بجمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات العالمية

عباس ابراهيم

الصخير - جامعة البحرين مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

اتخذت عمادة شـــؤون الطلبة في جامعة البحرين “الذكاء 
االصطناعي من أجل تنمية مســـتدامة” شـــعاًرا الحتفاالت 
الجامعـــة باألعياد الوطنية التي ســـتقام في النصف األول 

من شهر ديسمبر المقبل.
وقالت عميدة شؤون الطلبة بالجامعة فاطمة المالكي “إن شعار 
احتفاليـــة الجامعة بالعيـــد الوطني المجيد وعيـــد الجلوس هذا 
العـــام مســـتلهم مـــن الخطاب الســـامي لصاحـــب الجاللـــة الملك 
المفـــدى فـــي افتتاح دور االنعقـــاد الثاني من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس حيـــث دعا جاللته إلى تبني وتوظيـــف تقنيات الذكاء 

االصطناعي في القطاعات اإلنتاجية والخدمية”.
ولفتـــت المالكي إلى أن عمادة شـــؤون الطلبـــة تعكف على إعداد 
حزمـــة مـــن البرامـــج والمشـــاريع واألنشـــطة التثقيفيـــة لطلبـــة 
الجامعـــة، باالعتمـــاد علـــى كـــوادر العمـــادة التـــي تتميـــز بالخبرة 

والكفاءة العالية في مختلف الدوائر. 
وقالـــت فـــي أول اجتمـــاع لهـــا مـــع المنتســـبين إلى العمـــادة منذ 
تعيينهـــا فـــي أكتوبر الجاري “عمادة شـــؤون الطلبـــة فريق واحد 
يعمـــل بكل تفاٍن لتحقيـــق رؤية جامعة البحرين بقيادة رئيســـها 
األســـتاذ الدكتور رياض يوســـف حمزة”، معلنة عن تشـــكيل عدد 

من اللجان الحيويـــة بالعمادة، ومنها: اللجنة اإلعالمية، واللجنة 
الرياضية، واللجنة االجتماعية.

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة، أعلنت العميدة عن تدشـــين حملـــة “من أنا” 
الهادفـــة إلـــى حـــّث جميـــع المنتســـبين للجامعـــة مـــن أكاديميين 
وإدارييـــن وطلبـــة في الجامعـــة على االلتـــزام بارتـــداء البطاقة 
الجامعيـــة التـــي تميز المنتســـبين إلـــى الجامعة عـــن غيرهم في 

الحرم الجامعي.

أكد وزيـــر التربية والتعليم رئيس مجلـــس التعليم العالي 
حرص الوزارة على التطوير المستمر لمناهجها الدراسية، 
ومـــن بينهـــا مناهج اللغـــة اإلنجليزيـــة التي تـــم البدء في 
تدريســـها مـــن الصـــف األول االبتدائـــي فـــي العـــام 2004، 
وشهدت العديد من التحديثات المواكبة للمستجدات في 

إستراتيجيات التدريس.
وأثناء ذلك، اطلع الوزير النعيمي على نتائج المســـح الذي أجرته 
كليـــة البحريـــن التقنية على امتـــداد أربع ســـنوات، ورصدت فيه 
نســـبة الطلبـــة الذيـــن اجتـــازوا الســـنة التمهيديـــة وانتظمـــوا في 
البرامـــج األكاديميـــة نتيجـــة إحرازهـــم نتائـــج أعلى فـــي اختبار 
أكســـفورد لتحديـــد مســـتوى اللغـــة اإلنجليزيـــة للمتقـــدم، والذي 
يتـــم تقديمه إلكترونًيا، وتقّيم نتائجه خارجيا باســـتخدام اإلطار 
المرجعـــي األوروبـــي المشـــترك )CEFR(، حيـــث أشـــارت النتائـــج 
إلى ارتفاع نســـبة الطلبة الذين نالوا إعفاء من الســـنة التمهيدية 
من خريجي المـــدارس الحكومية؛ الجتيازهم اختبار أكســـفورد، 
وارتفاع نســـبة الذين نالوا إعفاء من دراسة اللغة اإلنجليزية في 

السنة التمهيدية من خريجي المدارس الحكومية.
وكان وزيـــر التربية والتعليم قد اســـتقبل بمكتبه بديوان الوزارة 

بمدينة عيسى، الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
البحريـــن( جـــف زابودســـكي، والشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفة، وهو نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات، 
ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للشـــؤون األكاديمية ريـــم البوعينين، 
الذين ســـلموه نسخة من تقرير حول مســـتوى مخرجات التعليم 
الحكومي بمملكة البحريـــن في مهارات اللغة اإلنجليزية، وأثرها 

على المتقدمين لبوليتكنك البحرين.

اجتماع تنظيمي لالحتفاالت بالعيد الوطني تسلم تقرير أعدته بوليتكنك  البحرين

الوطنــي العيــد  احتفــاالت  شــعار  االصطناعــي  الــذكاء  النعيمــي يتســلم تقريــرا عن اجتيــاز طلبــة “بوليتكنــك” للتمهيدي

“من أنا” حملة الرتداء البطاقة الجامعية perfect  ...انجليزية” خريجي مدارس الحكومة“
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تقديـــًرا لعطاءاته وإنجازاتـــه المهنية 
الكبيـــرة، وإســـهاماته المتعـــددة فـــي 
دعـــم برامـــج الجمعيـــة، وّجـــه نائـــب 
للوقايـــة  الملكيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
بالمملكـــة  “روســـبا”  الحـــوادث  مـــن 
المتحدة، اللـــورد بيل جوردن الدعوة 
لصناّعـــة  الخليـــج  شـــركة  لرئيـــس 
الرحمـــن  عبـــد  البتروكيماويـــات 
جواهـــري، لزيـــارة مجلـــس اللـــوردات 
وذلـــك  شـــرف،  كضيـــف  البريطانـــي 
بمناسبة فوز الشركة بحصاد كبير من 

جوائز الجمعية.
 وقـــد أعـــرب جواهـــري عـــن ســـعادته 
الكبيـــرة بتوجيـــه الدعـــوة لـــه لزيـــارة 
مجلس اللـــوردات البريطانـــي، والتي 
تشـــرف بتلبيتها، معرًبا عن بالغ شكره 
وتقديره لسعادة نائب رئيس الجمعية 
الملكية للوقاية من الحوادث “روسبا” 
بالمملكة المتحدة، اللورد بيل جوردن 

الـــذي ُيقـــّدر كثيًرا الـــدور الفاعل الذي 
تلعبـــه الشـــركة فـــي االلتـــزام بمبـــادئ 
ورسالة وأهداف الجمعية البريطانية، 
األمر الذي أســـفر عن حصول الشركة 
“روســـبا”  جائزتـــي  علـــى  العـــام  هـــذا 
حيث فازت الشـــركة بالجائزة األولى 
لدورهـــا المتميـــز في مجال الســـامة 
وممارســـات الصحـــة والســـامة فـــي 

وذلـــك  الكيميائّيـــة  الصناّعـــة  قطـــاع 
بعـــد مقارنة أدائها مع كاّفة الشـــركات 
األخـــرى األعضـــاء فـــي “روســـبا”، كما 
أحـــرزت جائزة روســـبا الدولية للتميز 
فـــي مجـــال الصحة والســـامة والتي 
منحـــت للبتروكيماويات بعـــد تفوّقها 
علـــى أكثـــر 3 آالف شـــركة تعمـــل في 

جميع القطاعات االقتصادية.

