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العاهل يشيد بالعالقات البحرينية الشيشانية

جاللة الملك 
مستقبال 

رئيس 
جمهورية 
الشيشان 

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
رئيـــس  أمـــس  آل خليفـــة  بـــن عيســـى  حمـــد 

جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف.
ورحب جاللة الملك بزيارة الرئيس الشيشاني 
إلـــى مملكة البحرين لحضـــور معرض ومؤتمر 
البحريـــن الدولـــي للدفاع، وأشـــاد بمـــا وصلت 
إليه العالقات البحرينية الشيشانية من تطور 
في مختلـــف المجاالت وخاصـــة على الصعيد 

)٠٢(الثقافي واالقتصادي.

1015182723

استقبال رسمي لبطالت الخليج للطائرةالغرير في “زعيتر وشرارة”دعوات إلضراب عام في لبنان50 % انخفاض بأسعار البصلتحديث القوات الجوية البحرينية

قال سفير الواليات المتحدة األميركية  «
لدى مملكة البحرين جاستين سيبيريل 
“إن صفقة مقاتالت إف16- بلوك 70 من 
شركة )لوكهيد مارتن( ستمنح البحرين 

جيال جديدا من المقاتالت المتطورة 
وبقدرات تكنولوجية استثنائية، بما يخدم 

تحديث القوات الجوية البحرينية”.

ذكر تجار مواد غذائية أن  «
أسعار البصل شهدت في 
الفترة الماضية انخفاضا 
يقدر بنحو 50 % مع ضخ 

مزيد من الكميات في السوق 
خصوصا من وصول المنتجات 

المصرية واإليرانية.

دخل لبنان، أمس اإلثنين، يومه  «
الـ12 من الحراك الذي انطلق في 

17 أكتوبر ضد النخبة الحاكمة 
التي يتهمها المتظاهرون 

بالفساد، بعد أن دعا عدد من 
المحتجين إلى إضراب عام تحت 

اسم “إثنين السيارات”.

قال الفنان البحريني علي  «
الغرير إنه سيشارك في 

مسرحية )زعيتر وشرارة( في 
السعودية في نوفمبر المقبل. 
وأضاف: سيشاركني في بطولة 
المسرحية الفنان أحمد عيسى 

“حجي مكي”.

أقام االتحاد البحريني للكرة  «
الطائرة استقباال رسميا لوفد 

منتخبنا الوطني للسيدات الحائز 
على المركز األول والميدالية 
الذهبية في الدورة السادسة 

لرياضة المرأة الخليجية التي اختتمت أخيرا في الكويت، لدى عودته 
مساء األحد بمطار البحرين الدولي.

“المركــزي اإليرانــي” قــدم المليارات للحــرس الثــوري و”حزب اهلل”

واشنطن نحو مزيد من العقوبات على طهران

دبي ـ العربية نت

أعلن وزير الخزانة األميركي، ســـتيفن 
منوتشين، أن اإلدارة األميركية تتجه 
إلى فـــرض مزيد مـــن العقوبـــات على 

إيران.
التـــي  األخيـــرة  العقوبـــات  وكان 
أعلـــن عنهـــا مكتـــب مراقبـــة األصـــول 
لـــوزارة  التابـــع   )OFAC( األجنبيـــة 

الخزانـــة األميركيـــة، في 20 ســـبتمبر، 
قد اســـتهدفت كال مـــن البنك المركزي 
اإليرانـــي وصنـــدوق التنميـــة الوطني 
تجـــارت  “اعتمـــاد  وشـــركة  اإليرانـــي 
بارس”، بسبب تقديم هذه المؤسسات 
الدعـــم المالي لإلرهـــاب الذي يقوم به 
النظـــام اإليرانـــي، بمـــا فيهـــا الهجمات 

اإلرهابيـــة التي اســـتهدفت المنشـــآت 
النفطية السعودية.

ووفقـــا لبيان الوزارة، فقـــد قدم البنك 
المركـــزي اإليراني مليارات الدوالرات 
القـــدس  وقـــوات  الثـــوري  للحـــرس 
التابعـــة لـــه ووكيلـــه اإلرهابـــي “حزب 

هللا”.

“إكســـبو  معـــرض  إدارة  اســـتضافت 
الماضـــي،  األســـبوع  دبـــي”   2020
العالـــم  بلـــدان  كل  مـــن  إعالمييـــن 
إليـــه  وصلـــت  مـــا  ليشـــاهدوا 
الكبيـــر  الحـــدث  لهـــذا  االســـتعدادات 
الـــذي تصـــل تكلفتـــه 25 مليـــار درهم 
فـــي  مليـــار دوالر(  ويشـــارك   6.81 (

إنجازه حوالي  40 ألف عامل.

6.8 مليار دوالر 
كلفة “إكسبو 

2020 دبي”

)١٨( )14(

قتلى في ساحة التحرير وحظر التجول ببغداد

)18(

55.5 مليون دينار 
أرباح “البحرين 

والكويت”

مليون دينار 
لتأجير مبنى 

بـ“نادي االتحاد”

)١٥(

)05 - 04(

)١٣(

هبة محسن من دبي

مجلــس الــوزراء يبحث مشــروع قانــون الصحافــة واإلعالم

371 مليون دينار لتنفيذ 115 مشروعا

المنامة - بنا

تابـــع مجلـــس الـــوزراء 115 مشـــروعا قيد 
التنفيـــذ بقيمـــة 371 مليـــون دينـــار فـــي 3 
قطاعات، وهي الطـــرق والصرف الصحي 
والمبانـــي. وكان ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة قـــد تـــرأس 

الجلســـة االعتياديـــة األســـبوعية لمجلس 
الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس.

وبحـــث مجلـــس الـــوزراء مشـــروع قانون 
تنظيـــم الصحافـــة واإلعـــالم واطلـــع على 
الوزاريـــة  اللجنـــة  توصيـــة  تضمنتـــه  مـــا 
للشؤون االجتماعية واالتصاالت واإلعالم 
والشـــباب برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلـــس 

الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة بشـــأن الجوانـــب الفنية لمشـــروع 
القانون، فيما عرض وزير شـــؤون اإلعالم 
ما تم من تنســـيق بشـــأن مشـــروع القانون 
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة واالختصاص، 
فـــي  بحثـــه  اســـتكمال  المجلـــس  وقـــرر 

الجلسة المقبلة.

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

تعزيز القطاع الدفاعي والعسكري
سمو ولي العهد: توظيف التكنولوجيا الحديثة وزيادة التنافسية

المنامة - بنا

نيابـــة عـــن عاهل البـــالد القائـــد األعلى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، افتتـــح ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 

الدولـــي  البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض 
نســـخته  فـــي   )2019 )بايـــدك  للدفـــاع 
الثانية أمس في مركز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمرات والذي يســـتمر 
حتـــى 30 أكتوبـــر الجاري.وأكد ســـموه 
أن مملكـــة البحرين تواصل العمل على 

تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري 
ورفـــد مقوماتـــه مـــن خـــالل توظيـــف 
التكنولوجيـــة  الوســـائل  مختلـــف 
الحديثـــة بمـــا يصـــب فـــي دعـــم هـــذا 
القطاع وزيادة قدرته التنافســـية على 

جميع األصعدة.

نيابة عن جاللة الملك... سمو ولي العهد يفتتح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع “بايدك 2019”

)08(
)07(

“ديار المحرق” ترسم 
مستقبل المشاريع 

العصرية
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تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، برقية تهنئـــة من وزيـــر الداخلية 
خليفـــة؛  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
بمناســـبة فوز منتخب البحرين العســـكري 
لكـــرة القـــدم بالميداليـــة الذهبيـــة لـــدورة 
األلعـــاب العالميـــة المقامـــة فـــي جمهورية 

الصين الشعبية. فيما يلي نص البرقية:
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

أن  واالعتـــزاز،  الفخـــر  وببالـــغ  يشـــرفني 
ارفـــع إلـــى مقـــام ســـموكم الكريـــم أخلص 
بمناســـبة  التبريـــكات؛  وأصـــدق  التهانـــي 
القـــدم  لكـــرة  العســـكري  المنتخـــب  فـــوز 
بذهبيـــة دورة األلعاب العســـكرية العالمية 

وهـــذا  الصيـــن،  جمهوريـــة  فـــي  المقامـــة 
الفـــوز الفريـــد ما كان ليتحقـــق إال بمتابعة 
ســـموكم واهتمامكم المتواصل لمنسوبي 
قـــوة الدفـــاع فـــي المجـــاالت كافـــة ورفع 
معنوياتهـــم من أجـــل تحقيـــق اإلنجازات 
فـــي جميـــع المحافـــل الدوليـــة. وإذ إننـــي 
أبارك لســـموكم هـــذا اإلنجـــاز العالمي وما 
تعيشـــه الرياضـــة البحرينيـــة مـــن عصـــر 
ذهبي مرصـــع باإلنجازات وإحـــراز أبنائها 
األلقـــاب فـــي جميـــع المياديـــن العالميـــة، 
ألســـال هللا لمملكـــة البحريـــن مزيـــًدا مـــن 
مـــن  العديـــد  التقـــدم والرفعـــة وتحقيـــق 
اإلنجازات الدولية في ظل قيادة ســـيدي 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
ورعـــاه.  هللا  حفظـــه  خليفـــة  آل  عيســـى 

واقبلوا سموكم فائق التحية واالحترام.

الفريق أول ركن وزير الداخلية
راشد بن عبدهللا آل خليفة

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة وزير الداخلية

الثالثاء 29 أكتوبر 2019 - 30 صفر 1441 - العدد 4032
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البحرين تهنئ 
أردوغان

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
نــائــب القائد  الــعــهــد  خــلــيــفــة، وولـــي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
برقيات  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
تركيا  جــمــهــوريــة  رئــيــس  إلـــى  تهنئة 
رجب طيب أردوغــان؛ بمناسبة عيد 

الجمهورية لبالده.

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة أمس 
رئيـــس جمهوريـــة الشيشـــان رمضـــان 
زيارتـــه  بمناســـبة  قاديـــروف؛  أحمـــد 
للمملكـــة. ورحـــب جاللة الملـــك بزيارة 
الرئيس الشيشاني إلى مملكة البحرين 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  لحضـــور 
الدولي للدفاع، وأشـــاد بما وصلت إليه 
العالقـــات البحرينيـــة الشيشـــانية مـــن 
تطـــور في مختلف المجـــاالت وخاصة 
على الصعيدين الثقافي واالقتصادي.

والرئيـــس  الملـــك  جاللـــة  وأبـــدى 
الشيشـــاني اعتزازهما بمســـار التعاون 
والتنســـيق المتبـــادل، مؤكـــدا جاللتـــه 
حـــرص البحريـــن على تعزيـــز الروابط 
الثنائيـــة وترســـيخ دعائمهـــا بما يخدم 
المصالـــح المشـــتركة ويلبـــي تطلعـــات 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن. وهنـــأ 
الرئيـــس  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
الشيشـــاني بافتتـــاح مســـجد “ســـيدنا 
محمـــد صلى هللا عليه وســـلم” بمدينة 
شـــالي في جمهورية الشيشـــان، والذي 
يعـــد أكبر مســـجد فـــي أوروبـــا؛ ليكون 
تحفة معمارية ومعلما حضاريا يعكس 
قيـــم الدين اإلســـالمي الحنيـــف القائم 
واالعتـــدال  التســـامح  مبـــادئ  علـــى 
بجهـــود  جاللتـــه  منوهـــا  والوســـطية، 
قاديـــروف الدؤوبـــة فـــي توســـيع أفق 

التعاون مع مختلف الدول اإلسالمية.  
كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث عـــدد 
مـــن القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك 
المســـتجدات  أحـــدث  إلـــى  إضافـــة 

اإلقليمية والدولية. مـــن جانبه، أعرب 
الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره 
لجاللـــة الملـــك علـــى مـــا حظـــي به من 
الضيافـــة،  وكـــرم  االســـتقبال  حفـــاوة 

مؤكدا اعتـــزازه بجهود جاللته ودعمه 
المتواصـــل لتطوير عالقـــات الصداقة 
والتعـــاون بيـــن البلديـــن علـــى مختلف 

الصعد.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال رئيس جمهورية الشيشان 

جاللة الملك يبحث المستجدات مع رئيس جمهورية الشيشان

العاهل وقاديروف يعتزان بمسار التعاون والتنسيق

المنامة- بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئـــة مـــن مستشـــار جاللـــة 
الملك ســـمو الشـــيخ خالـــد بن محمد 
بمناســـبة  خليفـــة؛  آل  ســـلمان  بـــن 
العســـكري  البحريـــن  منتخـــب  فـــوز 
الذهبيـــة  بالميداليـــة  القـــدم  لكـــرة 
لـــدورة األلعاب العالميـــة المقامة في 

جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يلي نص البرقية:

حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك مملكة 

البحرين حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،،

التهانـــي  أجمـــل  لمقامكـــم  نرفـــع 
والتبريكات بمناســـبة فوز المنتخب 
دورة  منافســـات  ضمـــن  العســـكري 
األلعاب العالمية العســـكرية السابعة، 
ســـائلين هللا العلي القديـــر أن يوفق 
مـــن  لمزيـــد  العســـكري  منتخبنـــا 

النجاحات واالنتصارات.

خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة
مستشار جاللة الملك

العاهل يتلقى برقية من مستشار جاللته

المنامة - بنا المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 
برقيـــة تهنئة من رئيـــس هيئة األركان 
الفريـــق الركن ذياب بن صقر النعيمي؛ 
وذلك بمناســـبة فوز منتخب البحرين 
بالميداليـــة  القـــدم  لكـــرة  العســـكري 
العالميـــة  األلعـــاب  لـــدورة  الذهبيـــة 
المقامة في جمهورية الصين الشعبية.

وفيما يلي نص البرقية:
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد 
هللا  حفظـــه  األعلـــى  القائـــد  المفـــدى 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

يســـرني أن أرفـــع لجاللتكـــم حفظكـــم 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  ورعاكـــم  هللا 
والتبريكات بمناسبة اإلنجاز الرياضي 
منتخبنـــا  حققـــه  الـــذي  التاريخـــي 
دفـــاع  بقـــوة  القـــدم  لكـــرة  العســـكري 

البحريـــن بـــكل عزيمة وإصـــرار بالفوز 
بالميداليـــة الذهبية فـــي دورة األلعاب 
العالميـــة العســـكرية الســـابعة المقامة 
فـــي مدينة )يوهان( بجمهورية الصين 

الشعبية.
ســـيدي.. وبهذه المناسبة ال يسعني إال 
أن أهنـــئ جاللتكـــم حفظكـــم هللا بهذا 
اإلنجاز، وإن دل على شيء، فإنما يدل 
علـــى حرص ودعـــم جاللتكم حفظكم 
هللا ورعاكم للرياضة العســـكرية التي 
كان لهـــا أكبر األثر فـــي تحقيق العديد 
مـــن اإلنجازات والبطـــوالت على كافة 
العلـــي  المولـــى  داعيـــا  المســـتويات، 
القديـــر أن يحفظ جاللتكـــم ويوفقكم 
لمـــا فيـــه الخيـــر ويمدكم دائمـــا بعونه 

وتوفيقه.

الفريق الركن رئيس هيئة األركان
ذياب بن صقر النعيمي

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئـــة مـــن محافظ العاصمة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة؛ 
البحريـــن  منتخـــب  فـــوز  بمناســـبة 
بالميداليـــة  القـــدم  لكـــرة  العســـكري 
العالميـــة  األلعـــاب  لـــدورة  الذهبيـــة 
الصيـــن  جمهوريـــة  فـــي  المقامـــة 

الشعبية. وفيما يلي نص البرقية: 
إلـــى مقـــام ســـيدي حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه
الســـالم عليكم ورحمـــة هللا وبركاته، 

وبعد ..
بـــكل الفخـــر واالعتـــزاز أن  أتشـــرف 
أرفـــع إلـــى مقـــام جاللتكـــم حفظكـــم 
هللا خالص التهنئـــة وأحر التبريكات 
بمناســـبة تحقيق المنتخب العسكري 

لكرة القـــدم الميدالية الذهبية بدورة 
األلعاب الرياضية العسكرية العالمية 
جمهوريـــة  فـــي  المقامـــة  الســـابعة 
الصيـــن الشـــعبية، والـــذي يعتبر أول 
إنجـــاز مـــن نوعـــه تحققـــه الرياضـــة 
العســـكرية البحرينيـــة على مســـتوى 

العالم.
إن هـــذا اإلنجـــاز يترجـــم التوجيهات 
الســـديدة التـــي يحظـــى بهـــا قطـــاع 
الرياضـــة بالمملكة مـــن لدن جاللتكم 
أبنـــاء  يحقـــق  لكـــي  هللا؛  حفظكـــم 
البحريـــن أفضـــل اإلنجـــازات القارية 
والدولية الرياضية في عهد جاللتكم 

الزاهر.
ودمتم سيدي سالمين موفقين،،،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

هشام بن عبدالرحمن آل خليفة
محافظ محافظة العاصمة

... وجاللته يتلقى تهنئة رئيس األركان العاهل يتلقى تهنئة من محافظ العاصمة

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة 
فوزيـــة  النـــواب  رئيـــس مجلـــس  مـــن 
فـــوز  بمناســـبة  زينـــل؛  عبـــدهللا  بنـــت 
منتخب البحرين العسكري لكرة القدم 
األلعـــاب  لـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
العالميـــة المقامة في جمهورية الصين 

المجلـــس  رئيســـة  الشـــعبية.وتقدمت 
بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة فوز 
منتخب البحرين العسكري لكرة القدم 
األلعـــاب  لـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
العالمية العسكرية المقامة في الصين، 
وأن اإلنجاز المشـــرف مـــا كان ليتحقق 
لـــوال التوجيهـــات الكريمـــة مـــن جاللة 
الملـــك وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء ودعم ورعاية 

األنشطة الرياضية كافة.

... وجاللته وسمو ولي العهد يتلقيان تهنئة زينل

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة 
الوطنـــي  األمـــن  جهـــاز  رئيـــس  مـــن 
الفريـــق عـــادل الفاضـــل؛ بمناســـبة فوز 
لكـــرة  العســـكري  البحريـــن  منتخـــب 
لـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة  القـــدم 
األلعاب العالمية المقامة في جمهورية 
الصيـــن الشـــعبية. ورفـــع الفاضـــل إلى 
جاللـــة الملك وصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء أخلص 
التهاني وأجل التبريكات باألصالة عن 
نفســـه وبالنيابـــة عـــن جميع منتســـبي 
جهـــاز األمـــن الوطني مقرونـــة بصادق 

الوالء واالنتماء بمناسبة فوز منتخب 
البحرين العســـكري بالميدالية الذهبية 
وإحـــرازه المركـــز األول ببطولـــة العالم 
العســـكرية الســـابعة لكـــرة القدم ضمن 
العســـكرية  العالميـــة  األلعـــاب  دورة 
الســـابعة التي أقيمـــت بمدينة )يوهان( 

بجمهورية الصين الشعبية.
اعتزازنـــا  عـــن  نعبـــر  إذ  إننـــا  وقـــال: 
وابتهاجنـــا بفوز البحرين بهذه البطولة 
واإلنجـــاز المشـــرف الـــذي يضـــاف إلى 
التـــي  الرياضيـــة  اإلنجـــازات  رصيـــد 
فـــي مختلـــف  المملكـــة  أبنـــاء  حققهـــا 
األصعدة والمحافل والميادين الدولية 
والمحليـــة، بفضـــل الرعايـــة واالهتمام 
مـــن لـــدن جاللة الملـــك ودعـــم جاللته 
غيـــر المحـــدود فـــي جميـــع األنشـــطة 
رايـــة  لرفـــع  المملكـــة  فـــي  الرياضيـــة 

البحرين عالية خفاقة.

المنامة - بنا... وتهنئة من رئيس “األمن الوطني”

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، برقيتي تهنئـــة من وزير 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد؛ 
بمناســـبة فـــوز منتخـــب البحرين العســـكري 
لـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة  القـــدم  لكـــرة 
فـــي جمهوريـــة  المقامـــة  العالميـــة  األلعـــاب 
يســـرني  المؤيـــد:  وقـــال  الشـــعبية.  الصيـــن 
بـــكل الفخـــر واالعتـــزاز أن أرفـــع إلـــى مقـــام 
جاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة فوز المنتخب العسكري لكرة القدم 
لقـــوة دفاع البحريـــن ببطولـــة دورة األلعاب 
العالميـــة العســـكرية الســـابعة التـــي أقيمـــت 

بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية.
الكبيـــر  العســـكري  اإلنجـــاز  جـــاء  وأضـــاف: 
ليؤكـــد مـــا تحظـــى بـــه الرياضـــة البحرينية 
عمومـــا والرياضـــة العســـكرية خصوصا من 
اهتمـــام واضح وكبير من قبـــل جاللة الملك 
وحرصـــه الموصـــول علـــى دعـــم المنتخـــب 

العســـكري في الـــدورة العالميـــة وصوال إلى 
تحقيق هـــذا اإلنجاز الرفيع المســـتوى الذي 
يؤكد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من 

تطور ونماء في العهد الزاهر لجاللته.
وأكـــد أن اهتمـــام جاللـــة الملـــك ومتابعتـــه 
للمنتخـــب العســـكري كان له األثـــر اإليجابي 
فـــي إدخـــال الحماســـة فـــي نفـــوس أبطـــال 
البحريـــن واإلصرار على تخطـــي التحديات 
مهما كبرت في ســـبيل الوصول إلى اإلنجاز 
فكان أبطال البحرين رجال مواقف وتمكنوا 
مـــن هزيمـــة جميـــع المنتخبات وصـــوال إلى 
التوشـــح بالذهب ورفع اســـم وعلم البحرين 

عاليا.
كمـــا أكـــد أن الهتمام صاحب الســـمو الملكي 
الواضـــح  األثـــر  الكريـــم  الـــوزراء  رئيـــس 
البحريـــن  أبطـــال  نفـــوس  فـــي  واإليجابـــي 
الذيـــن بذلـــوا الغالـــي والنفيـــس فـــي ســـبيل 
تحقيـــق اإلنجـــاز وكانـــوا عنـــد حســـن الظن 
بهـــم وتمكنـــوا من تخطي جميع منافســـيهم 
بجدارة واستحقاق والتوشح بذهب الدورة 

العالمية.

العاهل وسمو رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة المؤيد
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برقيـــة تهنئـــة من وزير شـــؤون الدفاع 
حســـن  بـــن  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
منتخـــب  فـــوز  بمناســـبة  النعيمـــي؛ 
القـــدم  لكـــرة  العســـكري  البحريـــن 
األلعـــاب  لـــدورة  الذهبيـــة  بالميداليـــة 
العالميـــة المقامة في جمهورية الصين 

الشعبية، وفيما يلي نص البرقية:
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة... حفظكم 

هللا ورعاكم
عاهل البالد المفدى القائد األعلى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يشـــرفني يـــا صاحب الجاللـــة أن أرفع 
إلـــى مقـــام جاللتكـــم الســـامي خالـــص 
التهانـــي وأطيـــب التبريكات بمناســـبة 
فـــوز المنتخـــب العســـكري لحصولهـــم 
على المركـــز األول والميدالية الذهبية 
فـــي دورة األلعاب العالمية العســـكرية 
الســـابعة المقامـــة في مدينـــة )يوهان( 

وذلـــك  الشـــعبية،  الصيـــن  بجمهوريـــة 
بفضـــل توجيهـــات جاللتكـــم حفظكـــم 
هللا ورعاكـــم التي تبعث فينـــا الفخرو 

االعتزاز.
سيدي حضرة صاحب الجاللة...

رايـــات  لرفـــع  عزمنـــا  مجدديـــن 
الفخـــر والعـــز فـــي مختلـــف المياديـــن 
وبالمستوى المشرف الذي وصلت إليه 
قوة دفاع البحرين بفضل هللا سبحانه 
وتعالـــى ثـــم برعايـــة جاللتكـــم رعاكم 
هللا، داعيـــا هللا القديـــر أن يمـــن علـــى 
جاللتكـــم موفـــور الصحـــة والســـعادة 
وطـــول العمر ويديـــم على قوة الدفاع 
المزيـــد من التطور والقوة والمنعة في 
ظـــل قيادتكـــم الحكيمـــة حفظكم هللا 

ورعاكم.
وتفضلـــوا يـــا صاحـــب الجاللـــة بقبول 

فائق التحية واإلجالل واالحترام...

الفريق الركن وزير شؤون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

جاللة الملك يتلقى تهنئة وزير شؤون الدفاع
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استكمال أعمال البنية التحتية للمشروع بحلول 2021

تعــد “ديــار المحرق” إحدى أكبر مشــاريع التطوير 
العقــاري التنمــوي الشــامل فــي مملكــة البحريــن. 
وهي مدينة حضرية نموذجية بمســاحة إجمالية 
جــزر   7 مــن  مكونــة  مربًعــا  كيلومتــًرا   12 تبلــغ 
مربعــة  كيلومتــرات   10 بمســاحة  مســتصلحه 
40 كيلومتــًرا مــن الواجهــات البحريــة  وامتــداد 
ُصممــت  والتــي  الخالبــة،  الرمليــة  والشــواطئ 
لتكــون نمــوذج للمدينــة المســتقبلية المســتدامة. 
التــي  العناصــر  كافــة  المحــرق”  “ديــار  وتشــمل 
ُتشــكل مجتمًعا متكاماًل من جميع النواحي يضم 

المرافــق الســكنية والتعليميــة والمراكــز الطبيــة 
التجاريــة  والمجمعــات  الترفيهيــة  والمرافــق 
والحدائق والمنتزهات والفنادق ومرافئ السفن، 
لتصبــح بذلــك المكان األمثل لســكن العائالت في 

مجتمع ثري بنسيجه االجتماعي المتالحم.
هــذا وتقــوم “ديــار المحــرق” علــى خلــق أســلوب 
معيشــي مريــح وحيــاة رغيــدة وتجربــة ترقــى 
ألعلى المستويات من خالل العمل على النهوض 
وترســيخ  والمجتمعيــة  الخدميــة  بالجوانــب 
الترابــط بيــن قاطنــي المشــروع، مــع توفيــر أكثر 

المرافــق والمبانــي الخدميــة تطــوًرا، إلــى جانــب 
المؤسسات التعليمية المرموقة ومراكز الخدمات 
علــى  عــالوة  والمســاجد،  الحديثــة  الصحيــة 
أفخــم الفنــادق والمنتجعــات العالميــة والموانــئ 
والشــواطىء المفعمــة بالحيــاة ومراكــز التســوق 
المتنوعــة التي توفر ســبل الترفية واالســتجمام، 
ومــن المرتقــب أن تكــون وجهــة ســياحية واعدة 
وأحد أعمدة التطور االقتصادي التي سوف تنمو 
وتزدهــر على خطى المملكة والرؤية االقتصادية 

.2030

نظرة شاملة حول تقدم األعمال اإلنشائية في موقع المشروع

»ديار المحرق« ُتثري القطاع التعليمي في مملكة البحرين

مشروع »سارات«..

التناغم التام بين الطبيعة ونمط الحياة الحيوي 

   

»ديــــــار المحـــرق« 

مشروع »النسيم«.. جمال الحياة العصرية على الواجهة المائيةمشروع »البارح« .. روح الحياة العصرية الراقية

مشروع »القمرة«

يحتضن منزل األحالم المالئم للعوائل 
»حديقة الديار« ..

أكبر حدائق »ديار المحرق« ، واحة رياضية وترفيهية

قسائم صاالت العرض التجارية ... الموقع األمثل الزدهار األعمال
صاالت العرض التجارية: موقع استراتيجي واستخدامات ال حصر لها
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مشروع “مدينة التنين” انعكاس للثقافة الصينية العريقة..
 السوق التايالندي “تاي مارت” أول سوق متخصص في البحرين

مشروع »ســوق البراحـة« الشعبي ُيساهم 
في الترويج للمنتجات التقليدية 

مراسي البحرين.. رؤية مستقبلية لخلق وجهة سياحية رائدة

وتشمل “ديار المحرق” كافة العناصر التي ُتشكل مجتمًعا 
متكامًل من جميع النواحي يضم المرافق السكنية والتعليمية 
والمراكز الطبية والمرافق الترفيهية والمجمعات التجارية 

والحدائق والمنتزهات والفنادق ومرافئ السفن.

أعمال البنية التحتية 
تشارف على االنتهاء، 

واإلنجاز في 2021

الروح العصرية 
ونمط الحياة 

المتجددة عنوان 
“مراسي البحرين”

حيث تجتمع السكينة 
مع الفخامة، “البارح” 

وجهة الحياة العصرية 
المرفهة

الحميمة والحّس 
االجتماعي الُمرهف في 

“النسيم” في ديار المحرق

مساكن فاخرة 
في مجتمعات 

زاخرة ضمن “ديرة 
العيون”

مجمع “مدينة التنين” 
والسوق التايلندية، المشروع 

الذي يتحدى الحدود 
الجغرافية وُملتقى الثقافات

مشروعي حّي »النور« وحي »الشروق« ديرة العيون.. الوجهة األمثل لسكن العائلت البحرينية

يرتقيان بنمط الحياة التقليدية إلى أرقى المعايير العصرية

قسائم المستودعات.. الفرصة المثالية 
للستثمار في مجتمع حي األعمال

قسائم الفلل التجارية المناسبة
 لتأسيس وتوسعة األعمال 

“مسجد عائشه عبدهللا” في “حي الشروق”“مراسي رزيدنس”“مشروع النسيم”“مشروع البارح”
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العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يعزون خادم الحرمين

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  عاهـــل  بعـــث 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــات تعزيـــة ومواســـاة 
إلـــى عاهل المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
عّبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق 
مواســـاتهم بضحايـــا األمطـــار الغزيـــرة 
التـــي اجتاحت شـــمال شـــرقي المملكة 

وأســـفرت عن سقوط عدد من الضحايا 
والمصابيـــن، ســـائلين المولـــى تعالى أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 

ويلهـــم ذويهم جميـــل الصبر ويمن على 
المصابيـــن بســـرعة الشـــفاء والعافيـــة.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء وصاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 

لرئيـــس مجلس الوزراء، برقيتي تعزية 
ومواساة مماثلتين إلى ولي العهد نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفاع 

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com
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األميرة سبيكة ترعى ملتقى “المرأة وعلوم المستقبل” اليوم
اقتراح سبل جديدة لتعزيز مشاركة المرأة في تخصصات علوم المستقبل واالبتكار

برعايــة كريمــة مــن قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلس األعلــى للمــرأة صاحبة 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ينظم المجلس بالتعاون 
مــع “بوليتكنــك البحريــن” الملتقــى العلمــي “المــرأة البحرينية وعلوم المســتقبل”، 

وذلك صباح اليوم في مقر الكلية.

ويأتي الملتقى كأحد األنشـطة الرئيسة 
المصاحبة ليوم المـــرأة البحرينية الذي 
جـــرى تخصيصـــه هـــذا العـــام لالحتفاء 
وعلـــوم  العالـــي  التعليـــم  فـــي  بالمـــرأة 
الـــذي  الملتقـــى  ويهـــدف  المســـتقبل، 
يقـــام على مدى يومين إلـــى بيان واقع 
المـــرأة البحرينيـــة في مجـــاالت وعلوم 
المســـتقبل، ومناقشة طبيعة التحديات 
التي تواجه المرأة في المجال، وتسليط 
الضوء على دور المؤسسات األكاديمية 

فـــي تعزيز مشـــاركة المرأة في مجاالت 
علوم المســـتقبل، واقتراح سبل جديدة 
لتعزيز مشـــاركة المـــرأة في تخصصات 
وإلقـــاء  واالبتـــكار،  المســـتقبل  علـــوم 
الضـــوء على نمـــاذج مؤثرة تقدمت في 
مجاالت علوم المستقبل محلية دولية، 
وطـــالق اإلطار العام للمبـــادرة الوطنية 
للتوازن بين الجنســـين في مجال علوم 

المستقبل.
وســـيتم خـــالل الملتقـــى اإلعـــالن عـــن 

أســـماء الفـــرق الثالثـــة الفائـــزة في أول 
البحرينيـــة،  للمـــرأة  علمـــي  هاكثـــون 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  كان  والتـــي 
أطلقها بالتعاون مع بولتيكنك البحرين 

ومســـرعة األعمـــال برينـــك بتلكو تحت 
شعار “تنافس وابتكار”؛ بهدف اكتشاف 
البحرينيـــة  المـــرأة  وقـــدرات  مواهـــب 
وتعزيزهـــا وتمكينها مـــن االحتراف في 
المجاالت التقنيـــة والذكية وفق أفضل 
شـــركة  مـــن  بدعـــم  العالميـــة  المعاييـــر 

بتلكو.
“المـــرأة  العلمـــي  الملتقـــى  ويتضمـــن 
البحرينية وعلوم المســـتقبل” جلســـات 
نقاشـــية حـــول مهـــن علـــوم المســـتقبل 
والتوازن بين الجنســـين، والتشـــريعات 
والسياسات واألطر المؤسسية الالزمة؛ 
المســـتقبل،  علـــوم  مجـــاالت  لمواكبـــة 
والتعليـــم والتدريـــب النوعـــي والبحث 

العلمي “إدارة المعرفة”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  مـــن 
االقتصادية حسن فخرو، وذلك بمناسبتي 
فـــوز منتخـــب البحريـــن العســـكري لكـــرة 
القـــدم بالميداليـــة الذهبية لـــدورة األلعاب 
العالميـــة المقامـــة فـــي جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية، وفوز منتخب البحرين الوطني 
لكرة اليـــد وتأهله لدورة األلعاب األولمبية 

في اليابان.
وفيما يلي نص البرقية:

حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 

حفظه هللا ورعاه
تحية إجالل وبعد،،،

بأحـــر  لجاللتكـــم  أتقـــدم  أن  يشـــرفني 
التهاني والتبريكات بمناسبة فوز منتخب 
البحرين العســـكري لكرة القـــدم بالميدالية 
الذهبيـــة لـــدورة األلعاب العالميـــة المقامة 

فـــي جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية وكذلـــك 
لكـــرة  الوطنـــي  البحريـــن  منتخـــب  فـــوز 
األولمبيـــة  األلعـــاب  لـــدورة  وتأهلـــه  اليـــد 
فـــي اليابـــان، وأن هـــذا اإلنجـــاز المشـــرف 
مـــا كان ليتحقـــق لـــوال رعايتكـــم الكريمـــة 
ودعم جاللتكم الســـامي لجميع األنشـــطة 
الرياضيـــة ممـــا أســـهم ذلـــك فـــي تطويـــر 
المسيرة الرياضية والشبابية في المملكة، 
وتحقيق النجاحات واإلنجـــازات العالمية 
ورفع راية مملكة البحرين عاليا في جميع 

المحافل الدولية.
يحفظكـــم  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــا 
ويديمكـــم عـــزا وذخـــرا لمواصلـــة مســـيرة 

البناء والتقدم في بلدنا العزيز.
تفضلـــوا يـــا صاحـــب الجاللة بقبـــول فائق 

تحياتي واحترامي.