ســـيقدم مجمع دلمونيا، الذي يتم تطويره من قبل شـــركة 
للمجمعـــات  جديـــًدا  مفهوًمـــا  للتطويـــر،  دلمونيـــا  مجمـــع 
التجاريـــة بالمملكـــة وســـيمنح ُبعـــًدا آخر لتجربة التســـوق 
والترفيـــه لجميع أفراد العائلة ضمن أجواء مرحة وفريدة 
مـــن نوعهـــا. وقد اســـتقبل المجمع عدًدا كبيـــًرا من طلبات 
المســـتثمرين الجـــدد وتجـــار التجزئـــة مـــن جميـــع أنحـــاء 

المنطقة المهتمين باالستثمار في هذا المشروع الرائد.
 وتبلـــغ القيمة االســـتثمارية للمجمع 52 مليون دينار )137 
مليون دوالر(، حيث تم تشـــييده في قلب جزيرة دلمونيا 
الكائنة بالســـاحل الشـــمالي الشـــرقي من جزيـــرة المحرق، 
على مساحة إجمالية تصل إلى 125,000 متر مربع، وعلى 
أرض مســـاحتها 26,754 متر مربع، ومساحة للتأجير تبلغ 
47,300 متـــر مربـــع، باإلضافة إلى مواقف للســـيارات في 

الطابق السفلي من المجمع.
وبـــدأ المســـتأجرون بالفعل بتجهيـــز وحداتهـــم التجارية، 
واســـتكمال ديكـــورات المحل. باإلضافة إلـــى ذلك، أعلنت 
شـــركة دلمونيـــا للتطوير في وقت ســـابق عـــن تعاونها مع 
Fun�  الشـــركة البحرينية المتخصصة في مجـــال الترفيه

أربعـــة مراكـــز  scape والتـــي ســـتقوم بدورهـــا بتطويـــر 

ترفيهية في المجمع، لتطرح مفهوم جديد يرتقي بمعايير 
التجربة التي تقدمها مختلف مراكز التسوق في البحرين.
 وبهذه المناسبة، صّرح رئيس مجلس إدارة مجمع دلمونيا 
الشـــيخ خالد بن محمد آل خليفة،: “يسعى مجمع دلمونيا 
لتوفير تجربـــة ترفيهية متميزة لجميع أفراد العائلة. وقد 
بدأ المســـتأجرون بتجهيز متاجرهم في المجمع التجاري، 
الذي نحرص على تشـــييده وفًقا ألعلـــى المعايير الدولية، 
وذلك ليحظى كل من المستأجرين والزوار بتجربة مثالية 

ومتكاملة من كافة النواحي”.

الســامة بمجــال  “جيبــك”  لتميــز  تقديــًرا  توفيــر تجربــة ترفيهية متميــزة لجميــع أفــراد العائلة
“اللوردات البريطاني” يحتفي بجواهري المستأجرون في “دلمونيا” يجهزون متاجرهم
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فنـــدق ويســـتين وفنـــدق  أعلـــن 
ســـنتر  ســـيتي  لومريديـــان 
البحريـــن حصولهما على شـــهادة 
 TripAdvisor التميز مـــن موقـــع
العالمي للعـــام 2019 وذلك للعام 
التاســـع علـــى التوالـــي، وينســـب 
هذا اإلنجـــاز إلى الجهـــد المتميز 
لتقديـــم  العاملـــون  بذلـــه  الـــذي 
للضيـــوف  الخدمـــات  أفضـــل 
الـــذي  األمـــر  الفنـــدق،  ونـــزالء 
انعكـــس إيجابا علـــى ماحظات 
وتعليقـــات الضيوف المســـافرين 
 TripAdvisor موقـــع  علـــى 
الماضي.وقالـــت  العـــام  خـــال 

مديـــرة إدارة التســـويق البحرين 
كريســـتالين باســـترانا: “إنـــه لمن 
دواعـــي ســـرورنا الحصـــول على 
شهادة التميز التي يمنحها موقع 
والـــذي  العالمـــي،   TripAdvisor
يعتبر شريكا رئيسا لنا في قطاع 
الضيافـــة وأكبر منصة إلكترونية 
للسفر في العالم ويقوم بتزودينا 
وزائرينـــا  ضيوفنـــا  بماحظـــات 
وفنـــدق  ويســـتين  فنـــدق  فـــي 
ســـنتر  ســـيتي  ميريديـــان  لـــو 
البحريـــن، والتـــي تعكس حرصنا 
على تقديـــم تجربة رائعـــة أثناء 

إقامتهم في مملكة البحرين”.

“ويستين” و“لو ميريديان” يحصالن على شهادة  للتميز

“أنصار جاليري” تطفئ شمعتها العاشرة
احتفلـــت “أنصـــار جاليـــري” االختيار 
األول واألفضل للتســـوق في مملكة 
المنصـــرم،  الخميـــس  البحريـــن، 
بالذكـــرى الســـنوية الخامســـة، بمقـــر 
المجمـــع فـــي منطقـــة توبلـــي، حضر 
انـــدرو  العـــام  المديـــر  االحتفـــال 
سعادت، ونائب المدير العام سلطان 
التـــع وعـــدد مـــن المـــدراء بالمجمـــع 

والصحافة وإعام بالبحرين.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح التـــع بـــأن 
المجمـــع بمناســـبة مـــرور 10 أعـــوام 
يقـــدم 10 آالف جائزة تشـــمل أجهزة 
شـــهر  خـــال  مختلفـــة  إلكترونيـــة 
االحتفـــال مـــع 10 ســـيارات ســـتقدم 
للفائزيـــن علـــى مـــدار الســـنة، كما تم 
كتالـــوج  ألـــف   350 وتوزيـــع  طبـــع 

يوضح مجموعـــة التخفيضات على 
جميـــع البضائع بالمجمـــع المكون من 

ثاثة طوابق.
وأضـــاف أن مجموعة أنصار جاليري 
وعـــدت العـــام الماضـــي بفتـــح فـــرع 
 A&H جديد وبالفعل تم افتتاح فرع

بمنطقة المعامير.
تشـــمل  العـــروض  أن  وأوضـــح   
)اســـترجاع نصـــف مشـــترياتك فـــي 
الســـوبر ماركت وتخفيضات مذهلة 
على الخضروات والفاكهة، كما تطلق 
تخفيضـــات على المفروشـــات بقيمة 
70 %، كمـــا تقـــدم تخفيضات بقيمة 

50 % بهذه المناســـبة على المطاعم 
فـــي الـــدور األرضـــي وعروًضـــا على 

ألعاب األطفال”.
المجموعـــة  أن  إلـــى  التـــع  وأشـــار 
ســـتفتتح فرعيـــن قبـــل نهايـــة العام 
بعمـــان ليصـــل عـــدد الفـــروع إلى 20 

فرًعـــا فـــي اإلمـــارات وقطـــر وعمان، 
فـــروع  افتتـــاح  ـــا  تـــدرس حاليًّ كمـــا 

أخرى في البحرين.
جاليـــري”  “أنصـــار  صنعـــت  لقـــد 
البحريـــن لنفســـها موقًعـــا متميـــًزا 
أصبحـــت  بحيـــث  زبائنهـــا،  بيـــن 

االختيار األول واألفضل للتســـوق 
في مملكة البحرين لجميع أطياف 
المجتمـــع وأيًضا التميز في تجارة 

التجزئة.
 وختـــم بالقـــول إن ما وصلت إليه 
مـــن  البحريـــن  جاليـــري”  “أنصـــار 

تقـــّدم وتطّور لم يكـــن من الممكن 
تحقيقـــه لـــوال الدعم مـــن وزارات 
الدولـــة المتعـــددة وخاصـــة وزارة 
والمجتمـــع  والتجـــارة،  الصناعـــة 
الـــذي قّرر أن يكون أنصار جاليري 

وجهته المفضلة في التسوق.