د. حسن بن عبدهللا فخرو
مستشار جاللة الملك للشؤون االقتصادية

جاللة الملك يتلقى تهنئة مستشار جاللته للشؤون االقتصادية

ــن تـــعـــازيـــهـــم ومـــواســـاتـــهـــم بــضــحــايــا األمــــطــــار الـــغـــزيـــرة شـــرقـــي الــســعــوديــة ــ ــروا ع ــ ــب ــ ع

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302018 سبتمبر 2019
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

37.233.32538.630.710ممتلكات وآالت ومعدات

-254.561حق استخدام الموجودات
37.487.88638.630.710

الموجودات المتداولة 
المخزون

ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقدية وما في حكمها

56.755
426.418
196.758

60.428
439.923
723.114

679.9311.223.465

38.167.81739.854.175مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات
رأس المال

حساب التعديل في رأس المال
احتياطي قانوني

احتياطي عام
خسائر متراكمة

22.950.150
)2.434.650(

65.681
253.501

)16.356.181(

22.950.150
)2.434.650(

65.681
184.318

)13.697.987(
4.478.5017.067.512مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
الجزء غير المتداول من القرض ألجل

الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار
مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة
منافع نهاية الخدمة للموظفين

15.463.229
132.004

13.861.274
93.765

17.290.378
-

11.502.997
86.524

29.550.27228.879.899

المطلوبات المتداولة
ذمم تجارية دائنة وأخرى

الجزء المتداول من القرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات اإليجار

مبالغ محتجزة دائنة
سحب على المكشوف

476.402
2.359.979

127.439
1.174.121

1.103

495.493
2.235.900

-
1.175.371

-
4.139.0443.906.764

38.167.81739.854.175مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

البيانات المالية المرحلية الموجزة 
لفترة التسعة أشهــر المنتهية في30 سبتمبر 2019

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 أكتوبر 2019
بي دي أو

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

محمد فاروق يوسف المؤيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2017م
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302016 يونيو 2017
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

41.249.04542.267.135ممتلكات، آالت ومعدات

الموجودات المتداولة 

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى

النقدية وشبه النقدية 

72.522
475.375
618.196

153.608
330.315
497.662

1.166.093981.585
42.415.13843.248.720مجموع الموجودات

حقوق المساهمين  والمطلوبات 
 حقوق المساهمين

رأس المال
حساب التغير في رأس المال

احتياطي قانوني
احتياطي عام

الخسائر المتراكمة

22.950.150
)2.434.650(

65.681
70.412

)8.094.556(

22.950.150
)2.434.650(

65.681
38.460

)6.269.577(
12.557.03714.350.064

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

قرض ألجل
مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة
حقوق نهاية الخدمة للموظفين

20.367.610
5.266.869

58.322

20.029.755
3.698.473

65.309

25.692.80123.793.537
المطلوبات المتداولة

ذمم تجارية دائنة وأخرى
الحصة الجارية من القرض ألجل

مبالغ محتجزة دائنة

610.530
1.958.319
1.596.451

688.714
1.636.132
2.780.273

4.165.3005.105.119

29.858.10128.898.656مجموع المطلوبات

42.415.13843.248.720مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

للفترة من 1 يناير 2017
إلى 30 يونيو 2017

للفترة من 1 يناير 2016
إلى 30 يونيو 2016

األنشطة التشغيلية
)2.487.858()1.793.027(خسارة الفترة
التسويــات :

االستهالك
مخصص نهاية الخدمة للموظفين

تكاليف التمويل

1.018.229
10.682

581.133

478.465
21.836

328.474
)1.659.083()182.983(الخسارة التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتشغيل
التغير في المخزون

التغير في ذمم تجارية مدينة وأخرى
التغير في ذمم تجارية  دائنة وأخرى 

التغير في المبالغ المحتجزة الدائنة
مدفوعات مخصص نهاية الخدمة للموظفين

81.086
)145.060(

)78.184(
)1.183.822(

)17.669(

)55.078(
52.022

)991.408(
)63.726(

)4.802(

)2.722.075()1.526.632(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات، آالت ومعدات

إضافات الى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
)139(

-
)207.091((
)559.316(

)766.407()139(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
العائد من القرض ألجل

العائد من المبلغ المستحق لطرف ذي عالقة
تكاليف تمويل مدفوعة

660.042
1.568.396
)581.133(

2.815.602
1.148.141
)328.474(

1.647.3053.635.269صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

120.534146.787صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

497.66298.326النقدية وشبه النقدية كما في بداية الفترة

618.196245.113النقدية وشبه النقدية كما في نهاية الفترة

متمثلة في :

نقد في الصندوق
أرصدة البنوك

5.350
612.846

5.543
239.570

618.196245.113

بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
)غير مدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

للفترة من 1 أبريل 2017 
إلى 30 يونيو 2017

للفترة من 1 أبريل 2016
إلى 30 يونيو 2016

للفترة من 1 يناير 2017 
إلى 30 يونيو 2017 

للفترة من 1 يناير 2016 
إلى 30 يونيو 2016 

إيرادات التشغيل
تكلفة التشغيل

891.537
)383.678(

496.330
)645.600(

1.597.634
)822.104(

613.196
)833.131(

)219.935(775.530)149.270(507.859إجمالي الربح/)الخسارة(

المصروفات
تكاليف الموظفين

المصروفات اإلدارية والعمومية
مصروفات الشركة

مصاريف ما قبل التشغيل 
اإلستهالك

تكاليف التمويل

)213.510(
)214.001(

)62.182(
-

)466.359(
)302.480(

)279.780(
)153.124(

)44.962(
)116.671(
)357.558(
)258.417(

)441.248(
)399.386(
)128.561(

-
)1.018.229(

)581.133(

)375.989(
)184.659(

)81.469(
)818.867(
)478.465(
)328.474(

)1.258.532()1.210.512()2.568.557()2.267.923(

)2.487.858()1.793.027()1.359.782()750.673(خسارة الفترة المحولة للخسائر المتراكمة

)0.013()0.008()0.006()0.003(الخسارة األساسية والمخففة للسهم

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م
)غيرمدققة( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التغير في 

رأس المال
احتياطي 

المجموعالخسائر لمتراكمةاحتياطي عامقانوني

19.427.415)1.153.766(-65.681)600.000(15.000.0006.115.500كما في 1 يناير 2016

-----)7.950.150(7.950.150تحويل إلى رأس المال

----)1.834.650(1.834.650-تأثير التحويل
)2.487.858()2.487.858(-----خسارة الفترة

-)12.264(12.264----التحويل الى االحتياطي العام

16.939.557)3.653.888(65.68112.264)2.434.650(-22.950.150كما في 30 يونيو 2016 

14.350.064)6.269.577(65.68138.460)2.434.650(-22.950.150كما في 1 يناير 2017
)1.793.027()1.793.027(-----خسارة الفترة

-)31.952(31.952----التحويل الى االحتياطي العام
12.557.037)8.094.556(65.68170.412)2.434.650(-22.950.150كما في 30 يونيو 2017

البيانات المالية المرحلية الموجزة لفترة الستة 
أشهــر المنتهية في 30 يونيــو 2017م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 8 أغسطس 2017م
جرانت ثورنتون - عبدالعال

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي 
رئيس مجلس اإلدارة

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز  لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2019

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2018

األنشطة التشغيلية
)2.863.563()2.589.011(صافي الخسائر للفترة

التسويـات:
1.410.0401.411.174استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

135.780-الخسارة الناتجة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
1.286.7181.216.605تكاليف تمويلية

-99.246إطفاء على حق استخدام الموجودات
-12.016مصاريف الفوائد على التزامات اإليجار
1.050-مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)2.580(3.673المخزون

13.50570.030ذمم تجارية مدينة وأخرى
)15.563()19.091(ذمم تجارية دائنة وأخرى

)424.585()1.250(مبالغ محتجزة دائنة
7.24119.410منافع نهاية الخدمة للموظفين، صافي

)452.242(223.087صافي التدفقات النقدية الناتجة من/)المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)29.451()12.655(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

11.500-المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)17.951()12.655(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-)106.380(العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

)1.282.041()1.703.070(صافي التغير في قرض ألجل
2.358.2773.561.383صافي التغير في مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة

)1.216.605()1.286.718(تكاليف تمويلية مدفوعة

1.062.737)737.891(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/الناتجة من األنشطة التمويلية

592.544)527.459(صافي )النقص(/الزيادة في النقدية وما في حكمها

723.114225.000النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

195.655817.544النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

النقدية وما في حكمها 196.758817.544متمثلة فـي: 
سحب على المكشوف  )1.103(-

195.655817.544

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2019

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2018

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2019

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

2.306.1162.148.421713.547661.359إيرادات التشغيل

)366.179()342.784()1.052.840()992.076(تكاليف التشغيل

1.314.0401.095.581370.763295.180أرباح التشغيل للفترة

--118.751-إيرادات أخرى

1.314.0401.214.332370.763295.180

مصروفات غير تشغيلية
)403.519()385.252()1.450.116()1.206.293(مصروفات عمومية وإدارية 

)476.150()475.258()1.411.173()1.410.040(استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
)450.346()428.038()1.216.606()1.286.718(تكاليف تمويلية

)3.903.051()4.077.895()1.288.548()1.330.015(

)1.034.835()917.785()2.863.563()2.589.011(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.005()0.004()0.012()0.011(الخسارة األساسية والمخففة للسهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني( 

رأس المال
حساب التعديل
في رأس المال

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العـام

خسائر
المجمــوعمتراكمة

10.741.206)9.939.107(65.68199.132)2.434.650(22.950.150في 31 ديسمبر 2017

)2.863.563()2.863.563(----صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة

-)60.153(60.153---المحول إلى االحتياطي العام

7.877.643)12.862.823(65.681159.285)2.434.650(22.950.150في 30 سبتمبر 2018 

7.067.512)13.697.987(65.681184.318)2.434.650(22.950.150في 31 ديسمبر 2018

)2.589.011()2.589.011(----صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة

-)69.183(69.183---المحول إلى االحتياطي العام

4.478.501)16.356.181(65.681253.501)2.434.650(22.950.150في 30 سبتمبر 2019 

سمو الملكي األمير محمد بن سلمانخادم الحرمين الشريفين

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك



تـــرأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة الجلســـة االعتيادية 
األســـبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر 
القضيبيـــة صباح أمس، وقد أدلى األمين 
العام لمجلس الوزراء ياســـر الناصر عقب 

الجلسة بالتصريح التالي:
أشـــاد صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
البـــاد  الـــوزراء برعايـــة عاهـــل  مجلـــس 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة لمعرض البحريـــن الدولي للدفاع 
)بايـــدك( 2019 الذي افتتح أمس، ورحب 
ســـموه بالمشـــاركين في المعـــرض، معربا 
عـــن تمنياتـــه للقائمين عليـــه كل التوفيق 
والنجاح، منوها سموه بأهمية إقامة هذا 
المعـــرض فـــي تكريـــس ســـياحة األعمال 
وفـــي  البحريـــن،  بمملكـــة  والمعـــارض 
جعلهـــا مركـــزا للمحافل الدوليـــة ومنصة 

لاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا.
الملكـــي  الســـمو  أحـــاط صاحـــب  بعدهـــا 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء المجلس 
بنتائـــج الزيـــارة التـــي قام بها ســـموه إلى 

اليابان وحضوره مراســـم تنصيب جالة 
األمبراطور نـــارو هيتو أمبراطور اليابان، 
ولقـــاء ســـموه برئيـــس الـــوزراء اليابانـــي 
شـــنزو أبـــي، وفـــي هـــذا الصدد، فقـــد أكد 
مجلـــس الـــوزراء أهمية هـــذه الزيارة في 
زيادة التعـــاون الثنائي وتنســـيق الجهود 
بعمـــق  المجلـــس  أشـــاد  فيمـــا  لتطويـــره، 
العاقـــات والتعـــاون الثنائـــي البحرينـــي 
اليابانـــي، وحـــرص البلديـــن علـــى ســـبل 
تعزيزها ودعمها في المجاالت المختلفة.

بعـــد ذلك، أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء بالنجاحات 
المتتاليـــة التـــي تحققها مملكـــة البحرين 
في المجاالت الرياضية المختلفة وآخرها 
العســـكرية  العالـــم  بطولـــة  لقـــب  إحـــراز 
الســـابعة لكرة القـــدم المقامة ضمن دورة 
األلعاب العالمية العسكرية في جمهورية 
الصين الشـــعبية، وتأهـــل منتخب مملكة 
البحريـــن لكـــرة اليـــد إلـــى دورة األلعـــاب 

األولمبيـــة طوكيـــو 2020، وأثنى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء علـــى جهـــود المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة برئاســـة ســـمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة وعطاء شـــباب 
مملكـــة البحرين ورياضييهـــا ومنجزاتهم 
في الميادين المختلفة التي عكست روح 
الوطنية واالنتماء، وشكرهم سموه على 
مـــا يوالون بذلـــه من جهود؛ مـــن أجل أن 

تحرز مملكة البحرين نتائج مشـــرفة في 
المحافل الدولية في مختلف المجاالت. 

بـــدور  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا، 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودعم دولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة فـــي الترتيب 
التفـــاق الريـــاض بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس االنتقالي بما يعكس حرصهما 
على تحقيق األمن واالســـتقرار وإرســـاء 
الســـام في اليمن الشقيق والحفاظ على 

وحدته.

المنامة - بنا

عطاء شباب البحرين ورياضييها ومنجزاتهم عكست روح االنتماء
سمو ولي العهد يشيد برعاية العاهل معرض “بايدك” ويؤكد أهميته لتكريس سياحة األعمال
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بعد ذلك نظـــر المجلس في المذكرات 
المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه، وذلك 

على النحو التالي:
 أوال: بحـــث مجلس الوزراء مشـــروع 
واإلعـــام  الصحافـــة  تنظيـــم  قانـــون 
توصيـــة  تضمنتـــه  مـــا  علـــى  واطلـــع 
اللجنة الوزارية للشـــؤون االجتماعية 
والشـــباب  واإلعـــام  واالتصـــاالت 
برئاســـة نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو 
الفنيـــة  الجوانـــب  بشـــأن  خليفـــة 
لمشـــروع القانـــون، وبمـــا انتهـــت إليه 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشريعية بشـــأن جوانبه القانونية، 
فيما عرض وزير شؤون اإلعام ما تم 
من تنســـيق بشأن مشروع القانون مع 
الجهـــات ذات العاقـــة واالختصاص، 
وقد قرر المجلس استكمال بحثه في 

الجلسة المقبلة. 
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتعرض  ثانيـــا: 
تقريًرا حول أداء مملكة البحرين في 
تقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال 
الدولـــي،  البنـــك  عـــن  الصـــادر   2020
والذي عرضه وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي، وقد أظهر التقرير أن مملكة 
البحرين حققت قفـــزة نوعية لتصبح 
ضمن قائمـــة أفضل عشـــر اقتصادات 

تقدمـــت  وقـــد  تحســـنا،  العالـــم  فـــي 
المملكـــة بحســـب التقريـــر 19 مركـــزا 
عالميـــا   43 المرتبـــة  علـــى  وحصلـــت 
مقارنـــة بالعـــام الماضـــي )المرتبة 62( 
وثـــق  كمـــا  الثانيـــة عربيـــا،  والمرتبـــة 
تـــم  التـــي  اإلجـــراءات  أهـــم  التقريـــر 
تنفيذهـــا في 10 مجاالت من أنشـــطة 
األعمـــال في 190 اقتصـــادا خال 12 
شهرًا تنتهي في مايو 2019. كما أظهر 
التقرير تســـجيل المملكة ألعلى نقاط 
فـــي تاريخهـــا عنـــد 76 درجـــة مقارنة 
الماضيـــة،  الســـنوات  خـــال  بأدائهـــا 
وقد تبوأت مملكـــة البحرين الصدارة 
بتطبيقها عدًدا قياسًيا من اإلجراءات 
التنظيمية التي عكست مدى تحسين 
منـــاخ ممارســـة األعمال فـــي المملكة، 
ومـــن أهمهـــا، إصـــدار قانـــون جديـــد 
إلعـــادة التنظيـــم واإلفـــاس، وتعزيز 
حقـــوق أقلية المســـاهمين، وتنشـــيط 
البنـــاء  تراخيـــص  اســـتصدار  عمليـــة 
من خـــال منصـــة الكترونية متطورة 
تربـــط عـــدًدا مـــن الجهـــات الحكومية 
ذات العاقـــة. كمـــا تـــم تســـهيل إنفاذ 
إنشـــاء محكمـــة  خـــال  مـــن  العقـــود 
تجاريـــة متخصصـــة، ووضـــع معايير 
الرئيســـة  المحاكـــم  لجلســـات  زمنيـــة 
وطرح خدمة اإلشعارات اإللكترونية.

ثالثـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
فـــي  الداخليـــة ممثلـــة  توقيـــع وزارة 
اتفاقيـــة  علـــى  الجمـــارك  شـــؤون 
االعتـــراف المتبادل بتطبيق المشـــغل 
االقتصادي المعتمـــد مع الهيئة العامة 
للجمارك بالمملكة العربية الســـعودية، 
رفعهـــا  التـــي  االتفاقيـــة  وتهـــدف 
وزيـــر الداخليـــة إلـــى زيادة التنســـيق 
والتعـــاون في المجـــال الجمركي بين 
البلديـــن الشـــقيقين وذلـــك فـــي ضوء 
التوصيـــة المرفوعة بهـــذا الخصوص 
من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
وزيـــر  عرضهـــا  التـــي  والتشـــريعية 
التربيـــة والتعليم نائـــب رئيس اللجنة 

المذكورة.  
رابعـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
ميثـــاق التعاون بين الـــدول المصدرة 
للنفـــط “أوبـــك” والـــدول المنتجـــة من 
النفـــط  إنتـــاج  مجـــال  فـــي  خارجهـــا 
واســـتهاكه، وفـــوض المجلـــس وزير 
ويهـــدف  عليـــه،  بالتوقيـــع  النفـــط 
ميثـــاق التعـــاون أعـــاه إلـــى تنســـيق 
الجهـــود وتعزيـــز التعاون بيـــن الدول 
األعضـــاء في منظمـــة األوبك والدول 
المنتجـــة مـــن خارجهـــا وإلى تنســـيق 
اســـتقرار  إلـــى  الهادفـــة  السياســـات 
بمـــا يحقـــق مصالـــح  النفـــط  أســـواق 

المنتجيـــن والمســـتهلكين واالقتصـــاد 
العالمـــي، وقـــد جـــاء ذلـــك فـــي ضوء 
التوصيـــة المرفوعة لهـــذا الغرض من 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
وزيـــر  عرضهـــا  التـــي  والتشـــريعية 
التربيـــة والتعليم نائـــب رئيس اللجنة 

المذكورة. 
خامســـا: تابـــع مجلـــس الـــوزراء 115 
 371 بقيمـــة  التنفيـــذ  قيـــد  مشـــروعا 
مليون دينار في ثاثة قطاعات، وهي 
الطـــرق والصـــرف الصحـــي والمباني، 
وذلـــك من خـــال المذكـــرة المرفوعة 
األشـــغال  وزيـــر  مـــن  الغـــرض  لهـــذا 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 

العمرانـــي، فيمـــا اســـتعرض المجلـــس 
المناقصـــات التـــي طرحت وأرســـيت 
خـــال العام الجـــاري، وقـــرر المجلس 
اســـتكمال بحثهـــا فـــي جلســـة مقبلـــة 
فـــي ضـــوء توجيهات صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 

بخصوصها.
سادســـا: وافـــق مجلس الـــوزراء على 
مذكـــرة تفاهـــم بشـــأن برنامـــج العمل 
المواصـــات  وزارة  بيـــن  التنفيـــذي 
واالتصـــاالت بمملكة البحرين والهيئة 
بدولـــة  المدنـــي  للطيـــران  العامـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، والتـــي 
تهـــدف إلى تعزيز التعاون والتنســـيق 
بيـــن البلدين الشـــقيقين فـــي مجاالت 
الماحـــة الجويـــة، وذلـــك مـــن خـــال 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغرض من 

وزير المواصات واالتصاالت.  
ســـابعا: أحـــال مجلـــس الـــوزراء وفق 
والقانونيـــة  الدســـتورية  اإلجـــراءات 
مشـــروعي  النـــواب  مجلـــس  إلـــى 
قانونيـــن تمـــت صياغتهمـــا في ضوء 
االقتراحيـــن بقانونيـــن المقدميـــن من 
مجلس الشورى مشفوعين بمذكرتين 
برأي الحكومة حولهما، األول مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام المرســـوم 

بقانـــون رقم )15( لســـنة 2002 بشـــأن 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب، والثاني 
مشـــروع قانون بشـــأن نظـــام انتخاب 

أعضاء المجالس البلدية.   
وفي بند التقارير الوزارية، استعرض 
مجلس الـــوزراء أربعة تقارير وزارية، 
اثنـــان مـــن وزيـــر الخارجيـــة بنتائـــج 
القمـــة الثامنـــة عشـــرة لرؤســـاء دول 
وحكومـــات دول عـــدم االنحيـــاز فـــي 
الـــذي  أذربيجـــان  بجمهوريـــة  باكـــو 
حضـــره بتكليـــف من حضـــرة صاحب 
الجالـــة الملـــك، والثاني بشـــأن نتائج 
اجتماع المجموعة األساســـية لمؤتمر 
ميونـــخ لألمن الذي عقد فـــي القاهرة 
مؤخـــرا. أمـــا التقرير الثالـــث، فهو من 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
بشـــأن نتائـــج االجتماعـــات الســـنوية 
لمجموعـــة البنـــك الدولـــي وصنـــدوق 
النقـــد الدولـــي التـــي عقـــدت مؤخـــرا 
المتحـــدة  بالواليـــات  واشـــنطن  فـــي 
مـــن  الرابـــع  والتقريـــر  األميركيـــة، 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي بشـــأن نتائـــج 
االجتمـــاع الثانـــي والعشـــرين للوزراء 
المعنييـــن بشـــؤون البلديـــات بمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية الذي 

عقد في مسقط مؤخرا.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

مجلس الوزراء: 
زيارة األمير 

سلمان لليابان 
تسهم في زيادة 

التعاون الثنائي

بحث مشروع 
قانون تنظيم 

الصحافة واإلعالم 
في الجلسة 

المقبلة

الحكومة تتابع 
115 مشروعا 

قيد التنفيذ 
بقيمة 371 
مليون دينار



نيابة عن عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
افتتــح ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، معــرض ومؤتمر البحريــن الدولي 
للدفاع )بايدك 2019( في نســخته الثانية أمس في مركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات والذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وأكـــد صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
البحريـــن  مملكـــة  أن  الـــوزراء  مجلـــس 
تواصـــل العمـــل علـــى تعزيـــز دور القطاع 
مقوماتـــه  ورفـــد  والعســـكري  الدفاعـــي 
مـــن خـــال توظيـــف مختلـــف الوســـائل 
التكنولوجية الحديثة بما يصب في دعم 
هـــذا القطـــاع وزيـــادة قدرتـــه التنافســـية 
على جميع األصعدة، مشيرا سموه إلى ما 
تحظى به قوة دفاع البحرين من اهتمام 
من قبل عاهل الباد القائد األعلى، والذي 
تحفيـــز  بأهميـــة  جالتـــه  رؤيـــة  تجســـد 
الكـــوادر الوطنيـــة فـــي المجـــال الدفاعي 
والعسكري وتوفير اإلمكانات الازمة لهم 
بما يواكب التقدم التكنولوجي العسكري 
للوصـــول إلـــى مســـتويات متقدمـــة مـــن 

الجهوزية والفاعلية.
الفتا ســـموه إلى أن المملكة مستمرة في 
تحفيز البيئـــة اإلبداعية بما يعزز االبتكار 
في الصناعات الحديثة واالســـتثمار فيها 
بمـــا يســـهم في توفير المزيـــد من الفرص 
الواعـــدة التـــي تصـــب في صالـــح الوطن 

والمواطن.
وأشـــار ســـموه إلى ما يتمتع به االقتصاد 
البحرينـــي من مقومات تســـهم في تنمية 
قطـــاع الصناعات الدفاعية والعســـكرية، 
البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 
دعـــم  فـــي  2030، ويصـــب  االقتصاديـــة 
أهداف التنمية المستدامة ويحقق األمن 
واالســـتقرار فـــي المنطقة، منوها ســـموه 
بأن التحديات الراهنة تســـتوجب تضافر 
مختلف الجهود الدولية، ومواصلة رســـم 
السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى 
تحقيق التكامل التكنولوجي في القطاع 

الدفاعي والعسكري.
ولدى وصول ســـموه كان في االســـتقبال 
القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
الركـــن  الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  ووزيـــر 
ورئيـــس  النعيمـــي،  حســـن  بـــن  عبـــدهللا 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن 
صقـــر النعيمي، ومستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا 
لمعـــرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 

“بايدك 2019” ســـمو اللواء الركن الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
وعـــدد من كبـــار الضيـــوف والمســـؤولين 
المشـــاركين  العســـكريين  والقـــادة 
والمدعويـــن لهـــذا الحـــدث الدولـــي مـــن 
عزفـــت  وقـــد  المملكـــة،  وخـــارج  داخـــل 
الفرقـــة الموســـيقية الســـام الوطني، ثم 
صافح صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء أعضـــاء اللجنـــة العليـــا 

المنظمة للمعرض.
وقـــال ســـموه إن انعقاد معـــرض ومؤتمر 
البحريـــن الدولـــي للدفاع )بايـــدك 2019( 
فـــي نســـخته الثانيـــة يعكـــس مـــا وصلت 
المملكـــة مـــن نجـــاح علـــى صعيـــد  إليـــه 
تنظيم واســـتضافة المؤتمرات اإلقليمية 
التوجهـــات  تخـــدم  التـــي  والدوليـــة، 
الراميـــة إلـــى تقديم مختلف التســـهيات 

الســـتقطاب مزيد من الشـــركات العالمية 
فـــي مختلف المجـــاالت، كمـــا أن حصول 
معرض ومؤتمر البحريـــن الدولي للدفاع 
)بايـــدك 2017( فـــي نســـخته األولى على 
يقـــام  تجـــاري  معـــرض  أفضـــل  جائـــزة 
علـــى مســـاحة تزيـــد علـــى 10 آالف متـــر 
مربـــع فـــي حفـــل توزيـــع جوائـــز الشـــرق 
األوســـط لألحـــداث والفعاليـــات الخاصة 
)للعـــام 2018( مؤشـــر علـــى مـــدى التطور 
الذي تشـــهده مملكة البحريـــن في قطاع 

المعارض والمؤتمرات.
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  وأعـــرب صاحـــب 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
شـــكره  عـــن  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
التـــي  الطيبـــة  الجهـــود  لـــكل  وتقديـــره 
بذلـــت إلعـــداد وتنظيم لمعـــرض ومؤتمر 
البحريـــن الدولي للدفـــاع )بايدك 2019(، 
وإظهاره بالصورة المشرفة أمام ضيوف 
البـــاد ســـواًء مـــن الـــوزارات أو الهيئات 

أو الشـــركات، وخص ســـموه بالشكر قوة 
دفاع البحرين، ومستشار األمن الوطني 
اللجنـــة  رئيـــس  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد 
العليـــا المنظمـــة للمعـــرض اللـــواء الركـــن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
وأعضـــاء اللجنة على جهودهم وحســـن 
تنظيمهـــم وتعاونهم مع جميع الشـــركات 
المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، 
كما شـــكر سموه المشـــاركين في معرض 
ومؤتمـــر البحرين الدولـــي للدفاع )بايدك 
التوفيـــق  دوام  للجميـــع  متمنيـــا   )2019

والنجاح.
وقـــام صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء بجولة في المعرض اطلع 
خالهـــا على أحدث المنظومات الدفاعية 
قطـــاع  فـــي  العســـكرية  والتكنولوجيـــا 
)البريـــة والجويـــة  الصناعـــات الدفاعيـــة 
والبحريـــة( ألكثـــر مـــن 200 شـــركة بيـــن 
مصنعة ومزودة للتكنولوجيا والخدمات 
بزيـــادة 30 % للمســـاحة اإلجماليـــة عـــن 

النسخة األولى للمعرض “بايدك 2017”.

سمو ولي العهد لدى افتتاحه معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع )بايدك 2019(

المنامة - بنا

تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري ورفد مقوماته بالتكنولوجيا الحديثة
نيابة عن جاللة الملك... سمو ولي العهد يفتتح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع “بايدك 2019”

رسم السياسات 
واإلستراتيجيات لتحقيق 

التكامل التكنولوجي 
في القطاع الدفاعي 

والعسكري

النسخة الثانية شهدت 
زيادة بنسبة 30 % 

للمساحة اإلجمالية 
عن النسخة األولى 

لمعرض “بايدك”
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رفع مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع )بايدك 2019(  اللواء الركن 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أســمى آيات الشــكر والعرفان الى مقام عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة علــى تفضــل جاللتــه برعايتــه الكريمة لهــذه التظاهرة الدوليــة الفريدة والمرموقة، مرّحبًا ســموه بمشــاركة وحضور نخب بــارزة وكفاءات 

متخصصة من صناع القرار والقادة العسكريين والدبلوماسيين واألكاديميين في مملكة البحرين واحة األمان وموطن التحضر والحوار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ســـموه في حفل 
“التكنولوجيـــا  مؤتمـــر  فعاليـــات  افتتـــاح 
العســـكرية في الشرق األوسط” الذي اقيم 
مســـاء اليوم في فندق الفورسيزنز خليج 
البحريـــن برعايـــة القائد العام لقـــوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد أن 
معرض ومؤتمر )بايـــدك( يأتي في مقدمة 
المعـــارض الدوليـــة والمتلقيـــات الفكريـــة 
طابعـــه  يضفـــي  كمـــا  وتواصـــا،  شـــموال 
الخـــاص ليمثل شـــراكة نوعية بين التطور 
التقني والفكر االستراتيجي، وبات يتمتع 
بســـمعة طيبة ومكانة رائـــدة ألننا أردنا أن 

نكون في الصدارة.
بحصـــول  اعتـــزازه  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
)بايدك( عن جدارة واستحقاق على جائزة 
 ILEA الجمعيـــة الدولية للفعاليـــات الحية
كأفضل معرض في الشـــرق األوسط يقام 
علـــى مســـاحة تزيـــد علـــى 10 آالف متـــر 

مربع.
وأضاف سموه: “جاء اختيارنا للتكنولوجيا 
العســـكرية كعنوان لمؤتمر النسخة الثانية 
باعتبارهـــا مـــن المجـــاالت الحيوية، حيث 
واقعـــا  التكنولوجيـــة  الطفـــرات  خلقـــت 
جديدا من الفرص والقـــدرات، كما أفرزت 
تحديات غير مســـبوقة، ونســـتطيع القول 
ان شـــكل وحجـــم النزاعات يتغيـــر بوتيرة 
التكنولوجيـــا  لتطـــورات  تبعـــا  متســـارعة 
العســـكرية. وعلـــى مدى العقـــود الماضية، 
شـــهد العالـــم ظهـــور أجيـــال جديـــدة مـــن 

األســـلحة والمعـــدات اعتمادًا علـــى الذكاء 
االصطناعـــي والتصنيـــع المتقـــدم وعلـــوم 
والماحـــظ  وغيرهـــا.  الكـــم  ميكانيـــكا 
تتحـــول  الدولـــي  الصـــراع  طبيعـــة  ان 
تدريجيـــا مـــن جيوسياســـية واقتصاديـــة 
الـــى جيوتكنولوجيـــة، وبالتأكيد ســـتكون 
والتكنولوجيـــات  اإللكترونيـــة  الحـــروب 
فـــي حـــروب  الحاســـم  العامـــل  الجديـــدة 

المستقبل”.
واكـــد ســـموه أن منطقة الشـــرق األوســـط 
تشـــهد اختـــال تـــوازن النظـــام اإلقليمـــي 
ومرحلة شديدة االضطراب، من مظاهرها 
الحـــروب القادمة على اإلرهاب والطائفية 
واإلعـــام الموجـــه وتقويض المؤسســـات 
الـــدول  فـــي شـــؤون  الوطنيـــة والتدخـــل 
الداخليـــة. وبنظـــرة على خارطـــة أحداث 
بيـــن جبهتيـــن،  التمايـــز  المنطقـــة، يمكـــن 
إحداهمـــا تضم رعـــاة اإلرهـــاب والفوضى 
هـــي  األخـــرى  الجبهـــة  بينمـــا  والخـــراب، 
تحالـــف االعتـــدال واالســـتقرار والتنميـــة، 
والتـــي تكافـــح بنجـــاح إلحبـــاط مشـــاريع 

ومخططات الهيمنة والعنف والفتنة.
وأكـــد ســـموه أن االعتـــداءات اإلرهابيـــة 
المدنيـــة  النفـــط  ناقـــات  علـــى  المدانـــة 
وعلـــى معمليـــن نفطييـــن تابعيـــن لشـــركة 
أرامكو الســـعودية وجهت تحذيرا جديدا 
للمجتمع الدولي بأســـره، بضرورة مواجهة 
لـــه، وضمـــان  الراعيـــة  والـــدول  اإلرهـــاب 
ســـامة الممـــرات البحريـــة، مؤكدا ســـموه 
موقـــف البحريـــن الثابـــت بالوقـــوف إلـــى 
جانـــب المملكـــة العربيـــة الســـعودية ضـــد 

كل مـــن يحاول المســـاس بأمنهـــا أو يهدد 
مـــن  تتخـــذه  فيمـــا  ودعمهـــا  اســـتقرارها، 
إجـــراءات لحمايـــة مؤسســـاتها والدفـــاع 
عـــن مصالحهـــا. كمـــا اكـــد ســـموه مضـــي 
مملكـــة البحريـــن قدمـــًا فـــي مســـاندة كل 
تحـــرك ومبادرة من أجـــل إيجاد بيئة آمنة 

ومزدهرة في منطقتنا.
ومؤتمـــر  معـــرض  أن  ســـموه  وأوضـــح 
“بايدك” سيســـهم من خال حلول ابداعية 
الممـــرات  تأميـــن  فـــي  وتقنيـــات حديثـــة 
المائية في الشرق االوسط وضمان المرور 
اآلمن وحرية الماحة بما يحقق اســـتقرار 

امن الطاقة وازدهار التجارة الدولية.
وزاد ســـموه: “إن انتمائـــي إلى قـــوة دفاع 
دائـــم،  وفخـــر  حيـــاة،  ســـيرة  البحريـــن، 
بمؤسسة عصرية رائدة ومتطورة، تشكل 
عـــن  للدفـــاع  المنيـــع  والحصـــن  البنيـــان 
وحدة وســـيادة الوطن، وتمثل قوة سام 
واستقرار لألمن اإلقليمي، بمساهماتها في 
العديـــد من المهام العســـكرية واإلنســـانية 
المشـــرفة، وقدمـــت تضحيـــات غاليـــة من 
الشـــرف  ســـاحات  فـــي  األبـــرار  شـــهدائنا 

والبطولة”.
ونـــوه ســـموه بمزيد مـــن االعتـــزاز بالرؤية 
الســـمو  لصاحـــب  والســـديدة  الحكيمـــة 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
مقدمـــا  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
ســـموه التحية والتقديـــر لصاحب المعالي 
القائـــد العام المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة لما يبذلـــه من جهود 

مخلصة وكبيرة لتحقيق أعلى مســـتويات 
الكفاءة والجاهزية.

واكد ســـموه أن االســـتثمار فـــي األمن هو 
الركيزة األساســـية لنمـــو االقتصاد وتعزيز 
االستقرار في ظل التحديات التي تواجه 
التكنولوجيـــا  وتلعـــب  والعالـــم  المنطقـــة 
الحديثـــة دورا مؤثـــرا فـــي هـــذا المجـــال. 
اإلصاحـــي  النهـــج  أن  ســـموه  اكـــد  كمـــا 
لجالـــة عاهـــل الباد المفـــدى كان متقدما 
فـــي طرحـــه ورائـــدا فـــي فلســـفته عندمـــا 
وضـــع قبـــل عقديـــن مـــن الزمـــن التطـــور 
التقـــدم  مصـــادر  كأحـــد  التكنولوجـــي 
الوطني وكرافد أساس في رؤية البحرين 
2030 وجعلتـــه قـــوة دفـــاع  االقتصاديـــة 
البحريـــن فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا، مشـــيرا 
ســـموه إلى قطع شـــوط مهم فـــي ميادين 
االبتـــكار والحوســـبة الســـحابية والتحول 
الرقمـــي لدعـــم االقتصـــاد الذكـــي وتوفير 
المزيـــد مـــن فـــرص العمل وتنويـــع مصادر 

الدخل الوطني.
الملكـــي  التوجيـــه  أن  ســـموه  وبيـــن 

الســـامي بأن تباشـــر الحكومة وضع خطة 
شـــاملة للتعامـــل مـــع متطلبـــات االقتصاد 
الرقمـــي بتبنـــي وتوظيف تقنيـــات الذكاء 
اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  فـــي  االصطناعـــي 
والخدميـــة، يأتي تأكيدًا على أن المواطن 
ينعكـــس  أن  األهميـــة  ومـــن  الغايـــة،  هـــو 
كل تطـــور علـــى تعزيز مســـتوى معيشـــته 

وضمان أمنه ورفاهيته.
شـــخصيا  “يســـعدني  ســـموه:  واســـتطرد 
بـــن  )ناصـــر  مـــع جائـــزة  الكبيـــر  التفاعـــل 
لتحفيـــز  العســـكري(  لابتـــكار  حمـــد 
وتعزيـــز اإلبداع العســـكري، وتبنـــي أفكار 
الموهوبيـــن والمتميزين عن طريق توفير 
بيئة تنافســـية لارتقاء بثقافـــة االبتكار”، 
معربـــًا ســـموه عـــن شـــكره الجزيل لســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة لمبادراته 
الملهمـــة في هـــذا المضمـــار ومنها: إطاق 
مســـابقة االبتكار في الـــذكاء االصطناعي 
وتدشـــين أكاديميـــة الـــذكاء االصطناعي 
الوطنـــي،  التعليـــم  مخرجـــات  لدعـــم 
مشـــيرا ســـموه إلـــى أن هـــذه الخطـــوات 

تســـتكمل الجهـــود الراميـــة إلـــى أن تكون 
مملكـــة البحريـــن مركـــز إنتـــاج وتصديـــر 
التكنولوجيـــا العســـكرية وقاعـــدة مائمة 
لصناعـــات عاليـــة التقنيـــة والجـــودة عبـــر 

شراكات ممتدة ومجدية.
وأضـــاف ســـموه: “مـــع احتفالنا هـــذا العام 
بحلـــول الذكرى المئويـــة للتعليـــم والعمل 
مـــن  لمزيـــد  نطمـــح  والبلـــدي،  الشـــرطي 
االســـتثمار فـــي المعرفة الســـيما مع توافر 
تحتيـــة  وبنـــى  مؤهلـــة  بشـــرية  كـــوادر 
مميـــزة  وخدمـــات  حديثـــة،  واتصـــاالت 
لألعمال وتسهيات أخرى. وأؤكد من هذا 
المنبـــر بأننا ســـنمضي في الســـباق التقني 
بـــكل عزيمـــة ولـــن نتخلف عـــن الركب، بل 
ســـنكون في المقدمـــة كدولـــة بازغة على 
المســـتوى التكنولوجي تدعمها مؤشـــرات 
دولية مبشـــرة. وأود في هذه المناسبة أن 
أحيـــي الخطـــوات الناجحـــة لألشـــقاء في 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
توطيـــن  مجـــال  فـــي  المتحـــدة  العربيـــة 

تكنولوجيا الصناعات العسكرية”.
واكـــد ســـموه أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
جالـــة عاهـــل الباد المفـــدى دولة تعايش 
أزمـــات  إنهـــاء  وســـام وتدعـــم مســـاعي 
اإلقليم والعالم بشـــكل شـــامل ومســـتدام، 
وفـــي الوقت ذاته ال نقبل المســـاومة على 
مبادئنـــا وثوابتنـــا، وســـنبقى ســـدا منيعـــا 
ضد اإلرهـــاب ومحاوالت تقويض أســـس 
االســـتقرار اإلقليمـــي ومنـــع نشـــر التطرف 

والتعصب.
وختـــم ســـموه كلمتـــه بالقـــول: “كمواطـــن 
من أهـــل البحرين الكـــرام، أعتز بأن نكون 
جميعـــًا تحـــت رايـــة الوطـــن الخفاقة، فا 
مكان لفكر متعصـــب.. وال مجال لفرقة او 
تحزب. كما آمـــل ان يكون خليجنا، خليج 
األمـــل والفرص والتقـــدم.. ال خليج التوتر 

والنزاع”.

المنامة - بنا

سنبقى سدا منيعا ضد اإلرهاب ومحاوالت تقويض االستقرار اإلقليمي
بأمنها المساس  يحاول  من  كل  ضد  السعودية  جانب  إلى  بالوقوف  ثابت  البحرين  موقف  حمد:  بن  ناصر 

سمو الشيخ ناصر بن حمد يلقي كلمته



أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وألقـــى 
للدراســـات  البحريـــن  مركـــز 
والدوليـــة  االســـتراتيجية 
والطاقة “دراسات” رئيس مؤتمر 
فـــي  العســـكرية  “التكنولوجيـــا 
والمتحـــدث  األوســـط”،  الشـــرق 
ومؤتمـــر  لمعـــرض  الرســـمي 
البحريـــن الدولي للدفاع الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
كلمة قال فيهـــا إن عالمنا يتطور 
وقـــت  أي  مـــن  أســـرع  بوتيـــرة 
مضـــى، ونقف علـــى أعتاب جيل 
جديد للبشـــرية، يمكـــن أن نطلق 
الذكيـــة”.  التقنيـــة  “جيـــل  عليـــه 
وهذا الجيـــل الجديد أو “النطاق 
مراحـــل  بعـــد  يأتـــي  الخامـــس” 
وهـــي:  اإلنســـانية،  بهـــا  مـــرت 
والصناعـــة،  والزراعـــة،  الصيـــد، 

والمعلومات.
وأضـــاف: أصبـــح العالـــم بحاجة 
إلـــى إعادة تعريف مفهوم األمن، 
كمـــا بـــات بحاجـــة أكبـــر لوضـــع 
ضوابط الســـتخدام التكنولوجيا 
األضـــرار  لتفـــادي  الحديثـــة، 
األمنيـــة واألخالقية الناجمة عن 

تلك االستخدامات.
تقـــف  ألن  نتطلـــع  إننـــا  وقـــال 
التكنولوجيـــا دائمـــا إلـــى جانـــب 
االســـتقرار والتقـــدم، مـــن خالل 
االســـتثمار فـــي الفكـــر والتقنية، 
ودعـــم  الســـالم  ثقافـــة  لســـيادة 
األمـــن  وتحقيـــق  التنميـــة، 
الـــذي  األمـــر  وهـــو  المســـتدام، 
لتعزيـــز  يتطلـــب عمـــال جماعيـــا 
الـــدول  وردع  الشـــراكات، 
لإلرهـــاب  الراعيـــة  والجهـــات 
األمـــن  وســـالمة  والعـــدوان، 
البحـــري، لضمـــان أمـــن الطاقـــة، 

وازدهار التجارة الدولية.
وعبر عن أملـــه أن يقدم المؤتمر 
خيارات استراتيجية، ومبادرات 
خالقة، مـــن شـــأنها تعزيز فرص 
الوقاية من األزمات، واالستثمار 
في التقنيـــة الرقميـــة، فال يمكن 

معرفـــي  ومخـــزون  إرث  بنـــاء 
مـــن دون تبـــادل ونقـــل المعارف 
بيـــن المجتمعـــات والمؤسســـات 
حـــول  والتشـــارك  المختلفـــة، 
أفضل الممارســـات، إســـهاًما في 
بنـــاء عالم أفضل، يســـوده األمل 

والتسامح والتقدم.
وقـــال: يعتبـــر معـــرض ومؤتمـــر 
“بايدك” منصة مثالية، للمساهمة 
مـــن  الغايـــة،  هـــذه  بلـــوغ  فـــي 
خـــالل إطالق أحـــدث المنتجات 
المبتكـــرة،  العالميـــة  والحلـــول 
ومواكبـــة التطورات فـــي عملية 
واالســـتفادة  الرقمـــي،  التحـــول 
لتعظيـــم  المتاحـــة  الفـــرص  مـــن 
الخبـــرات والمنافـــع، ومـــن بينها 
توطيـــن المعرفـــة والتكنولوجيا، 
وأنـــوه في هـــذا الصـــدد، بتقدير 
بالـــغ إلـــى مـــا تطـــرق إليـــه ســـمو 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة، مستشـــار األمن 
الوطنـــي، بشـــأن قضيـــة توطين 
المعرفة والصناعات العســـكرية، 
فـــي إطـــار اســـتراتيجية تنموية 
تعزيـــز  تســـتهدف  متكاملـــة، 
االكتفـــاء الذاتي، وتحفز اإلبداع 

واالبتكار.
وأضاف: أرسى النهج اإلصالحي 

لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 
المفـــدى القائد األعلى، األســـاس 
لبنـــاء المعرفة، وامتـــالك التقنية 
الحديثـــة، وأثبت قدرتـــه الفائقة 
على استيعاب التطلعات وتلبية 
إلـــى  باإلضافـــة  االحتياجـــات، 
رسم مالمح المســـتقبل بواقعية 
حكمـــة  مـــن  انطالقـــًا  وفاعليـــة، 
والقـــوة،  الســـالم  بيـــن  التـــوازن 
وبيـــن األمـــن والتنميـــة، لتعزيـــز 

ركائز الدولة المدنية الحديثة.
العاهـــل  ويأتـــي توجيـــه جاللـــة 
القائـــد األعلـــى لوضـــع األنظمـــة 
البنـــى  واســـتكمال  الالزمـــة، 
التقنية، وتشـــجيع االستثمارات 
النوعية، في سياق خطة وطنية 
شـــاملة، بهـــدف مواكبـــة حركـــة 
التقـــدم العلمي والتقنـــي، ودعم 

مسيرة التحول الرقمي.
البحريـــن  رؤيـــة  تقـــدم  كمـــا 
االقتصاديـــة 2030 صيغ عملية، 
للتحـــول إلـــى االقتصـــاد الذكـــي 
وتوظيـــف  الرقميـــة،  والتقنيـــة 
وكانـــت  البشـــرية،  اإلمكانـــات 
سباقة إلى ترســـيخ قيم اإلبداع 
األعمـــال،  وريـــادة  واالبتـــكار 
كثقافـــة وطنية، وتولـــي اهتمامًا 

كبيرًا بقطاع التكنولوجيا.

تحت رعاية سامية من عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر 
البحريــن الدولــي للدفــاع 2019، وافتتــح القائد العام لقوة دفاع البحرين  المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة فعاليات 
مؤتمر “التكنولوجيا العسكرية في الشرق األوسط” مساء أمس بفندق الفورسيزيون بحضور مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكــي رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا لمعــرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ســمو اللواء الركن الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
وقائــد قــوة الحــرس الملكــي الخاصة ســمو المقدم الركن الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، وســمو األمير فهد بــن جلوي بن عبدالعزيز 
بن مســاعد آل ســعود، ومستشــار خادم الحرمين الشــريفين الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وســمو الشــيخ فيصل بن راشد آل 
خليفــة، ووزيــر الداخليــة الفريــق أول ركن الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل خليفــة، ووزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمــد آل خليفة، 
واألميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  عبداللطيف الزياني، ووزير شــؤون اإلعــالم  علي الرميحي، ووزير شــؤون 
الدفــاع الفريــق الركــن عبــدهللا النعيمي، ورئيــس هيئة األركان العامة للقوات المســلحة للمملكة العربية الســعودية الشــقيقة الفريق 
أول الركن فياض الرويلي، ورئيس أركان القوات المســلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة الفريق الركن حمد الرميثي، 

ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.

وبهذه المناسبة صرح القائد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
قائـــالً:  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
“نعتز جميعًا بالرعاية الســـامية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى القائد 
األعلـــى للنســـخة الثانيـــة مـــن معـــرض 

ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع”.
ومؤتمـــر  معـــرض  حقـــق  قـــد  وقـــال: 
البحريـــن الدولي للدفـــاع، نجاحًا كبيرًا 
أحـــد  يعتبـــر  حيـــث  التوقعـــات،  فـــاق 
منطقـــة  فـــي  نمـــوًا  المعـــارض  أســـرع 
الشـــرق األوســـط، واألكثـــر قـــدرة على 
جذب واستقطاب الشـــركات العارضة، 
ويقـــدم فرصـــًا ممتـــازة لعـــرض أحدث 
الجديـــدة  الدفاعيـــة  المنظومـــات 
والمبتكـــرة، كمـــا اســـتطاع “بايـــدك” أن 
يشـــكل منصـــة متقدمة، لالطـــالع على 
آخر المســـتجدات، وأحـــدث التطورات 

التكنولوجية واألنظمة العسكرية.
وأضـــاف: إننـــا علـــى ثقـــة كاملـــة بـــأن 
البحريـــن  ومؤتمـــر  معـــرض  أعمـــال 
الدولـــي للدفـــاع ســـيمثل فرصـــة لدعم 
والتحـــول  المعرفـــة  فـــي  االســـتثمار 

العســـكرية،  والصناعـــات  الرقمـــي، 
وصـــوالً إلى توطيـــن أحـــدث التقنيات 
والتكنولوجيـــات الدفاعيـــة التي تالئم 
احتياجات ومتطلبات مملكة البحرين، 
وبـــإذن هللا تعالـــى نتائج هـــذا المحفل 
الدفاعـــي الدولي ســـتكلل بنجاح كبير، 
وذلـــك نظـــرًا لحجم ونوعية المشـــاركة 
العالميـــة، كما نعرب عـــن خالص فخرنا 
لما لمســـناه من اســـتعدادات استثنائية 
واحترافيـــة مـــن جانـــب اللجنـــة العليـــا 
المنظمـــة للمعـــرض والمؤتمـــر، برئاســـة 
سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد 
الحـــرس الملكي، حيـــث نجح المعرض 
والمؤتمـــر فـــي ترســـيخ مكانتـــه، كأحد 
أهـــم المعـــارض الدفاعيـــة والملتقيـــات 

الفكرية على مستوى العالم.
وأكد أن مؤتمر “التكنولوجيا العسكرية 
في الشـــرق األوســـط”، والذي يصاحب 
المعـــرض ُيعد من أكبر وأهم التجمعات 
ســـيناقش  التـــي  العســـكرية  الفكريـــة 
منهـــا:  القضايـــا  مـــن  العديـــد  خاللهـــا 
ثـــورة  ضـــوء  فـــي  الســـيبراني  األمـــن 
التقـــدم  وأثـــر  الحديثـــة،  االتصـــاالت 

فـــي الـــذكاء االصطناعي علـــى حروب 
المســـتقبل، والتي تجاربهـــا جارية في 
تقـــدم كبيـــر ومحـــل دراســـة وتقييـــم، 
فضالً عن كيفية االســـتفادة من برامج 
ونمـــاذج وتطبيقـــات محـــاكاة الحروب 

المستقبلية والمحتملة.
وأكـــد أن تنظيـــم مؤتمـــر التكنولوجيـــا 
العســـكرية فـــي الشـــرق األوســـط على 
أرض مملكـــة البحرين ســـيوفر الفرصة 
مـــا  كل  علـــى  لالطـــالع  للمشـــاركين 
ُيســـتجد من أفـــكار ومواضيع في عالم 
عمليـــة  لمواكبـــة  الدفاعيـــة،  التقنيـــة 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  والتـــوازن  التكامـــل 
العســـكري الحيـــوي الذي يشـــهد تطورًا 
هائـــالً فـــي توظيف التقنيـــات الحديثة 
فـــي المجـــال العســـكري والتـــي لها دور 
المناســـبة  الحلـــول  وضـــع  فـــي  فاعـــل 
لمواجـــه كافـــة المخاطـــر والتحديـــات 
التـــي تواجههـــا الدول علـــى الصعيدين 
اإلقليمـــي والدولـــي، فضـــالً عـــن تبادل 
الخبرات بين الدول المشاركة، لمجابهة 
اإللكترونـــي  االختـــراق  محـــاوالت 
وشـــن الهجمات اإللكترونيـــة على بنى 
االتصاالت والشبكات وقواعد البيانات 

والمعلومات وغير ذلك.
وأشار إلى إن نجاح تجربة المؤسسات 
المعنية بالشـــأن الدفاعـــي في البحرين 
مـــن خالل العمـــل والمشـــاركة من أجل 
حفظ السالم ومواجهة التهديدات في 
المنطقـــة والعالـــم، وقدرتها بالمشـــاركة 
فـــي الجهـــود الدوليـــة إلرســـاء دعائـــم 
االســـتقرار ومحاربة اإلرهاب، يفرضان 
على البحرين معالجة مشكالت مصادر 
التهديـــد الجديدة التي ُتســـتخدم فيها 
التقنيـــات الحديثة، وهو ما ســـيقوم به 

المؤتمر في أحد أهم جوانبه.
ســـينال  البـــارز  الحـــدث  أن  وأكـــد 
والمشـــاركين  الحضـــور  استحســـان 
وســـيكون بحـــق محفـــالً ناجحـــًا بـــكل 
المقاييـــس لإلقبـــال الكبيـــر للمشـــاركة 
فـــي فعالياتـــه، حيـــث أكـــد إن الحـــدث 
بمثابة منصة لتبادل األفكار ومناقشـــة 

الرؤى االســـتراتيجية، وعرض مختلف 
الحلـــول النموذجيـــة ألهـــم التطـــورات 
التكنولوجية التي تشـــهدها الصناعات 
العســـكرية، وذلـــك مـــن خـــالل منصـــة 
علميـــة تقـــوم علـــى عـــدد مـــن أصحاب 
والـــذي  والسياســـي،  العســـكري  الفكـــر 
يعكس دور مملكة البحرين الفاعل في 
مواكبـــة كافـــة المتغيـــرات والتطورات 
فـــي المجـــاالت التقنيـــة والتكنولوجية 
الحديثـــة من أجل إرســـاء األمن ودعم 
مســـيرة الســـالم الدوليين بالتعاون مع 

دول العالم الشقيقة والصديقة.
وســـتعقد العديـــد مـــن الجلســـات ضمن 
أعمـــال مؤتمـــر التكنولوجيا العســـكرية 
تـــدور  والتـــي  األوســـط  الشـــرق  فـــي 
محاورهـــا فـــي العديـــد مـــن المواضيـــع 
منهـــا مســـتقبل التكنولوجيا العســـكرية 
منطقـــة  فـــي  العســـكرية  والصناعـــات 

الشرق األوسط، واستراتيجيات الدفاع 
الســـيبراني، وتأثير الذكاء االصطناعي 
على وظائف الجيوش النظامية، فضالً 
عـــن موضـــوع اســـتخدام التكنولوجيـــا 
للحـــرب،  محـــاكاة  نمـــاذج  لتطويـــر 

وتأثيرها على النزاعات اإلقليمية.
علـــى  للعمـــل  الحاجـــة  ولمضاعفـــة 
التطويـــر  عمليـــة  فـــي  االســـتمرار 
ومواصلـــة  الدفاعيـــة  للمنظومـــات 
العســـكرية  للتقنيـــات  التحديـــث 
الحديثـــة، يأتـــي تنظيـــم المؤتمـــر فـــي 
الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العديد 
مـــن المتغيرات، وذلـــك لمواجهة آليات 
الحـــروب الجديـــدة، عبـــر بنـــاء قاعـــدة 
وطنيـــة من الصناعات الدفاعية لتكون 
صمام أمـــان للوطن والمواطنين ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والمجتمع 

الدولي ككل.

القائد العام لقوة دفاع البحرين يفتتح مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق األوسط  

الرفاع - قوة الدفاع

“بايدك” فرصة لمناقشة موضوعات عالم التقنية الدفاعية
القائـــد العـــام: دعـــم االســـتثمار فـــي المعرفـــة والتحـــول الرقمـــي والصناعـــات العســـكرية
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للقـــوات  األركان  هيئـــة  رئيـــس  ألقـــى 
المســـلحة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
فيـــاض  الركـــن  أول  الفريـــق  الشـــقيقة 
الرويلـــي كلمـــة قـــال فيهـــا إن العالم يمر 
محتدمـــة  وتنافســـية  شـــرس،  بســـباق 
على امتالك التقنيـــات الحديثة، ابتكاًرا 
للمصالـــح  تحقيقـــا  وتوطينـــًا،  واقتنـــاًء 
الوطنيـــة والتفـــوق العســـكري، بحمايـــة 
وردع  دفاعيـــة  قـــدرات  وبنـــاء  األمـــن، 

وتحديد للنفوذ والمكانة.
وأكد أن التطور البشـــري والعلمي أسهما 
مـــن خالل مراكـــز األبحـــاث والجامعات 
والمعاهـــد العلميـــة ومـــن خـــالل العلـــوم 
تطويـــر  فـــي  واإلنســـانية  الطبيعيـــة 
التكنولوجيـــا العســـكرية لالنتقـــال مـــن 
إلـــى  التقليديـــة  واألســـلحة  القـــدرات 

القدرات واألسلحة الفتاكة.
وشـــدد علـــى أن أمن الحـــدود والممرات 
وطـــرق  المالحـــة  حريـــة  المائيـــة، 
المواصالت البحريـــة، مكافحة اإلرهاب 
وتفكيـــك التنظيمـــات اإلرهابية، وكذلك 
أمـــن الطاقـــة جميعهـــا قضايا عســـكرية 
وأمنيـــة حساســـة ومؤثـــرة فـــي معادلة 
والتـــي  والدولـــي  اإلقليمـــي  األمـــن 
تستوجب اندماج وتكامل عمل القوات 
المشـــتركة ضمـــن التحالفـــات اإلقليمية 
لمواجهـــة  الحلفـــاء  وعمـــل  والدوليـــة 

التحديات والتهديدات المشتركة.
وأكـــد أنـــه أصبـــح مـــن الواضـــح تأثيـــر 
بالعمليـــات  العســـكرية  التكنولوجيـــا 
اإلقليميـــة  النزاعـــات  فـــي  العســـكرية 
والدوليـــة، وكذلـــك اســـتخدامها بنمـــط 
الهجمات اإلرهابية للتنظيمات اإلرهابية 
والهجمـــات  المســـلحة  والجماعـــات 
اإللكترونيـــة والســـيبرانية، ومـــا يمكـــن 
أن تحدثـــه هـــذه الطفـــرة التقنيـــة مـــن 
آثـــار جســـيمة علـــى الـــدول والشـــعوب 
واالقتصاديات باستخدامها خارج إطار 
القانـــون الدولي وقانون النزاع المســـّلح 
وكذلك االتفاقيات والمعاهدات الدولية 

المنظمة لذلك.
وقال: ال شك أن التطورات التكنولوجية 
السريعة في صناعة األسلحة والمعدات 
اإللكترونيـــة  والبرمجيـــات  العســـكرية 

وكذلـــك الـــذكاء االصطناعـــي والتطـــور 
الفضائـــي، القـــت بمخـــاوف كبيـــرة مـــن 
العلميـــة،  الثـــورة  هـــذه  اســـتخدامات 
ووضـــع العالـــم اجمع أمام تحـــٍد وتهديد 
حقيقـــي يمـــس األمن الجماعـــي وكذلك 
األمن والســـلم الدولييـــن في ظل وجود 
أنظمة ثورية وتوســـعيه تنشـــر الفوضى 
للحـــدود  العابـــر  اإلرهـــاب  وتمـــارس 
وتدعـــم التنظيمـــات اإلرهابية بالقدرات 
النوعية لتحقيق الهيمنة وزرع الطائفية 
والعنصرية وإذكاء الصراعات المسلحة.
وتابع: ال يخفى عليكم جميعا أن منطقة 
الشـــرق األوســـط تمثـــل نقطـــة ســـاخنة 
مـــن العالـــم، بوجـــود صراعـــات إقليمية 
واختالف لموازين القوى ووجود سباق 
تســـلح، مـــع وجـــود تنظيمـــات إرهابيـــة 
مـــا  والدولـــي،  اإلقليمـــي  األمـــن  تهـــدد 
يحتم على المجتمع الدولي المســـؤولية 
لمنـــع ووقف حصول هـــذه األنظمة على 
التقنيات واألســـلحة المتطـــورة، ووضع 
المسؤولية القانونية على الدول المارقة 
ذات النهـــج الثـــوري والتوســـعي بدعمها 
بتكنولوجيـــا  اإلرهابيـــة  للتنظيمـــات 

متطورة ومتقدمة.
وأكد أن التعاون المشـــترك والوثيق بين 
الـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب والتنظيمـــات 
اإلرهابيـــة يمثـــل التهديـــد األبـــرز لألمن 
اإلقليمـــي والدولـــي، حيـــث تقـــوم هـــذه 
األنظمـــة بتزويـــد التنظيمـــات اإلرهابية 

بالتقنيات المتقدمة واألســـلحة النوعية 
واســـتخدامها دون أي التزام قانوني او 

أخالقي.
كمـــا أن نقـــل المعرفـــة التقنيـــة من هذه 
اإلرهابيـــة  للعناصـــر  واألنظمـــة  الـــدول 
يشـــكل تهديـــد مســـتقبلي بانتقـــال هذه 
اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  الـــى  التقنيـــات 
والتـــي  دوليـــا  المســـلحة  والجماعـــات 
وهـــي  أال  رئيســـة  بثوابـــت  تتشـــارك 

األيديولوجية، المصالح، الوجود.
وقال إنه وضمن عمليات عاصفة الحزم 
وإعـــادة األمل إلعـــادة الحكومة اليمنية 
التحـــدي  التحالـــف  واجـــه  الشـــرعية 
والتهديـــد بحصـــول المليشـــيا الحوثية 
اإلرهابيـــة علـــى قـــدرات نوعيـــة لتكون 
أول تنظيم إرهابي يحصل على قدرات 
الصواريخ الباليســـتية والطائرات بدون 
المفخخـــة  الســـريعة  والـــزوارق  طيـــار 
وكذلـــك صواريـــخ كـــروز، ويعـــد التـــزام 
التحالف بتحييـــد وتدمير هذه القدرات 
النوعيـــة ضمـــن التزامـــه مـــع المجتمـــع 
الدولـــي لمحاربـــة التنظيمـــات اإلرهابية 
وضمان عـــدم حصول هـــذه التنظيمات 
والتكنولوجيـــا  التقنيـــات  هـــذه  علـــى 

المتطورة.
وحضر فعاليات افتتاح المؤتمر عدد من 
الشخصيات رفيعة المستوى من مملكة 
البحريـــن والـــدول الشـــقيقة والحليفـــة 

والصديقة من مختلف دول العالم.

رئيس هيئة األركان للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة

الشيخ عبدالله بن أحمد

الرويلـــي: األمــــن البحــــري بحاجــــة 
إلى تحالفــات إقليميــة ودوليـــة

عبداهلل بن أحمد: البـــــد مـــن ردع الدول 
والجهــــات الراعيــــة لإلرهــــاب



العالقات الشيشانية البحرينية تشهد تطورا كبيرا
ــاالت ــف المجـ ــي مختلـ ــاون فـ ــم التعـ ــادة حجـ ــد: زيـ ــن حمـ ــر بـ ناصـ

التقى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، مستشــار األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة اللواء 
ركن ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس جمهورية الشيشــان الصديقة رمضان أحمد قاديروف، بحضور نائب رئيس المجلس 

األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة خالل معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.
ونقـــل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
البـــاد  عاهـــل  تحيـــات  حمـــد 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة إلـــى الرئيس 
الشيشـــاني، كمـــا أشـــاد بالعاقة 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  الوثيقـــة 
الصديقة،  الشيشـــان  وجمهورية 
والتي شـــهدت تطـــورا كبيرا في 
ظـــل الرؤيـــة الســـديدة لصاحب 
حجـــم  بزيـــادة  الملـــك  الجالـــة 
التعاون البحريني الشيشاني في 
مختلـــف المجاالت، وأكد ســـموه 
أن هـــذه اللقاءات والمشـــاركات 
دليـــل واضـــح علـــى مـــدى تطور 
العاقات والرغبة في توســـيعها 
مـــن خـــال التنســـيق المشـــترك 
بين الجانبين، مشيدا بما وصلت 
إليه هذه العاقات من تميز على 

جميع األصعدة.

تقـــدم قاديـــروف  ومـــن جانبـــه، 
بالشـــكر والتقديـــر علـــى حســـن 
االســـتقبال، كما أشـــاد بالعاقات 
الوثيقة التي تربط بين جمهورية 
البحريـــن  ومملكـــة  الشيشـــان 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، والتي 
تشـــهد نمـــوا متصاعـــدا في ظل 
رغبة البلدين الصديقين وأشـــاد 
بالنهضـــة  الشيشـــاني  الرئيـــس 
الشـــاملة التي تشـــهدها البحرين 
في مختلف المجاالت، كما أشاد 
بنجـــاح الفعاليـــات المثالية التي 
تقـــام علـــى أرض المملكـــة ومـــن 
بينها معـــرض ومؤتمـــر البحرين 

الدولي للدفاع.
وفي نهاية اللقـــاء، قدم الرئيس 
الشيشـــاني هديـــة تذكاريـــة إلى 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة.

المنامة - بنا

المنامة- مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميرزا بمكتبه الممثل المقيم 
 UNDP لبرنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي
 ،Stefano Petinato البحريـــن  بمملكـــة 
الذي هنأه بالثقة الملكية السامية بتعيينه 
رئيســـا لهيئة الطاقـــة المســـتدامة، مؤكدا 
مـــا يتمتـــع بـــه الوزيـــر ميـــرزا من قـــدرات 
وخبـــرات من شـــأنها تعزيز مكانـــة الطاقة 
بمـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المســـتدامة 
يتســـق وأهداف األجنـــدة األممية للتنمية 
المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر.
وصـــرح ميرزا بـــأن تحـــول مركـــز الطاقة 
لمســـتدامة إلـــى هيئـــة حكوميـــة تمتلـــك 
صاحيـــات فـــي تشـــريع قوانيـــن وأنظمة 
ووضع سياســـات وطنية ســـيكون فرصة 
كبيـــرة لتحقيـــق االزدهـــار علـــى األصعدة 

كافة، وفتح األســـواق أمام االســـتثمارات 
الطاقـــة  فـــي مجـــال  المحليـــة والدوليـــة 

المستدامة.
وأثنى بيتيناتـــو على الجهود واإلنجازات 
الطاقـــة  هيئـــة  حققتهـــا  التـــي  الرائـــدة 
المســـتدامة حتـــى اليـــوم، كمـــا تـــم خال 
اللقـــاء اســـتعراض الخطـــط المســـتقبلية 

ضـــوء  علـــى  المســـتدامة  الطاقـــة  لهيئـــة 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وباألخـــص 
المســـتدامة،  بالطاقـــة  المتعلـــق  الهـــدف 
وكذلـــك تـــم تســـليط الضـــوء علـــى أبـــرز 
المســـتجدات فيما يتعلق بتحقيق أهداف 
الخطتين الوطنيتين فـــي مجالي الطاقة 

المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

تحول مركز الطاقة إلى هيئة حكومية فرصة لتحقيق االزدهار
ميرزا يستعرض الخطط المستقبلية مع “اإلنمائي”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

كشـــف وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تمـــت  التـــي  المناقصـــات  عـــدد  أن  عـــن 
قبـــل  مـــن  األشـــغال  لشـــؤون  ترســـيتها 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات خال 
الربـــع الثالـــث من العـــام الجـــاري )يوليو- 
أغسطس- سبتمبر( قد بلغت 22 مناقصة 
بتكلفة إجمالية قدرها 12,961,075.799 
دينـــارا، توزعـــت علـــى قطاعات الـــوزارة 
الثاثـــة )طـــرق، صـــرف صحي، مشـــاريع 
البنـــاء والصيانـــة(، وبذلـــك يصبـــح عـــدد 
التـــي تمـــت ترســـيتها منـــذ  المناقصـــات 
بدايـــة العام الجـــاري 69 مناقصة، بتكلفة 
إجمالية قدرها 90,986,598.152 دينارًا. 
فـــي حيـــن بلغ عـــدد المناقصـــات التي تم 
بلغـــت  مناقصـــة   21 للمناقصـــة  طرحهـــا 

 35,328,052.010 التقديريـــة  قيمتهـــا 
دينارا.

وقـــال الوزيـــر إن الـــوزارة حريصـــة مـــن 
خـــال مجلـــس المناقصـــات علـــى إتاحة 
والشـــركات  المقاوليـــن  أمـــام  المجـــال 
البحرينيـــة ودعمهم وتهيئـــة الفرصة لهم 

للمشـــاركة في المشـــاريع الحكومية وفق 
مبدأ التنافســـية وذلك للنهـــوض بالقطاع 
االقتصـــاد  لتنميـــة  بالمملكـــة  الخـــاص 
صاحـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  المحلـــي 
السمو الملكي رئيس الوزراء، مضيفا بأن 
الوزارة ماضية في تنفيذ مشـــاريع البنى 
التحتيـــة فـــي كافة مـــدن وقـــرى المملكة 
تلبية الحتياجـــات المواطنين والمقيمين 
وجـــذب  االقتصاديـــة  الحركـــة  ودعـــم 

االستثمارات.
وأشـــار خلـــف إلى أن مـــن أبرز المشـــاريع 
التـــي تمـــت ترســـيتها فـــي الربـــع الثالـــث 
مشـــروع تحســـين طـــرق مداخـــل مدينة 
ســـلمان-المرحلة 2C، إضافة إلى ترســـية 
مشروع تشـــغيل وصيانة محطة الصرف 

الصحي بالمعامير لمدة عامين.

عصام خلف

ــار ــن ــيــون دي بــــ 48 مــل ــدر  ــق ــيــة ت إجــمــال بــكــلــفــة 
“األشغال”: طرح وترسية 43 مناقصة بالربع الثالث

تحديث القوات الجوية البحرينية لمواجهة التحديات األمنية
ســـيبيريل: “بايـــدك” فرصـــة لتعزيـــز العالقـــات مـــع حلفـــاء أميـــركا فـــي المنطقـــة

أكــد ســفير الواليــات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين جاســتين ســيبيريل أن معرض ومؤتمر البحريــن الدولي للدفاع )بايدك 
2019( يعتبــر حدثــا مهمــا وفرصــة مميزة لشــركات الدفــاع األميركية لعرض منتجاتها العســكرية الرائدة في المملكة وعلى مســتوى 
منطقة الخليج العربي، مؤكدا حرص بالده على المشاركة بكثافة في معرض )بايدك( الذي يتنامى صيته إقليميا ودوليا ويستقطب 

اآلالف من الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وأضـــاف ســـيبيريل فـــي تصريـــح لوكالـــة 
أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( على هامـــش زيارته 
وتفقـــده   )2019 )بايـــدك  معـــرض  أمـــس 
“هـــي  األميركييـــن:  العارضيـــن  ألجنحـــة 
المتحـــدة  للواليـــات  اســـتثنائية  فرصـــة 
ولقطـــاع الصناعات العســـكرية األميركية 
للتواجـــد هنا فـــي )بايدك(، لدينا مشـــاركة 
قوية فـــي المعرض مع وجود اكثر من 35 
شـــركة أميركية، لتكون الواليات المتحدة 
األميركيـــة أكبـــر دولـــة مشـــاركة فـــي هذا 

الحدث الضخم”.
وبيـــن الســـفير أن )بايـــدك 2019( يشـــكل 
فرصة كذلـــك لتعزيز العاقات الثنائية مع 

مملكـــة البحريـــن وحلفـــاء واشـــنطن على 
مســـتوى المنطقـــة فـــي المجال العســـكري 
والدفاعـــي واألمنـــي لمزيـــد مـــن االزدهار 
والنمـــو واالســـتقرار، واصفـــا العاقـــة بين 
الواليات المتحدة والبحرين بكافة أجهزة 
البحريـــة  وســـاح  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 
الملكـــي البحرينـــي وســـاح الجـــو الملكي 
بالنمـــو  واآلخـــذة  بالمتينـــة  البحرينـــي 

المضطرد. 
واســـتطرد بالقول: “إن شراكتنا العسكرية 
مـــع مملكة البحرين قويـــة ووثيقة للغاية، 
مقاتـــات إف16-  وأن صفقـــة  خصوصـــا 
مارتـــن”  “لوكهيـــد  شـــركة  مـــن   70 بلـــوك 

مـــن  جديـــدا  جيـــا  البحريـــن  ســـتمنح 
المقاتات المتطورة وبقدرات تكنولوجية 
اســـتثنائية، بمـــا يخـــدم تحديـــث القـــوات 
الجويـــة البحرينيـــة وتعزيز التعـــاون بين 
البلديـــن الصديقيـــن لمواجهـــة التحديات 
األمنية المشـــتركة على مســـتوى المنطقة 

والنهوض بالشراكة األمنية الثنائية”. 
التعـــاون  أن  األميركـــي  الســـفير  وذكـــر 
الدفاعـــي بيـــن المنامـــة وواشـــنطن آخـــذ 
بالنمـــو مـــع إبـــرام ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة خـــال زيارته 

األخيرة لواشنطن اتفاقية شراء منظومة 
الدفـــاع الجوي صواريـــخ باتريوت، والتي 
الدفاعيـــة  المنظومـــات  أكثـــر  مـــن  تعتبـــر 
تطـــورا فـــي العالـــم، إضافـــة إلـــى تســـليم 
قيـــادة خفـــر الســـواحل البحرينـــي مؤخرا 
3 زوارق حراســـة جديـــدة، ومن المخطط 
تسليم 3 زوارق إضافية للمملكة قريبا، بما 
يســـاهم في تعزيز األمن البحري لسواحل 

البحرين.
 واختتـــم بالقـــول: “مـــن خـــال شـــراكتنا 
الوطيـــدة مع مملكة البحرين وحلفائنا في 
المنطقـــة، نقوم بتقييم جميـــع التهديدات 
اإلقليميـــة حتى نـــرى ما يمكـــن أن تقدمه 
الصناعات العســـكرية األميركيـــة للحلفاء 
من إمكانـــات دفاعية وأمنيـــة لمواجهتها، 
ويســـرنا أن نتعـــاون مـــع المملكـــة في هذا 

الشأن على الدوام”.

المنامة - بنا

الرفاع - قوة دفاع البحرين

كان رئيـــس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمي، 
رئيـــس  فـــي مقدمـــة مســـتقبلي 
أركان القـــوات المســـلحة بدولـــة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
حمـــد  الركـــن  الفريـــق  الشـــقيقة 
بـــن محمـــد ثانـــي الرميثـــي لدى 
وصولـــه مطـــار البحريـــن الدولي 

مســـاء أمـــس؛ لحضـــور فعاليات 
معرض ومؤتمر البحرين الدولي 

للدفاع “بايدك” 2019.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  ورحـــب 
برئيـــس أركان القوات المســـلحة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة، متمنيا له طيب اإلقامة 
في بلده الثاني مملكة البحرين.

رئيس األركان في مقدمة 
مستقبلي نظيره اإلماراتي

الرفاع - قوة الدفاع

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، رئيـــس هيئـــة 
مديـــري مركز الملك عبدهللا للتصميم 
والتطوير بالمملكة األردنية الهاشمية 
مـــازن قعـــوار، والعميد الركـــن محمد 
الهميســـات قائـــد المنطقة العســـكرية 
الشـــمالية بالقوات المســـلحة للمملكة 
الهاشـــمية، بحضـــور وزيـــر  األردنيـــة 
شـــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
األركان  هيئـــة  ورئيـــس  النعيمـــي، 
الفريـــق الركن ذياب النعيمي. وأشـــاد 
القائـــد العام بعمـــق العاقات األخوية 
الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة 
البحرين بالمملكة األردنية الهاشـــمية 

العـــام  القائـــد  الشـــقيقة.كما اســـتقبل 
المديـــر العام لمنظمـــة الدفاع لترويج 
باكســـتان  بجمهوريـــة  الصـــادرات 
اإلســـامية الصديقـــة اللـــواء فرحات 
عباس ســـاني والوفد المرافق. وأشاد 
بعمق العاقـــات القائمة بيـــن البلدين 
تشـــهد  التـــي  الصديقيـــن  والشـــعبين 
فـــي  وتقدمـــا  تطـــورا  الـــدوام  علـــى 

مختلف المجاالت.
واستقبل القائد العام قائد قوة المهام 
 JTF 663 األســـترالية  المشـــتركة 
اللـــواء بحـــري MARK HILL والوفـــد 
المرافـــق. واســـتعرض معـــه عاقـــات 
بيـــن  القائمـــة  والتعـــاون  الصداقـــة 

البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

القائد العام: عالقاتنا أخوية مع األردن

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة بمكتبه 
فـــي القيـــادة العامـــة صبـــاح أمس، 
سفير أمبراطورية اليابان الصديقة 
هيديكي إيتو، يرافقه قائد السفينة 
 )3 /MINESWEEPER DIVISION(
كوبـــو،  ســـيجيل  بحـــري  العقيـــد 

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  بحضـــور 
النعيمـــي،  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
ورئيس هيئة األركان الفريق الركن 
تـــم  اللقـــاء،  النعيمي.وفـــي  ذيـــاب 
مناقشـــة عدد مـــن المواضيـــع التي 
تعـــزز العاقـــات الثنائيـــة والتعاون 
بيـــن  القائـــم  المشـــترك  والتنســـيق 

البلدين الصديقين.

بحث التنسيق المشترك مع اليابان

لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  التقـــى 
مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني، رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة  اللـــواء ركـــن ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عددا من 
المســـؤولين العســـكريين خـــال معرض 

ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.
ورحب سموه بالمســـؤولين وأكد أهمية 
المعـــرض وتبـــادل  هـــذا  فـــي  اللقـــاءات 
المعلومـــات والخبرات بين المســـؤولين، 
وناقـــش عددا مـــن الموضوعات والرؤى 
الصناعـــة  تطـــورات  حـــول  واألفـــكار 
العســـكرية وأبـــرز مســـتجداتها وكيفيـــة 
تطوير الشـــراكات فيما بينهم كما أشـــاد 

بتجهيـــزات المعـــرض لهذا العام، وأشـــار 
إلى التطور الملحوظ فيه.