خالل االحتفال اندرو سعادت سلطان التع

10 آالف جائزة 
بانتظار الجماهير

ــر ــاز فــــــور هــي ــ ــي ــ ــت ــ ــن بـــطـــاقـــة ام ــ بـــتـــنـــظـــيـــم مـ

“رائدات في النهضة” يكّرم أبرز الطاقات النسائية

بحضـــور شـــخصيات قياديـــة ورائدة في 
المملكـــة، نّظمـــت بطاقة امتيـــاز فور هير 
حفل ومؤتمر رائدات في نهضة البحرين، 
الرائـــدات  تكريـــم  خالـــه  تـــم  والـــذي 
إســـهامات  قدمـــن  الاتـــي  البحرينيـــات 
البحريـــن  مملكـــة  نهضـــة  فـــي  مميـــزة 
واســـتعرض أبـــرز إنجازاتهـــن الجليلة في 
سبيل خدمة الوطن، وذلك يوم الخميس 
فنـــدق  فـــي   2019 أكتوبـــر   24 الموافـــق 

فورسيزونز خليج البحرين.
بطاقـــة  مـــن  بتنظيـــم  المؤتمـــر  وجـــاء   

امتيـــاز فـــور هيـــر – البطاقـــة االئتمانيـــة 
النســـائية األولى في البحرين – لتســـليط 
الضـــوء على اإلنجـــازات التـــي قامت بها 
المـــرأة البحرينيـــة على الصعيـــد المحلي 
واإلقليمـــي، عبـــر إبـــراز األمثلـــة الامعـــة 
فـــي تاريـــخ المملكـــة القديـــم والمعاصـــر، 
باإلضافـــة إلى نـــدوة جماهيريـــة بحضور 
المملكـــة  مـــن  المتحدثـــات  مـــن  نخبـــة 

وخارجها.
 وخـــال حفـــل االفتتـــاح، صـــّرح الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة البحريـــن للتســـهيات 

التجاريـــة الدكتـــور عـــادل حبيـــل أنه عبر 
ســـاهمت  المختلفـــة  التاريخيـــة  الحقـــب 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي صناعة وتشـــكيل 
الذاكـــرة البحرينية وبناء الهوية الوطنية 
إلـــى يومنـــا هـــذا، ولقـــد جـــاء المشـــروع 
اإلصاحي لجالة الملك ليؤسس ويثبت 
هـــذا الدور والـــذي يطلـــع برؤية ورســـالة 
مهمة تحفظ دور المرأة واألسرة في بناء 
مجتمـــع عصـــري. وأكد الدكتـــور عادل أن 
خيال وطموح شركة البحرين للتسهيات 
التجاريـــة بتصميـــم منتج مالـــي يتخطى 

أهدافه التجارية والمالية ويعتمد بشـــكل 
أساسي وراسخ على خلق كيان مجتمعي 
تكون فيه قيم تمكين المرأة واستكشاف 
مصادر قوتها وإلهام المرأة الشـــابة عاماً 
ا في رفد قصة نجاح هذا المنتج،  أساســـيًّ
هو ما يقود الشـــركة لتصـــور هذا المؤتمر 
ومـــن ثمـــة ترجمتـــه إلـــى واقـــع ملموس، 
مشيًرا إلى أن حفل ومؤتمر رائدات يأتي 
في ســـياق مـــا تم إنجـــازه العـــام الماضي 
في مؤتمر القوة النسائية والذي حضرته 

أكثر من 500 امرأة بحرينية.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ــًرا” ــ ــ ــك ــ ــ ــي إطـــــــــار بــــرنــــامــــج الـــــــــــوالء “ش ــ ــ ف

“الراشد” تتبّرع إلى “الخيرية الملكية”

بحصيلـــة  الراشـــد  مجموعـــة  تبّرعـــت 
تبرعـــات حملـــة )شـــكًرا رمضـــان( بمبلع 
5020 دينـــاًرا إلـــى المؤسســـة الخيرية 
مجموعـــة  أطلقـــت  حيـــث  الملكيـــة، 
الراشد الشركة الرائدة في مجال البيع 
بالتجزئة في الشرق األوسط بالتعاون 
مع المؤسســـة الخيريـــة الملكية، حملة 
للتبرع في إطار برنامج الوالء “شـــكًرا” 

والتي سميت بـ “شكًرا رمضان”.
 وتبـــرع أعضـــاء برنامـــج “شـــكًرا” فـــي 
جميع أنحـــاء البحريـــن بنقاط )شـــكًرا( 
التي اكتســـبوها من مشـــترياتهم لدعم 
وإحداث فـــرق في حيـــاة المحتاجين. 

حيـــث يعـــد برنامج شـــكًرا للـــوالء أكبر 
األوســـط   الشـــرق  فـــي  والء  برنامـــج 
فـــي  تســـوقهم  عنـــد  العمـــاء  يكافـــئ 
عامـــات مجموعـــة الراشـــد التجاريـــة 

وكذلـــك العامـــات التجارية الشـــريكة 
برنامـــج  أعضـــاء  وحصـــل  األخـــرى. 
شـــكًرا الذيـــن يقومون بعمليات شـــراء 
في ســـنتربوينت وهوم ســـنتر وماكس 

ورعايـــة األمومة واليف ســـتايل وشـــو 
أكســـبريس  وشـــو  وســـباش  مـــارت 
وغيرهـــا مـــن العامـــات التجارية على 
فرصة للتبرع بنقاط شكًرا الخاصة بهم 

من أجل الجهات المحتاجة.
 وتـــم جمع نقاط شـــكًرا التـــي تبّرع بها 
كل عميـــل فـــي كل متجـــر خال شـــهر 
رمضـــان عبـــر نظـــام داخلي ســـجل كل 
معاملـــة و بمـــا يقابلهـــا من نقاط شـــكًرا 
الشـــفافية  لضمـــان  جمعهـــا  تـــم  التـــي 
الكاملـــة. حيث تم التبـــرع بمبلغ يعادل 
نقاط شـــكًرا التي تم جمعها للمؤسســـة 

الخيرية الملكية.

هبة محسن من توبلي



تعيش حياة نمطية ما قد يسّبب لك حالة من 
الملل

ستتعّرض لحدث يقلب موازين حياتك ويعيد 
الحيوية 

يحدث تراجع على أدائك في العمل اليوم

حاول أن تمنح نفسك إجازة الستعادة نشاطك
 

تتّلقى فرص عمل جديدة وغالًبا ما تكون في 
الخارج

عليك أن تتّخذ قراًرا على الصعيد المهني

ال أحد يستطيع أن يفهمك في محيط عملك

يزيد التوتر في محيط العمل فحاذر من ذلك

حاول أن تكون معاملتك سلسة وطبيعية

تحصل على مكافأة من المدير بسبب تفانيك
 

إّنه اليوم المناسب لبدء شيء جديد أو لتغيير 
وظيفة

تتمّتع باالجتهاد الكبير اليوم بشكل ملحوظ

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

28 أكتوبر

 1962
ــاد الـــســـوفـــيـــتـــي يــعــلــن  ــ ــحـ ــ االتـ
مــن خـــال إذاعــــة مــوســكــو أن 
الصواريخ  حكومته قّررت فك 
الـــــــنـــــــوويـــــــة 
المنصوبة في 
كوبا وإعادتها 
إلــى األراضــي 

السوفيتية

أصــدر الفنان المصري مدحت صالح أغنيته الجديدة “زي 
ما انت عايز”

التي طرحها على قناته الرسمية عبى يوتيوب، وهي من 
كلمات الشــاعر الغنائي بهاء الديــن محمد ومن ألحان 
الفنان مدين توزيع الموزع الموسيقي أحمد عبد السالم.

الجديــر ذكــره أن محمد صالح كان قد ســّجل مؤخًرا شــارة 
مسلســل “بنــت قبايل”، واألغنيــة من كلمات الشــاعر الراحل عبــد الرحمن 

األبنودي، وهي ممزوجة باأللحان والموسيقى الصعيدية.