مـــن جهتهـــم، شـــكر المســـؤولين ســـموه 
بالتنظيـــم  وأشـــادوا  االســـتقبال  علـــى 
المعـــرض والمؤتمـــر،  هـــذا  ومحتويـــات 
الدولـــي  البحريـــن  مؤتمـــر  أن  وأكـــدوا 
الخبـــراء  يعـــد فرصـــة اللتقـــاء  للدفـــاع 
والمتخصصيـــن وممثلي كبار الشـــركات 
والمنظومـــات  للمعـــدات  المصنعـــة 
العســـكرية الدفاعيـــة فـــي موقـــع واحد، 
وأشـــادوا بمســـتوى المعـــرض والمؤتمر، 
الشـــركات  مـــن قبـــل  تـــم تقديمـــه  ومـــا 
العارضـــة من معـــدات عســـكرية حديثة 

ومتطورة.

ناصر بن حمد يلتقى مسؤولين عسكريين ويؤكد أهمية تبادل الخبرات
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وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية 
في اجتماعه أمس على رفع قرار إلى 
وزير البلديـــات والتخطيط العمراني 
مقتـــرح  بخصـــوص  خلـــف  عصـــام 
تعديـــل مـــادة رقـــم 45 مـــن الالئحـــة 
الداخليـــة للمجلـــس البلـــدي المتعلقة 

بتشكيل اللجنة العامة الدائمة.
القانونيـــة  اللجنـــة  اقتـــراح  وجـــاء 
بتعديـــل المادة رقـــم 45 من الالئحة 
لبلديـــة  البلـــدي  للمجلـــس  الداخليـــة 

بقـــرار  الصـــادرة  الشـــمالية  المنطقـــة 
علـــى   2013 لســـنة   69 رقـــم  وزاري 
الدائمـــة  العامـــة  اللجنـــة  تشـــكل  أن 
للمجلـــس فـــي بدايـــة كل دور انعقاد 
المجلـــس  رئيـــس  برئاســـة  ســـنوي 
وعضويـــة نائـــب الرئيـــس ورؤســـاء 
هـــذه  وتختـــص  الخاصـــة،  اللجـــان 
اللجنـــة باالختصاصـــات المنصـــوص 
عليهـــا فـــي المـــادة 23 مـــن الالئحـــة 

التنفيذية لقانون البلديات.

مقترح تعديل المادة 45 من الالئحة الداخلية للمجلس

ــا ــد الـــمـــخـــالـــفـــات يــومــي ــرصـ ــق يـ ــريـ ــة: فـ ــالـ ــفـــضـ الـ

غرامة اإلعالنات المخالفة تصل إلى 300 دينار

أكـــدت مدير عـــام بلدية المنطقة الشـــمالية 
لمياء الفضالـــة أن فريقا بالجهـــاز التنفيذي 
في بلدية المحافظة الشمالية مكلفا بحملة 
تفتيـــش علـــى اإلعالنـــات المخالفة بشـــكل 
اإلعالنـــات  أن غرامـــات  يومـــي، موضحـــة 
المخالفة تتراوح بين 50 دينارا و300 دينار 

بحسب نوع اإلعالن المخالف.
إلـــى صعوبـــة مخالفـــة  الفضالـــة  وأشـــارت 
الســـجالت  لـــدون  اإلعالنـــات  أصحـــاب 
التجارية، ووعدت بتقديم تقرير أســـبوعي 
لرصـــد مخالفـــات اإلعالنـــات وعرضها على 

المجلس البلدي.
جـــاء ذلـــك خـــالل استفســـار قدمـــه عضـــو 
الدائـــرة التاســـعة عبـــدهللا القبيســـي أمـــس 
عـــن دور البلدية بشـــأن اإلعالنـــات الورقية 

التي توزع على المنازل والســـيارات، والذي 
قـــرر المجلـــس إحالة الموضـــوع إلى اللجنة 

المالية والقانونية ولمزيد من الدراسة.

مـــن جانبـــه، طالب رئيـــس لجنـــة الخدمات 
عبدهللا القبيسي بضبط اإلعالنات الورقية 
البلديـــات  وزارة  جانـــب  مـــن  المخالفـــة 
الداخليـــة  ووزارة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
باســـتدعاء أصحابهـــا، واتخـــاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة بحقهـــم، لمـــا يســـببونه مـــن إزعاج 
تعـــدت  للمواطنيـــن  ومضايقـــة  وتلـــوث 
الجـــدران واألماكن العامة لتصل إلى أبواب 

منازلهم.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس المجلـــس أحمـــد 
الكوهجـــي أن اإلعالنـــات شـــوهت المناظر، 
ولم تســـلم منها إشـــارات المرور واإلشارات 
الضوئية، الفتا الى ضرورة إقامة الحمالت 
اإلعالنـــات  الدوريـــة ومخالفـــات أصحـــاب 

خاصة، وأنها تحوي أرقام أصحابها.

لمياء الفضالة

مسباح يستريح فوق ورقة جدول أعمال االجتماع

تنظيم عمل المحالت التجارية في المناطق السكنية
ــة ــاعـ سـ  24 ومــــــحــــــات  ــات  ــ ــي ــ ــدل ــ ــي ــ ــص ــ ال ــاء  ــ ــن ــ ــث ــ ــت ــ ــاس ــ ب

أوصـــى مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية بإعـــادة 
رفـــع مقتـــرح يحدد موعـــد غلق المحـــالت التجارية 
بالمناطق الســـكنية ليال إلى وزير االشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني إلجـــراء التعديالت 

المطلوبة.
وحـــدد المقترح أوقـــات عمل المحالت من 5 صباحا 
وحتـــى 12 ليال في األيـــام العادية وحتـــى الواحدة 

صباحة في نهاية األسبوع والعطل الرسمية.
وتنـــص المـــادة األولـــى من القـــرار علـــى أن  تحديد 
أنواعهـــا  بكافـــة  التجاريـــة  المحـــالت  غلـــق  موعـــد 
والمطاعم والمقاهي الواقعة في المناطقة الســـكنية 

في نطاق بلدية المنطقة الشمالية.
 فـــي حين نصت المادة الثالثة بأن تمارس المحالت 
المشـــار إليها في المادة السابقة نشاطها من الساعة 
5 صباحا وحتى الســـاعة 12 ليال في األيام العادية، 
والســـاعة الواحـــدة صباحا في أيام نهاية األســـبوع 
والعطل الرســـمية على أن يكـــون موعد إغالقها في 
شـــهر رمضان المبارك الســـاعة 2 صباحـــا طوال أيام 

األسبوع. 
واســـتثنت المادة الثالثة “ال تطبق أحكام هذا القرار 
على الصيدليات والمحالت التجارية الحاصلة على 
تصريـــح من الجهـــات المختصـــة بمزاولة أنشـــطتها 

علـــى مـــدار 24 ســـاعة طوال أيـــام األســـبوع، وعلى 
هـــذه الصيدليـــات والمحـــال التجاريـــة وتعليق هذا 
التصريـــح فـــي مـــكان ظاهـــر، وتعليق الفتـــة خارج 

المجل لزبائنها بعدم استخدام أبواق السيارات.
 مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس المجلـــس أن الغـــرض مـــن 
االقتـــراح تنظيم أوقات عمل المحالت، الفتا إلى أن 
المجلس يشجع على االستثمار والتجارة وال يرضى 

بالضرر للمواطن وال التاجر.
 ويشـــار إلى المقترح ظل عالقا عدة أدوار بعد رفعه 
فـــي مايو 2016 مدعوما بمرئيـــات الجهات المعنية، 

وبعد رفعه إلى مجلس النواب السابق والحالي.
واســـتند المجلـــي علـــى نـــص المـــادة 19 مـــن قانون 
البلديات رقم 53 لسنة 2001 في البلدي على إعطاء 
المجالـــس البلديـــة صالحية وضـــع األنظمة الخاصة 
والمقاهـــي  والمطاعـــم  كالفنـــادق  العامـــة  بالمحـــال 
وغيرهـــا والمحـــال التجاريـــة والصناعيـــة والمحال 
الخطـــرة والملقة للراحة والضـــارة  بالصحة والباعة 

الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

زينة جاسم

ناقـــش مجلـــس بلدي الشـــمالية موضـــوع أضرار الشيشـــة 
والسيجارة اإللكترونية وانتشارهما في المجتمع، والمقدم 
مـــن رئيس اللجنة الفنية عبدهللا القبيســـي، وقرر المجلس 
إحالتـــه إلـــى اللجنة المالية والقانونية؛ لمزيد من الدراســـة 

وتنظيم لقاءات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
الشيشـــة  محـــالت  أن  إلـــى  القبيســـي  لفـــت  جهتـــه،  مـــن 
اإللكترونيـــة تتوســـط األحيـــاء الســـكنية دون حســـيب أو 
رقيـــب، ففي الوقـــت الذي تؤكـــد وزارة الصناعة والتجارة 
الشيشـــة مســـتقبل  تهـــدد  بالموضـــوع  عـــدم اختصاصهـــا 
الشـــباب وكذلـــك األطفال. ودعا القبيســـي إلى تفعيل قرار 
ســـابق لـــوزارة الصناعـــة بمنـــع اســـتيراد وبيـــع الســـيجارة 

اإللكترونية.
 كما أكدت رئيس مجموعة مكافحة التدخين والتبغ بإدارة 
الصحـــة العامـــة إجـــالل العلوي أن منع اســـتيراد الشيشـــة 

اإللكترونيـــة خـــارج اختصـــاص الـــوزارة؛ كونهـــا تســـتورد 
كمنتج إلكتروني.

وبينـــت العلـــوي أنهـــا تدخل كمنتـــج إلكترونـــي وال تصنف 
كمنتج تبغ، وبذلك ال تكون ضمن اختصاص وزارة الصحة.

شبر الوداعي

“الــصــنــاعــة” أو  “الــصــحــة”  اخــتــصــاص  تــقــع ضــمــن  ال 

تأجيل مناقشة منع الشيشة اإللكترونية

وافق مجلـــس بلدي المنطقة الشـــمالية 
علـــى توصيـــة تقدم بهـــا ممثـــل الدائرة 
األولـــى شـــبر الوداعـــي بتشـــكيل فريق 
عمـــل مـــن المؤسســـات األهليـــة يتولى 
متابعـــة تنفيـــذ توصيـــات ومقترحـــات 
األهالـــي فـــي االجتمـــاع الـــوزاري بنـــاء 
علـــى توجيهات رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن خليفـــة، علـــى أن يجـــري التنســـيق 
بالتوجيهـــات؛  المعنيـــة  الـــوزارات  مـــع 
لتعزيـــز تنفيـــذ مقترحـــات األهالي وفق 
اإلجراءات المعتمدة في عمل المجلس 

البلدي.
وشـــدد أعضـــاء المجلـــس علـــى مراعاة 

واالختصاصـــات  اإلجرائيـــة  الظـــروف 
الخدمـــي  الشـــأن  فـــي  والمســـؤوليات 
والتنموي ومسار العمل البلدي، وتعزيزا 
لضمانـــات تنظيم جهـــود تفعيل مطالب 
إلـــى  المرفوعـــة  األولـــى  الدائـــرة  قـــرى 
الـــوزارات األربع المشـــاركة فـــي اللقاء، 

وهـــي: وزارة التربيـــة، وزارة األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
ووزارة  والرياضـــة،  الشـــباب  وزارة 

اإلسكان.
مـــن جهتـــه، أكـــد البلـــدي شـــبر الوداعي 
ضـــرورة العمل في توفير بيئة مناســـبة 
الخطـــوات  ودراســـة  المشـــترك  للعمـــل 
العمليـــة لتفعيل المقترحـــات المرفوعة 
الـــى الـــوزارات المعنيـــة، وفهـــم أهميـــة 
فـــي  المعادلـــة  أقطـــاب  بيـــن  الشـــراكة 
منظومـــة العمـــل المتمثلة فـــي المجتمع 
االهلـــي والبلـــدي والنيابـــي فـــي إنجـــاز 
عملية تحقيق مخرجات اللقاء الوزاري 

مع أهالي قرى الدائرة األولى.

باربار في  الـــوزاري  االجتماع  توصيات  تنفيذ  متابعة 

تشكيل فريق عمل أهلي للتنسيق مع الوزارات

ال غياب

االعتيادي  االجتماع  يسجل  لم 
الرابع للمجلس البلدي للمحافظة 
ــيــة لـــلـــدور الـــثـــانـــي من  ــشــمــال ال
ــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس  ال

غياب أي من أعضائه.

تغطية ليلى مال اهلل 

تصوير خليل إبراهيم

بعـــد شـــد وجـــذب بيـــن أعضائـــه، وافق مجلـــس بلدي 
الشـــمالية علـــى رفـــع اعتماد مقتـــرح تعديـــل البند )1( 
الفقرة )5( من القرار الوزاري رقم )224( لســـنة 2018م 
بتعديـــل المادة األولـــى )مكرر( من الالئحـــة التنفيذية 
لقانـــون تنظيم المباني الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)13( لســـنة 1977م، وذلك بزيادة المساحة المسموحة 
إلعفاء طالب الترخيص من شرط اإلشراف الهندسي 
اإللزامي لتصبح 80 مترا مربعا بدال من 50 مترا مربعا.  
وينص التعديل الحالي على زيادة مســـاحة المسموح 

لترخيص لبناء التعديالت البســـيطة في المبنى سواء 
بالتوســـعة أو اإلضافة الرأسية أو الجانبية بما ال تزيد 
مســـاحته علـــى 80 متـــرا مربعـــا، وال يجـــاوز ارتفاعـــه 
طابقيـــن بما فيها الطابق األرضي، وبشـــرط أال تحتاج 

هذه التعديالت إلى أية تصميمات إنشائية خاصة.
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس المجلـــس أحمـــد الكوهجـــي 
ضـــرورة المحافظـــة علـــى ســـالمة المواطنيـــن، الفتـــا 
إلـــى أنهـــا خط أحمر وفـــوق كل اعتبار في إشـــارة إلى 
أن زيادة المســـاحة من شـــأنها أن تؤدي الى مزيد من 

المخالفـــات اإلنشـــائية التي قـــد تضر بالبنـــاء األصلي 
وتقلل من جودته. 

مـــن جانبه، لفت البلدي فيصل شـــبيب إلـــى أن المادة 
إلـــى األعمـــدة  الحاجـــة  إلـــى عـــدم  أشـــارت  المعدلـــة 
واألساســـات، وتكـــون هذه المســـاحة إلـــى التعديالت 

البسيطة. 
فـــي حيـــن بينت مدير عـــام البلدية لميـــاء الفضالة أن 
المشـــكالت اإلنشـــائية كثيـــرة، وأن تخطيـــط للبناء ال 

يجب أن يكون لحظيا، بل يجب النظر إلى البعيد.

ــر ــ ــم ــ ــة الــــــمــــــواطــــــن خـــــــط أح ــ ــ ــام ــ ــ الـــــكـــــوهـــــجـــــي: س

زيادة لمساحة البناء بدون إشراف هندسي لـ 80 م2

تنفيذ مقترحات 
األهالي وفق 

إجراءات عمل 
المجلس



أكـــد ممثـــل هيئـــة الكهربـــاء والماء خـــال اجتماع 
مجلـــس بلدي المحـــرق أن العـــدادات الذكية بريئة 
من تهمة ارتفاع األسعار، وأن ما حصل من ارتفاع 
فـــي بعـــض الفواتيـــر عائـــد إلـــى خطـــأ فـــي بعـــض 

التقديرات وحساب الفواتير.
وأشـــار لـــدى اســـتعراضه للفروقات بيـــن العدادات 
الذكيـــة والعـــدادات التقليديـــة إلـــى أن محافظـــة 
المحرق ستكون أولى المحافظات التي ستستفيد 
مـــن هـــذه العـــدادات، إذ يبلـــغ عـــدد العـــدادات في 

المحافظة نحو 75 ألف عداد.

وذكر أن الهيئة تعتمد العدادات بعد إجراء عدد من 
التجـــارب عليها للتحقق من ســـامتها وصاحيتها 

لاستخدام في مملكة البحرين.
ألنـــواع  عديـــدة  نمـــاذج  لديهـــا  الهيئـــة  أن  وتابـــع 
العـــدادات التـــي تصنع فـــي العالم، إذ تقـــوم الهيئة 
بتجربـــة تلـــك العـــدادات فـــي مختبراتهـــا الخاصة، 
وبعـــد نجاحهـــا يتـــم تجربتها خـــال فترة 6 أشـــهر 

الصيف ليتم بعد ذلك اعتمادها.
ولفـــت إلى أن العداد الذكـــي يتفوق على العدادات 
التقليديـــة ألســـباب عدة منهـــا قدرته علـــى إعطاء 

القراءات بشـــكل لحظي، وإمـــكان التحكم عن بعد 
فـــي العـــداد، والتحكـــم فـــي األحمـــال الكهربائيـــة، 
وضبط العبث فيها، إضافة إلى القدرة على حماية 
الشـــبكة والمشـــترك. وأشـــار إلى أنه ونظـــًرا لنجاح 
تجارب العداد الذكي في عدد من المشاريع، قررت 
وزارة اإلســـكان اقتناء 40 ألف عداد ذكي لتركيبها 
في مشـــاريعها اإلسكانية، كما تم اعتماد هذا النوع 

من العدادات للمساكن الجديدة.
وفـــي رده على ســـؤال البلدي فاضـــل العود عما إذا 
كان ســـيترتب على قطع العـــداد عند تجاوز الحمل 

أكثـــر مـــن 100 أمبير مشـــاكل للمشـــتركين، أن هذا 
اإلجراء يأتي لحماية المشـــترك والشبكة، وأنه في 
حال كان اســـتهاك المشـــترك أكثر من هذا المعدل، 

بإمكانه تقديم طلب زيادة الحمل.
وأكد في رده على ســـؤال البلدي وحيد الدوســـري 
أن حساب الفواتير تتم بشكل شهري وليس يومي، 
كما أن العدادات الذكية ستساهم في إنهاء مشكلة 
القـــراءة التقديرية، وزيادة خصوصية المســـتهلك، 
إذ لـــن تكون هنـــاك حاجة لحضور أحـــد الموظفين 

لقراءة العدادات.
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الحســن: ســحب “فيــوز” الكهرباء أصبــح ظاهرة فــي المحرق

منع إقامة “المخازن المخالفة” في األحياء السكنية

مـــرر مجلـــس بلـــدي المحرق 
مقترًحا يمنع إقامة المخازن 
غيـــر المرخصة فـــي المناطق 
واألحيـــاء الســـكنية؛ حفاًظـــا 

على سامة القاطنين.
وعبـــر المديـــر العـــام لبلديـــة 
الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 
عن تأييـــده ودعمه لما ذهب 
إليـــه أعضـــاء المجلـــس مـــن 
اقتراح تشـــكيل لجنة لحصر 
وتســـريع إجـــراءات البلديـــة 
فـــي التعامـــل مع هـــذا النوع 

من المخازن.
وأكد أهمية أن تشمل اللجنة 
إدارة  مـــن  عـــن كل  ممثليـــن 

التجاري والشـــرطة  الســـجل 
والدفاع المدنـــي، إلى جانب 

بلدية المحرق.

وفي ســـياق آخر، قال المدير 
محافظـــة  لمديريـــة  العـــام 
المحرق العميد فواز الحســـن 

إن ســـحب قواطـــع العدادات 
)فيـــوز( أصبـــح ظاهـــرة فـــي 
المحـــرق، إذ باتـــت تـــرد إلـــى 
المديرية العديد من الباغات 

بهذا الخصوص.
وأشـــار بحضـــور ممثلين عن 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء إلـــى 
أن المديرية وبعد أن تتحقق 
من هذه الباغـــات يتبين لها 
أن ســـحب تلـــك القواطع هو 

فعل موظفي الهيئة.
ودعا إلى ضـــرورة وضع آلية 
للتنسيق بين الهيئة ومديرية 
الشـــرطة للتعامـــل مـــع هـــذه 

الحاالت.

ال غياب
لــم يــســجــل اجــتــمــاع مجلس 
بـــلـــدي الـــمـــحـــرق غـــيـــاب أي 
مــن أعــضــائــه فــي االجــتــمــاع 
الــدور  من  الثالث  االعتيادي 
الثاني في الفصل التشريعي 

الخامس.

العميد فواز الحسن ومرافقه

االجتماع  وقائع  بالفيديو  تنقل  البلدي  المحرق  مجلس  إعالمي  عدسة 
االعتيادي

ال للشقق السكنية في المناطق القديمة
الــعــمــرانــي” للتخطيط  “الــعــلــيــا  قــــرارات  يــخــالــف  اســتــثــنــاءات  مــنــح 

طالـــب رئيـــس مجلس بلـــدي المحرق 
لجنـــة  بتشـــكيل  المرباطـــي  غـــازي 
تحقيـــق فـــي صـــرف تراخيـــص بنـــاء 
شـــقق ســـكنية فـــي المناطـــق القديمة 

ذات تصنيف سكن متصل باء.
وقال: إن منح البعض استثناء لصرف 
هـــذه الرخـــص يخالـــف قـــرار اللجنـــة 
العليا للتخطيط العمراني بشأن وقف 
منـــح هـــذا النـــوع مـــن التراخيص في 
المناطق القديمة بما فيه الواقعة على 
شوارع تجارية، بما يتماشى مع رؤية 
هيئة البحرين للثقافـــة واآلثار ودعما 
لتوجهـــات المجالس البلديـــة في هذا 

الشأن.
وأوضـــح أنه تبين أن وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني أصدرت ترخيصا لبناء شقق 
منفصلـــة فـــي أحـــد المناطـــق القديمة 

المصنفة ســـكن متصل )ب( المشمولة 
فـــي الحظـــر، وذلـــك فـــي شـــهر يونيو 
2019، حيـــث تـــم الترخيـــص بإضافة 
دوريـــن أول وثاٍن، فـــي كل دور منهما 

4 شـــقق ســـكنية، إضافـــة إلـــى غرفـــة 
للحارس.

فـــي  القديمـــة  المناطـــق  أن  وعلـــق 
المحـــرق وعمـــوم المملكـــة ال تتحمـــل 

المزيد من العمارات والشقق السكنية، 
وهـــو ما يؤكده األهالـــي والمواطنون، 
الســـيما أنها أساســـا مناطـــق مزدحمة 
وكثافتهـــا البنائيـــة والســـكانية عاليـــة 

جدا.
وأشار إلى أن هذا القرار كان له أطيب 
المحـــرق  فـــي  القاطنيـــن  األثـــر علـــى 
القديمة، حتـــى أعاد الكثيـــرون النظر 
كانـــت  أن  بعـــد  مناطقهـــم  تـــرك  فـــي 
العمـــارات والشـــقق أحـــد أهم أســـباب 

هجرة العديد من األهالي لفرجانهم.
وطالـــب بوقف هذه التجـــاوزات التي 
تتم من قبل الـــوزارة ولجانها المعنية 
بالتظلمات، وتمسك المجلس بتجميد 
إصـــدار تراخيـــص العمارات والشـــقق 
القديمـــة،  المناطـــق  فـــي  الســـكنية 
وتأييـــده لتوجهـــات الدولـــة فـــي هذا 

اإلطار.

المرباطي والدوي

أوصى مجلس بلدي المحرق في اجتماعه االعتيادي 
الثالث بتشـــكيل لجنـــة خاصة بين ممثلين عن وزارة 
التربيـــة والتعليم ومجلس المحرق البلدي للتنســـيق 

فيما بينهم بشأن األمور الخدمية.
وأشـــار البلـــدي أحمـــد المقهـــوي إلـــى أن الهـــدف من 
اللجنـــة هـــو العمـــل علـــى حصـــر ومتابعـــة التعديات 
علـــى أماك الـــوزارة، وتنظيم الحركـــة المرورية عند 
المـــدارس بالمحرق، والنظر في األراضي المخصصة 
للـــوزارة والتـــي ال يمكـــن اســـتغالها فـــي األغـــراض 
التـــي خصصـــت ألجلها، إضافة إلى التنســـيق بشـــأن 

المدارس التي يتم إخاؤها.
إلـــى ذلـــك، وافـــق المجلس علـــى طلب إعـــادة النظر 
في إمكان شـــمول الحســـاب الثانـــي للكهرباء والماء 

للمواطنين البحرينيين ضمن الحسابات المدعومة.

لشــمول الحســاب الثانــي للمواطنيــن بدعــم الكهربــاء

لجنة لدراسة الخدمات التعليمية في المحرق

وافق مجلس بلـــدي المحرق على مقترح 
يمنـــع تصديـــر ســـرطان البحـــر الـــذي يتم 
صيـــده داخـــل الحـــدود البحريـــة لمملكة 
البحريـــن، بداعـــي الحفاظ علـــى الثروات 

البحرية واألمن الغذائي للمملكة.
وقبـــل التصويـــت، قـــال رئيـــس المجلس 
غـــازي المرباطـــي إن هناك هجمة شرســـة 
على بعض األحياء البحرية، وإن البحرين 
اليوم هـــي الخامس على مســـتوى العالم 
فـــي تصديـــر القباقـــب، وذلـــك يعنـــي أن 
هذا الكائـــن معرض للخطر، كما أن عملية 
صيده بواســـطة األسماك الصغيرة يشكل 
تهديـــدًا على األحيـــاء البحرية. إلى ذلك، 
مرر المجلس البلدي مقترحًا يلزم الجهات 

البنيـــة  خدمـــات  بتوصيـــل  المختصـــة 
التحتيـــة لها قبل بيع مخططات األراضي 
الجديـــدة. وبين البلدي صالح بوهزاع أن 
التجـــارب فـــي الـــدول المجـــاورة برهنت 

علـــى أن اتخاذ مثل هذا القرار من شـــأنه 
أن يســـاهم فـــي ســـرعة التعميـــر وازدهار 
ســـوق العقـــارات، وتقليـــل فتـــرة انتظـــار 
اســـتكمال  حتـــى  والمســـتثمر  المواطـــن 
الخدمـــات المطلوبـــة فـــي تلـــك المناطق، 
خصوصا بعد فرض رســـوم استرداد كلفة 
البنية التحتية. ورأى البلدي فاضل العود 
أن هـــذا المقترح يمكن يتســـبب في خلق 
مشـــكلة أخـــرى تتمثل في ارتفاع أســـعار 
أن  المجلـــس  رئيـــس  وبيـــن  العقـــارات. 
الهـــدف من المقترح هـــو تزامن الخدمات 
مـــع عملية البناء، ومنع تأخر فترة انتظار 
المواطـــن لتوصيل الخدمات له لســـنوات 
طويلة كما هو حاصل في بعض المناطق.

باسم المجدمي

إلزام توصيل خدمات البنية التحتية قبل بيع المخططات السكنية

منــع تصديـــر “القبــاقــب” البحرينيـــة

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة

تصـــويـــر: رســـــول الحجيــــري

ممثل هيئة الكهرباء إبراهيم خليل

العدادات الذكيــة بريئــة من تهمــة ارتفــاع األسعــار
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إعفاء البحرينيين من تأشيرات الشرق الروسي
بطرســـبرغ ســـانت  “فورســـيزونز”  مـــع  العريقـــة  المعالـــم  الكتشـــاف 

تم إطالق موقع ســانت بطرســبرغ للتأشيرات اإللكترونية في بداية أكتوبر الجاري، 
بالتزامن مع قرار إعفاء مواطني البحرين من تأشيرات الدخول إلى الشرق األقصى 
الروســي، بهــدف تســهيل الحصول علــى التأشــيرة اإللكترونية للبحرينييــن الراغبين 

في استكشاف العاصمة الثقافية الروسية العريقة،   

وذلك بكل ســـهولة من خالل التقديم عبر 
االســـتمارة  بتعبئـــة  اإللكترونـــي،  الموقـــع 
الالزمـــة وتحميـــل صـــورة شـــخصية فـــي 
عمليـــة ســـريعة ال تتطلـــب ســـوى نقـــرات 
معـــدودة. وُيطلب من المســـافرين تقديم 
أربعـــة  يوًمـــا وحتـــى   20 قبـــل  طلباتهـــم 
أيـــام مـــن موعـــد الوصـــول، فيمـــا تمتـــد 
صالحية التأشيرة لثمانية أيام في سانت 
بطرســـبرغ ومنطقـــة لينينغـــراد المحيطة 

بها.
يحرس أســـدان من الرخـــام مدخل فندق 
فورسيزونز ليون باالس سانت بطرسبرغ 

األسطوري، والذي يقع ضمن أسوار القصر 
الملكـــي العائـــد للقـــرن التاســـع عشـــر فـــي 
مدينة ســـانت بطرســـبرغ، عاصمة روسيا 
القيصريـــة، التي تحتفظ إلى اليوم بطابع 
وآثـــار تلـــك الحقبـــة اإلمبراطوريـــة. ُتعـــد 
سانت بطرسبرغ اليوم العاصمة الثقافية 
في روســـيا، وتشـــتهر على مستوى العالم 
العريقـــة.  وعمارتهـــا  الحافـــل  بتاريخهـــا 
وبفضـــل خدمـــة التأشـــيرات اإللكترونية 
الجديـــدة من المتوقع أن تجتذب المدينة 
أعدادًا متزايدة من السياح من البحرين. 
عـــام  مديـــر  موريلـــو،  فيلكـــس  قـــال  و 

فنـــدق فورســـيزونز ليـــون باالس ســـانت 
بطرســـبرغ: “سُيســـهل موقـــع التأشـــيرات 
الســـفر  عمليـــة  الجديـــد  اإللكترونيـــة 
بالنســـبة للمســـافرين الدوليين، وســـيتيح 
لمواطنـــي البحرين التخطيط لســـفراتهم 
بيســـر إلـــى مدينتنـــا الجميلـــة. وســـيهتم 
طاقم الكونســـيرج بتعريف ضيوفنا بأهم 

المعالـــم التاريخيـــة والثقافية في ســـانت 
بطرســـبرغ، ويســـعدهم إجراء الترتيبات 
الالزمـــة لمنح الضيوف تجربة ال تنســـى. 
نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا من المملكة 
في فندقنا العريق، لنتشـــارك مًعا لحظات 
ال تنســـى ونخلـــق ذكريـــات تـــدوم مـــدى 

الحياة”.

فندق فورسيزونز  سانت بطرسبرغ

المنامة - تراكس البحرين

المحرق - طيران الخليج

 KLM وقعــت طيــران الخليــج، والخطــوط الجويــة الملكيــة الهولنديــة
اتفاقيــة للرمــز المشــترك، وذلك اعتبــاًرا من 27 أكتوبــر 2019 ويأتي هذا 
اإلعــالن عقــب توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الشــركتين لتعزيــز العالقــات 

القوية بين البحرين وهولندا.

 ”GF“ ســـتضع طيـــران الخليج رمـــز
الجويـــة  الخطـــوط  رحـــالت  علـــى 
مـــن   KLM الهولنديـــة  الملكيـــة 
البحريـــن إلـــى أمســـتردام وكذلـــك 
من أمستردام إلى فرانكفورت. من 
ناحيـــة أخـــرى، ستشـــهد االتفاقيـــة 
وضع رمز “KL” على رحالت طيران 
الخليج من البحرين إلى سيالكوت 

وكراتشي والهور وبيشاور.
التجـــاري  القطـــاع  رئيـــس  وقـــال 
بشـــركة طيـــران الخليـــج، فنســـنت 
كوست، “نحن سعداء باإلعالن عن 
شراكة الرمز المشترك مع الخطوط 
 KLM الجويـــة الملكيـــة الهولنديـــة

وتوســـيع شـــبكتنا من خـــالل رحلة 
بين البحرين وهولندا”. 

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال  
بـــروس   ،KLM فـــي  للتحالفـــات 
هـــذا  نبـــدأ  أن  “يســـرنا  دونزلمـــان 
التعاون الجديد مع طيران الخليج 
وتعزيز شبكتنا في الشرق األوسط، 
وهو ســـوق قـــوي لكل مـــن عمالئنا 
في درجة رجـــال األعمال والدرجة 
الخليـــج  طيـــران  فـــي  الســـياحية. 
وجدنا شـــريًكا موثوًقا للغاية حيث 
يمكننـــا أن نوفـــر لركبانـــا المزيد من 
خيارات السفر والوجهات في شبه 

القارة الهندية”.

“طيران الخليج” و“KLM” تبرمان شراكة بـ “الرمز”

أعمال التطوير العقاري
بصـــدور قانـــون التنظيم العقاري في 2017، ال يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري إال 
إذا كان المطـــور مرخصًا، ويكون الترخيص للمطورين بمزاولة أعمال التطوير العقاري 
ِوْفقـــًا لألحـــكام الصـــادرة من مجلـــس اإلدارة الذي ينظم شـــروط وضوابط وإجراءات 
منـــح وتجديد وتعديل تراخيـــص المطورين وأنواعها وفئاتها ومدة ســـريانها. ويجب 
أن ينفـــذ المطـــور أعمالـــه وفـــق الترخيـــص الصـــادر لـــه. وتقـــوم المؤسســـة باالحتفاظ 
بســـجل خاص “سجل المطورين” يكون ورقي أو إلكتروني، وتدون فيه كافة البيانات 
والمعلومـــات الخاصة بالمطورين. ويتم تحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها 
في السجل، والضمانات الالزم توُفرها، بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدونة، 
وبيـــان أيـــة تغييرات تتم في هذه البيانات . ويلتزم المطور بإخطار المؤسســـة عن أي 
تغيير في البيانات في الســـجل الذي يكون متاحًا للجمهور، واســـتخراج صور مصدقة 

من المعلومات المقيدة فيه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين في السجل.  
يصـــدر مجلس اإلدارة القرارات الخاصة بتنظيم عمل والتزامات وواجبات المطورين، 
ومدونـــة الســـلوك الواجـــب علـــى المطوريـــن مراعاتهـــا. و يجـــب علـــى المطـــور تقديم  
ســـجالته للمؤسســـة للتأشير عليها، وخاصة الســـجل الذي تقيد فيه كل العمليات التي 

أجراها والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها وغيرها. 
  ويلتـــزم المطـــور بإنشـــاء “حســـاب ضمان” لمشـــاريع التطويـــر العقاري التـــي يحددها 
مجلس اإلدارة بالتنســـيق مع مصرف البحريـــن المركزي. وال يجوز الحجز على المبالغ 
الموَدعة في “حساب الضمان” لصالح دائني المطور، كما ال يدخل مشروع التطوير في 
ـــور إال للوفاء بااللتزامات  الضمـــان العام للدائنين في حالة الحكم بإشـــهار إفالس المطِّ

المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين.
هـــذه اإلجـــراءات الجديدة والتي بدأت بعد تنفيذ قانون التنظيم العقاري، كان لها أثرا 

مؤثرا فاعال في التطوير العقاري بالمملكة. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

األرض في بالد القديم ... واالســتثمار بالتعاون مع “الخاص”

مليون دينار لتأجير مبنى بـ “نادي االتحاد”

طرحت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة في جلسة 
مجلس المناقصات والمزايدات أمس مزايدة لتأجير 
مبنـــى مقـــام على أرض نادي االتحـــاد الرياضي بنحو 

مليون دينار، وكان قد تقدم إليها عطاءان.
وترغـــب الـــوزارة فـــي تأجيـــر مبنى مقـــام على أرض 
نـــادي االتحـــاد الرياضـــي، مبنى رقـــم 166 في مجمع 
364 بطريـــق 62 فـــي بالد القديم، وهـــو مبنى محدد 
المرفقـــة  بالخريطـــة  والمعالـــم  والمســـاحة  الحـــدود 
بمســـاحة إجماليـــة قدرها 3 آالف متر مربـــع، وَتَتطلع 
الـــوزارة بالتعـــاون مع القطـــاع الخاص اســـتثمار هذا 
المبنـــى رغبـــة فـــي الحصـــول علـــى إيـــرادات لنـــادي 
االتحاد بشكل مســـتمر يضمن استدامة الدخل لفتره 
محددة مع استرجاع المبنى بالكامل بعد انتهاء مدة 

العقد.
وأظهـــرت أحدث بيانات نشـــرت علـــى موقع مجلس 
 3( مناقصـــات   4 فتـــح  والمزايـــدات  المناقصـــات 
تابعـــة ل4 جهـــات حكوميـــة،  مناقصـــات ومزايـــدة( 
بإجمالي 11 عطـــاء، في حين تم تعليق عطاء وحيد 
للشركة العامة للدواجن. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة للمناقصات نحو 2.1 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة للشـــركة العامـــة للدواجن 
 3 إليهـــا  تقـــدم  الدواجـــن  لمـــزارع  معـــدات  لتوريـــد 
عطـــاءات علق أحدها وأقل عطـــاء بنحو 1.1 مليون 
يـــورو )مـــا يعـــادل نحـــو 441.5 ألف دينـــار(، في حين 
أكبرهـــا بقرابة 4.6 مليون يورو )ما يعادل 1.9 مليون 

دينار(.
وهـــذه المناقصـــة لتوريـــد وتركيـــب معدات إلنشـــاء 
حظائـــر لإلنتـــاج وحظائـــر لتربيـــة الدجـــاج البيـــاض 
بهياكل جاهزة تشـــتمل على: بيتان من بيوت للتربية 
و6 بيـــوت لإلنتـــاج، بما فـــي ذلك نظام مياه الشـــرب، 
ونظام اإلضاءة، وصوامع األعالف واإلمداد، وأنظمة 
التهويـــة والتدفئـــة، وأنظمـــة جمـــع الســـماد والبيض، 
وتفاصيـــل المعـــدات الكهربائية، ونظـــام جمع البيض 

مع تفاصيل برنامج إدارة ناقل البيض.