م  أعلن الفنان محمد إمام عن فيلم ســينمائي ســيقّدِ
فيــه شــخصية الضابــط الشــهير إبراهيــم الرفاعي 
الــذي كان قائًدا للمجموعــة 39 قتال صاعقة خاصة 
في حرب أكتوبر، واستشــهد يــوم الجمعة 19 أكتوبر 

من العــام 1973، وهو ُيعتَبر في الذاكرة الشــعبية أنه 
“أســطورة الجيــش المصري”. حيــث غرّد عبر حســابه 

الموثّق على “تويتر” كاتًبا: مشروع ظهر فجأة.. عن بطل مفاجأة، انتظروني 
إن شاء الله في فيلم عن المصري إبراهيم الرفاعي.

ا  صّرح الفنان التونســي ظافر العابديــن، بأنه يصّور حاليًّ
ا جديًدا مع الفنانة نيللي كريم، ســيتم  فيلًما ســينمائيًّ
اإلعــالن عــن تفاصيلــه قريًبا وأضــاف فــي حديثه مع 
اإلعالميــة لميس الحديدي في أولــى حلقات برنامجها 

“القاهرة اآلن” على قناة العربية الحدث: سعيد بالتواجد 
في السينما المصرية من خالل فيلم العنكبوت مع النجم 

أحمد الســقا، والنجمة منى زكــي. وهو من تأليف محمد نايــر، وإخراج أحمد 
نادر جالل.

مع نيللي كريمأسطورة الجيشزي ما انت عايز
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 28 اليوم اإلثنين  الثامنة من مساء  الساعة  الثقافي في  يقيم مركز عيسى 
أكتوبر 2019، اللقاء السابع عشر من منتدى البحرين للكتاب، حيث يناقش 
البسام،  لليلى  نجد”  في  النساء  لمابس  التقليدي  “الــتــراث  كتاب  المنتدى 
الكتاب  يستعرض  الكعبي.  ضياء  الــحــوار  وتــديــر  خميس،  أروى  وتقدمها 
عناصر التراث المادي لمنطقة نجد بأدق صورة وأكثرها ندرة؛ وذلك خوفا من 
ضياع السمات التي تتميز بها مجتمعات منطقة شبه الجزيرة العربية ونجد 
على وجه الخصوص، منطلقا من مبدأ إحياء تراث هذا الشعب، وأن يكون 

اإلحياء بالمفهوم االجتماعي ال بمفهوم التنقيب عن اآلثار فقط.
البحرين  مملكة  في  والمهتمين  والمثقفين  األدبـــاء  جمهور  المركز  ويدعو 
لحضور اللقاء وإثراء النقاش الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة واالرتقاء 

الفكري بالمجتمع.

قراءة لكتاب “التراث التقليدي لمالبس النساء في نجد”

1973
بدء سريان وقف إطاق النار في فيتنام اعتباًرا من الساعة الثامنة صباًحا

 1985

 ميخائيل غورباتشوف يتولى منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي

 1996
منتخب الكويت يفوز بكأس الخليج الثالثة عشرة والمقامة في سلطنة عمان

 2006
 العثور على مقبرة جماعية قرب كييف تضم آالف الجثث لضحايا مجازر

 2018
انتخاب بولسونارو رئيًسا جديًدا للبرازيل بعد فوزه بنسبة 55 % من األصوات

يستعد الفنان أحمد رزق 
لتصوير أول مشاهد 

مسلسله الجديد “بخط 
اإليد”، الذي ينتمي لنوعية 
المسلسات ذات الحلقات 

الطويلة في 45 حلقة، ومن 
المقّرر انطاق تصويره غًدا 

في مدينة 6 أكتوبر.

حصــد تقييمــات إيجابيــة وعالية بعد ســاعات مــن عرضه

El Camino عن “جيسى بينكمان” وأكثر

هــو   El Camino فــيــلــم  يــعــتــبــر 
باد  بريكينج  لمسلسل  استكمال 
األمـــريـــكـــي، الـــــذي حــــاز إعــجــاب 
ــالـــم، وحــقــق  ــعـ ــيــن حــــول الـ ــمــاي ال
ــدول  نــجــاًحــا واســًعــا فــي أي مــن ال
ــتـــي ُعـــــرض فــيــهــا، وهــــا هـــو ذا  الـ
 El ــر مــنــه، وهــو فيلم الــجــزء اآلخـ
Camino قد حقق نسبة مشاهدات 
ساعات  أول  نتفلكس  فــي  عالية 
األعمال  من  بغيره  مقارنة  عرضه 
هذه  في  ُتعرض  التي  السينمائية 

األوقات في السينمات العالمية.
بعد ست سنوات من نهاية مسلسل 
شخصية  تــعــود   ،Breaking Bad
“جـــيـــســـى بــيــنــكــمــان” الســتــكــمــال 
El Cami�  األحداث، من خال فيلم

 no: A Breaking Bad Movie
الذي تنتجه نتفليكس، ويبدأ الفيلم 
من حيث انتهت أحداث المسلسل، 
من  “جيسى”  هــروب  لحظة  وهــى 
ــوال رحــلــة الــهــروب  الــشــرطــة، وطــ
الصعبة، نرى فاشات تلقى الضوء 
وبشكل  الماضي،  من  أحداث  على 
األيام  التي ُتصور  خاص األحداث 
لــدى  “جــيــســى” سجينا  كـــان  الــتــي 
على صناعة مخدر  ُتجبره  عصابة 

الميث لحسابها.
في   El Camino فــيــلــم  ونـــجـــح 
حصد تقييمات عالية بعد ساعات 
الفيلم  تقييم  عــرضــه، ووصــل  مــن 
موقع  عبر   %  96 لنسبة  الــجــديــد 
نسبة  وعــلــى   ،rotten tomatoes
8.1 عبر موقع IMDB الشهير خال 
ســاعــات مــن عــرضــه عــبــر الشبكة 

األمريكية. 
ببطولته  يــقــوم  ــد  ــجــدي ال الــفــيــلــم 
ــن  ــرايــ ــ وب ــول  ــ ــ ب آرون  ــان  ــمـ ــجـ ــنـ الـ
كرانستون، وقد فازت شبكة قنوات 
نتفليكس باإلذاعة الحصرية للفيلم 
 AMC الجديد بعد سباق مع شبكة

األمريكية.
“جــيــســى  أن شــخــصــيــة  الـــطـــريـــف 
بــيــنــكــمــان” كـــان مــن الــمــفــتــرض أن 
تــمــوت فــي الــحــلــقــات األولــــى من 
ــراء صفقة  ــ إجــ ــاء  ــنـ أثـ الــمــســلــســل 
مخدرات فاشلة، وأن يتسبب هذا 
تضغط  نفسية  أزمـــة  فــي  ــمــوت  ال
على أعــصــاب “والــتــر وايـــت” الــذى 
ــد، ولــكــن  ــديـ ــشـ يــشــعــر بـــالـــذنـــب الـ
العمل  كاتب  بقيادة  العمل،  فريق 
قتل  أن  رأوا  جــلــيــجــان”  “فــيــنــس 
درامية  حماقة  “جيسى”  شخصية 
متكاملة األركان؛ بسبب تميز أداء 
وأيــضــا  لــلــشــخــصــيــة  بــــول”  “أرون 
الكيمياء  ــدار  ــ إهـ مــمــكــنــا  يــكــن  لـــم 
و”والتر  “جيسي”  شخصيتى  بين 
ــذي ُتــعــد ركــيــزة درامــا  وايــــت”، والـ
ــيــســة، فــقــد كــانــت  ــرئ الــمــســلــســل ال
حــواراتــهــمــا مــعــا مــن أكــثــر عناصر 