*شراء رخص “آي بي ام مكسيمو”

كمـــا فتـــح المجلس مناقصة لشـــركة تطويـــر للبترول 
لشـــراء رخص “آي بي ام مكســـيمو” مـــع الدعم الفني 
الســـنوي تقدم إليها عطاءان أقلها بنحو 1.53 مليون 
دوالر )مـــا يعـــادل 575.7 ألـــف دينـــار(، واآلخـــر بنحو 

1.54 مليون دوالر )ما يعادل 579.1 ألف دينار(.
شـــامال  حـــال  مكســـيمو”  ام  بـــي  “آي  برنامـــج  يعـــد 
تســـتخدمه الشـــركة إلدارة معدات اإلنتـــاج والمرافق 
وأصـــول البنيـــة التحتية. ويتم اســـتخدام هذا الحل 
بأكثر من إدارة داخل الشـــركة بما فيها إدارة الصيانة 
وإدارة  واإلنشـــاءات  المرافـــق  وإدارة  الميدانيـــة 

التخطيط والموازنة.
تنظيـــم  لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
االتصاالت لترقية الشبكات باستخدام حل الشبكات 
المعرفـــة بالبرمجيـــات تقـــدم إليهـــا 4 عطاءات،أقلهـــا 
بنحو 69.6 ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 140.7 

ألف دينار.
وتعتـــزم الهيئـــة مـــن هـــذه المناقصـــة دعـــوة مقدمي 
العـــروض المؤهليـــن لتقديم تفاصيل عـــن اقتراحهم 
للتصميـــم اإللكتروني والتزويـــد والتكامل والتركيب 
والصيانـــة والتدريـــب لشـــبكة محـــددة مـــن البرامـــج 

.)SDN(

لندن - رويترز

النفط يرتفع لتقدم 
المحادثات التجارية

النفط أمس اإلثنين بفعل  ارتفعت أسعار 
أميركي  صيني  تجارة  اتفاق  بشأن  آمــال 
لكن بيانات صناعية صينية ضعيفة كبحت 

المكاسب.
وبحلول الساعة 1337 بتوقيت جرينتش، 
كان خام برنت مرتفعا 26 سنتا بما يعادل 
وزاد  للبرميل.  دوالر   62.28 إلــى   %  0.4
أو  سنتا   20 الوسيط  تكساس  غرب  خام 
0.3 % إلى 56.86 دوالر للبرميل. وكان كال 
الخامين قد نزل حوالي 0.5 % في وقت 

سابق من الجلسة.

“ألبا”: “طيران الخليج” الناقلة الرسمية لـ “عربال”
أعلنت شــركة ألمنيوم البحرين  )البا(، المســتضيفة للنسخة الثالثة والعشرين من 
المؤتمر العربي الدولي لأللمنيوم )عربال 2019( والذي سيقام تحت رعاية رئيس 
وزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أمــس،  بــأن 

شركة طيران الخليج هي الشريك الرسمي كناقلة جوية لمؤتمر عربال 2019.

باإلنابـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لشـــركة البا علي البقالي “نحن ســـعداء 

بشـــراكتنا مـــع شـــركة طيـــران الخليج، 
كناقلـــة رســـمية لمؤتمر عربـــال 2019. 

وبصفتنـــا اثنتيـــن من كبرى الشـــركات 
بهـــذه  فإننـــا فخـــورون  المملكـــة،  فـــي 
الشـــراكة التـــي ســـترفع اســـم البحرين 
عاليًا من منصة هذا المؤتمر العالمي”.

ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
كريشـــيمير  الخليـــج  طيـــران  لشـــركة 
ألبـــا  مـــع  للتعـــاون  “ســـعدنا  كوتشـــكو 
مجـــددًا برعايـــة مؤتمر عربـــال 2019. 

بوصفنا الناقل الرسمي للمؤتمر؛ نتطلع 
فـــي طيـــران الخليج لتمثيـــل البحرين 
وثقافـــة الحفـــاوة التـــي تتميـــز بها من 
خالل نقل الضيوف الذين سيحضرون 

المؤتمر”. 
يذكـــر أن مؤتمـــر عربـــال 2019 ســـقام 
فـــي الفتـــرة من 19 وحتـــى 21 نوفمبر 

. 2019

عسكر - ألبا

أمل الحامد
441.5 ألف دينار لتوريد 

معدات مزارع الدواجن

“تنظيم االتصاالت”: 
مناقصة لترقية الشبكات

المنامة - مجموعة البركة

أصبحــت مجموعــة البركــة المصرفيــة، أول بنــك فــي منطقة غرب آســيا يوقع رســمًيا علــى المبــادئ الجديدة للخدمــات المصرفية 
 UNEP( المســؤولة، والتي تم تطويرها من خالل شــراكة عالمية مبتكرة بين البنوك ومبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة

FI(. ومجموعة البركة المصرفية هي األولى في القطاع المصرفي اإلسالمي التي تقوم بالتوقيع على هذه المبادرة.

ومبـــادرة تمويـــل برنامـــج األمـــم المتحدة 
للبيئـــة هـــي شـــراكة بيـــن برنامـــج األمـــم 
المتحـــدة للبيئـــة والقطاع المالـــي العالمي 
الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة  لتشـــجيع 
فـــي إنشـــاء وتعزيـــز الممارســـات البيئيـــة 
المســـتدامة. وبتاريـــخ 22 ســـبتمبر 2019، 
أطلقت األمـــم المتحـــدة و130 من البنوك 
الرائـــدة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مبادئ 
قبـــل  المســـؤولة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
قمـــة العمل المناخـــي لألمـــم المتحدة في 
نيويورك. وتوفر المبادئ إطار عمل لنظام 

مصرفي مستدام وتضع أفضل الممارسات 
التي من شـــأنها مساعدة البنوك في إنشاء 
وإظهـــار التأثيـــر اإليجابي فـــي القطاعات 

التي تعمل فيها، والمجتمع ككل.
بمبـــادئ  المجموعـــة   التـــزام  ويأتـــي 
الخدمـــات المصرفية المســـؤولة بعد فترة 
مـــن التعـــاون المتعاظـــم بيـــن المجموعـــة 
التابـــع  آســـيا  لغـــرب  والمكتـــب اإلقليمـــي 
لبرنامـــج األمم المتحـــدة للبيئة، والدخول 
في شـــراكة استراتيجية تم إضفاء الطابع 
الرســـمي عليهـــا بتوقيـــع مذكـــرة التفاهـــم 

بيـــن الجانبيـــن فـــي مايـــو 2019، وذلـــك 
كجزء مـــن أهداف البركـــة )2016-2020(، 
والتي تعهدت المجموعة بموجبها بتقديم  
197 مليـــون دوالر لدعـــم مشـــاريع الطاقة 
المتجـــددة وكفاءة اســـتخدام الطاقة في 

البلدان التي تعمل فيها المجموعة.
ووقع الرئيس التنفيذي للمجموعة، عدنان 
يوســـف على المبـــادئ الجديـــدة للصيرفة 
المســـئولة وذلـــك فـــي حفل أقيـــم يوم 28 
أكتوبـــر 2019، بحضـــور المديـــر والممثـــل 
اإلقليمـــي للمكتـــب اإلقليمـــي لغرب آســـيا 

للبيئـــة  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج  التابـــع 
سامي ديماسي. 

و أشار ديماسي إلى أن “انضمام مجموعة 
البركـــة إلـــى هـــذه المبـــادئ ُيظهـــر التـــزام 

المجموعـــة بالعمـــل المناخي واالســـتدامة 
لشـــعب البحرين والمنطقـــة وغيرها. وأود 
مرة أخرى أن أهنئ البركة لكونها أول بنك 

في المنطقة يلتزم بهذه المبادئ”. 

مـــن جانبـــه، قـــال عدنـــان يوســـف “نحـــن 
متحمســـون للغايـــة لرؤيـــة تبنـــي مبـــادئ 
علـــى  المســـؤولة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
المســـتوى العالمي، ونتقدم بخالص الشكر 
والتقدير إلى فريق برنامج األمم المتحدة 
للبيئة وفريق مبادرة تمويل برنامج األمم 
المتحـــدة للبيئـــة علـــى تفانيهـــم وريادتهم 
فـــي صياغـــة مبـــادئ الصناعـــة المصرفية 
الخـــاص  شـــكرنا  نوجـــه  كمـــا  العالميـــة. 
لديماســـي وفريقه الرائع على نشـــاطه في 
منطقـــة غرب آســـيا. كمـــا أننا متحمســـون 
لتطبيـــق هذه المبادئ لكونها تتماشـــى مع 
التزامنـــا بالخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة 

المستدامة”.

عقب التوقيع على مبادئ الصيرفة المسؤولة

ــة ــي ــم ــال ــى الــــمــــبــــادرة مــــن خــــــالل شــــراكــــة ع ــلـ ــع عـ ــ ــوق ــ ــة ت ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ

“البركة” أول بنك يلتزم مبادئ الصيرفة المسؤولة
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بدء تحقيق ضد الزيادة بواردات الحديد الخليجية
العالقـــة ذات  االســـتمارات  لمـــلء  المؤسســـات  دعـــت  “الصناعـــة” 

أعلنـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة أنـــه 
 2011 لســـنة   )48( رقـــم  القانـــون  إلـــى  واســـتنادًا 
بالموافقـــة على )النظـــام( الموحد المعـــدل لمكافحة 
لـــدول  التعويضيـــة والوقائيـــة  اإلغـــراق والتدابيـــر 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة والئحته 
التنفيذية، فقد باشـــر مكتب األمانة الفنية لمكافحة 
الممارســـات الضـــارة في التجـــارة الدوليـــة لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية البدء فـــي تحقيق 
وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون 
مـــن منتجـــات الحديـــد والتي تنـــدرج تحـــت البنود 
الجمركيـــة 720827; 720837; 720838; 720839; 
 ;721114 ;721113 ;720854 ;720853 ;720851
 ;720926  ;720918  ;720917  ;720916  721119
 ;721030  ;722550;720990  ;720928  ;720927
 ;721260 ;721250 ;721220 ;721069 ;721049
 ;721310 ;721240 ;722599 ;722592 ;722591
 ;721430 ;721410 ;721399 ;721391 ;721320

 ;722720 ;722710 ;721590 ;721550 ;721510
 ;722860 ;722850 ;722840 ;722820 ;722810
 ;721610 ;722219 ;722211 ;721499 ;721491
 ;721650 ;721621 ;730810 ;721632 ;721631
 ;730539 ;730531 ;730520 ;730424 ;730120

.730690 ;730661 ;730640 ;730619 ;730611
و دعـــت الوزارة انطالقًا مـــن حماية جميع األطراف 
ذات العالقة من مســـتوردين ومصنعيـــن بالبحرين، 
المؤسســـات التجاريـــة والمصنعـــة للمنتجـــات وفقًا 
للبنـــود الجمركيـــة المذكورة أعـــاله، مراجعة الموقع 
 http://www.moic.gov.bh للـــوزارة  اإللكترونـــي 
وذلـــك لمـــلء االســـتمارات الخاصة بذلك وإرســـالها 
علـــى العنـــوان المبيـــن أدنـــاه وذلـــك بموعـــد أقصـــاه  
األطـــراف  مـــن جميـــع  2019، ويرجـــى  2 ديســـمبر 
المعنيـــة التواصل مع مكتب األمانة الفنية لمكافحة 
الممارســـات الضارة في التجـــارة الدولية والتعريف 
بأنفسهم كأطراف ذوي عالقة أو مصلحة بالتحقيق 

بموعد أقصاه 2 نوفمبر 2019 : 

األستاذ/ ريحان مبارك فايز
مدير عام مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات 

الضارة في التجارة الدولية
األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتـــب األمانـــة الفنية لمكافحة الممارســـات الضارة 

في التجارة الدولية
6725  طريق جدة - الهدا

رقم الوحدة: 1
الرياض 12324 – 3147

المملكة العربية السعودية
الهاتف: 2551388 11 966 - 2551399 11 966 +

الفاكس: 112810093 966 +
 tsad@gccsg.org :البريد اإللكتروني

والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وأكـــدت 
اســـتمرارها في مواجهة قضايا الممارســـات الضارة 
فـــي التجـــارة الدوليـــة وحمايـــة الصناعـــة المحليـــة 
مـــن خـــالل اســـتخدام اتفاقيـــات مكافحـــة اإلغراق 

والتدابير التعويضية والوقائية.

المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصدار رقـــم 1779 
)ISIN BH0002785H58( من أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية التي 
يصدرهـــا المصـــرف نيابة عن حكومة البحرين. تبلـــغ قيمة هذا اإلصدار 70 
مليون دينار لفترة اســـتحقاق 91 يومًا تبدأ فــــي 30 أكتوبر 2019، وتنتهي 
فـــي 29 ينايـــر 2020، كما بلغ معدل ســـعر الفائدة على هـــذه األذونات 2.79 
% مقارنة بسعر الفائدة 2.82 % لإلصدار السابق بتاريخ 23 أكتوبر 2019.
وبلغ معدل ســـعر الخصم 99.300 % وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 

99.292 % علما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 160 %.
كمـــا بلغ الرصيد القائـــم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصـــدار ما قيمته 2.110 

مليار دينار.

70 مليون دينار لتغطية أذونات خزانة

 2020 “إكســـبو  معـــرض  إدارة  نظمـــت 
“ األســـبوع الماضـــي، فعاليـــة عـــام على 
االنطالق اســـتضافت خاللها إعالميين 
مـــا  ليشـــاهدوا  العالـــم  بلـــدان  كل  مـــن 
وصلت إليه االســـتعدادات لهذا الحدث 
الكبيـــر الـــذي تصـــل تكلفتـــه 25 مليـــار 
درهم ) 6.81 مليار دوالر(  ويشـــارك في 
إنجـــازه حوالي 32 ألف عامل ، وقد بلغ 
عدد العمالة فـــي مرحلة الذروة الى 40 
ألـــف عامل. كما يشـــارك في هـــذا العمل 
الضخم 30  ألـــف متطوع من المقيمين 
فـــي دولـــة اإلمـــارات، حيـــث عبـــر إلـــى 
اآلن، نحو أكثر من 80 ألف شـــخص عن 
رغبتهم في التطـــوع. ويتضمن الحدث  
58 ألف طالب من أكثر من 700 مدرسة 
فـــي اإلمـــارات الســـبع، فيما تم أشـــراك 
أكثـــر مـــن 7700 معلـــم مـــن المـــدارس 
الحكومية والخاصـــة في أنحاء الدولة 
لمناقشـــة كيفيـــة مشـــاركة طالبهم في 
والتزمـــت  القـــادم.  الدولـــي  المعـــرض 
اإلماراتيـــة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
مـــع  بالتعـــاون  الخاصـــة،  والمـــدارس 
برنامج إكسبو للمدارس، بتوفير مليون 

زيارة مدرسية للمعرض.

 توقع استقطاب 25 مليون زائر

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث 
25 مليـــون زائر  اذ تشـــير اإلحصائيات 
إلـــى أن 30 % مـــن الزوار ســـيأتون من 

داخل اإلمارات و70 % من خارجها. 
ويتضمن شـــعار معرض “إكســـبو 2020 
دبـــي”  ثالث كلمات ) الفـــرص ... التنقل 
وللمـــرة  بيـــن طياتـــه،  االســـتدامة(    ...
األولى فـــي تاريخ هذا الحـــدث الدولي  
والـــذي يمتـــد منـــذ 168 عامـــًا ســـيكون 
لكل بلد مشـــارك جناح خاص به ، حيث 
وصـــل عدد الـــدول المشـــاركة الى 192 

دولة.
والثـــالث كلمات هي إشـــارة إلـــى ثالثة 
أجنحـــة رئيســـية كمـــا يتوســـط الموقع 
قبـــة الوصل وهي تعني اســـم الســـاحة 
مركـــز  تشـــكل  والســـاحة  “االتصـــال”، 
“إكســـبو 2020 دبـــي” األساســـي حيـــث 
الماضـــي  فـــي  كان اســـم مدينـــة دبـــي 

“الوصل” ألنها كانت تربط جميع الناس 
مـــن جميع أنحاء المنطقـــة. ومن المقرر 
أن يســـتمر المعرض ســـتة أشهر من 20 
أكتوبـــر 2020 وحتـــى 20 مارس 2021 
الحـــدث ســـتتحول  انتهـــاء  بعـــد  ثـــم   ،
المدينـــة الى “دســـتركت 2020” ، حيث 
ســـتبقى أكثـــر مـــن 80 % مـــن منشـــآت 
“إكســـبو 2020 دبي” قائمة بعد إســـدال 
الســـتار على فعالياته،  لتكون جزءا من 
المدينة المستقبلية،وســـتضم مساحات 
ســـكنية تمتـــد علـــى 65 ألف متـــر مربع، 
إلـــى جانـــب 135 ألـــف متـــر مربـــع مـــن 
المساحات التجارية، وذلك ضمن موقع 
أرقـــى  مـــن  يحتضـــن طائفـــة متنوعـــة 
مرافـــق االبتـــكار والمرافـــق التعليميـــة 

والثقافية والترفيهية.

جناح الفرص: 

ســـيكون مبنيـــا بشـــكل كامل مـــن مواد 
عضويـــة قابلة إلعـــادة التدوير – بدون 

إســـمنت – ومظلـــة من حبال منســـوجة 
طولها 111 كيلومترا. وسيشجع الجناح 
التفاعلـــي الـــزوار علـــى تقديـــم إســـهام 

هادف في أهداف التنمية المستدامة.

جناح التنقل:

 سيستكشـــف حركـــة النـــاس والبضائـــع 
واألفـــكار والبيانات، وكيـــف قاد التنقل 
التطـــور اإلنســـاني مـــن أولـــى خطواتنا 
خارج أفريقيا إلى االبتكارات المتقدمة 

التي توصلنا إليها في يومنا هذا.

 “تيّرا”، جناح االستدامة:

 يضـــم مظلة فوالذية بحجـــم 130 متر 
مربـــع مغطـــاة بــــ1.055 لوحة شمســـية، 
مـــن  غيغـــاوات   4 توليـــد  علـــى  قـــادرة 
الكهرباء في الساعة. وُأعلن عن تجربة 
الـــزوار التـــي يتيحها هـــذا الجنـــاح في 
أبريـــل 2019، وســـتحكي هـــذه الرحلـــة 
قصة عالقة اإلنسانية بالطبيعة، وأثرها 

عليها، وقد ُأعـــدت بهدف تمكين الزوار 
مـــن فهـــم أثرهـــم علـــى البيئـــة ودفعهم 

ليكونوا عوامل تغيير إيجابي.
“الوصـــل”  ســـاحة  قبـــة  وســـتغطي 
الفوالذيـــة مســـاحة تســـاوي 16 معلـــب 

تنس وتزن ما يعادل 500 فيل.
ارتفـــاع قبة ســـاحة “الوصل” 67.5 متر، 
وهو ارتفاع يفوق طول برج بيزا المائل 
متـــرا،   130 يبلـــغ  أمتار.بقطـــر  بعشـــرة 
فإن قبة ســـاحة “الوصل” تتســـع إليواء 

طائرتين من نوع إيرباص إي380.
مناطـــق  ثـــالث  إكســـبو  موقـــع  يضـــم 
موضوعات فرعية هي الفرص والتنقل 
واالســـتدامة وتضم أجنحـــة 192 دولة 
والثقافـــة  العمـــارة  فيهـــا  ستســـتعرض 

واالبتكارات والمعروضات .
يضـــم التصميـــم المميز لجنـــاح الفرص 
)تســـاوي  الحبـــال  مـــن  كيلومتـــرا   111

المسافة من دبي إلى رأس الخيمة(.
يبلـــغ طـــول المضمـــار المحيـــط بجنـــاح 

التنقـــل 320 متـــرا وسيســـمح لمالييـــن 
الـــزوار بالتعـــرف علـــى أحدث أســـاليب 

التنقل وتجربتها. 
الطاقة االســـتيعابية لجناح االســـتدامة 

30 ألف شخص يوميا.
وتضمنـــت الجولـــة زيـــارة الـــى المركـــز 
بنائـــه بشـــكل  الـــذي أكتمـــل  اإلعالمـــي 

كامل.

األثر االقتصادي:

في إبريل 2019، نشـــرت شركة إي واي 
)إرنســـت آند يونغ( تقريرا مســـتقال ذكر 
أن “إكسبو 2020 دبي” وإرثه ُيتوقع أن 
يبلغ إسهامه في اقتصاد دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، 122.6 مليـــار درهم 
إماراتـــي مـــن 2013 إلـــى 2031. ومـــن 
المتوقـــع أن يدعـــم إكســـبو 2020 دبـــي 
أيضا ما يصل إلى 905 آالف و200 سنة 
عمل خالل اإلطار الزمني ذاته، ويسهم 
فـــي الناتـــج المحلي اإلجمالي الســـنوي 

المتوقع للدولة بما نسبته 1.5 % خالل 
أشهر إكسبو 2020 دبي الستة.

وبلغ حجم اســـتفادة الشركات الصغيرة 
والمتوســـطة من العقود المباشرة وغير 
المباشـــرة والمناقصات مـــا قيمته 3.62 
مليـــار درهـــم إماراتي، بمـــا يدعم هدف 
المعـــرض  المتمثـــل في تعزيـــز االبتكار 

ودعم الشركات الصغيرة.
وحتـــى أوائـــل مايـــو 2019، بلـــغ عـــدد 
الموردين المسجلين لدى “إكسبو 2020 
دبـــي” أكثر مـــن 38 ألف مـــورد من 151 
بلـــدا، يشـــمل هـــذا الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، التي ما زالـــت لها أولوية 
في الفوز بعقود. وحاليا، جرت ترســـية  
56 % مـــن جميـــع عقود “إكســـبو 2020 
دبي”، على شركات صغيرة ومتوسطة.

 الشراكات التجارية: 

حتـــى  دبـــي”،   2020 “إكســـبو  وأعلـــن 
اآلن، عـــن 11 شـــريكا مـــن فئـــة شـــريك 
رســـمي أول، و6 شركاء من فئة شريك 
رسمي، و4 من مزودي الخدمات، حيث  
تلعـــب هـــذه الشـــراكات دورا محوريـــا 
فـــي التنظيـــم الناجح للمعـــرض الدولي  

ودعم إرثه.

جانب من مبنى المعرض تحت التشييد أثناء زيارة “البالد” لموقع “إكسبو 2020 دبي”

كلفة “إكسبو 2020 دبي” بمشاركة 40 ألف عامل
أشـــهـــر  6 ــر  ــمـ ــتـ ــسـ ويـ ــل  ــبـ ــقـ ــمـ الـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مـ ــر  ــ ــوب ــ ــت ــ أك  20 يـــنـــطـــلـــق 
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والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  تـــرأس 
االجتمـــاع  الزّيانـــي،  زايـــد  والســـياحة، 
تنميـــة  لمجلـــس  الثامـــن  الـــدوري 
والمتوســـطة،   الصغيـــرة  المؤسســـات 
لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور 
حميـــدان،  خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
العمـــل  لصنـــدوق  التنفيـــذي  والرئيـــس 
والرئيـــس  جناحـــي،  إبراهيـــم  )تمكيـــن( 
البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
للتنميـــة ســـنجيف بـــول، واألميـــن العام 

لمجلـــس المناقصات والمزايدات  محمد 
بهـــزاد، ووكيـــل شـــئون الصناعـــة  علـــي 
بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
أسامه الُعرّيض والوكيل المساعد لتنمية 

الصناعة عبد الكريم الراشد. 
تـــم  التـــي  بالنتائـــج  المجلـــس  أشـــاد  و 
تحقيقهـــا فيما يخـــص ارتفاع مســـاهمة 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، وذلك بخلق 
الفـــرص الوظيفيـــة للبحرينيين بإجمالي  

1285 وظيفـــة منـــذ ينايـــر 2019 وحتى 
الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري، كمـــا 
المؤسســـات  مســـاهمة  نســـبة  ارتفعـــت 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الصـــادرات 
إلـــى %17 مـــن إجمالـــي  للفتـــرة ذاتهـــا 
الصـــادرات الغيـــر نفطيـــة بزيـــادة قدرها 

%3 عن العام السابق.
و بلغ عـــدد قصص النجاح في حاضنات 
األعمـــال 44 مشـــروعًا بواقـــع 83 فرصة 
وظيفيـــة. أمـــا فيمـــا يخـــص مســـرعات 

األعمـــال فقـــد بلغ عـــدد خريجـــي برامج 
ناشـــئة،  شـــركة   83 األعمـــال  تســـريع 
قامـــت بخلق ما يفـــوق 150 فرصة عمل 
الشـــركات  11 مـــن هـــذه  وقـــد نجحـــت 
رؤوس  علـــى  الحصـــول  فـــي  الناشـــئة 

أموال اســـتثمارية إضافية للتوســـع في 
مشاريعها.

فيمـــا قـــدم المديـــر التنفيـــذي لصـــادرات 
البحرين عرضًا تناول فيه أهم إنجازات 
ومنها اســـتفادة 30 شـــركة مـــن خدمات 

التصديـــر في 9 قطاعات مختلفة، بقيمة 
 ، دوالر  مليـــون   15.5 فاقـــت  صـــادرات 
بواقـــع 21 قطاعـــًا انتاجيـــًا لــــ 25 دولـــة، 
و بلغـــت نســـبة الشـــركات التـــي تمكنـــت 
مـــن دخـــول أســـواق جديـــدة %42 مـــن 
مـــن  المســـتفيدة  الشـــركات  مجمـــوع 
خدمـــات وبرامـــج “صـــادرات البحرين”. 
وقـــد أســـفرت هـــذه االنجازات عـــن نمو 
في االســـتثمارات الناتجة عـــن التصدير 
بقيمـــة 9 مليون دوالر ، وخلق 38 فرصة 

وظيفية منذ تدشينه.

“مجلس تنمية الصغيرة”: خلق 1285 وظيفة للبحرينيين

الزياني مترئسا االجتماع

هبة محسن من دبي

 6.8
دوالر مليــار 

192 دولة مشاركة في المعرض ولكل 
منها جناح خاص.

بعد انتهاء الحدث األكبر سيتحول الموقع 
الى “دستركت 2020”
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حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا منســوبا لمســاهمي البنك بلغ 55.5 مليون دينار لألشــهر التســعة األولى من 
العــام 2019، مقابــل 48.4 مليــون دينــار فــي العــام الســابق، أي بزيــادة نســبتها 14.6 %. كمــا حقق البنــك صافي دخل 
تشغيلي )بعد خصم المخصصات وباستثناء حصة األرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة( خالل األشهر 
التســعة مــن الســنة بلــغ 49.6  مليــون دينــار، مقابل 46.8 مليــون دينار في الفترة نفســها من العام الســابق، أي بزيادة 
نسبتها 6.0 %. إضافة إلى ارتفاع أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 6.4 مليون دينار لفترة 
لألشــهر التســعة مــن الســنة مقابــل 2.5 مليون دينار فــي نهاية الفترة المماثلة في العام الســابق ممــا أدى تحقيق ربح 
صاف بلغ 56.0 مليون دينار قبل احتساب الضرائب مقابل 49.3 مليون دينار في العام السابق. وحقق البنك مجموع 
دخل تشغيلي بلغ 116.4 مليون دينار في هذه الفترة، مقابل 116.5 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق، وبلغ 
العائد األساسي للسهم خالل األشهر التسعة من السنة 44 فلسا، مقابل 42 فلسا عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي حقوق المســاهمين )باســتثناء الحقوق غير المســيطرة( 497.7 مليون دينار في األشــهر التســعة 2019، 
ويعادل تقريبا المبلغ نفسه بنهاية السنة المالية 2018. 

3,740.9 مليون دينار إجمالي 

األصول

 3,740.9 األصـــول  إجمالي  وبلغ 
ــهــايــة شهر  ــار فـــي ن ــنـ ــيــون ديـ مــل
مقابل   ،2019 العام  من  سبتمبر 
بنهاية  ــار  ــن دي مــلــيــون   3,581.7
بــارتــفــاع   2018 الــمــالــيــة  الــســنــة 
نمت محفظة  كما   % 4.4 بنسبة 
االســتــثــمــاريــة  الــمــالــيــة  األوراق 
بنسبة جيدة بلغت 10.1 % لتبلغ 
881.3 مليون دينار، مقابل 800.3 
ديسمبر  بــنــهــايــة  ــنـــار  ديـ مــلــيــون 
النقد  مــحــفــظــة  وزادت   .2018
المركزية  البنوك  لــدى  واألرصـــدة 
لتبلغ   %  65.7 أي  كبيرة،  بنسبة 
316.5 مليون دينار مقابل 191.0 
وفي   .2018 بنهاية  دينار  مليون 
صافي  محفظة  بــلــغــت  الــمــقــابــل 
القروض والسلف 1,714.4مليون 
مليون   1,772.5 مــقــابــل  ديــنــار، 
دينار بنهاية العام 2018. وواصل 
من  جيد  مستوى  تحقيق  البنك 
 2,206.8 وبلغت  العمالء  ودائـــع 
 2,374.5 مــقــابــل  ديــنــار،  مــلــيــون 
 ،2018 العام  بنهاية  دينار  مليون 
فيما بلغت نسبة القروض لودائع 
نسبته  جــيــد  مــســتــوى  الــعــمــالء 

.% 77.7
ــبـــب فــــي تــحــقــيــق  ــسـ ويــــعــــود الـ
ــادة فـــي صــافــي األربـــــاح في  ــ زيـ
 2019 مــن  التسعة  األشــهــر  فترة 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 

السابق، إلى انخفاض مخصصات 
لتبلغ   %  25.3 بنسبة  الـــديـــون 
دينار  مليون   19.6 الفترة  خــالل 
للفترة  26.3 مليون دينار  )مقابل 
نتيجًة  2018(؛  العام  من  نفسها 
لإلدارة الفاعلة لألصول المتعثرة 
ومعدالت االسترداد. كما ارتفعت 
أرباح البنك من الشركات الزميلة 
 3.9 بمبلغ  المشتركة  والمشاريع 
مليون   6.4 لتصل  ديــنــار  مليون 
من  التسعة  األشــهــر  لفترة  ديــنــار 
العام. كما نما صافي دخل الفوائد 
84.0 مليون  4.8 % ليبلغ  بنسبة 
دينار  مليون   80.2 )مقابل  دينار 
وتــعــزى   ،)  2018 نفسها  للفترة 
المحفظة  في  النمو  إلــى  الــزيــادة 
االســتــثــمــاريــة وزيـــــادة هــوامــش 
الربحية نتيجًة لإلدارة الحصيفة 
هذا  للبنك.  العمومية  للميزانية 
في مقابل انخفاض في اإليرادات 
بسبب   %  17.0 بنسبة  األخـــرى 
ــرادات  واإليـ أربــاح  في  انخفاض 
مــن الــرســوم و الــعــمــوالت بنسبة 

 .% 5.2

8.5 % ارتفاع المصروفات 
التشغيلية

ــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــعـــت  ــهـ ومــــــن جـ
بنسبة  التشغيلية  الــمــصــروفــات 
دينار  مليون   47.1 لتبلغ   %  8.5
ــار في  ــن دي مــلــيــون   43.3 مــقــابــل 
السابق،  العام  من  األول  النصف 

ــمــار  ــث نــتــيــجــة الســـتـــمـــرار االســت
ــادرات اإلســتــراتــيــجــيــة،  ــمــب فــي ال
مبادرات تطوير األعمال، الموارد 
وخدمة  التحتية  البنى  البشرية، 
الزبائن، إضافة إلى تأثير تطبيق 
ــمــضــافــة في  ــة الــقــيــمــة ال ــب ضــري
بداية العام 2019. ونتيجة لذلك 
ارتــفــعــت نــســبــة الــتــكــالــيــف إلــى 
الدخل )شامال حصة األربــاح من 
طفيف  بشكل  الزميلة(  الشركات 
 %  36.5 مقابل   %  38.4 لتبلغ 

للفترة نفسها من العام السابق. 
المنسوب  الــشــامــل  الــدخــل  وبــلــغ 
التسعة  لألشهر  البنك  لمساهمي 
 2019 سبتمبر   30 فــي  المنتهية 
مقابل  ديــنــار،  مليون   65.1 مبلغ 
الفترة  فــي  ديــنــار  مــلــيــون   44.6
ــعــام الــســابــق وبنمو  ــهــا مــن ال ذات
الــدخــل  وتــأثــر   .%  45.9 نسبته 
باالرتفاع  إيجابيا  اآلخــر  الشامل 
ــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــي األربـــــــــــاح مـ ــ فـ
التشغيلية ونتيجة إلعادة تقييم 
االســتــثــمــاريــة  الــمــالــيــة  األوراق 

بشكل إيجابي.

 15.5 مليون دينار
 أرباح الربع الثالث

عائدا  صافيا  ربحا  البنك  وحقق 
الثالث  الــربــع  خــالل  البنك  لمالك 
من السنة بلغ 15.5 مليون دينار، 
13.6 مــلــيــون ديــنــار  فــي مــقــابــل 
الــثــالــث مــن السنة  الــربــع  ــالل  خـ

 13.5 نسبتها  بزيادة  أي  السابقة، 
الـــزيـــادة  تـــعـــزى  أن  ــمــكــن  وي  %
لــلــربــع الثالث  فــي صــافــي الــربــح 
بالفترة نفسها من  2019، مقارنة 
الــعــام الــمــاضــي إلـــى االنــخــفــاض 
الــديــون  مخصصات  مــعــدل  فــي 
ارتــفــاع  مــقــابــل   %  44.9 بنسبة 
 .% 7.9 بنسبة  التشغيل  تكاليف 
دخل  صــافــي  البنك  حقق  كــذلــك 
تشغيلي )بعد خصم المخصصات 
وبــاســتــثــنــاء حــصــة األربـــــاح من 
الــشــركــات الــزمــيــلــة والــمــشــاريــع 
الثالث  الــربــع  الــمــشــتــركــة( خـــالل 
دينار،  14.3مليون  بلغ  العام  من 
ــار في  ــن دي مــلــيــون   12.8 مــقــابــل 
الربع الثالث من العام السابق، أي 
بزيادة نسبتها 12.0 % وارتفعت 
أرباح البنك من الشركات الزميلة 
 1.5 لتبلغ  المشتركة  والمشاريع 
مليون دينار للربع الثالث من العام 
مقابل 1.1 مليون دينار في نهاية 
الفترة المماثلة في العام السابق، 
ربحا  البنك  تحقيق  إلى  أدى  مما 
صافيا بلغ 15.9 مليون دينار قبل 
 13.9 مقابل  الضرائب  احتساب 
السابق.  الــعــام  فــي  ديــنــار  مليون 
وحقق البنك أيضا مجموع دخل 
دينار  مليون   36.7 بلغ  تشغيلي 
ــعــام،  ــالل الــربــع الــثــالــث مــن ال خـ
ــار في  ــن دي مــلــيــون   38.9 مــقــابــل 
أي  نفسها،  الــســابــق  ــعــام  ال فــتــرة 
وبلغ   .%  5.8 بنسبة  بانخفاض 
الــعــائــد األســـاســـي عــلــى الــســهــم 

 12 الثالث من السنة  الربع  خالل 
13 فلسا في الفترة  فلسا، مقابل 

نفسها من العام السابق. 
ــي الـــدخـــل الــشــامــل  وبــلــغ إجــمــال
 17.9 مبلغ  الــبــنــك  لــمــالك  الــعــائــد 
الثالث  الربع  خــالل  دينار  مليون 
التي  بـــ28.1 مليون دينار  مقارنة 
المماثلة  الفترة  في  تسجيلها  تم 
تمثل  والــتــي  الماضي،  الــعــام  مــن 
انخفاضا بنسبة  36.3 % بسبب 
المالية  ــألوراق  ل السلبي  التقييم 
نتيجة لتحركات األسواق المالية 
وعدم وضوح الرؤية المستقبلية 

لالقتصاد العالمي عموما.

مجلس اإلدارة سعيد 
بالنتائج المالية

برئاسة  اإلدارة  مجلس  وأعــرب 
مــراد علي مــراد عن رضــاه لهذه 
النتائج، وقال “إن مجلس اإلدارة 
سعيد بنتائج البنك خالل األشهر 
التسعة من العام، والتي تحققت 
بااللتزام  البنك  الستمرار  نظرا 
من  المستمر  والـــدعـــم  بــمــبــادئــه 
العمالء  وثــقــة  البنك  مساهمي 
ــانـــي  ــفـ ــرام ووالئــــــهــــــم، وتـ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــمــجــمــوعــة  ــفـــي ال جـــمـــيـــع مـــوظـ
وجـــهـــودهـــم الــمــشــكــورة لــدعــم 
على  ريــادتــه  الستمرارية  البنك 

المستوى المحلي واإلقليمي”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
ــريـــن  ــبـــحـ ــك الـ ــ ــن ــ ــة ب ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ لـ

“واصــل  ساتر  ريــاض  والكويت، 
الــبــنــك تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة 
قيمة  ومنح  ــاح  األرب في  والنمو 
إضـــافـــيـــة لـــلـــســـادة مــســاهــمــي 
قدما  بالمضي  اللــتــزامــه  الــبــنــك 
ولتحقيق  الــنــجــاح.  مسيرة  فــي 
ــنــجــاح قــام  ــذا ال اســتــمــراريــة هــ
ببذل  الجاري  العام  خالل  البنك 
الرقمي،  للتحول  حثيثة  جهود 
الفعلي  التطبيق  في  ومشاركته 
ــهــا  ــت لـــمـــبـــادرات الــمــمــلــكــة ورؤي
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي مــــجــــاالت 
ــيــة. ويــفــخــر  ــمــال تــكــنــولــوجــيــة ال
ــل الــبــنــوك  ــ ــه مـــن أوائـ ــأن الــبــنــك ب
استخدمت  الــتــي  المملكة  فــي 
السحابية  الــحــوســبــة  خـــدمـــات 
إضافة   .)AWS( أمــازون  لشركة 
بأنه دشن  البنك  أعلن  ذلــك  الــى 
في  جــديــدة  تكنولوجية  حلول 
والتي  األمــــوال،  تحويل  مجال 
الــزبــائــن من  ــى تمكين  ال تــهــدف 
التقنيات  أحــدث  من  االستفادة 
من خالل خدمات ذات شفافية 
عالية، سريعة وأمنة بشكل أكبر. 
وسيعلن البنك قريبا عن إطالق 
هذه التقنية لجميع زبائنه إلجراء 
أخرى  بنوك  إلــى  الدفع  عمليات 
ومحافظ اإللكترونية أخرى بكل 
يسر وبأسعار مناسبة من خالل 
بالتعاون   MaxWallet تطبيق 
مع شركة كريدي ماكس وشركة 
ماستر كارد العالمية. وقد ساهم 
ــام في  ــبــنــك بــشــكــل عــ نـــجـــاح ال
الحصول على ثقة المستثمرين، 
 500 بمبلغ  اصــدر سندات  حيث 
مليون دوالر من خالل األسواق 
المالية العالمية خالل شهر يوليو 
الــنــمــو  أنــشــطــة  لــتــمــويــل   2019
برنامج  مــن  كجزء  المستقبلية 
ــدات مـــتـــوســـطـــة األجــــل  ــ ــن ــســ ــ ال
متوسطة  الــســنــدات  واســتــبــدال 
ستنتهى  والتي  الحالية،  األجــل 

خالل الربع األول 2020.

مراد علي مراد  رياض ساتر

أرباح “البحرين والكويت” في 9 أشهر
الــمــاضــي ــام  ــع ــال ب ــة  ــارن ــق م ــوي  ــن س أســــاس  ــى  ــل ع  %  14.6 نــســبــتــهــا  ــادة  ــزيـ بـ

50 % انخفاض بأسعار البصل مع وفرة المعروض
ذكــر تجــار مــواد غذائية أن أســعار البصل شــهدت في الفتــرة الماضية انخفاضا يقدر بنحــو 50 % مع ضخ مزيد من 
الكميات في السوق خصوصا من وصول المنتجات المصرية واإليرانية؛ األمر الذي ساهم في خفض األسعار على 
هــذه الســلعة األساســية فــي الطبخ بعــد توقف واردات الهند. ويتوقع أن تشــهد أســعار البصل انخفاضــا أكبر خالل 
األسابيع المقبلة مع سماح الهند، وهي المصدر العالمي للبصل، بتصدير منتجاتها من جديد إلى السوق العالمية بعد 

أن تم حظر التصدير إثر تأثر محاصيلها بالفيضانات. 

ــال تـــاجـــر الـــخـــضـــراوات رضــا  ــ وقـ
ضخوا  الــمــورديــن  إن  الــبــســتــانــي 
المصري  البصل  من  كبيرة  كميات 
في السوق المحلية، كما تم إدخال 
منتج البصل اإليراني للسوق أيضا 
ما ساهم في خفض األسعار بنسبة 
المحلية  الـــســـوق  إن  إذ   ،%  50
من  الــنــوعــيــن  هــذيــن  عــلــى  تعتمد 

السلعة حاليا.
وأوضح أن أسعار البصل المصري 
مع  المحلية  السوق  في  تراجعت 

ليبلغ ثالثة  المعروض وذلك  وفرة 
دنــانــيــر ونــصــف الــديــنــار إلـــى أربــع 
كيلو،  عشرين  زنــة  للكيس  دنانير 
قبل  اإليراني  البصل  ضخ  تم  كما 
بــنــفــس مستوى  أســبــوعــيــن  نــحــو 
األسعار، إذ إن الموردين بحثوا عن 
تراجع  لتعويض  البدائل  من  مزيد 

البصل المصري.
ــار إلـــى أنـــه كـــان هــنــاك توجه  وأشــ
الستيراد البصل من الصين إال أن 
في  بكثرة  مــرغــوبــة  غير  نوعيته 

البحرين.
الهند  أن  إلـــى  الــبــســتــانــي  ــار  ــ وأشـ
وإيـــران  مصر  مــن  كــذلــك  تستورد 
كبيرا  مستهلكا  تعد  إذ  والــصــيــن، 
ــتــي  ــل األزمـــــــة ال ــي ظــ ــبــصــل فــ ــل ل
أسعار  تــزال  ال  إذ  حاليا،  تشهدها 
البصل الهندي مرتفعة في السوق 
ــد 8 دنــانــيــر  ــيــة، وهــــي عــن ــمــحــل ال
للكيس زنة عشرين كيلو مقارنة بـ 
4 دينار قبل شهر و2.5 دينار قبل 
كميات  توجد  حيث  شهرين،  نحو 

قليلة بالسوق المحلية.
التجار  واردات  البستاني  وقـــدر 
المحليين من البصل بأكثر من 30 

حاوية بشكل أسبوعي.
وأوضح أنه بعد نحو أسبوعين من 
اآلن وبالتحديد في منتصف شهر 

نوفمبر المقبل، قد تفتح السلطات 
البصل  تــصــديــر  مــجــددا  الــهــنــديــة 
ــع بــخــصــوص  ــوضــ ــ ــاح ال ــضــ ــ ــع ات مــ

المحصول الجديد.
ــبــصــل الــهــنــدي  وكـــانـــت أســـعـــار ال

للكيلو  فلسا   120 بين  ما  تتراوح 
قبل أن تقفز إلى 500 فلس للكيلو 
الــواحــد، لكنها تظل أقــل شــدة من 
في  المنطقة  شهدتها  مماثلة  أزمة 

توافر السلعة في 2017.
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المنامة - سيدات األعمال البحرينية

شــهدت زيارة وفد جمعية ســيدات األعمال البحرينية إلى العاصمة الروســية موســكو نشــاطا مكثفا، حيث أجرى الوفد برئاســة ســيدة األعمال أحالم جناحي أكثر من 
5 لقــاءات متنوعــة خــالل يوميــن فقــط، قبل أن ينطلق إلى مدينة ســان بطرســبرغ للمشــاركة في المؤتمر الدولي الـ 25 لســيدات األعمال )الشــرق يالقي الغرب في ســان 
بطرســبرغ(. وأجــرى الوفــد البحرينــي في موســكو، عدة لقاءات مع مختلف المؤسســات والمنظمات الحكومية والنســائية الروســية التي اســتقبلته بالكثيــر من الحفاوة 

والتقدير. وبحث الوفد البحريني مختلف سبل وآفاق تطوير التعاون بين سيدات األعمال في كال من روسيا اإلتحادية والمملكة.

الــمــركــز  إدارة  مـــع  لـــقـــاًء  الـــوفـــد  وعــقــد 
ــروســــي لـــلـــصـــادرات، ومــــع وفــــد من  ــ ال
األعــمــال،  لــســيــدات  الــروســيــة  الجمعية 
ــارزا فـــي وزارة  ــ ــ ب كــمــا عــقــد اجــتــمــاعــا 
غولناز  مع  الروسية  والتجارة  الصناعة 

ــي الــنــائــبــة  نــامــيــروفــنــا قـــاديـــروفـــا، وهــ
ــارة  ــتـــجـ ــر الـــصـــنـــاعـــة والـ ــ ــوزي ــ األولـــــــى ل
الروسية في ملفات التعاون الدولي مع 
في  ولقاًء  الدولية،  النسائية  الجمعيات 
مع  الروسية  والتجارة  الصناعة  غرفة 

رئيس  نائب  وهو  ديمترييف،  فالديمير 
غرفة الصناعة والتجارة لعموم االتحاد 
ــو أيــضــا رئــيــس مجلس  ــــروســــي، وهــ ال
المشترك  البحريني  الــروســي  األعــمــال 
البحريني  الـــوفـــد  وخــتــم  روســـيـــا.  فـــي 

اجتماعاته بلقاء مهم للغاية في مجلس 
النواب الروسي، حيث اجتمع مع النائبة 
ــزب )روســيــا  األولـــــى لــرئــيــســة كــتــلــة حــ
ــة( تــحــت قــبــة مــجــلــس الـــنـــواب  ــادلـ ــعـ الـ
الروسي )الدوما(. وخالل هذه اللقاءات 

التي طرحت  والقضايا  الملفات  تنوعت 
على طاولة الحوار، بين الوفد البحريني 

والجهات المستضيفة له.
الــبــحــريــن في  الـــوفـــد، سفير  وقـــد كـــرم 

درع  وأهـــداه  الساعاتي  أحمد  موسكو، 
ــدوره الــكــبــيــر في  ــ الــجــمــعــيــة؛ تــقــديــرا لـ
البلدين  بين  االقتصادية  العالقات  دعم 

الصديقين.

نشاط مكثف لوفد “سيدات األعمال” في روسيا

جانب من لقاءات الوفد البحريني في موسكو 

علي الفردان

رضا البستاني

55.5
مليون دينار 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينيةمقفلة
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

الســيد /فــراس ســمير عبــدهللا نــور الدين المالــك لـ ســبارتا مارين )مؤسســة 

فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٥٨٧٨، طالبــا تحويــل المؤسســة 

الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٫٠٠٠، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

١. شركة اف ام تي فينشرز ذ.م.م

٢.فراس سمير عبدهللا نور الدين

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها 

الســادة مؤسســو شــركة تكامل كابيتال ش.م.ب مقفلة والمســجلة بموجب 

القيــد رقــم ٧٥٤٩٩، طالبيــن تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى 

شركة دات مسئولية محدودة وتخفيض رأسمال من ٢٥٠٫٠٠٠ الى ٥٠٫٠٠٠ 

دينار بحرينيبين كل من:

١. فواز علي حسين الجودر.

٢. طارق علي حسين الجودر.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها مالك 

شــركة اكوا الذهبية ش.ش.و لمالكها باســم علي صالح عبداللطيف والمســجلة 

بموجب القيد رقم ١٢١٣٢٢، طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 

إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة  برأســمال وقدره ٣٠٠٠ ثالثــه االف دينار 

بحريني، بين كل من:

١. باسم علي صالح عبداللطيف داود

٢. شركة العدادات الخليجية ش.ش.و لمالكها محمد مصطفى خليل ابو الهيجا

القيد : ١١٥٨٧٨ 

 تاريخ: 2019/٣٠/٩

 تاريخ: 2019/٢٧/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )142452( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة  فن التكييف والتبريد ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

السادة اصحاب شركة  فن التكييف والتبريد ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم ١١٩٦٦٥، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة  فن التكييف والتبريد 

ذ.م.م الى فن حلول الملكية الفكرية والتجارة 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 : 119665 

 تاريخ: 2019/١٠/27

قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا الســادة / ميــال بحرين بروفيشــونال بــودي- تضامــن باعتبارهم 
المصفــون القانونيــون  لـــشركة األقصــى لألستشــارات التســويقية ذ.م.م، 
رقــم  القيــد  بموجــب  محــدودة  مســئولية  ذات  شــركة  كشــركة  المســجلة 
٩١٣٩٧-١، طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، 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 األقصى لألستشارات التسويقية ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السادة/ ميال بحرين بروفيشونال بودي- تضامن باعتبارهم المصفون 
القانونيون لشركة الفنية للفحص والمعاينة ذ.م.م، المسجلة كشركة شركة 
ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم ٩٢٥٩٣، 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.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد/ حسين صالح حسين عبدهللا محمد باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة الكتريكا بي بي ســي للتجارة ذ.م.م، المســجلة كشــركة شــركة ذات 
مســئولية محدودة بموجب القيد رقم ١١٣٠٥٠، طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 

إليهــا الســيد/ ماهــر احمــد عبداللطيــف صالــح باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشركة بريق الجليد ذ.م.م، المسجلة كشركة شركة ذات مسئولية محدودة 

بموجــب القيــد رقــم ١١٦٢٠١، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 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 السيد/ فخرالدين قادر علي شمس الدين قادر علي باعتباره المصفي 
القانوني لشــركة قادر علي شــمس الدين - تضامن، المســجلة كشركة شركة 
تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم ٩٣٤٨، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد/ حســين علي عبدهللا حســن باعتباره المصفي القانوني لشركة 
ســفن الفــن لبيــع ادوات النجــارة وادوات البنــاء ش.ش.و ولمالكهــا حســين 
علي عبدهللا حسن، المسجلة كشركة شركة الشخص الواحد بموجب القيد 
رقــم ٧٥٩٥٢، طالبــا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٠٥٦٠( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

الشركة الفنية للفحص والمعاينة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
طلب رقم )CR2019 -126848( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
الشركة الكتريكا بي بي سي للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
بريق الجليد ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة قادر علي شمس الدين - تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سفن الفن لبيع ادوات النجارة وادوات البناء ش.ش.و ولمالكها حسين علي عبدهللا حسن

القيد : ١٢١٣٢٢-١ 

 تاريخ: 2019/١٩/٩

القيد : ١١٦٢٠١

 تاريخ: 2019/٢٧/١٠

قيد رقم: ٣-٢٥٧٧٥

قيد رقم: ٣-٩٠٤٤١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٤٢١٥٠
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-140726( إعالن رقم
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: امير ميرزا مهدي درويش 

االسم التجاري الحالي: آفاق للخدمات التعليمية 
االسم التجاري الجديد: ديمنج للتعليم والتدريب 

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: ناصر علي عوض المهري 

االسم التجاري الحالي: ريك هانسن للحالقة رجالية 
االسم التجاري الجديد: مركز نما اللعاب 

 تاريخ: 2019/٢٣/١٠
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عرض وطلب
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+973 17580939
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تحديث20
الُمخطط األكثر تمُيًزا 

بالمنطقة من حيث الموقع و السعر
مدخل ُمباشر من دوار ١٣ بمدينة حمد .

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23
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على وقع تجدد العنف... برلمان العراق يلغي امتيازات الرؤساء

قتلى في “ساحة التحرير” وحظر التجول في بغداد

ــادر حــكــومــيــة أمــس  ــصـ ذكـــــرت مـ
قتلوا  متظاهرين   3 أن  االثــنــيــن، 
األمن  قــوات  مع  مواجهات  خــال 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر 
بالعاصمة بغداد، فيما أصيب أكثر 
مـــن 100 آخـــريـــن فـــي رابــــع أيـــام 
الباد  تشهدها  التي  االحتجاجات 

للمطالبة بإسقاط الحكومة.
أن  عراقيون  مسؤولون  وأوضـــح 
القتلى سقطوا خال اشتباكات مع 
قوات األمن العراقية التي أطلقت 
للدموع  المسيل  والــغــاز  الــرصــاص 

من أجل تفريقهم.
حظر  العراقية  السلطات  وأعلنت 
بــغــداد من  العاصمة  فــي  الــتــجــول 
6 صــبــاحــا  ــــى  إل لــيــا   12 ــســاعــة  ال
بــالــتــوقــيــت الــمــحــلــي، وذلــــك بعد 
ــربـــاء حــظــرا  ــرض مــحــافــظــة كـ فــ
للتجول بدءا من الساعة السادسة 
مـــن مـــســـاء االثـــنـــيـــن إلــــى صــبــاح 

الثاثاء، حتى إشعار آخر.
البرلمان  سابق، صوت  وقت  وفي 
ــيـــن، على  ــنـ الـــعـــراقـــي، أمــــس االثـ
الــدســتــور،  لتعديل  لجنة  تشكيل 
امــتــيــازات  إلــغــاء  كما صــوت على 

الرئاسات الثاث.
وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات 
ــرئــاســات الــثــاث،  ومــخــصــصــات ال
ــازات أعـــضـــاء  ــ ــي ــ ــت ــاء امــ ــغــ ــ أقـــــر إل
المسؤولين  وكبار  النواب  مجلس 
ــوزراء  ــ ــاء ال والــمــســتــشــاريــن ووكــ
والــمــديــريــن الــعــامــيــن والــهــيــئــات 
الــمــســتــقــلــة والــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
وهـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة والـــمـــحـــكـــمـــة 
االتحادية ومجلس القضاء األعلى 
بدرجتهم  هم  ومــن  والمحافظين 

ابتداء من تاريخ اليوم )االثنين(.
ــك، طــوقــت قــوات  فــي غــضــون ذلـ
جامعة  العراقية  الشغب  مكافحة 
ــفــراهــيــدي في  ــة وجــامــعــة ال دجــل
ــقــنــابــل  ــتـــخـــدمـــت ال بــــغــــداد، واسـ

ما  وفق  الطلبة،  لتفريق  الصوتية 
ذكر عضو مفوضية حقوق اإلنسان 

علي البياتي.
ــقــت، االثـــنـــيـــن، مــظــاهــرات  ــطــل وان
ــدة لـــمـــطـــالـــب  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ طــــابــــيــــة مـ
المتظاهرين في مل من محافظات 
والناصرية،  والبصرة  وبابل  بغداد 
وفق ما ذكرت مصادر “سكاي نيوز 

عربية”.
اإلنسان  حقوق  مفوضية  وأعلنت 
قتلى  حصيلة  ارتـــفـــاع  الــعــراقــيــة 
االحتجاجات الشعبية على مدار 3 
 3 77 شخصا وأكثر من  إلــى  أيــام 

آالف جريح.
ــتــطــور عــقــب ليلة  ويـــأتـــي هــــذا ال
كرباء،  محافظة  شهدتها  عاصفة 
ــة الــمــتــظــاهــريــن  عــلــى إثـــر مــحــاول
اقــتــحــام مــبــنــى الــمــحــافــظــة، قبل 
مكافحة  جــهــاز  قـــوات  تتمكن  أن 
االرهاب من السيطرة مجددا على 

الوضع وتفريق المتظاهرين.
العراقيين  المحتجين  آالف  وظل 

ــط  ــر وســ ــ ــري ــحــ ــ ــت ــ ــة ال ــ ــاحـ ــ فـــــي سـ
فــي تحد  األحـــد،  بــغــداد،  العاصمة 
ضحيتها  راح  دامية  أمنية  لحملة 
العشرات خال اليومين الماضيين 
ومداهمة نفذتها قوات األمن أثناء 

الليل لتفريقهم.
ــام شــبــان حــواجــز عــلــى جسر  وأقــ
ــى الــمــنــطــقــة الــخــضــراء  ــ ــؤدي إل ــ يـ
عن  لتفصلهم  بالمدينة  المحصنة 
قـــوات األمـــن الــتــي واصــلــت إلقاء 
ــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ ــبـــوات الـ عـ

باتجاههم.
من  الضغط  استراتيجية  وبـــدأت 
عادل  حكومة  ضد  تــزداد  الداخل 
عبد المهدي، مع إعان أربعة نواب 
تضامنا  الــبــرلــمــان  مــن  استقالتهم 
يطالبون  الــذيــن  المحتجين  مــع 

بـ”إسقاط النظام” في العراق.

 أميركا قلقة 
من إغالق وسائل اإلعالم 

بيان  في  المتحدة  الواليات  دعت 

أمس  صــدر،  األميركية  للخارجية 
االثنين، كافة األطراف في العراق 
ــى أنها  ــى نبذ الــعــنــف، مــنــّوهــة إل إل

تتابع الوضع عن كثب في الباد.
كما أعربت عن قلقها إزاء اإلغاق 
لوسائل  بــالــقــســري  الـــذي وصــفــتــه 
ــقــــوم بــتــغــطــيــة  ــ ــتــــي ت ــ اإلعــــــــام ال
االحـــتـــجـــاجـــات. وشـــــــددت عــلــى 
وحق  األســاســيــة  الــحــقــوق  دعمها 
الصحافيين العراقيين في ممارسة 
أيضا  الدستور.  يكفله  بما  عملهم 
كشف البيان عن مواصلة الحكومة 
العراقية  الحكومة  األميركية دعم 
أن  يذكر  الــعــراق.  وأمــن  والشعب 
قــررت  كــانــت  الــعــراقــيــة  الحكومة 
منذ أيام وقف عمل قناتي العربية 
عدم  بذريعة  الباد،  في  والحدث 
وجود ترخيص، حيث طلبت قوة 
من الشرطة العراقية من مراسلي 
ــدث وقــف  ــحـ قــنــاتــي الــعــربــيــة والـ
تــحــت نفس  نــشــاط صــحــافــي  أي 

الذريعة.

بغداد ـ وكاالت

متظاهرون عراقيون يسيرون عبر جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء خالل المظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد )أ ف ب( 

دبي ـ العربية نت

أعلن الجيش اليمني السيطرة على الخط الدولي بين كتاف والبقع بمحافظة 
صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال الباد.

ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرسمية، عن قائد لواء التحرير، العميد جمال 
القلعي، قوله إن الجيش الوطني سيطر على أعلى قمم سلسلة جبال “رشاحة” 
التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال “جشيرة” بمديرية البقع في صعدة.

كما لفت القلعي إلى أنه بهذا التقدم أصبح الجيش محكمًا للسيطرة الكاملة 
على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.

إلى ذلك، أسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من االنقابيين.
زرعتها  الــتــي  ــغــام  األل بــنــزع  تــقــوم  العسكرية  الهندسة  وحـــدات  زالـــت  ومــا 

الميليشيات قبل فرارها، وفق القلعي.
ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في 

أكثر من 8 محاور قتالية في مديريات صعدة.

الجيش اليمني يسيطر على خط دولي في معقل الحوثيين

بروكسل ـ أ ف ب

وافق االتحاد األوروبي، أمس االثنين، 
ثاثة  بريطانيا  انسحاب  تأجيل  على 
ــبــاب مــفــتــوًحــا أمــام  أشــهــر، مــع تـــرك ال
قبل  مستجدات  أي  حـــدوث  احــتــمــال 
ــال رئــيــس المجلس  ذلـــك الــمــوعــد. وقـ
ــي دونــالــد تــوســك، عبر تويتر،  األوروبـ
إن دول “االتحاد األوروبي الـ27 اتفقت 
على أنها ستوافق على طلب بريطانيا 
يناير   31 حتى  بريكست  مهلة  تمديد 
قد  االنسحاب  أن  إلــى  منوًها   ،”2020
قبل  اتفاق  إلى  التوصل  يتم في حال 
أن  المقرر  “مــن  وأضــاف  الموعد.  ذلــك 
يصبح القرار رسمًيا عبر إجراء خّطي”، 

بعدما التقى السفراء إلقرار التأجيل.
ــاق  ــفــ ــ ــب نـــســـخـــة مــــن االت ــسـ ــحـ وبـ
اطلعت عليها فرانس برس، قد يتم 

بريكست في 30 نوفمبر أو 
في  ديسمبر،   31
حال أقنع رئيس 

جونسون  بوريس  البريطاني  الــوزراء 
البرلمان بإقرار اتفاق بشأن االنسحاب 
قبل نهاية العام. ووافقت فرنسا، التي 
على  تحّفًظا  األكثر  الــدول  بين  كانت 
الجديدة  المهلة  على  التأجيل،  مسألة 

لكن بشروط.
وفـــي هـــذه األثـــنـــاء، ســيــتــوجــب على 
ليشغل  رفــيــع  مــســؤول  تعيين  ــنــدن  ل
منصب مفّوض لدى االتحاد األوروبي، 
التفاوض  يعاد  لن  أنه  على  والموافقة 
ــذي تــم  ــ ــ ــاق االنـــســـحـــاب ال ــفــ ــ ــول ات ــ حـ
بحسب  الماضي،  الشهر  إليه  التوصل 
ــره الــتــكــتــل. ويسعي  ــذي أقـ الــنــص الـ
انتخابات  إلجراء  جونسون 
أجـــبـــره  أن  بـــعـــد  ــكـــرة،  ــبـ مـ
ــى طــلــب  ــلـ ــوه عـ ــارضــ ــ ــع ــ م
تمديد مهلة الخروج، رغم 
يفعل  لن  بأنه  تعهده 

ذلك أبدا.

االتحاد األوروبي يوافق على تأجيل “بريكست”

عواصم ـ وكاالت

قواعد  إلــى  األميركية  الــقــوات  عــادت 
األيــام  خــال  منها  انسحبت  قد  كانت 
الماضية شمال وشمال شرقي سوريا، 
بــعــد قـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
أفــاد  الــشــأن، بحسب مــا  تــرامــب، بهذا 
المرصد السوري لحقوق االنسان أمس 

اإلثنين.
وذكر أن أكثر من 500 جندي أميركي 
وصلت  ولوجستية  عسكرية  ومعدات 
إلى قاعدة قسركي الواقعة بين تل تمر 
وتل بيدر، ضمن المنطقة الواصلة بين 
القامشلي – حلب،   – العراقية  الحدود 
وذلك على مدار األيام الثاثة الماضية، 
5 أيام  كما أن مطار صرين يشهد منذ 
حركة هبوط طائرات أميركية وإفراغ 
لطائرات شحن، باإلضافة لوجود آليات 
ومعدات لوجستية وعسكرية أميركية 

فيها.

ــن جـــانـــب آخـــــر، ثــمــنــت الــســعــوديــة  مـ
القضاء  فــي  األميركية  اإلدارة  جهود 
ــش اإلرهـــابـــي  عــلــى قــائــد تــنــظــيــم داعــ
الــبــغــدادي ومــاحــقــة أعضائه،  أبــوبــكــر 
مستمرة  المملكة  حكومة  إن  وقــالــت 
حلفائها،  مــع  الــحــثــيــثــة  جــهــودهــا  فــي 
في  المتحدة،  الــواليــات  رأسهم  وعلى 
محاربة اإلرهاب. ونقلت وكالة األنباء 
مسؤول  مصدر  عن  )واس(  السعودية 

ان حكومة  قوله  الخارجية  وزارة  في 
األميركية  اإلدارة  المملكة تثمن جهود 
ــيــرة فـــي مــاحــقــة أعـــضـــاء هــذا  ــكــب “ال
عمل  الــذي  الخطير  اإلرهــابــي  التنظيم 
على تشويه الصورة الحقيقية لإلسام 
ــم، وارتــكــاب  ــعــال ــول ال والــمــســلــمــيــن حـ
فظائع وجرائم، تتنافى مع أبسط القيم 
ومن  الــدول  من  العديد  في  اإلنسانية 

بينها المملكة”.

آليات عسكرية أميركية في سوريا

السعودية تثمن جهود واشنطن في القضاء على البغدادي
القوات األميركية تعود إلى شمال سوريا

بيروت ـ وكاالت

الـــ12  يومه  االثنين،  أمــس  لبنان،  دخــل 
أكتوبر   17 انطلق في  الــذي  الحراك  من 
يتهمها  الـــتـــي  ــحــاكــمــة  ال الــنــخــبــة  ــد  ضـ
عدد  دعا  أن  بعد  بالفساد،  المتظاهرون 
إلــى إضــراب عــام تحت  المحتجين  من 
مشجعين  ــارات”،  ــيــ ــــســ ال “اثــنــيــن  ــم  اســ
الناس على ركن سياراتهم في الطرقات 

لقطعها.
ــا رئــيــســيــة  ــرقـ ــمــحــتــجــون طـ ــــق ال ــل وأغــ
وفرعية في مدينة صيدا )جنوب لبنان( 
بأجسادهم، وبعدد من السيارات تماشيا 
انتشار  وسط  إليه،  الدعوة  تمت  ما  مع 
تــدافــع  حــيــث حــصــل  الــجــيــش،  لعناصر 
أدى  ما  المحتجين  وبين  بينهم  ما  في 
معالجتهما،  تمت  جريحين،  وقــوع  إلى 
وعمد  األحمر.  الصليب  أكــد  ما  بحسب 
الجيش إثر ذلك التوتر إلى اعتقال بعض 

المحتجين دون أن يعرف عددهم.

إلى ذلك، وجهت حملة “لحقي”، في بيان 
حمل الرقم 11، نداء “للناس”، دعت فيه 
اليوم،  لبنان”  “إضــراب عام في كل  إلى 
ــتــحــركــات االحــتــجــاجــيــة  ــمـــرار ال ــتـ واسـ
“بإصرار وثبات، حتى االستقالة الفورية 
ــنــاس،  لــلــحــكــومــة الــمــعــاديــة لــمــصــالــح ال
مهام  ذات  مــؤقــتــة  حــكــومــة  وتــشــكــيــل 
ــارج  ــن خـ ــنــاس مـ ــل مـــحـــددة، حــكــومــة ل
مــكــونــات الــطــبــقــة الــحــاكــمــة وبــإشــراف 

بما  مهامها  تتحدد  المستقلين  القضاة 
وقانون  االقتصادية،  األزمة  إدارة  يلي: 
ــب يــحــقــق الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة،  ــرائـ ضـ
ــرة تــنــتــج  ــكـ ــبـ ــــات نـــيـــابـــيـــة مـ ــاب ــتــــخــ ــ وان
صعيد  على  أمــا  الشعب”.  تمثل  سلطة 
المصارف، فقد أعلنت جمعية المصارف 
مع  االثنين،  البنوك،  إقفال  عن  اللبنانية 
استمرار االحتجاجات في كافة المناطق 

اللبنانية.

قوات األمن اللبنانية تعيد فتح الطريق السريع الرئيسي بين بيروت وطرابلس )أف ب(

إقفال المصارف مستمر... قطع طرقات... وتوتر في صيدا
دعوات إلضراب عام في كل لبنان

دبي ـ العربية نت

أعلن وزير الخزانة األميركي، ستيفن 
منوتشين، أن اإلدارة األميركية تتجه 
على  العقوبات  من  المزيد  فرض  إلى 

إيران.
ــتــي  ــرة ال ــ ــيـ ــ ــات األخـ ــوبـ ــقـ ــعـ وكــــــان الـ
األصـــول  مــراقــبــة  مكتب  عنها  أعــلــن 
ــوزارة  ــ لـ الــتــابــع   )OFAC( األجــنــبــيــة 
سبتمبر،   20 في  األميركية،  الخزانة 
المركزي  البنك  قد استهدفت كا من 
الوطني  التنمية  وصــنــدوق  اإليــرانــي 
ــي وشــركــة “اعــتــمــاد تــجــارت  ــرانـ اإليـ
بارس”، بسبب تقديم هذه المؤسسات 

الــدعــم الــمــالــي لـــإلرهـــاب الــذي 
ــرانـــي،  ــنــظــام اإليـ يــقــوم بـــه ال
اإلرهابية  الهجمات  فيها  بما 
ــتــي اســتــهــدفــت الــمــنــشــآت  ال
ووفقا  الــســعــوديــة.  النفطية 

لبيان الوزارة، فقد قدم البنك 
الــمــركــزي اإليــرانــي 

الثوري  للحرس  ــدوالرات  الـ مليارات 
وقــــوات الــقــدس الــتــابــعــة لــه ووكيله 
كـــان  كـــمـــا  “حــــــزب هللا”.  اإلرهـــــابـــــي 
صندوق التنمية اإليراني الذي يخضع 
إلشراف المرشد، وهو صندوق الثروة 
مجلس  ويــضــم  الــبــاد  فــي  السيادية 
النفط  الرئيس اإليراني ووزير  أمنائه 
ــمــركــزي، مــصــدرًا  ومــحــافــظ الــبــنــك ال
لتمويل  األجــنــبــيــة  لــلــعــمــلــة  رئــيــســيــًا 
الـــدفـــاع  ووزارة  ــوري  ــثــ ــ ال الـــحـــرس 
للقوات  اللوجستي  والدعم  اإليرانية 
ــا شــركــة “اعــتــمــاد  الــمــســلــحــة. أمــ
تجارت بارس” التي تتخذ من 
لــهــا، فتستخدم  مــقــرًا  ــران  إيـ
المالية  التحويات  إلخــفــاء 
بما  الــعــســكــريــة،  للمشتريات 
في ذلك األموال القادمة من 
صندوق التنمية.

واشنطن نحو مزيد من العقوبات على إيران
الجزائر ـ وكاالت

ــواب  ــ ــن ــ ــاة وال ــقـــضـ ــدأ الـ ــ بـ
الـــعـــامـــون فـــي الــجــزائــر، 
إضـــرابـــا “غــيــر مــحــدود” 
لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــيــة 
الــقــضــاء وإلــغــاء قـــرارات 
آالف   3 وتـــحـــويـــل  ــقــل  ن

للقضاة.  الوطنية  النقابة  أعلنت  كما  لهم،  اإلجمالي  العدد  نصف  يمثل  مما  قاض، 
وأعلنت النقابة أن “نسبة االستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي )...( 
قد بلغت في يومها األول نسبة 96 بالمئة”. وبحسب المتحدث باسم “نادي القضاة”، 
القاضي سعد الدين مرزوق، فإن كل المحاكم باتت “مشلولة” في كل المستويات 
“ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو 
مجلس الدولة”. ويعد اإلضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، 
التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 9 أشهر ضد “النظام” الحاكم منذ 
عشرات السنين. وندد القضاة في بيان إعان اإلضراب بـ”تعدي السلطة التنفيذية 
أن  بالتذكير  اإلضـــراب،  قــرار  على  العدل  وزارة  وردت  القضائية”.  السلطة  على 
القانون “يمنع” على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر 
ذلك “إهماال لمنصب عمله”. وفي حال استمر اإلضراب فإنه سيؤثر مباشرة على 
االنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر باعتبار أن القضاة يشرفون 

عليها على مستوى البلديات.

إضراب “غير مسبوق” للقضاة في الجزائر

جندي إسرائيلي “مفقود”.. 
والشرطة تطلب المساعدة

القدس المحتلة ـ وكاالت

أمس  اإلسرائيلية،  الشرطة  طلبت 
ــجــمــهــور في  اإلثـــنـــيـــن، مـــســـاعـــدة ال
مفقود  إسرائيلي  جندي  عن  البحث 
منذ صباح األحد، حيث كان متوجها 
ووفقا  يختفي.  أن  قبل  وحدته  إلى 
أليعازر  الجندي،  الشرطة فإن  لبيان 
أشــكــنــازي، كــان قــد غــادر منزله في 
صباح  أبيب،  تل  شمالي  سابا  كفار 
األحد، باتجاه قاعدته العسكرية في 
لم  لكنه  المحتل،  الــســوري  الــجــوالن 

يصل إلى هناك. 
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فـــي الكثيـــر من أرجـــاء العالـــم العربي، بات مشـــهد التظاهـــرات واالحتجاجات 
الشـــعبية مألوفـــًا، يراوح بين الميل إلى العنـــف والغضب تارة، وبين التعبير عن 
الـــرأي عبر أدوات ســـلمية بل واحتفاليـــة )كما في الحالة اللبنانيـــة( تارة أخرى، 
وبيـــن هـــذا وذاك تبقى أســـباب االحتجاج والغضب الشـــعبي بيـــن عوامل تكاد 
تكون متشـــابهة أولها فشـــل الساسة الطائفيين والسياســـات الطائفية في بناء 
الـــدول وتوفيـــر أســـباب الحياة الكريمة لهذه الشـــعوب، وثانيهـــا ضعف التنمية 
وانتشار الفساد والمحسوبية وسوء اإلدارة وربما غيابها تمامًا عن الدول التي 

تشهد موجات الغضب واالحتجاج.
كقاعـــدة عامـــة ال تختلـــف فيها الشـــعوب مهمـــا اختلفـــت الجغرافيـــا وتباعدت 
المســـافات، الناس تحتاج دائمًا إلى سياســـات اجتماعية واقتصادية تضمن لها 
حدا مناســـبا من العيش الكريم، فاألســـاس في حياة الشـــعوب هو الممارســـات 
السياسية ذات الصلة المباشرة واألثر اإليجابي على حياتهم اليومية، وبالتالي 
فاالنتخابات والحريات وغير ذلك من مظاهر الديمقراطية ليست كافية لتهدئة 
غضب الشارع في حال لم تكن وسيلة أو مدخالً للتنمية واالزدهار االقتصادي، 
فـــال يعنـــي أن تنظيم انتخابات أو توافر حالة مـــن حرية التعبير وغير ذلك أنها 
ستكون ضمانة أو “مصال” ضد الغضب واالحتجاج الشعبي، فهذه كلها ال تحول 
دون انفجار الغضب في حال لم تتوافر باألخير للشـــباب فرص العمل والدخل 

المناسب ويشعر الجميع بوجود دور تنموي حقيقي للدولة.
هناك أيضًا قواســـم مشـــتركة بين االحتجاجات التي تجتاح مناطق شـــتى من 

العالم في المرحلة الراهنة، منها تآكل الطبقة الوسطى وانحدارها بسبب عوامل 
تختلـــف مـــن بلـــد آلخر، لكنها تـــؤدي النتيجة ذاتهـــا، وهذه الطبقة هـــي الركيزة 
األساسية للمجتمعات وتراجع دورها واضمحالله يعني اتساع الفجوة الطبقية 
بما يعنيه ذلك من نذر الغضب وانحسار مناعة المجتمعات في مواجهة عوامل 

التفكك واالنهيار.
فـــي الحالتيـــن العراقيـــة واللبنانيـــة تحديـــدًا، ظهـــرت أجيال جديـــدة تعبر عن 
غضبها من السياســـات الطائفية التي تطغى على المشـــهد السياسي في هذين 
البلديـــن العربييـــن، ولم يعد الشـــارع يلقي بـــاالً لدعوات التهدئـــة التي يصدرها 
الساسة الطائفيون، وبات تأثير الفقر والبطالة أقوى من تأثير دغدغة المشاعر 

والعواطف والسلطة الطائفية التي توجه دفة القرار.
السياســـات الطائفية لم تثمر ســـوى الفشـــل وغياب هوية الدول بل ومقوماتها 
الرئيسية، فنجد ماللي إيران على سبيل المثال يتحدثون عن بلد عربي عريق 
كالعراق وكأنه محافظة من المحافظات اإليرانية التي يسمح لهم فيها بمالحقة 
أعدائهم من دون مراعاة لوجود حكومات وساسة ومؤسسات تدير هذا البلد!