ثراء المسلسل وجاذبيته.
األمـــر األكــثــر طــرافــة أن شخصية 
“جـــيـــســـي” لــــم تـــمـــت فــــي نــهــايــة 
“والتر  شخصية  بعكس  المسلسل، 
وايت”، وهروب “جيسي” في نهاية 
El Cmi�  األحداث مهد إلنتاج فيلم

الــهــروب  رحــلــة  على  ويعتمد   ،no
التي بدأها “جيسي”، في ظل حالة 
استنفار أمني كبير، وبحث دءوب 
السيارة  اسم  الفيلم  ويحمل  عنه، 
التى بدأ بها رحلة الهروب، ويمكن 
الشخصيات  إنه رغم غياب  القول 

بــول”  “أرون  نجح  فقد  الــرئــيــســة، 
فـــى إعــــــادة تــجــســيــد الــشــخــصــيــة 
األهــوال  مــن  لكثير  تعرضت  التي 
شفا  على  وأصبحت  والــتــحــوالت، 

الجنون.
بخصوص  األفعال  ردود  وتباينت 
فيلم “إل كامينو” في تويتر، حيث 
الــعــرض،  على  “تــويــتــر”  رواد  علق 
فقال أحدهم : “الفيلم عامل عامل 
زي مـــا يــكــون حــلــقــة جـــديـــدة في 
التوقعات  فــي  مــوســم، مــش  آخـــر 
خالص ومش فيلم يليق بأسطورة 
ما  زي  اهـــوه  بــس  ــاد..  ــ ب بريكينج 
بيقولوا أي حاجة تيجى من ريحة 
الحبايب”، كما ذكرت فضائية أخبار 
باسم سلطان:  اآلن. وعلق حساب 
آل  المنتظر  بـــاد  بريكينج  “فــيــلــم 
كامينو لم يكن سيئا على اإلطاق، 
بدايته  من  ورهيبا..  رائعا  كان  بل 
والنهاية  بالقشعريرة،  أشعر  وأنــا 
من  واسترجعنا شيئا  رهيبة  كانت 

األيام الجميلة للمسلسل، استمتعت 
بمشاهدته وأنا أكتب التغريدة اآلن 
االيندينق،  موسيقى  إلى  وأستمع 
ياه روعة، شكرا فينس جيليجان”.

وفي سياق متصل يتمتع مسلسل 
ساحقة،  بشعبية   Breaking Bad
القياسي  الرقم  ونجح في تحقيق 
فــي عـــدد الــتــرشــيــحــات والــجــوائــز 
على  المسلسل  حاز  حيث  الكبرى، 
وانــتــصــاريــن  إيـــمـــي،  جـــائـــزة   16
مسلسل  أفضل  بجائزة  متتاليين 
درامــــــي، كــمــا حــصــل عــلــى 2 من 
ــدن جــلــوب ألفضل  ــجــول جــوائــز ال
جــوائــز  مــن  و2  درامـــــي،  مسلسل 
Satel� جـــوائـــز  و8   ،Peabody

العام  المسلسل في  كما دخل   ،lite
لألرقام  جينيس  موسوعة   2014
الــقــيــاســيــة، كــأكــثــر الــمــســلــســات 
معدل  على  حصل  حيث  تقييًما، 
تقييم 99 من أصل 100 على موقع 

.MetaCritic

محرر مسافات



االثنين
 28 أكتوبر 2019  

29 صفر 1441 

تبرّعت الفنانة األميركية من أصل التيني جنيفر لوبيز وخطيبها  «
أليكس رودريغيز بوجبات مدرسية لمدة عام كامل تأثًرا بما نقلته 

بروك غوينز معلمة في مدرسة جاكسبورو اإلبتدائية بوالية تينيسي 
الجنوبية، عن الواقع المعيشي لطالبها. حيث إن أحد طالبها سأل عن 

السيدة التي تأتي لتضع اإلسباغيتي في حقيبته، في إشارة للوجبات 
المدرسية التي توزعها المدارس على الطالب. فأجابته المعلمة بأنها 

ليست متأكدة من حضورها هذا األسبوع.

٢٣

tariq_albahhar

انطالق عمليات تصوير فيلم “دراهم” في أبوظبي

أبــوظــبــي عمليات  إمــــارة  فــي  انــطــلــقــت 
االجتماعي  السينمائي  الفيلم  تصوير 
ــردود”،  ــ ــم ــ ــر ال ــريـ ــلــمــخــرج “جـ “دراهــــــــم” ل
والــكــاتــب “أمــيــر األشـــمـــل”، والــعــمــل من 

إنتاج شركة “العنود برودكش”.
وتــدور  واقــعــيــة،  أفــكــارا  الفيلم  ويحمل 
ــه حـــول مــســألــة الـــمـــال وتــأثــيــره  ــداثـ أحـ
عــلــى ســلــوكــيــات عـــدد كبير مــن الــنــاس، 
كــمــا يــتــنــاول قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة أخــرى 
في  اآلالف  حياة  على  كبير  تأثير  ذات 
والخليجية  عموما،  العربية  المجتمعات 

خصوصا.
وأشار كاتب ومنتج العمل “أمير األشمل” 
مسيرة  يــواكــب  ــذي  ال العمل  أهمية  إلــى 
تصريحات  في  وقال  الخليجية،  الدراما 
خاصة: “المحور الرئيس للفيلم هو المال، 
حيث يعالج قضايا اجتماعية أهمها دور 
عندما  اإلنسان،  حياة  في  السلبي  المال 
يدفع البعض الرتكاب جريمة بسببه.. كل 
أهميته  رغم  المال  من  عانى  منا  إنسان 

لإلنسان وسعيه للحصول عليه”.
ــتــاج يكمن  ــا كــشــركــة إن ــ ــاف: “دورنـ ــ وأضـ
فـــي مــحــاولــة مــواكــبــة مــســيــرة الـــدرامـــا 
األكثر  هو  الدرامي  فالعمل  الخليج،  في 
الساحة  في  الحالية  الفترة  في  انتشارا 
الساحة  لألفالم؛ ألن  توجهنا  كما  الفنية، 
تفتقر لألفالم بشكل خاص”.  من جهته، 

شدد المخرج “جرير المردود” على أهمية 
موضحا  الفيلم،  يتناولها  التي  القضايا 
نظرا  حد؛  ألبعد  واقعية  العمل  قصة  أن 
يفعلون  ممن  الــنــاس  مــن  الكثير  لــوجــود 

المستحيل للحصول على المال.
“المردود” في تصريحات خاصة:   وقال 
المال  قضية  يــطــرح  اجتماعي  “الفيلم 

العالم،  فــي  األهـــم  القضية  تعتبر  الــتــي 
فأي شخص قد يفعل المستحيل نتيجة 
بنقاط  يتسبب  الذي  للمال،  وحبه  طمعه 
ضعف تؤدي بالبعض إلى مراحل متقدمة 

من عدم المسؤولية”.
األسرة  حياة  الفيلم  يتناول  “كما  وتابع: 
يوّلد  مــا  الــطــفــل،  مــع  السلبي  والــتــعــامــل 
ــرا، يــعــمــل أي شــيء  ــريـ مــنــه شــخــصــا شـ
واألم  األب  تسبب  ويصور  المال،  ألجــل 
األوالد..  وضــع  تــدهــور  إلــى  بخالفاتهما 
باألهل  المتعلقة  ــور  األمـ ونعالج  نــطــرح 
ــذي  ــاري الـ ــ ــب ــتــعــنــيــف والـــــــزواج اإلجــ وال
ــكــارثــة تصيب  يــتــســبــب فـــي كـــل مــــرة ب

العائلة التي تنتج عنه”.
فعبرت  حسين”،  “مريم  العمل  بطلة  أمــا 
عن سعادتها الكبيرة بتجسيدها شخصية 
الــدور  أن  إلــى  مشيرة  طــويــال،  انتظرتها 
صعب ومعقد، لكنه ممتع جدا بعد غيابها 
الشكر  وجهت  كما  الفنية،  الساحة  عــن 
للكاتب والمنتج المخرج، ولكل العاملين 

في الفيلم.

خاص

أعلن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي أن الدورة 41 التي تنطلق 
20 نوفمبــر المقبــل، ســتمتاز للمرة األولى في تاريــخ المهرجان بوجود أكثر من 20 
فيلما طويال في عروضها العالمية أو الدولية األولى، مرشــحة للزيادة في الفترة 
المقبلــة، يضــاف إليهــا 7 أفــالم قصيــرة تشــارك فــي مســابقة ســينما الغــد، ليكــون 

اإلجمالي حتى اآلن 27 فيلما.

حريص  المهرجان  أن  “حفظي”  وأكــد   
الملف  الــتــقــدم فــي هــذا  على مــواصــلــة 
ــر، وتــفــعــيــل دوره في  ــ بــعــد اآلخـ عــامــا 
يقدمها  جيدة  جــديــدة  أفــالم  اكتشاف 
مــرة،  ألول  مــصــر  فــي  السينما  لــعــشــاق 
ارتفعت  كلما  أسهل  يصير  الــذي  األمــر 
كمنصة  ــة  ــيـ ــدولـ الـ الـــمـــهـــرجـــان  ســمــعــة 
أن  إلــى  مشيرا  تــأثــيــر،  ذات  سينمائية 
من بين قائمة العرض األول في الدورة 
المقبلة فيلمان شاركا من 
قبل كمشروعات في 
مــلــتــقــى الــقــاهــرة 

لـــــصـــــنـــــاعـــــة 

المحطة  “بيروت  اللبناني  هما  السينما، 
األخيرة” في 2016، والتونسي “قبل ما 
يفوت الفوت” في 2018، وهو ما يؤكد 
المهرجان في  به  يقوم  الــذي  ــدور  ال أن 
يذهب  ال  العربية،  السينما  دعم صناعة 
يــعــود عليه وعــلــى صناع  هــبــاء، وإنــمــا 

األفالم باإليجاب.
بأعمال  القائم  أحمد شوقي  أكد  بــدوره 
التي  األدوار  أهم  أحد  أن  الفني  المدير 
بحجم  دولي  مهرجان  يلعبها  أن  ينبغي 
أفالم  تقديم  هو  السينمائي”  “القاهرة 
مرة  ألول  العالم  عليها  يتعرف  جديدة 
مشيرا  القاهرة،  في  عرضها  خــالل  من 
يكتفي  أن  مــقــبــوال  يــعــد  ــم  لـ ــه  ــ أن ــى  ــ إل
وهـــو يستعد  الــســيــنــمــائــي”،  “الـــقـــاهـــرة 
الـ41، بعرض أهم أفالم  إلطالق دورته 
الــمــهــرجــانــات الــكــبــرى فــقــط، فــكــان من 
البرمجة  فريق  يستهدف  أن  البديهي 
ــحــصــول عــلــى أكــبــر عـــدد ممكن  ال
المتميزة فنيا في  األفــالم  من 
ــدولــي  ال الــعــالــمــي أو  عــرضــهــا 
لــجــمــهــوره،  لــيــقــدمــهــا  األول 
ــذي  ــزيــن بــهــا الــبــرنــامــج ال وي
فــيــلــمــا   150 ــو  ــحـ نـ ــم  ــضـ يـ
األول  عرضها  في  معظمها 

بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 وكشف “شوقي” أن األفالم التي ينفرد 
والــدولــي  الــعــالــمــي  بعرضها  الــمــهــرجــان 
على  مــتــفــاوتــة  بــنــســب  مــوزعــة  األول، 
المختلفة،  المهرجان  ومسابقات  أقسام 
بثالثة  الدولية،  المسابقة  تنفرد  حيث 
هي  األول  العالمي  عرضها  فــي  أفـــالم 
ــا، إخــــراج أنـــدري  ــي )زافـــيـــرا( مــن رومــان
جــروزنــيــتــســكــي، وفــيــلــم )الـــحـــدود( من 
ديفيد، وفيلم  ديفيد  إخراج   كولومبيا، 
فلسطيني  إنتاج  واألرض(  السماء  )بين 
أردنــي، إخراج نجوى نجار، كما ُيعرض 
في المسابقة نفسها فيلمان في عرضهما 
من  الـــودود(  )الرجل  هما  األول  الدولي 
وفيلم  كارفالو،  إيبري  إخــراج  البرازيل، 
)الحائط الرابع( من الصين، إخراج جانج 

تشونج وجانج بو.
كما تنفرد مسابقة آفاق السينما العربية، 
بثالثة أفالم في عرضها العالمي األول، 
هي )من أجل القضية( للمخرج المغربي 
الجناح  )نساء  وفيلم  جلون،  بن  حسن 
وفيلم  نــظــيــف،  مــحــمــد  لــمــواطــنــه  “ج”( 

لبنان،  مــن  األخــيــرة(  المحطة  )بــيــروت 
المسابقة  وتشهد  كــمــال،  إيــلــي  إخـــراج 
ــم )عــلــى  ــل ــة فــي ــاركـ ــا مـــشـ ــضـ نــفــســهــا أيـ
ــونــس، إخــــراج سامي  ــعــارضــة( مــن ت ال

تليلي، في عرضه الدولي األول.
وفــيــمــا تــشــهــد مــســابــقــة أســبــوع الــنــقــاد 
التونسي  للفيلم  األول  الدولي  العرض 
إخـــراج مجدي  الــفــوت(  يفوت  مــا  )قبل 
لخضر، ينفرد قسم البانوراما الدولية، بـ 
5 أفالم في عرضها العالمي األول، هي: 

)جذور( إنتاج مكسيكي ألماني مشترك، 
)جازمان(  وفيلم  ميرمير،  أوزان  إخراج 
وفيلم  كورني،  آمي  إخــراج  ألمانيا،  من 
الدومينيكان،  جــمــهــوريــة  مــن  )مــــوش( 
وفيلم  بيسونو،  أنطونيو  خــوان  إخــراج 
إيطالي  هولندي  إنتاج  من  )بورسلين( 
بويجنيك،  يــنــيــكــي  ــراج  ــ إخـ بــلــجــيــكــي، 
وفــيــلــم )فــتــح أبــــواب الــســيــنــمــا: محمد 
ملص( إنتاج لبناني إماراتي، إخراج نزار 

عنداري.

كما يشارك في “البانورما الدولية” أيضا 
5 أفالم في عرضها الدولي األول، منها 
)المنافقون(  هما  األرجنتين،  فيلمان من 
ــراج  كـــارلـــوس أجــنــاســيــو تــريــونــي،  ــ إخـ
وفيلم )شكل الساعات( إخراج باوال دي 
)القلم(  الروسي  الفيلم  إلى  إضافة  لوك، 
ــا، والفيلم  ــازاروفـ نـ نــاتــالــيــا  ــراج  مــن إخــ
يعاد تدويره( إخراج  )مــوزارت  األلماني 
فيكتوريا بيكزمان وبريتا شويننج، ومن 
المملكة المتحدة يشارك فيلم )نحن بين 

الصخور( إخراج ديكتيانا هوود.
وفـــي مــســابــقــة “ســيــنــمــا الـــغـــد” لــألفــالم 
عرضهما  فــي  فيلمان  يــشــارك  القصيرة 
)أمــيــن(  ــمــصــري  ال هــمــا  الــعــالــمــي األول 
)هنا  وفيلم  الفضل،  أبــو  أحمد  للمخرج 
لــيــس هـــنـــاك( مـــن ســنــغــافــورة، إخــــراج 
أفــالم في   5 إلــى  إضــافــة  ييو،  نيلسون 
)نــغــمــة  ــي:  هــ األول،  الـــدولـــي  عــرضــهــا 
ــرازيــل،  ــب صــامــتــة فـــي الــظــهــيــرة( مـــن ال
إخـــراج  كــارلــوس أدريــانــو، وفيلم )أبي 
الميت: كوميديا( من األرجنتين، إخراج 
ــوذ( من  ــب ــمــن ــا، وفــيــلــم )ال ــورتـ ــرت بـ ــ روبـ
التشيك، إخراج سيمون كوديال، وفيلم 
إسبانيا،  مــن  الــبــريــة(  الحياة  )عــواصــف 
)بيت  وفيلم  كــانــتــوس،  جـــورج  ــراج  إخـ
ديميتار  إخــراج  بلغاريا،  من  بعيد(  بعيد 

كومانوف.