ال يمكن لشعوب بأكملها أن ترتهن واقعها ومستقبلها لميلشيات تابعة  «
لدول أخرى، وال يمكن من األساس لميلشيات أن تأسر هذه الشعوب وترهنها 

ألجندتها التي تنفذ تعليمات عابرة للحدود والسيادة الوطنية، فهذه أمور ال 
يمكن لماليين الشباب ممن يتطلعون إلى الحصول على فرص عمل والتطلع 

للمستقبل، القبول بها. “إيالف”.

سالم الكتبي

التظاهرات ومعضلة التنمية في العالم العربي )1(

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

للتواصل: 17111483

أرض الخلود تحتفل بالمئوية في شتى الميادين
في أقل من أســـبوع حققت الســـواعد والعقول الوطنية إنجازات كبيرة 
فـــي حقل الرياضة، حيث حقق منتخبنا العســـكري لكرة القدم الميدالية 
المقامـــة  العالميـــة  العســـكرية  الرياضيـــة  األلعـــاب  فـــي دورة  الذهبيـــة 
بجمهوريـــة الصيـــن، كما تأهـــل منتخبنا الوطني لكرة اليـــد األول وألول 
مـــرة فـــي تاريخه إلى دورة األلعـــاب األولمبية التي ســـتقام في طوكيو 
2020، وحصـــدت فتيـــات منتخـــب التايكوانـــدو الميداليـــة الذهبية في 
دورة الخليـــج السادســـة لرياضة المرأة التي اســـتضافتها دولة الكويت، 
وهنـــاك الكثيـــر من مظاهـــر النجاح واإلنجـــازات التي تشـــهدها البحرين 
الغاليـــة فـــي كل المجـــاالت، كتنظيـــم معـــرض ومؤتمر البحريـــن الدولي 
للدفـــاع، ومؤتمـــر الشـــرق األوســـط للتكنولوجيـــا العســـكرية، وتحقيـــق 
البحرين المرتبة الرابعة عالميا في مؤشـــر األمن من بين 141 دولة في 
تقريـــر التنافســـية العالمي 2019 الـــذي تم عرضه بالمنتـــدى االقتصادي 
العالمـــي بجنيـــف، وكذلك تحقيـــق البحرين مركزا متقدمـــا ضمن أفضل 
عشـــر دول األكثر تحســـنا في المؤشر الدولي لســـهولة ممارسة األعمال 

من أصل 190 دولة. 

إن كل تلك اإلنجازات الوطنية لم تكن نتيجة حماس مؤقت أو أهداف 
آنيـــة محـــدودة، إنمـــا كانـــت ثمرة إيمـــان عميـــق وثقة ورؤى مســـتقبلية 
واضحـــة المعالم وعمل دؤوب في شـــتى المجاالت، وهنا تســـتحضرني 
مقولة لســـيدي صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعـــاه )إن المواطن البحريني ســـيظل دوًما 
محـــور التنميـــة وأساســـها، مشـــيًدا جاللته بمـــا أثبتته الكفـــاءة والخبرة 
البحرينيـــة من جدارة وقدرة على التفوق والتميز في األداء في شـــتى 
المجـــاالت والمحافـــل الدوليـــة، والتي تجّســـد صدق انتمائهـــم ووالئهم 

وحبهم لبالدهم وحرصهم على رفع رايتها في كل الميادين(.

إن روح الطموح في اإلنسان البحريني للوصول بهذا البلد العزيز إلى  «
المكانة الالئقة به لم تتوقف، ويكفي للبحرين أنها تحتفل هذا العام 
“بالمئوية” في أكثر من مجال وحقل، كالتعليم والشرطة والبلدية 

والرياضة مؤكدة ريادتها وتميزها في المنطقة واحتاللها موقعا مرموقا 
بين أمم العالم، كيف ال والتاريخ توجها باسم رائع هو “أرض الخلود”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

16 عشر عاما دون ترقية!
لـــم أرد الكتابـــة حول كوارث ومرادم مـــا ذكر في تقرير ديـــوان الرقابة، 
حيث إن االطالع على محتواه فقط يتسبب لي بضيق التنفس وارتفاع 
فـــي الضغط، لكننـــي اطلعت على أبزر العناويـــن التي تصدرت صفحات 
الصحـــف وبرامـــج التواصل االجتماعـــي، وكان أبرز ما أثر بي شـــخصيًا 
المخالفـــة الـــواردة بخصـــوص الترقيـــات، حيـــث ذكـــر التقريـــر أن هناك 
موظفين لم تتم ترقيتهم منذ أكثر منذ 16 عامًا، 16 عامًا ليســـت ثالث 

أو أربع سنوات، بل أكثر من عقد ونصف. 
للحظات وضعت نفســـي مكان ذاك الموظف ألســـتوعب فقط كيف كان 
يفكـــر، لـــم لم يتظلـــم ويتكلم ويشـــتكي ويطالب بحقوقـــه، ولم أصل إال 
إلى نتيجة واحدة مفادها أنه بالتأكيد حاول لكنه لم يظفر بأية نتيجة، 
فاضطـــر مجبرًا ألن يعمل حفاظًا علـــى لقمة العيش، فهو بالتأكيد كحال 
كل البحرينيين يحمل على عاتقه العديد من المســـؤوليات وااللتزامات 

التي تجبره على العمل والرضوخ للظلم الواقع عليه.
فـــي المقابل ذكـــر تقرير الديـــوان العديد من المخالفـــات حول موظفين 
ومستشـــارين مدللين، منهم من يســـتلم ترقيات وحوافز سنوية ومنهم 
من يستلم ألوفا مؤلفة ومنهم من يستلم راتبا وهو ما بين ربوع أوروبا 
والمشـــكلة أن عددا كبيرا منهم من األجانب. هناك مشـــكلة كبيرة تتمثل 
في عدم اســـتيعاب المســـؤول أن هنـــاك رابطا كبيرا وعالقـــة طردية ما 
بيـــن إنتاج الموظف ومدى تقديره في دائرتـــه، فمتى ما حس الموظف 
أن مســـؤوله يســـتقصده ويضطهده ألســـباب شـــخصية في الغالب يقل 
وينخفـــض مســـتوى أدائـــه، فـــال تجد في عملـــه أي إبداع وال في نفســـه 

لمؤسسته أي والء.
ســـلوك الموظـــف فـــي هـــذه الحالـــة ينعكـــس بالســـلب تجـــاه دائرتـــه ثم 
مؤسســـته وبالتالـــي وزارته والذي يقود في النهاية بمردود ســـلبي على 

وطنه. 

في الكثير من األحيان يكون وقع التقدير واإلشادة فقط أكثر من الترقية  «
بحد ذاتها، أتمنى من كثير من المسؤولين تعلم ثقافة الشكر وإعطاء كل 
ذي حق حقه، فبغض النظر عن المنصب، يتساوى الموظف والمدير في 

أن االثنين يعمالن لخدمة المملكة.

بدور عدنان

تقليل نصاب المعلمين
موضوع نصاب الحصص الدراسية أصبح حديث المعلمين، حيث اقترن 
هـــذا األمر بمـــدى قدرة المعلم علـــى العطاء واإلبداع فـــي عمله، فنصاب 
المعلمين الحالي يمثل عقبة أمام جودة التعليم والتعلم، وتوزيع األنصبة 
المعمول به ال يقوم على أســـس واضحة وعادلة، فجميع المعلمين أثناء 
التوزيـــع سواســـية، وال يراعـــى فـــي ذلك عمـــر المعلم أو ســـنوات خبرته 
باســـتثناء الحاالت المرضية التي لديها تخفيض رســـمي للنصاب، فليس 
مـــن العدالة أن يســـند نصـــاب ٢٠ حصة للمعلـــم صاحب الخمســـين عامًا 
بشـــكل مســـاو للمعلم المســـتجد، فالقدرة أو التحمل يجب أن يراعى في 
هذا الجانب حفاظًا على مستوى األداء التعليمي، حيث إنه من الطبيعي 
كلما زاد نصاب الحصص عند المعلم ازدادت أعباؤه وكثرت مسؤولياته، 
وبالتالـــي فمـــن المؤكد أن يفقد المعلم تركيزه فـــي إتقان عمله، ويصعب 
عليه إظهار مهاراته التعليمية، ومن المحتمل أن تزداد أيام غيابه بسبب 

ضغط العمل الذي يؤثر على صحته الجسمية والنفسية.
وعند النظر إلى األعمال التي يقوم بها المعلم في يومه المدرسي والتي 
تبـــدأ من تدريس مادته األساســـية وما يتعلـــق بها من تحضير وتصويب 
وإعـــداد لألنشـــطة واالختبـــارات والتصحيـــح والرصـــد، وكذلـــك التزامه 
بالحصص المســـتحدثة من القراءة والتالوة واأللعاب البدنية، باإلضافة 
إلـــى المهام التي تســـندها إدارة المدرســـة كالمراقبة في الســـاحات أثناء 
الفسحة وحضور حصص التأمين، فكل هذه المهمات تثقل كاهل المعلم 
عندمـــا يرتفـــع نصابـــه؛ وبعدها يطالب المعلـــم بالعطاء المتميـــز واإلبداع 
وتحقيـــق قيمة مضافـــة للطلبة لكي يصل إلى مســـتوى عاٍل في الجودة 

فكيف له تحقيق ذلك في ظل هذه األجواء الضاغطة على طاقته.

ومسألة تقليل النصاب هنا ال تفسر بعدم رغبة المعلمين في تحمل  «
أعباء إضافية، إنما المسألة تتعلق بعدم اقتصار مهمة المعلم على إلقاء 
الدروس في الصفوف، إنما هي عملية ابتكار وإبداع متواصل لخلق أجواء 

محفزة للتعليم يراعى فيها الجانب التربوي، فنأمل من المسؤولين 
في وزارة التربية والتعليم دراسة هذا الموضوع وإعادة النظر في أنصبة 

المعلمين وأسس توزيعها بما يحقق االرتقاء بالعملية التعليمية في 
المملكة.

أحمد عمران

فـــي خطبتـــه التـــي ألقاها يـــوم الجمعة علـــى خلفيـــة المظاهـــرات التي تمأل 
الشـــوارع في لبنان والتي ال يبدو أن لها أي آخر، قام حســـن نصر هللا األمين 
العام لحزب هللا اللبناني بتهديد الجماهير المحتشدة في الشوارع وقال لهم 
ما معناه أن األمر لو تجاوز الحد فإنه سيقوم بالتعامل مع هذه المظاهرات، 
وأنه ال ســـبيل لتحقيق مطالبهم التي تدعو إلى إسقاط زعماء السياسة بعد 

أن ساءت األوضاع المعيشية للناس في هذا البلد.
الســـيد نصـــر هللا يريـــد أن يســـتخدم المقاومة التـــي نصب نفســـه زعيما لها 
كنـــوع مـــن الحصانـــة في مواجهة الجماهيـــر التي ضاق بهـــا الحال وضاقت 
بزعماء سياسيين ال يهتمون بما وصلت إليه أحوال الناس، ما الذي ستفعله 
المقاومة التي لم تجلب إلى لبنان ســـوى الدمار والخراب في األســـعار التي 

أصبحت فوق طاقة الناس، هل سيأكل الناس مقاومة؟

نصـــر هللا يرفـــض مقدمـــا ويقطـــع الطريق علـــى المتظاهرين فـــي ما يخص 
إحـــداث أي تغييـــر فـــي المعادلـــة السياســـية الموجـــودة التي هو جـــزء منها 
ويبين أن حزب هللا فوق كل المطالب وفوق كل أحالم اللبنانيين الطامحين 
إلـــى حياة أفضـــل، كل هذا ألن الحزب لديه حصانة وهـــي حصانة المقاومة 

التي لم تعد تستطيع إطالق رصاصة تجاه إسرائيل!
تهديدات نصر هللا لم ولن تحل المشـــكلة، ونزول أعضاء حزبه قبل خطابه 
إلى الشارع واعتداؤهم على المتظاهرين لم يزد اللبنانيين إال تصميما على 

البقاء في الشارع والتمسك بمطالبهم.
ومن الواضح أن خطاب نصر الله لم يرهب الجماهير المحتشدة لليوم العاشر  «

على التوالي والتي تطالب برحيل الطبقة السياسية في تحد واضح للسياسيين 
وأحزابهم ومناصريهم.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

اللبنانيون لن يأكلوا مقاومة يا سيد حسن



الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

لرئيـــس  األول  النائـــب  اســـتقبل 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
رئيس جمهورية الشيشـــان الصديقة 
رمضـــان أحمد قاديروف لدى وصوله 
إلـــى مملكة البحرين، لحضور معرض 
ومؤتمـــر البحرين للدفاع “بايدك” في 
نســـخته الثانيـــة، والذي يســـتمر على 
أرض المعـــارض، حتى يـــوم األربعاء 

الموافق 30 أكتوبر الجاري.
وتبادل سموه مع الرئيس الشيشاني 
األحاديـــث الوديـــة بشـــأن العالقـــات 
البلديـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة 

الصديقين.
ونقـــل ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
عاهـــل  وتقديـــر  تحيـــات  خليفـــة  آل 
البـــالد  صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة إلـــى رئيـــس 
الصديقـــة،  الشيشـــان  جمهوريـــة 
وتمنيات جاللته لجمهورية الشيشان 
دوام التقـــدم واالزدهـــار في مختلف 

المجاالت.
ورحـــب ســـموه بضيف البـــالد، منوها 

ســـموه علـــى حرصـــه بالمشـــاركة في 
هـــذا الحـــدث الـــذي يقام علـــى أرض 
مملكـــة البحرين، والذي يأتي انطالقا 
وجمهوريـــة  المملكـــة  يربـــط  ممـــا 
عالقـــات  مـــن  الصديقـــة  الشيشـــان 

تعاون مشتركة.

سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال رئيس الشيشان

ســموه ينوه بحرص قاديروف على المشاركة في “بايدك”
خالد بن حمد في مقدمة مستقبلي رئيس الشيشان

اللجنة االعالمية

13 يومـــا تفصلنا عن انطالق أســـبوع 
علـــى   2019 للقتـــال  الدولـــي  بريـــف 
أرض مملكة البحرين، الذي ســـينظمه 
القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  االتحـــاد 
المختلطـــة “BMMAF” بالتعـــاون مـــع 
واالتحـــاد   ”BRAVE“ بريـــف  منظمـــة 
IM�  الدولـــي لفنون القتـــال المختلطة
MAF�WMMAA فـــي الفتـــرة من 10 
� 16 نوفمبر المقبل على صالة مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة. وتتضمن فعاليات 
أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال الـــذي 
يقام للمرة الثالثة على أرض المملكة، 
إقامـــة بطولة العالم السادســـة للهواة 
وبطولـــة  المختلطـــة،  القتـــال  لفنـــون 
بريف في نسختها التاسعة والعشرين 
للمحترفين لفنـــون القتال المختلطة. 
كمـــا أن منظمة بريف قد اســـتحدثت 
 KHK بطولـــة جديـــدة، هـــي: بطولـــة

العالمية للوزن المفتوح والتي ستقام 
لليلـــة واحـــدة إلـــى جانب منافســـات 

بطولة بريف.
مـــن  إيجابـــي  أثـــر  بريـــف  وألســـبوع 
جميـــع النواحي، ومـــن أبرزها الجانب 
الصـــورة  يعكـــس  الـــذي  اإلعالمـــي 

الحقيقية ألي نجاح.
وفي هذا الصدد، أكد اإلعالمي توفيق 
الصالحـــي مديـــر المكتـــب اإلعالمـــي 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ومركز المعلومات أن الرعاية والدعم 
التـــي يقدمهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة لها أثـــر إيجابي كبير 
الـــذي  الدولـــي  بريـــف  أســـبوع  علـــى 
أصبـــح ذات طابـــع خاص فـــي مملكة 
البحرين، وحققت نجاحات متواصلة 
فـــي األعـــوام الســـابقة بفضـــل جهود 
ســـموه وحرصه على دعم ومســـاندة 

أخيه ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة، إذ إن هذا الدعم والمســـاندة 
ســـاهم بجعـــل رياضـــة فنـــون القتـــال 
المختلطـــة إحـــدى الرياضـــات المهمة 
في مملكة البحرين، وأن بطولة بريف 
التي تتجول في العالم أصبحت ذات 
عالمـــة مســـجلة فـــي ســـماء رياضـــة 
بشـــهادة  المختلطـــة  القتـــال  فنـــون 

االتحاد الدولي للعبة.

توفيق الصالحي

دعــم ناصــر بــن حمــد ألخيــه خالد بــن حمــد لــه األثــر اإليجابي
الصالحي: مكاسب إعالمية للبحرين في “بريف الدولي”
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اختتم فريق الرفاع مشاركته في البطولة 
العربيـــة الثانيـــة والثالثيـــن التـــي تنظمها 
المملكة المغربية باســـتضافة نادي جمعية 
ســـال في الفترة من من 21 إلى 31 أكتوبر 

ا. الجاري، بمشاركة 14 فريًقا عربيًّ
وفقد الرفاع فرصة بلوغ الدور ربع النهائي 
بعد أن خســـر لقاءه األخير والحاسم أمام 
فريـــق الريان القطري الذي خطف البطاقة 
الثالثة المؤهلة لدور الثمانية متفوقا على 

السماوي بفارق المواجهات المباشرة.
وحصـــل الرفـــاع علـــى المركـــز الرابـــع في 
 6 برصيـــد  الثالثـــة  المجموعـــة  ترتيـــب 
نقـــاط، منهيا المشـــاركة العربيـــة األولى له 
بانتصاريـــن مقابـــل خســـارتين، إذ ينـــص 
نظام البطولة على تأهل متصدر ووصيف 

كل مجموعة للدور ربع النهائي إضافة إلى 
فريقين )ثوالث( يتم اختيارهم عن طريق 

القرعة.
واســـتهل السماوي مشـــاركته في البطولة 
بشـــكل جيد بعد أن فاز على فريق عمالقة 
فريـــق الجزيـــرة المصري بنتيجـــة 78/75، 
ثـــم تلقـــى الخســـارة األولـــى أمـــام بيروت 
اللبنانـــي بـ 68/59، قبل يعـــود ويفوز على 
شـــقيقه أهلـــي ســـداب العماني بــــ 80/70، 
في حين خســـر لقاءه األخيـــر أمام الريان 

القطري بـ 89/77.
وجـــاءت مشـــاركة الرفـــاع فـــي البطولـــة 
المســـتوى  علـــى  األولـــى  هـــي  العربيـــة 
الســـماوي  امتلـــك  إذ  للفريـــق،  الخارجـــي 
أحقية اللعب فـــي البطولة، كونه قد حقق 

لقب كأس خليفة بن ســـلمان في الموســـم 
الرياضي 2018 �  2019.

تفتتـــح اليـــوم )الثالثـــاء( منافســـات دور الــــ 16 مـــن 
القـــدم لمرحلـــة  لكـــرة  الملـــك  مســـابقة كأس جاللـــة 

الذهاب بإقامة 4 مباريات.
فعلـــى ملعـــب اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة 

يلعب المنامة مع البديع عند الســـاعة 6 مساء 
وفي التوقيت ذاته وعلى استاد الشيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة بالمحـــرق 
يلعـــب الحالة مـــع قاللي، وعند الســـاعة 
8.30 يواجـــه النجمـــة نظيره البســـيتين 

على اســـتاد مدينة خليفة الرياضية وفي 
التوقيـــت ذاته يلعب المحرق مـــع البحرين 

على اســـتاد الشـــيخ علي بن محمد آل خليفة 
بالمحرق.

وتستكمل منافسات الجولة غدا 
األربعـــاء بإقامـــة 4 مباريـــات، 

يلعـــب الحـــد مع المالكيـــة، الرفاع مع األهلـــي، الرفاع 
الشرقي مع مدينة عيسى والشباب وسترة.

وعودة لمباريات اليوم، فإن الفرق المتبارية تسعى 
للخروج بأفضل نتيجة ممكنة تسعفها لمباريات 
مرحلة اإلياب التي ســـتقام األســـبوع المقبل. 
علـــى الورق فـــإن الكفـــة تميـــل للمنامة 
وذلـــك  والمحـــرق؛  والحالـــة  والنجمـــة 
الفنيـــة  والقـــدرات  اإلمكانـــات  لفـــارق 
أنديـــة  تكـــون  أن  يعنـــي  هـــذا ال  ولكـــن 
والبحريـــن  وقاللـــي  والبســـيتين  البديـــع 
صيـــدا ســـهال وترفـــع رايـــة االنهـــزام مبكرا، 
خصوصـــا أن مباريات الكـــؤوس ال تقف عند 
أي اعتبـــار والفـــوز حـــق مشـــروع 
للجميع والمستطيل األخضر هو 

الفيصل بالمواجهة.

جانب من المشاركة العربية للرفاع

ــب الــخــبــرة ــس حــقــق فــوزيــن وتــلــقــى خــســارتــيــن وك 4 مباريــات تقام مناصفة في اســتاد خليفة واســتاد المحرق

الرفاع يختتم مشاركته في “عربية السلة” افتتاح دور الـ 16 لكأس جاللة الملك

حرص على زيــارة الالعب وتقديم التعازي في مراســم العزاء

ســموه يشــيد بنتيجــة المنتخــب العســكري لكــرة القــدم بــدورة االلعاب

ناصر بن حمد ينقل تعازي جاللة الملك لمهدي سعد

خالد بن حمد: الرياضة البحرينية تعيش عصرها الذهبي

نقل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تعازي عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة إلى العب منتخبنا الوطني لكرة اليد مهدي سعد بوفاة والده )رحمه هللا(.

وحرص ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة على 
تقديـــم التعـــازي لالعـــب فـــي مراســـم العـــزاء، حيث 
التقـــى ســـموه بالالعـــب مهدي ســـعد ونقل لـــه تعازي 
جاللـــة الملك، ســـائاًل المولى العزيـــز أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمتـــه ويســـكنه فســـيح جناته ويلهـــم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
تعازيه ألسرة الفقيد، مشيًدا سموه بالموقف المشرف 
الذي ضربه الالعب مهدي ســـعد بالبقاء مع المنتخب 
الوطني في بطولة آســـيا على الرغم من وفاة والده، 
وهـــو مـــا يؤكـــد حـــرص الالعـــب علـــى تأديـــة واجبه 
الوطني وضرب أروع األمثلة في الوفاء والتضحية.

وكان الالعـــب مهدي ســـعد قـــد تلقى نبأ وفـــاة والده 
أثنـــاء وجـــود الالعب مـــع بعثة منتخبنـــا الوطني في 
بطولة آســـيا المقامـــة بدولة قطر التي تـــوج منتخبنا 
بلقبهـــا وتأهـــل إلـــى أولمبياد طوكيـــو 2020، وحرص 
الالعـــب علـــى البقـــاء مـــع المنتخـــب وتأديـــة واجبـــه 

الوطني.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الالعب مهدي ســـعد عـــن خالص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى مقـــام صاحـــب الجاللـــة الملك 
وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكًدا أن 
كلمـــات جاللتـــه األبوية خففت مـــن اآلالم، وأن زيارة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة محـــل تقدير 

واعتزاز.

أشــاد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
بالنتيجة المشرفة التي حققها المنتخب العسكري لكرة القدم، بحصوله على لقب النسخة السابعة من بطولة كرة القدم بدورة األلعاب 
العســكرية التــي أســدل الســتار علــى منافســاتها بمدينــة واهــان الصينيــة، بعــد أن حقــق المنتخــب المركز األول فــي البطولــة، إثر فوزه 

المستحق على منتخب قطر العسكري بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة.

وقال ســـموه “إن اإلنجـــاز الذي حققه 
المنتخب الكروي العســـكري في دورة 
األلعاب العســـكرية، ما هو إال استمرار 
للنجاحـــات التـــي حققتهـــا المنتخبات 
الوطنيـــة، التـــي اســـتطاعت أن تحفر 
اســـم مملكـــة البحريـــن فـــي ســـجالت 
األبطال بمختلف المحافل والبطوالت 

القارية والدولية”.
وتابع ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة “إن هـــذه النتيجـــة المتميـــزة 

تعكـــس دعـــم ســـيدي الوالـــد حضـــرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه للرياضـــة وأبنائـــه 
الرياضييـــن، واهتمام صاحب الســـمو 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
الموقـــر،  الـــوزراء  رئيـــس  خليفـــة  آل 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ومتابعـــة 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلـــس الوزراء لقطاع 
لـــه  كان  والـــذي  والرياضـــة  الشـــباب 
المـــردود الواضـــح في تقـــدم وازدهار 

هذا القطاع الحيوي.
وقال سموه “إن المنتخبات العسكرية 
البحرينيـــة، قـــد اســـتطاعت أن تشـــق 
طريقهـــا بنجـــاح وأن تؤكـــد من خالل 
المستويات الكبيرة والنتائج المتميزة 
التي حققتها في مختلف المشـــاركات 
الســـيما دورة األلعاب العسكرية، على 

أن الرياضة البحرينية تعيش عصرها 
الذهبـــي، والـــذي يعـــزز مـــن مكانتهـــا 
الرياضـــة  خارطـــة  علـــى  المرموقـــة 

العالمية”. 

المكتب اإلعالمي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لقب السلة 
لالبتدائي

الرياضية  التربية  إدارة  مدير  تــوج 
ــدات عــصــام  ــرشــ ــمــ ــ ــكــشــفــيــة وال وال
ــة عـــمـــر بــن  ــدرســ عـــبـــدهللا فـــريـــق مــ
ــطــالً لــمــنــافــســات كــرة  عــبــدالــعــزيــز ب

السلة للمرحلة االبتدائية للبنين.
ــة عـــمـــر بــن  ــدرســ وجــــــاء تـــتـــويـــج مــ
عــبــدالــعــزيــز بــالــكــأس والــمــيــدالــيــات 
الــمــبــاراة  فــي  التغلب  إثـــر  الــذهــبــيــة 
النهائية على فريق مدرسة اليرموك 

بـ 12 نقطة مقابل 9 نقاط.

نعم القرار.. ونعم االنتخاب
نعــم القــرار الــذي أصدره رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفــة بتعيين ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة في اللجنــة، ونعم االختيــار الذي 
اتجــه إليــه أعضــاء مجلــس إدارة اللجنة باختيار ســموه نائبا للرئيس، ولم يكــن القرار وال 
االختيــار شــكليا، بــل لمًســا لعمــق األهــداف البعيــدة، التــي تعكــس مــا يتمتع به ســموه من 
كفاءة وخبرات إدارية، إذ سيكون لوجود سموه بمجلس إدارة اللجنة األولمبية دور مهم 
في تعزيز مســيرة العمل باللجنة، فاللجنة تحمل مســؤوليات جســيمة في تطوير الرياضة 
البحرينية، ونرى نتاجاتها واضحة في النتائج المشرفة التي تحققت أخيرا على مختلف 
الصعــد الرياضيــة واالســتمرار فــي التطويــر لجني المزيــد وتحقيق إنجــازات أكبر يحتاج 
إلــى فكــر ومنهــج يتكئ على رصيد من النجاحــات في اإلدارة الرياضية، وهذا ما لمســناه 
فــي رؤية ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفــة في إجــراءات التغييــرات والتوجهات 
التطويرية التي تبناها ســموه أثناء رئاســته االتحاد البحريني لكرة الســلة، تؤمن أن البلد 

الشاب هو الذي يسعى للتطوير ليس في بنائه المادي فحسب وإنما بالبشري.
وجاءت خطوات ســموه منســجمة مع التطلعات الوطنية التي تعكس ما يتمتع به شــباب 
المملكــة مــن طموح جاد نحو توجيــه طاقاتهم في خدمة الوطن عبر العمل الممنهج وفق 

خطط ورؤية واضحة تتواصل مع مختلف قطاعات المجتمع.
ســموه مضــى ثابتــا فــي خطــوات ومبــادرات تطويــر منظومــة العمــل اإلداري والفنــي في 
كــرة الســلة البحرينيــة واالتجــاه إلــى االرتقــاء باألنديــة الوطنيــة وأركان كرة الســلة فيها، 
إضافــة إلــى المنتخبــات الوطنيــة، محققا بصمــة كبيرة ونقلــة نوعية للعبة علــى األصعدة 
كافــة؛ بفضــل مــا يتمتع به ســموه من حنكة ورؤية مســتنيرة قادت اللعبــة إلى آفاق رحبة 

من التطور.

mohd.aldurazy@gmail.com

محمد الدرازي

سمو الشيخ ناصر بن حمد يقدم التعازي

سمو الشيخ خالد بن حمد 

محمد الدرازيعلي مجيد



حقـــق منتخبنا الوطنـــي األول لكرة اليد 
إنجازا تاريخيا أولمبياد جديًدا للرياضة 
البحرينية، ونجحـــت كتيبة “المحاربين” 
بقيادة حســـين الصيـــاد أن تهدي الوطن 
إنجـــازا لطالمـــا انتظـــره الجميـــع بفـــارغ 
بطـــا  “األحمـــر”  تـــوج  بعدمـــا  الصبـــر 
لـــدورة  المؤهلـــة  اآلســـيوية  للتصفيـــات 
األلعـــاب األولمبيـــة المقبلـــة؛ ليتأهل إلى 
مـــرة  ألول   ”2020 طوكيـــو  “أولمبيـــاد 
فـــي تاريخـــه ليســـعد القيـــادة والشـــعب 
وســـائر الجماهير الرياضيـــة التي غمرت 
واإلشـــادة  الثنـــاء  بعبـــارات  الاعبيـــن 
ســـواء في وســـائل التواصل االجتماعي 
األخـــرى  اإلعـــام  وســـائل  مختلـــف  أو 

والمجالس والمقاهي.
مـــن  المحاربيـــن  األبطـــال  عـــودة  وبعـــد 
العاصمـــة القطرية الدوحة محملين بهذا 
اإلنجـــاز الرائـــع، أعدت اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة اســـتقباال رســـميا حافـــا لهم 
البحريـــن  بمطـــار  التشـــريفات  بقاعـــة 
لرئيـــس  األول  النائـــب  الدولـــي حضـــره 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة وعدد 
من الوزراء، وأجرينا مع الاعبين سلسلة 
مـــن التصريحـــات لنســـجل انطباعاتهـــم 
وشـــعورهم بعـــد تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز 

التاريخي.

حبيب: تعاهدنا على الفوز

االنتصـــار  تحقيـــق  علـــى  اإلصـــرار 
علـــم  رفـــع  فـــي  الصادقـــة  والرغبـــة 
المملكـــة عاليا كان المحرك األســـاس 
لاعـــب محمـــد حبيـــب فـــي تحقيق 
طوكيـــو  ألولمبيـــاد  التأهـــل  حلـــم 
2020، إذ أكـــد أن الاعبيـــن عقـــدوا 
العـــزم خال فترة ما بين الشـــوطين 
للتعويـــض فـــي الشـــوط الثانـــي بعد 
بفـــارق   15/13 فـــي األول  تأخرهـــم 

هدفين.
داخـــل  “تعاهدنـــا  حبيـــب  وأضـــاف 
غرفة المابس على اللعب بمزيد من 
التركيـــز للتفوق على الكوريين؛ ألننا 

نـــدرك جيدا أن التعب والجهود التي 
بذلناها على مدار السنوات الماضية 
بطاقـــة  بتحقيـــق  تتـــوج  أن  يجـــب 
التأهل التاريخية في النصف ســـاعة 
القادمة وهو ما تحقق بالفعل بفضل 

عزيمة الاعبين األبطال..”.
وذكـــر حبيـــب أن األداء في الشـــوط 
قبـــل  مـــن  باســـتياء  قوبـــل  األول 
الاعبيـــن أنفســـهم وهـــو مـــا دفعهـــم 
لتقديم مســـتوى افضل في الشـــوط 
علـــى مجريـــات  ليســـيطروا  الثانـــي 

اللقاء ويحرزوا التعادل ثم الفوز.

شهاب: العزيمة واإلصرار سالحنا

التأهـــل  شـــهاب  حســـن  الاعـــب  عـــزا 
التاريخـــي ألولمبيـــاد طوكيـــو 2020 بعد 
الفوز على كوريا فـــي النهائي واالنتصار 
الرائـــع علـــى قطر في نصـــف النهائي إلى 
والكفـــاح  بالحمـــاس  والتحلـــي  التركيـــز 

والعزيمة واإلصرار.
وأضـــاف “إضافة إلـــى الجوانـــب الفنية، 
فـــإن النواحي المعنوية ال يمكن أن نغفل 
عنهـــا على اإلطـــاق، فهي كانت الســـبب 
الرئيس وراء ذلك اإلنجاز الذي سيكتب 
بأحـــرف مـــن نـــور فـــي تاريـــخ الرياضـــة 

البحرينية عموما وكرة اليد خصوصا”.
وذكر شـــهاب أن الفريـــق أمام قطر نجح 
في تقليل نســـبة األخطاء، وكان البدالء 
يقدمـــون مســـتوى مماثـــل لألساســـيين، 
وأمـــام كوريـــا لم يكـــن األداء جيـــدا في 
الشوط األول خصوصا وأن الفريق لعب 
نحو 16 دقيقة غير مكتمل الصفوف لكن 
الاعبيـــن نهضوا من جديد في الشـــوط 

الثاني وتمكنوا اإلطاحة بالكوريين.

عبدالقادر: لعبنا من أجل شعار الوطن

قـــال الاعب علـــي عبدالقادر أن مشـــوار 

منتخبنـــا لم يكن يســـيرا فـــي التصفيات 
حيـــث وقـــع فـــي المجموعـــة الحديديـــة 
التـــي تضـــم الكويـــت وكوريـــا الجنوبية 
وإيـــران وتمكن مـــن الحلول فـــي المركز 

الثانـــي لياقي قطـــر في نصـــف النهائي 
لكنـــه تخطى هـــذا األخيـــر ليواجه كوريا 
الجنوبي الذي ســـبق وأن هزمنا في دور 

المجموعات.
وأضـــاف عبدالقـــادر “الطرد في الشـــوط 
األول بالمبـــاراة النهائيـــة أثر علينا كثيرا، 
خصوصـــا وأننـــا لعبنـــا نحـــو 18 دقيقـــة 
بصفـــوف غيـــر مكتملـــة، وألن الكورييـــن 
اســـتطاعوا  فإنهـــم  بالســـرعة  يتميـــزون 

التفوق علينا..”.
يتحقـــق  لـــم  والتأهـــل  الفـــوز  أن  ورأى 
بالتكتيـــك داخـــل الملعـــب فقـــط وإنمـــا 
بالروح، إذ إن المدرب أكد لاعبين داخل 
غرفة المابس على أهمية اللعب للشعار 
الـــذي يرتدونـــه وهو ما ســـاهم في قلب 

الموازين بالشوط الثاني.

الصياد: طموحنا ليس له حدود

“حققت إنجازات كثيـــرة ولكن طموحي 
ال يتوقف عنـــد حد معين” بتلك الكلمات 
افتتـــح قائـــد منتخبنـــا الوطنـــي حســـين 
الصيـــاد حديثـــه للبـــاد ســـبورت، مبديـــا 
ســـعادته الكبيـــرة بتحقيـــق هـــذا اإلنجاز 

المشرف.
وأضـــاف “الوصـــول إلى األولمبيـــاد حلم 
طـــال انتظـــاره، فكما يعـــرف الجميع بأن 
دورة األلعـــاب األولمبية هـــي أكبر حدث 
رياضـــي وهـــي تفوق بطولـــة العالم لكرة 
اليد، ونحن سعداء بتحقيق هذا اإلنجاز 

لكرة اليد والرياضة البحرينية عموما”.
وأضـــاف الصياد أن منتخـــب رجال اليد 
يســـعى لحصد المزيد مـــن النجاحات، إذ 
إنـــه مقبل على المشـــاركة فـــي تصفيات 

كأس العالـــم كمـــا أن الاعبيـــن يتطلعون 
للذهـــاب بعيدا فـــي األولمبياد، والطموح 

على حد تعبيره ال يقف عن حد.
وأكد الصياد أن فكرة االعتزال أو اللعب 
لعـــدد محـــدد مـــن الســـنوات المقبلـــة ال 
يشغل تفكيره بعد أن حقق مع المنتخب 
كل اإلنجـــازات تقريبـــا، مشـــيرا إلـــى أنه 
مادامـــت الصحة والعافية موجودة فإنه 

سيستمر في العطاء.

عبدالحسين: بقية الحراس لم يقصروا

لم ينســـب الحارس محمد عبدالحســـين 
الفضل لنفسه في تحقيق الفوز والتأهل 
ألولمبيـــاد 2020، إذ أشـــاد بجهـــود باقي 
زمائـــه حـــراس الفريق مشـــيرا إلى أنهم 
هم مـــن أوصلـــوا المنتخب إلـــى المباراة 
النهائية ولم يقصـــروا إطاقا في تقديم 
األداء المطلـــوب منهـــم وشـــكلوا عامـــل 

أساسي في تحقيق اإلنجاز.
وأضـــاف “قـــرار مشـــاركتي فـــي مبـــاراة 
كوريـــا النهائية اتخذ مني شـــخصيا ولم 
يكـــن قرار المـــدرب أو الجهاز اإلداري بل 
إنهم رفضوا مشاركتي؛ ألنها كانت بمثابة 
مغامرة بســـبب اإلصابة التي أعاني منها 
فـــي الربـــاط الجانبـــي والغضـــروف مـــع 
وجـــود أكيـــاس ذهنية، ولكننـــي أصررت 
على المشاركة؛ ألنني كنت أشعر بقدرتي 
علـــى التميز والذود عـــن مرمانا في تلك 

المواجهة”.
وأوضـــح عبدالحســـين أنـــه ال يســـتطيع 
اللعـــب وســـيخضع إلـــى عمليـــة جراحية 

للتعافي من اإلصابة.