27 فيلما في عرضها األول بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي
أحمـــد شـــوقي: دور “التظاهـــرة” ال يتوقـــف عنـــد عـــرض أهـــم أفـــام المهرجانـــات

خاص
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الدماغ “يرّمم” خلله بنفسه أثناء النوم
 Nature Neuroscience أفادت مجلة
نشيطة  انتعاش  عمليات  بــأن  العلمية 

تجري في دماغ اإلنسان أثناء نومه. 
حــيــث تــتــولــى خــايــا “الــمــيــكــروغــلــيــا”، 
جهاز  داخـــل  مــســاعــدة  خــايــا  بصفتها 
عملية  تــنــفــيــذ  ــزي،  ــركـ ــمـ الـ األعـــصـــاب 

“ترميم” الدماغ. 
ويزيد عددها في دماغ اإلنسان بمقدار 
األعصاب  أضعاف عدد خايا   10 –  8

العادية.
نوم  أثناء  “الميكروغليا”  خايا  وتبتلع 
الميتة،  والــخــايــا  البكتيريا  اإلنــســان 
تطهير  ــل  أجـ مــن  ــك  ــ وذل تهضمها  ثــم 
الدماغ وإنعاش أقسامه التي تعرضت 

إلصابات.
ــبـــت الــعــلــمــاء فـــي جــامــعــة   بــيــنــمــا أثـ
عمليات  أن  األمــيــركــيــة  “روتــشــســتــر” 
“الترميم” هذه تجري في دماغ اإلنسان 
تجارب  إجراء  بعد  وذلك  النوم.  أثناء 
القوارض  جعلوا  حيث  الفئران،  على 

بـ”نوريبينفرين”  تسمى  مــادة  تتعاطى 
ويكف  اليقظة  وقــت  الجسم  ينتجها 

عن إنتاجها وقت النوم.
ــات زائـــــــــــــدة مـــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وتــــســــبــــبــــت كـ
“نوريبينفرين” في تعطيل عمل خايا 
ويعني  الــفــئــران.  لــدى  “الميكروغليا” 
ذلك أن جهاز األعصاب المركزي يقوم 
مفتاح  وقاية شأنها شأن  آلية  بتفعيل 

إلى  الخلود  بعد  النور  يطفئ  كهربائي 
النوم ويعيد تشغيله بعد االستيقاظ.

ــا  ــ ــاء فـــــــــإن خــــاي ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــســ ــ وحــ
“الــمــيــكــروغــلــيــا” تــســاعــد اإلنـــســـان في 
التغلب على عواقب الجلطة الدماغية. 
أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى اإلصابة 
بالفصام والتوحد والخرف، فضا عن 

أمراض باركنسون وألزهايمر.

نجت مسنة تايلندية في السبعين 
من عمرها من التعرض للحرق في 
اعتقدت  بعدما  األخيرة،  الثواني 

أسرتها أنها فارقت الحياة.
صــــن”  “ذا  لـــصـــحـــيـــفـــة  ووفـــــقـــــا 
المسنة  زوج  الحــظ  البريطانية، 
لينقذ  تــتــنــفــس،  زالـــــت  مـــا  أنـــهـــا 

حياتها.
نقلها  تـــم  ــورن،  ــاجـ ــوبـ سـ فــيــنــيــج 
تايلند من أجل  لمعبد محلي في 
لها، وظلت  بــوذيــة  إقــامــة جــنــازة 

في نعش بارد لمدة ثاثة أيام.
وفـــي أعـــقـــاب ذلــــك، بـــدأ زوجــهــا 
في  عاما،   73 سوباجورن،  ثوين 
غسل وجهها بقطعة قماش رطبة، 
إال أنه قبل أن يتم البدء في حرق 
جثة المسنة مباشرة، قال زوجها 
زالــت تتنفس،  أنها ما  إنــه الحــظ 
واتصل بالنجدة على الفور حيث 

تمكن المسعفون من إنعاشها.

مسنة تعود للحياة قبل 
لحظات من حرق جثتها

دفع رجل ثمًنا باهًظا الستخدام الهاتف 
الليل،  لفترات طويلة في ظام  الذكي 
تماًما  اإلبــصــار  على  الــقــدرة  فقد  حيث 
جلطة  إلــى  تعرضه  بعد  عينيه  بإحدى 
داخلها.  وقالت صحيفة “ساوث تشاينا 
الرجل  إن  الصينية،  بوست”  مورنينغ 
ــــذي يــدعــى وانــــغ، فــقــد بــصــره أثــنــاء  ال
في  الــذكــي،  هاتفه  على  لعبة  ممارسة 
مدينة  في  األطباء  وذكر  مظلم.  مكان 

الصين، أن  شيان بمقاطعة شنشي في 
الرجل أصيب بانسداد الشريان المركزي 
لجلطة.  تعرضه  بسبب  العين،  لشبكية 
تعرف  الحالة  هــذه  إن  األطباء  ويقول 
أيــًضــا بــاســم “ســكــتــة الــعــيــن”، وتــحــدث 
بسبب انسداد أو ضيق الشرايين، التي 
تنقل األكسجين إلى الشبكية، مشيرين 
من  بسيطة  نسبة  على  تؤثر  أنها  إلــى 

مستخدمي الهواتف في الظام.

الــهــنــديــة رقــًمــا  سجلت مــديــنــة أيــوديــا 
ــا فـــي مــوســوعــة غــيــنــيــس من  قــيــاســيًّ
خال إنارة مئات اآلالف من المصابيح 
هندوسي  مهرجان  إطـــار  فــي  الزيتية 
غينيس  موسوعة  ممثلو  سلم  سنوي. 
يوغي  إلــى  الشهادة  القياسية  لــأرقــام 
أوتــار  واليــة  وزراء  رئيس  أديتياناث، 
بـــراديـــش الــشــمــالــيــة، بــعــد أن شــاهــدوا 
زيــتــي  مـــصـــبـــاح  آالف   409 إضـــــــاءة 

أنــوج  وقــال  ســارايــو.  نهر  على ضفاف 
لوكالة  أيــوديــا،  مقاطعة  قــاضــي  جــهــا، 
من  أكثر  بجد  “عمل  بــرس:  أسوشيتد 
طــاب  مــن  معظمهم  مــتــطــوع،   6000
الجامعات، لضمان إشعال المصابيح في 

نمط منتظم لإلطار الزمني المحدد”.
في العام الماضي، سجلت أيوديا رقًما 
ا بإضاءة 300150 من المصابيح  قياسيًّ

الزيتية.

احذر التحديق في الهاتف أثناء الظالم

المصابيح الزيتية تسجل مدينة هندية في غينيس

فتاتان تركضان على طول شاطئ جزيرة دلما، في 
اإلمارات العربية المتحدة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

صــصــاســتــعــانــت شــبــكــة الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي األشــــهــــر “فـــيـــســـبـــوك” 
الصناعي،  للذكاء  جــديــدة  بتقنيات 

التي يمكنها أن تخفي األشخاص.
ــع  ــوقـ ــره مـ ــ ــشـ ــ ــر نـ ــ ــري ــ ــق ــ وأوضـــــــــــح ت
المتخصص،  الــتــقــنــي  ــغــادجــيــت”  “إن
جديًدا  تحديًثا  طــّورت  فيسبوك  أن 
الذكاء  تقنيات  يستخدم  أن  يمكنه 
الــصــنــاعــي، إلخــفــاء األشـــخـــاص من 
على  التلقائي  “الــتــعــرف  تقنية  على 

الوجوه”.
التلقائي”  “الــتــعــرف  تقنية  وتــعــمــل   
ا في  على التعريف باألشخاص تلقائيًّ
موجودين  كــانــوا  لــو  حتى  فيسبوك، 
مباشر  بــث  فــيــديــوهــات  مقاطع  فــي 
“حية” أو في صور ألشخاص آخرين.

إمكانية  الــجــديــدة  التحديث  ومــنــح 
للتعرف  التلقائي  التفعيل  تعطيل 

على الوجوه.

ليمبورغ  مدينة  بشعة  جريمة  هــّزت 
األلمانية يوم السبت، راحت ضحيتها 
سيدة تونسية تبلغ من العمر 31 عاًما 

وأم لطفلين، والجاني هو زوجها.
استيقظ سكان المدينة األلمانية على 
خبر جريمة وقعت في مدينتهم، قام 
عماد  باسم  والمعروف  الجاني  فيها 
ــل تــونــســي بقتل  عــمــدونــي، مــن أصـ

زوجته بطريقة وحشية.
 وبحسب ما نشره موقع “تونس 24” 
ألمانيا  إلى  قدمت  التي  الزوجة  فإن 
للدراسة منذ 6 سنوات، قد هربت مع 
ولديها من زوجها الذي كان يتعاطى 
الــمــخــدرات ويــقــوم بــاالعــتــداء عليها 
بصدم  الجاني  وقــام  مستمر.  بشكل 
ــة ألكــثــر مـــن مـــرة بــســيــارتــه،  ــزوجـ الـ
ليترجل بعدها من السيارة وبيده آلة 
حادة لينهال على زوجته ضرًبا حتى 

قتلها محطًما رأسها.

فيسبوك تستعين 
بالذكاء الصناعي 
إلخفاء األشخاص

جريمة بشعة تهز 
مدينة ليمبورغ 

األلمانية
ــتــــواصــــل  ــ ــــصــــات ال ــن ــة مــ ــمـ ــجـ أثــــــــــارت نـ
االجتماعي الباكستانية حريم شاه جدالً 
فيديو  بمقطع  ظــهــرت  أن  بــعــد  واســـًعـــا، 
وهي تتجّول داخل مبنى وأروقة وزارة 

الخارجية الباكستانية. 
ــق الــمــقــطــع كــيــف تــوّجــهــت حــريــم  ــ  ووّثـ
ــي وزيــــر  ــرســ ــو كــ ــحـ بـــخـــطـــى بــطــيــئــة نـ
الخارجية شاه محمود قريشي، وجلست 
هندية  أغاني  الفيديو  تضمن  كما  عليه، 

وبنجابية.

ــجــمــة مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل   وغــــّيــــرت ن
موقع  على  حسابها  صــورة  االجتماعي 
ــوك”، ووضـــعـــت صــورتــهــا وهــي  ــ “تــيــك تـ

تجلس على كرسي الوزير. 
شبكة  عــلــى  ــمــقــطــع  ال انــتــشــر  أن  ومــــا 
ــســلــطــات  ــت، حـــتـــى أعـــلـــنـــت ال ــ ــرن ــ ــت ــ اإلن
الباكستانية أنها بدأت تحقيًقا موسًعا في 
األمر، بعد أن صب الكثير من مستخدمي 
مواقع التواصل جام غضبهم معبرين عن 

قلقهم إزاء سامة إجراءات األمن.

نجمة سوشيال ميديا تثير الجدل في باكستان

الممثلة التونسية آمنة الجزيري تصل حفل افتتاح الدورة الثاثين 
لمهرجان قرطاج السينمائي )أ ف ب( وكشفت شاه في تصريحات صحفية كيف تمكنت من الوصول والتجول داخل مبنى الوزارة، حيث 

قالت إنها وصلت إلى المكتب بعد طلب إذن.
وأضافت “إذا كان األمر مخالفا للقواعد واللوائح، فلماذا تركوني أقوم بتصوير الفيديو”.

تســببت صــورة ســيلفي فــي مقتــل فتــاة آســيوية، 16 عاًمــا، حيــث 
سقطت من الطابق الـ 17 بأحد األبراج في دبي، بعدما انزلق المقعد، 

الذي كانت تقف عليه لتلقي هاتفها داخل الشرفة وتسقط أرًضا. 

 ذكرت ذلك صحيفة “اإلمارات 
ــفــتــاة  ال إن  ــــت  ــال وقــ ــوم”،  ــ ــيـ ــ الـ
ــن أحــــــد األبـــــــراج  ــ ســـقـــطـــت مـ
أثناء  زايـــد  الشيخ  شـــارع  فــي 
ــقـــاط “ســيــلــفــي”  ــتـ ــاولـــة الـ مـــحـ
وهي جالسة على حافة شرفة 
مع  تقطنها  كانت  التي  الشقة، 

عائلتها.
 وقالت شرطة دبي، إن الفتاة 
كانت تحاول التقاط “سيلفي”، 
وهــي تقف فــوق كــرســي على 

ــمــوجــود في  حــافــة الــحــاجــز ال
أنها  إلى  مشيرة  الشقة،  شرفة 
ــهــا بــصــورة أدت  فــقــدت تــوازن
مفاجأة  بطريقة  سقوطها  إلى 
على حد وصف شقيقتها، التي 

شاهدت الحادث.
وتقول شقيقة الفتاة، إن الفتاة 
انزلقت من فوق الكرسي الذي 
سقط  بينما  فوقه،  تقف  كانت 
الــشــرفــة، بشكل  ــهــاتــف فـــي  ال

مثير للغاية في نفس اللحظة.

لقطة سيلفي مميتة.. فتاة تسقط من الطابق 17 بدبي

ــد  ــنــت شـــركـــة “مــــورتــــن أن أعــل
بريطانيا،  للمزادات في  إيدن” 
ــادرة  ــ ــ ــة ن ــيـ ــبـ ــع قـــطـــعـــة ذهـ ــيـ بـ
موضحة  الـــدوالرات،  بمايين 
ــر يــتــعــلــق بــديــنــار من  أن األمــ
تاريخه  يرجع  األموية  الدولة 

إلى ما يقارب 1200 سنة. 
 ووصل السعر الرسمي للدينار عند دق مطرقة المزاد إلى 3.9 مليون دوالر، 

وبعد دفع رسوم إضافية، بلغ الثمن النهائي 4.7 مليون دوالر.
وبحسب ما نقل موقع “أنتيك تريد غازيت”، فإن دار المزادات البريطانية لم 

تشر إلى اسم الشخص الذي اشترى الدينار عن طريق الهاتف.
وأوضحت المؤسسة، أن الدينار الذهبي النادر كان بحوزة شخص مهتم بجمع 
مليون  بـــ1.6  قبل  ذي  من  القطعة  قيمة  تقدير  التاريخية، وجرى  المقتنيات 

جنيه إسترليني، لكن االهتمام الكبير بالدينار رفع السعر إلى أعلى من ذلك.

بيع دينار أموي في بريطانيا بسعر “خيالي”

خايا “الميكروغليا” تطهر الدماغ وتنعش أقسامه 
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العشاء:
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