كرة اليد... رياضة الذهب

محمد عبدالحسين حسن شهاب علي عبدالقادر محمد حبيب

من مواجهة منتخبنا وكوريا في نهائي التصفيات

حسين الصياد
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الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  هنـــأ 
آل  محمـــد  بـــن  علـــي  الشـــيخ  الطائـــرة 
خليفـــة، ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
ســـموه  تعييـــن  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل 
عضـــوا بمجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبية 
البحرينية وانتخاب ســـموه نائبا لرئيس 

مجلس اإلدارة.
وأكـــد الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة 
أن ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
خليفـــة يعتبـــر مـــن الكفـــاءات الرياضية 

التـــي شـــقت طريقهـــا بنجـــاح بفضـــل ما 
يتميز به من قـــدرة وخبرة ورؤية ثاقبة 
ســـاهم من خالها في تحقيـــق إنجازات 
ونجاحـــات عدة على مختلـــف األصعدة 
والمســـتويات ليترك بصمـــه متميزة في 
مختلـــف المواقـــع والمناصـــب الرياضية 

التي شغلها.
وأضاف “يطيب لي باألصالة عن نفســـي 
إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  عـــن  وبالنيابـــة 
أن  الطائـــرة  للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 

أتقدم بخالص التهانـــي والتبريكات إلى 
سمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة 
بعـــد نيله تلك الثقـــة الغالية، معربين عن 
ثقتنا الكبيرة بقدرة ســـموه على تحقيق 
النجـــاح المنشـــود بمجلـــس إدارة اللجنة 
األولمبية وتعزيز مسيرتها إلى مزيد من 

اإلنجازات والمكتسبات..”.
وعبـــر الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة 
عـــن ثقتـــه الكبيـــرة بقدرة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علي آل خليفـــة على تحقيق 

تطلعـــات ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
الخيرية وشئون الشباب، مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، والنائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بتحقيـــق مزيد من 
البحرينيـــة،  للرياضـــة  والتقـــدم  الرقـــي 

متمنيا لسموه التوفيق والنجاح.

علي بن محمد يهنئ سمو الشيخ عيسى بن علي

خالد بن حمد: البحرين تفخر برجال أمثالكم
2020 طوكيـــو  ألولمبيـــاد  بتأهلكـــم  الوطـــن  شـــرفتم 

اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي قاعـــة 
الدولـــي،  البحريـــن  بمطـــار  التشـــريفات 
وفـــد المنتخب الوطني لكـــرة اليد، العائد 
إلـــى أرض الوطـــن، بعـــد ختام مشـــاركته 
فـــي التصفيـــات المؤهلـــة لـــدورة األلعاب 
األولمبيـــة، والتـــي نجـــح خالهـــا بقطـــع 
تذكـــرة العبـــور لألولمبيـــاد بعـــد أن نجـــح 
فـــي تحقيـــق المركـــز األول عـــن جـــدارة 
واستحقاق في التصفيات، إثر فوزه على 
منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 34 - 29 

في المباراة النهائية لهذه التصفيات.
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
بالنتيجـــة المشـــرفة التـــي حققهـــا رجـــال 
األحمر في المشاركة، والتي حصدوا من 
خالها علـــى الميداليات الذهبية وبطاقة 

التأهل ألولمبياد طوكيو.
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة “إن مملكـــة البحرين تفخر برجال 

أمثالكـــم، صنعوا مجدا جديـــدا لكرة اليد 
البحرينية، واســـتطاعوا أن يتربعوا على 
قمـــة كـــرة اليـــد اآلســـيوية. لقـــد شـــرفتم 
األلعـــاب  دورة  إلـــى  بتأهلكـــم  الوطـــن 
األولمبيـــة بطوكيـــو 2020. فهـــذا اإلنجاز 
ذاكـــرة  فـــي  راســـخا  ســـيظل  التاريخـــي 
الرياضـــة البحرينيـــة كأول منتخب للعبة 
جماعيـــة بحريني يصل إلـــى األولمبياد”، 
متمنيـــا ســـموه للمنتخـــب دوام التوفيـــق 
النتائـــج  مـــن  مزيـــد  ألحـــراز  والنجـــاح 

المشرفة.

علي بن محمد سمو الشيخ عيسى بن علي 

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

حسن علي

منتخب المحاربين 
سطر إنجازا تاريخيا 
بوصوله ألولمبياد 

طوكيو 2020

األبطال ضربوا 
أروع األمثلة في 

الوفاء والعطاء 
للوطن



يســتعد البطــل العالمــي المحتــرف ســامي الحــداد للمشــاركة فــي بطولــة رومانيــا للمحترفيــن، التــي 
ستقام منافساتها في الفترة من 1 وحتى 3 من شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الرومانية بوخارست، 

التي تعتبر من أقوى بطوالت المحترفين لبناء األجسام على مستوى القارة األوروبية.

وأعلن العالمي المحترف الحداد جهوزيته التامة 
لهذه البطولة القوية التي تضم نخبة من محترفي 
رياضة بناء األجسام من مختلف دول العالم، إذ 
البحريني  فيها  يشارك  التي  الفئة  في  سيشارك 
عبدالزين،  محمد  الــمــصــري  بــاونــد   212 الــحــداد 
إيتسيبان  بــلــغــاريــا،  مــن  أنــجــيــلــوف  رادوســـــاف 
من  كــالــديــرون  أنغل  كولومبيا،  مــن  أليخارندرو 
إســبــانــيــا، بــيــريــر تــشــامــون مــن الــســويــد، كريس 
آراش  األميركية،  المتحدة  الواليات  من  ديربي 
فــوزي من سويسرا،  أحمد  إيــران،  من  اسكندري 
مهدي حيدري من اإلمارات، فاديمير إيكوفليف 
أوكرانيا،  مــن  ايستشهينكو  رومـــان  روســيــا،  مــن 
بيتريك  فاديمير  التشيلي،  من  فيريرو  فيليب 

ــفــوس  مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، أدول
ألمانيا،  من  سومرفيلد  ومايك  كندا  من  كوايدا 
ويتوقع أن يرتفع عدد المشاركين في هذه الفئة 

قبل انطاقها.
وسيكون موعد الوزن والتسجيل في الثاني من 
نوفمبر   3 السري  التحكيم  المقبل،  نوفمبر  شهر 
والــعــلــنــي فــي الــيــوم نــفــســه، وســيــغــادر الــحــداد 
ــمــوافــق 29 مــن شــهــر أكــتــوبــر  ــثــاثــاء ال ــيــوم ال ال
الجاري الستكمال آخر التحضيرات والتجهيزات 
لهذه  استعداًدا  بوخارست  الرومانية  بالعاصمة 

البطولة العالمية المهمة.
هذه  أن  الــحــداد  المحترف  العالمي  البطل  وأكــد 
الخارجية  تأتي ضمن جدول مشاركاته  البطولة 

التي يسعى من خالها لتشريف مملكة البحرين 
وحصد  األجسام  بناء  رياضة  احتراف  عالم  في 
اإلنجازات المشرفة، إذ كانت آخر مشاركاته في 
أولمبيا  مستر  للمحترفين  العالم  بطوالت  أقــوى 
باس  الماضي  سبتمبر  شهر  خال  أقيمت  التي 
محقًقا  األميركية  المتحدة  بــالــواليــات  فيغاس 
من  فريد  رياضي  كإنجاز  الــســادس  المركز  فيها 
نوعه، وتسجيل اسمه ضمن قائمة أفضل العبي 

ومحترفي العالم لرياضة بناء األجسام.
عميق شكره  عــن  الــحــداد  البطل سامي  وأعـــرب 
جالة  ممثل  والرياضة  الشباب  لقائد  وامتنانه 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار 
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الوطني،  األمــن 
آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  والرياضة سمو 
المشاركات،  مختلف  في  له  المستمر  دعمه  على 
األول  للنائب  وامتنانه  العميق  شكره  وجــه  كما 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة على الدعم المتواصل له، مشيدا 
االتحاد  البحرينية ودعم  األولمبية  اللجنة  بدعم 
البحريني لرفع األثقال وعلى رأسه رئيس اتحاد 
غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية النائب 
األول لــرئــيــس اتــحــاد غـــرب آســيــا لــرفــع األثــقــال 
مساعد رئــيــس االتــحــاد الــعــربــي رئــيــس االتــحــاد 
وجميع  الغانم  سلطان  األثــقــال  لرفع  البحريني 
ببذل  ــحــداد  ال وعــاهــد  اإلدارة،  مجلس  أعــضــاء 
أقصى درجات العطاء لتشريف المملكة الحبيبة 
فــي هـــذا الــمــحــفــل الــريــاضــي الــمــهــم ورفـــع رايــة 

البحرين خفاقة عالًيا.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

الحداد يستعد للمشاركة ببطولة المحترفين برومانيا

سامي الحداد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يـــشـــارك الــحــكــمــان الـــدولـــيـــان لـــكـــرة الــقــدم 
في  قاسم  وعبدهللا  محمود  وليد  الشاطئية 
إدارة مباريات بطولة الكرة الشاطئية التحاد 
AFF Beach Soccer Champion�  اآلسيان

الشهر  تايلند  في  ستقام  والتي   ،ship 2019
المقبل.

 CHONBURI مدينة  فــي  البطولة  وستقام 
بــتــايــلــنــد، وذلـــك خـــال الــفــتــرة 13 حــتــى 17 
نوفمبر المقبل، بتنظيم وإشراف اتحاد منطقة 

.AFF اآلسيان
وُيعد الحكمان الدوليان لكرة القدم الشاطئية 
ولــيــد مــحــمــود وعــبــدهللا قــاســم مــن الــحــكــام 
قــارة  حــكــام  نخبة  قائمة  ضمن  الــمــوجــوديــن 
لهما  وســبــق   ،2019 لــلــعــام  لــلــشــواطــئ  آســيــا 
المباريات  مــن  الــعــديــد  إدارة  فــي  الــمــشــاركــة 

ببطوالت قارية ودولية مختلفة.
محمود  ولــيــد  الحكمين   AFF اتــحــاد  ــار  واخــت
مباريات  إدارة  في  للمشاركة  قاسم  وعبدهللا 

وبترشيح  المميزة  لكفاءتهما  نظرا  البطولة؛ 
باالتحاد  الــحــكــام  تطوير  مــديــر  مــن  وتــوصــيــة 
.mohamad rodzali )الدولي لكرة القدم )الفيفا

المخصص  االجــتــمــاع  الــحــكــمــان  وســيــحــضــر 
انطاق  قبل  سيعقد  ــذي  وال البطولة،  لحكام 
المنافسات، كما سيشاركان في اختبار اللياقة 

البدنية.
تأكيدا   AFF قبل  من  الصادر  التكليف  ويأتي 
على  البحرينية  للصافرة  المتميزة  للمكانة 

نــجــاحــات  بــمــا تحققه مــن  ــعـــدة،  جــمــيــع األصـ
المستويات  مختلف  فــي  لــكــوادرهــا  مختلفة 
ــعــشــبــيــة، كــــرة الــــصــــاالت، كــرة  )الـــمـــاعـــب ال

الشواطئ(.
النجاحات  لسلسلة  تــواصــاً  التكليف  وُيــعــد   
التي يحققها التحكيم البحريني عبر حضوره 
في البطوالت المختلفة؛ نظير ما اكتسبه من 
األصــعــدة؛  جميع  على  المميز  أدائـــه  عبر  ثقة 

محلًيا وإقليمًيا وقارًيا ودولًيا.

افتتح األمين العام لاتحاد البحريني 
لكرة القدم إبراهيم البوعينين، دورة 
االتــحــاد اآلســيــوي ألســاســيــات كــرة 
في   ،)D )المستوى  للمدربين  الــقــدم 

مقر االتحاد بالرفاع.
ويــحــاضــر فــي الــــدورة الــمــحــاضــران 
الدوسري ومحمود  فارس  المحليان 
منصور، فيما تستمر حتى 31 أكتوبر 

الجاري.
وتــشــتــمــل الــــــــدورة عـــلـــى جـــوانـــب 
إلى  إضــافــة  عملية،  وأخـــرى  نظرية 
جــوانــب  فـــي  تكميلية  مــحــاضــرات 
محسن  المحاضر  سيقدمها  التغذية 
لــحــراســة  عملية  وجـــوانـــب  ــغــانــم،  ال
ــا الـــمـــحـــاضـــر  ــهـ ــقـــدمـ ــيـ ــى سـ ــرمــ ــ ــم ــ ال

عبدالعزيز بوحاجيه.
وخـــــال كــلــمــتــه بــحــفــل االفـــتـــتـــاح، 
إبراهيم  لاتحاد  الــعــام  األمــيــن  نقل 

اإلدارة  مجلس  تحيات  البوعينين 
علي  الشيخ  االتحاد  رئيس  برئاسة 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
الـــدورة  إقــامــة  أن  البوعينين  وأكـــد 
يــأتــي تـــواصـــا لــنــهــج االتـــحـــاد في 
ــعــنــصــر الـــبـــشـــري في  ــام بــال ــمـ ــتـ االهـ

الجانب الفتي.
وقال إن دورة المستوى D تعتبر من 
لبنة أساسية  المهمة كونها  الــدورات 

لبناء مدرب كرة القدم.
وأشار إلى أهمية تحقيق االستفادة 
ــدورة،  ــ ــ ــن مــخــرجــات ال الــقــصــوى مـ
والتقدم في  لارتقاء  عليها،  والبناء 

شهادات تدريبية أعلى.
وأشـــــــــــاد الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن بـــتـــواجـــد 
الــدورة،  في  الوطنيين  المحاضرين 
مشيرا إلى أنهم من خيرة الكفاءات 

الوطنية في هذا المجال.

24 دارســا هم:  ــدورة  ال ويشارك في 
ــال خــالــد  ــفـ ــد، أنـ ــمـ أحـــمـــد مـــهـــدي أحـ
العوامي، جعفر عبدالشهيد إبراهيم، 
خالد  حمد  بوحسان،  سعيد  حسين 
العجمي، راشد سالم العان، رضوان 
إبراهيم  سلمان  )باكستان(،  جاويد 
ــمــان خــلــيــفــة أحــمــد،  الــمــقــهــوي، ســل
الرويعي، عبدالرحمن  طال عبدهللا 
مــروان  عبدالرحمن  بوخماس،  أنــور 
العلي، عبدهللا محمد علي مال هللا، 
الغازي  عيسى رائد بومحمود، كمال 
)الـــمـــغـــرب(، مــحــمــد أحـــمـــد الــشــيــخ، 
)الــمــغــرب(، محمد  عليم  جــان  محمد 
عبدالرحيم  محمد  الجاليف،  خالد 
ــمــلــك، نــور  ــي، مــحــمــود مــحــمــد ال عــل
ــيــســي، هــشــام  ــعــن الـــهـــدى نـــــورس ال
خليفة  مبارك  وليد  )المغرب(،  بيجا 

ويوسف علي حسن السعدون.

عبدالله قاسم وليد محمود

التكليــف تواصل لسلســلة النجاحات التــي يحققها التحكيــم البحريني يحاضــر فيها المحليــان فارس الدوســري ومحمود منصور

محمود وقاسم يديران بطولة AFF للكرة الشاطئية افتتاح دورة االتحاد اآلسيوي ألساسيات كرة القدم

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

استقبل  وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد بمكتبه، رئيس مجلس 
إدارة نــادي المالكيــة جاســم عبدالعــال وعــددا مــن أعضــاء مجلــس إدارة 
النــادي فــي إطــار سياســة التواصــل المســتمر التــي تنتهجها وزارة شــؤون 

الشباب والرياضة مع مجالس إدارات األندية الوطنية. 

وفــي بــدايــة الــلــقــاء رحــب وزيـــر شــؤون 
المالكية،  نــادي  بوفد  والرياضة  الشباب 
أسرة  تلعبه  الذي  المتميز  بالدور  مشيدا 
النادي في إثراء مسيرة الحركة الشبابية 
والرياضية في المملكة من خال رعاية 
العديد  وتــخــريــج  الــريــاضــيــة  األنــشــطــة 

للمنتخبات  انضموا  الذين  الاعبين  من 
الــذي  الــبــارز  الـــدور  على  مثنيا  الوطنية 
المواهب  اكتشاف  في  النادي  به  يقوم 
تنمينها  على  النادي  وحــرص  الرياضية 

بصورة إدارية وفنية صحيحة. 
وأكـــد الــمــؤيــد أهــمــيــة مــواصــلــة مجلس 

إدارة نادي المالكية العمل بروح الفريق 
التي  الواحد؛ من أجل تحقيق األهداف 
في  فعاال  عنصرا  ليكون  النادي  وضعها 
منظومة الرياضة البحرينية، مشيرا إلى 
والرياضة  الشباب  شؤون  وزارة  وقوف 
إلى جانب األندية الوطنية عموما ونادي 
المالكية بشكل خاص في مسيرتهم نحو 

التطور.
ــؤون  ــاء بـــحـــث وزيــــــر شــ ــقـ ــلـ وخــــــال الـ
وأعضاء  رئيس  مــع  والــريــاضــة  الشباب 

من  العديد  المالكية  نادي  إدارة  مجلس 
الــنــادي، إذ تم  الــتــي تهم  الــمــوضــوعــات 
المالكية  قرية  استفادة  بشأن  التباحث 
لألعمال  الملك  جالة  ممثل  مبادرة  من 
الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  والــريــاضــة 
في  الفرجان  ماعب  بإنشاء  خليفة  آل 
الشباب  منها  ليستفيد  المالكية؛  قرية 

والناشئة. 

والرياضيــة الشــبابية  الحركــة  مســيرة  بإثــراء  اإلدارة  لمجلــس  الطيبــة  بالجهــود  أشــاد 

المؤيد يبحث مع عبدالعال استفادة المالكية من مبادرة 100 ملعب

جانب من اللقاء 
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“ذوو اإلعاقة” يعلن تنظيم السباق الخيري الثالث للجري
الــعــزيــمــة ذوي  وداعـــــم  ــري  ــخ ــف ال ــس  ــي ــرئ ال مـــن  ــة  ــم ــري ك ــايـــة  رعـ

تحت رعاية كريمة من النائب األول لرئيس 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
اللجنة األولمبية البحرينية، الرئيس الفخري 
اإلعــاقــة  ذوي  لــريــاضــة  البحريني  لــاتــحــاد 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ينظم 
اإلعــاقــة  ذوي  لــريــاضــة  البحريني  االتــحــاد 
بالتعاون مع االتحاد البحريني أللعاب القوى 
البحرينية  البارالمبية  اللجنة  مــن  وبــدعــم 
للجري  الثالث  الخيري  بن حمد  سباق خالد 
الموافق  السبت  يــوم  وذلــك  العزيمة،  لــذوي 
الساحة  في  مساء   3:00 الساعة  نوفمبر   2
بمدينة  الوطني  البحرين  الســتــاد  الخلفية 

عيسى الرياضية.
مــتــوافــقــا مع  الــســبــاق  ــذا  هـ تنظيم  ويــأتــي 
ــبـــادرات ســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل  مـ
ــج “ذوي  ــى دمــ ــ ــي تـــهـــدف إل ــتـ خــلــيــفــة، والـ
ونشر  المجتمع  شرائح  جميع  مع  العزيمة” 

في  والمساهمة  اإلعاقة  ذوي  رياضة  ثقافة 
بيئة مناسبة تسهم نحو تحقيق كافة  خلق 

األهداف والطموحات عبر بوابة الرياضة.
الساعة  فــي  الــســبــاق  فــعــالــيــات  وستنطلق   
الــمــوســيــقــيــة  ــفــرقــة  ال بــرفــقــة  عــصــرا   3.30
ذوي  بصحبة  مــتــر   500 لمسافة  والــمــشــي 
داون وذوي  ومــتــازمــة  الــبــصــريــة  اإلعــاقــة 
أجــل دمجهم  مــن  وذلــك  الحركية؛  اإلعــاقــة 
ــم ســتــنــطــلــق  ــ ــن ث ــ ــم، ومـ ــهــ ــ ــدرات وإثــــبــــات قــ
الــســبــاقــات الــتــي تشمل عــلــى عـــدة مــراحــل 
العمرية ونوع اإلعاقة على  المراحل  حسب 
النحو التالي: سباق العموم لألسوياء 3 كم، 
سباق الدراجات لذوي العزيمة 3 كم، سباق 
وسيتخلل  1كــم،  سنة   11�15 من  الناشئين 
وعــروض  لألطفال  ترفيهية  برامج  السباق 
من  وغيرها   Alkaabi fighter لفريق  حية 
قمصان  توزيع  وسيتم  المساهمة،  الشركات 

إلى  إضافة  مــشــارك،  لكل  وميدالية  خاصة 
كؤوس للمراكز الثاثة األولى في كل سباق.
هـــذا ويـــدعـــو االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــريــاضــة 
والمؤسسات  الشركات  جميع  اإلعاقة،  ذوي 
السباق  هــذا  فــي  المشاركة  إلــى  التجارية، 
أنه ستحتسب  علما  العزيمة”،  “ذوي  لـ  دعما 

األعمار  لجميع  مشارك  لكل  مشاركة  رســوم 
سيخصص  حيث  العزيمة”،  “ذوي  غير  من 
ريع هذا السباق بالكامل لدعم ذوي العزيمة. 
للراغبين في األستفسار والمشاركة، يمكنهم 
التواصل على األرقام التالية: . �17176930

.17176936�17176937

صورة أرشيفية للسباق

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

المجلس األعلى للشباب والرياضة

اســتقبل مــروان فــؤاد كمــال المديــر العــام للتخطيــط والمــوارد 
بالمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة فــي مكتبة باألمانــة العامة 
بضاحيــة الســيف فريــق العمــل المختص فــي وضع اســتراتيجية 

للجنة البارالمبية البحرينيية. 

للتخطيط  العام  المدير  وأكــد 
والـــمـــوارد بــالــمــجــلــس األعــلــى 
للفريق  والـــريـــاضـــة  لــلــشــبــاب 
االستراتيجية  سينفذ  الـــذي 
يتماشى  بــمــا  أهــمــيــة وضــعــهــا 
ممثل  ــات  ــهـ ــوجـ وتـ رؤى  مـــع 
جالة الملك لألعمال الخيرية 
وشــــــؤون الـــشـــبـــاب مــســتــشــار 
األمن الوطني رئيس المجلس 
ــلـــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة  األعـ
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
العزيمة  ذوي  وتخدم  خليفة، 

في جميع مناحي الحياة. 
وجود  أن  كمال  مــروان  وبين 

فــريــق الــعــمــل الــمــخــتــص في 
للجنة  اســتــراتــيــجــيــة  وضــــع 
ما  هــو  البحرينية  البارالمبية 
للمجلس  العام  األمين  يؤكده 
ــلـــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة  األعـ
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبــراهــيــم 
ذوي  يــخــص  فيما  خليفة  آل 
مناخ  خلق  خال  من  العزيمة 
ريـــاضـــي مــلــهــم يــتــنــاســب مع 
الفعاليات  لجعل  طموحاتهم 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــات الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ والـ
ــيــق بــســمــعــة  ــل ــة ت ــيـ ــارجـ ــخـ والـ
المحافل  جميع  فــي  البحرين 

اإلقليمية والدولية.

خلق مناخ رياضي لذوي العزيمة

تعد من أقوى بطوالت 
المحترفين على 

مستوى قارة أوروبا



وّجــه ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطنــي رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة، االتحاد الملكي لالســتعداد 

المميز لموسم المسابقات التي ينظمها االتحاد للموسم الرياضي 2019 - 2020.

وفي هذا الســـياق، أكـــد نائب رئيس 
رئيـــس  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس 
االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القدرة ســـمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفـــة، أن االتحـــاد حريص على 
تنفيذ توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
باالســـتعداد  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
المميـــز للموســـم وإخراجـــه بأفضـــل 
إن  إذ  وفنيـــة،  تنظيميـــة  صـــورة 
توجيهـــات ســـموه تســـاهم بتحقيق 
األهـــداف، التـــي أثمرت عـــن تحقيق 
العديد من اإلنجازات على المستوى 
الخارجي، إذ إن المسابقات المحلية 
هـــي بدايـــة االســـتعداد للمشـــاركات 
الخارجيـــة المقبلة التي نســـعى فيها 
المتقدمـــة  المراكـــز  لتحقيـــق  دائمـــا 
وعكـــس الصـــورة المشـــرقة لتطـــور 

هـــذه الرياضـــة التـــي باتـــت عالمـــة 
فارقة في المشاركات الخارجية.

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن 
راشد آل خليفة حرص االتحاد على 
إخـــراج المســـابقات بأفضـــل صـــورة 
ســـواء فـــي رياضـــة القـــدرة أو قفـــز 
الحواجـــز في ظـــل الدعـــم والرعاية 
التي تحظى بها المسابقات من سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
إذ إن الموســـم الماضـــي شـــهد إثارة 
كبيـــرة في مختلف المســـابقات وهو 
مـــا انعكـــس إيجابا على المشـــاركات 
الخارجية بتحقيـــق اإلنجازات التي 
االهتمـــام  لمواصلـــة  دائمـــا  تدفعنـــا 
برياضـــة الخيل، مشـــيًرا ســـموه إلى 
أن الموســـم الجديـــد ســـيكون حافل 
دون شـــك باإلثـــارة والندية في ظل 

االســـتعداد المميز لالسطبالت، مبيًنا 
ســـموه أن الموســـم الجديد سيحقق 

أعلى معدالت النجاح بإذن هللا.
بـــن  الشـــيخ فيصـــل  وأعـــرب ســـمو 
راشـــد آل خليفة عن تمنياته النجاح 
االســـطبالت  لجميـــع  والتوفيـــق 
المشـــاركة فـــي موســـم القـــدرة الذي 
سيدشن الموسم الجديد يوم السبت 
يكـــون  أن  ســـموه  متوقًعـــا  المقبـــل، 
الســـباق مثيرا وسيشهد تنافسا قويا 
بيـــن االســـطبالت المشـــاركة، مؤكًدا 
سموه ثقته الكبيرة في كل العاملين 
فـــي  البـــارز  ودورهـــم  اللجـــان  فـــي 
اإلعداد والتجهيز وتنظيم البطوالت 

والسباقات بكل نجاح وتألق.
وأبدى سموه تفاؤله بمنافسات قوية 
للقـــدرة،  االفتتاحيـــة  البطولـــة  فـــي 

ورحب بجميع الفرســـان المشاركين 
المحليـــة،  اإلســـطبالت  جميـــع  مـــن 
الجميـــع  بجهـــود  ســـموه  مشـــيًدا 
والمســـاهمين فـــي هـــذه البطولة مع 
المشـــاركة القوية والكبيـــرة من قبل 
الجميـــع، وحث ســـموه اإلســـطبالت 
أقـــوى  تقديـــم  علـــى  والفرســـان 

منافساتهم في السباق.

االتحاد الملكي يعلن روزنامة 

موسم القدرة

مـــن جانبـــه، أعلـــن االتحـــاد الملكـــي 
للفروسية وســـباقات القدرة برئاسة 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل 
القـــدرة  خليفـــة، روزنامـــة ســـباقات 

للموسم الرياضي 2019 - 2020.
وسيفتتح الموســـم الرياضي بإقامة 
ســـباق القدرة التأهيلـــي الدولي يوم 
الســـبت الموافق 2 نوفمبر المقبل، إذ 
ســـيكون هناك ســـباق دولي لمســـافة 
80 كـــم، وســـباق تأهيلـــي محلي 40 

و80 كم.
أمـــا ســـباق افتتـــاح موســـم القـــدرة 
فســـيكون يـــوم 23 نوفمبـــر المقبـــل 

كـــم،  و120  كـــم   80 دولـــي  بســـباق 
وسباق تأهيلي محلي 40 و80 كم.

كما ســـينظم االتحـــاد الملكي بطولة 
العيـــد الوطنـــي للقـــدرة التـــي تأتـــي 
تزامًنـــا مع عيد جلـــوس جاللة الملك 
والعيـــد الوطني المجيد، إذ ســـيكون 
يوم 14 ديســـمبر، ثم ســـتقام بطولة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
يوم 11 يناير من العام المقبل 2020.
أيـــام  شـــاخصة  األنظـــار  وســـتكون 
27 و28 و29 فبرايـــر 2020 بإقامـــة 
الجاللـــة  صاحـــب  كأس  مهرجـــان 
الملـــك للفروســـية وســـباقات القدرة 
لفئات العموم والناشـــئين والسيدات 

واالسطبالت الخليجية الخاصة.
القـــدرة بإقامـــة  وســـيختتم موســـم 
بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة يوم 28 مارس 2020.

روزنامة مسابقات قفز الحواجز

الملكـــي  االتحـــاد  أعلـــن  كمـــا 
للفروســـية وســـباقات القدرة، عن 
روزنامـــة موســـم مســـابقات قفـــز 
الحواجز، إذ ستقام بطولة افتتاح 
لقفـــز  الملكـــي  االتحـــاد  موســـم 

الحواجـــز يـــوم 15 نوفمبر المقبل، 
ثـــم بطولـــة االتحـــاد الملكـــي لقفز 
الحواجز يوم 29 نوفمبر، وبطولة 
العيـــد الوطنـــي يـــوم 20 ديســـمبر 
القـــادم، ثـــم بطولـــة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لقفـــز 
الحواجـــز برعايـــة دلمونيا يوم 17 
ينايـــر 2020، علـــى أن تقام بطولة 
تحـــدي ألبا يـــوم 31 ينايـــر 2020، 
ثـــم ســـتقام بطولـــة ســـمو الشـــيخ 
فيصـــل بن راشـــد آل خليفـــة يوم 
14 فبرايـــر 2020، وبعدها ســـتقام 
ألبـــا لقفـــز  بطولـــة نهائـــي تحـــدي 
الحواجـــز يـــوم 13 مـــارس 2020، 
ثـــم بطولة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة برعايـــة دلمونيـــا 
يوم 20 مارس 2020، وبطولة عز 
الخيل يـــوم 10 أبريل 2020، على 
أن يختتم الموســـم بإقامة بطولة 
ختام موســـم االتحاد الملكي لقفز 

الحواجز يوم 24 أبريل 2020.

المكتب االعالمي

ناصر بن حمد يوجه “اتحاد الفروسية” إلى االستعداد المميز

سمو الشيخ فيصل بن راشد

اللجنة اإلعالمية

رفع الشيخ علي بن عبدهللا آل خليفة 
للرمايـــة  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
إلى القيادة الرشـــيدة، بمناســـبة تأهل 
إلـــى  اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا 
وبمناســـبة   2020 طوكيـــو  أولمبيـــاد 
لكـــرة  العســـكري  المنتخـــب  فـــوز 
القـــدم لقـــوة دفـــاع البحريـــن بالمركز 
األول والميداليـــة الذهبيـــة لمســـابقة 
القـــدم دورة األلعـــاب العالميـــة  كـــرة 
العســـكرية السابعة التي تقام بمدينة 

يوهان بجمهورية الصين الشعبية.
وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة أن تلك اإلنجـــازات الرياضية 
الثاقبـــة  الرؤيـــة  تجســـد  المشـــرفة 
لممثـــل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
علـــى صعيد ترســـيخ مكانـــة المملكة 
علـــى الســـاحة الرياضيـــة الدولية من 
خـــالل تقديم مختلف أشـــكال الدعم 
والمســـاندة للحركـــة الرياضيـــة ورفع 
كفـــاءة المنتخبـــات الوطنيـــة وصوالً 
إلـــى المنافســـة الجـــادة علـــى المراكز 

المتقدمة.
تعكـــس  اإلنجـــازات  تلـــك  أن  وأكـــد 
المكانة المتميـــزة للرياضة البحرينية 
التي دأبت على الدوام لتكون واجهة 
مشـــرفة للمملكـــة بمختلـــف المحافل 
الخارجية، مشـــيدا بـــأداء العبي كرة 
اليـــد ومنتخـــب كرة القدم العســـكري 
الالعبـــات  أداء  علـــى  كذلـــك  مثنيـــا 
ومـــا  واإلداري،  الفنـــي  والجهازيـــن 
بذلـــوه من جهود واضحة في ســـبيل 

اعتالء منصة التتويج.

علي بن عبدالله

أكــد أن اإلنجــازات تعكــس المكانــة المتميــزة للرياضــة البحرينيــة
علي بن عبداهلل يهنئ بإنجازي اليد والعسكري

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  رفـــع 
البحرينيـــة محمـــد النصـــف أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة؛ 
بمناســـبة فـــوز المنتخـــب العســـكري لكرة 
القـــدم لقوة دفاع البحريـــن بالمركز األول 
والميداليـــة الذهبية لمســـابقة كـــرة القدم 
بدورة األلعاب العالمية العسكرية السابعة 
التـــي تقـــام بمدينـــة يوهـــان بجمهوريـــة 

الصين الشعبية.
العالمـــي  “اإلنجـــاز  أن  النصـــف  وأضـــاف 
هـــو  القـــدم  لكـــرة  العســـكري  للمنتخـــب 
والرعايـــة  المتواصـــل  للدعـــم  انعـــكاس 
الكريمة من لدن القيادة الرشيدة للحركة 
الرياضيـــة، والتـــي كان لهـــا الفضـــل دائما 
وأبـــدا فـــي تحفيـــز الرياضييـــن لتحقيـــق 
التميز، وتسجيل النتائج المتميزة لتعيش 
الرياضـــة البحرينيـــة هـــذه األيـــام أبهـــى 
أيامهـــا بتحقيـــق سلســـلة مـــن اإلنجازات 

المتتالية خالل فترة قياســـية كان آخرها 
فـــوز المنتخـــب العســـكري بذهبيـــة كـــرة 
القدم والذي يضاف إلى الســـجل الحافل 
إلنجـــازات الرياضة البحرينيـــة في العهد 

الزاهر لجاللة الملك...”.
كمـــا هنـــأ النصـــف، ممثـــل جاللـــة الملـــك 

الشـــباب  وشـــئون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، والنائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة، مؤكدا 
أن دعـــم واهتمـــام ســـموهما كان لـــه أبلغ 
األثر فـــي تحقيق تلـــك النجاحات بفضل 
مـــا يتمتعـــان به مـــن رؤيـــة ثاقبـــة ودعم 

متواصل للرياضيين.
التهانـــي  خالـــص  النصـــف  قـــدم  كمـــا 
والتبريـــكات إلـــى المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة القائـــد العام 
لقـــوة دفاع البحرين، مشـــيرا إلى أن ذلك 
اإلنجاز الرياضي العسكري هو ثمرة لدعم 
الرياضيـــة  والمنتخبـــات  للفـــرق  المشـــير 

العسكرية.

محمد النصف

أشــاد بدعم القائــد العام للفــرق والمنتخبــات الرياضية العســكرية
النصف: إنجاز المنتخب العسكري انعكاس للدعم والرعاية
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االتحاد الملكي 
اعتمد البرنامج 
الزمني للقدرة 

وقفز الحواجز

فيصل بن راشد: 
حريصون على 
إخراج الموسم 

بأفضل صورة

حقـــق فريقـــا المنامـــة واالتحـــاد نتيجة 
الفـــوز على حســـاب البحريـــن واالتحاد 
علـــى التوالـــي، فـــي المباراتيـــن اللتيـــن 
جمعتهمـــا مســـاء أمـــس )اإلثنيـــن(، على 
صالـــة اتحاد الســـلة بأم الحصـــم، ضمن 
إطـــار منافســـات بطولـــة كأس االتحـــاد 

البحريني.
وفـــي المبـــاراة األولـــى، خـــرج المنامـــة 
البحريـــن  حســـاب  علـــى  األول  بفـــوزه 

بنتيجة ٧٥/١٠٠.
نقطتيـــن  أول  بفـــوزه  المنامـــة  وحقـــق 
لـــه فـــي المســـابقة، فيما خـــرج البحرين 

بنقطة الخسارة.
الثالثـــة  األشـــواط  فـــي  المنامـــة  وفـــاز 
األولـــى بــــ١٦/٢٧، ١٦/٢٦ و١٩/٢٩، فيما 

فاز البحرين في الربع األخير ١٨/٢٤.
وفـــي المباراة الثانية، حقـــق النويدرات 
فوزا صعبا على حساب االتحاد بنتيجة 

.٨٢/٩٢
وجاءت نتائج أشـــواط المباراة كاآلتي: 
النويـــدرات،   ١٤/٢٧ االتحـــاد،   ٢٠/٢٣

٢٢/٢٣ االتحاد و٢٢/٢٣ النويدرات.

فوز المنامة والنويدرات في كأس السلة

استقبال رسمي لبطالت الخليج للطائرة
المميز الــمــســتــوى  عــلــى  ويــثــنــي  ــاز  ــج ــاإلن ب يشيد  اللعبة  ــاد  ــح ات

أقــام االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة اســتقباال رســميا لوفــد منتخبنــا 
الوطنــي للســيدات الحائــز علــى المركــز األول والميداليــة الذهبيــة فــي 
الــدورة السادســة لرياضــة المــرأة الخليجية التــي اختتمت أخيــرا بدولة 
الكويــت الشــقيقة، وذلــك لــدى عودتــه مســاء األحــد 27 أكتوبــر الجــاري 
بمطــار البحريــن الدولــي، بحضــور عدد من أعضاء مجلــس إدارة االتحاد 

وأهالي الالعبات.

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  وأشـــاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة باإلنجاز 
منتخـــب  حققـــه  الـــذي  الخليجـــي 
ليعتليـــن  الطائـــرة  الكـــرة  ســـيدات 
جـــدارة  بـــكل  التتويـــج  منصـــة 
واســـتحقاق ويتربعـــن علـــى عـــرش 
الكـــرة الطائرة الخليجية للســـيدات 
وهو ما يمثل لمجلس إدارة االتحاد 

البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة مصـــدرا 
للفخر واالعتزاز.

وأعـــرب مجلـــس إدارة االتحاد عن 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر علـــى مـــا 
أظهرته الالعبات من مستوى متميز 
وأداء باهـــر على امتداد منافســـات 
الدورة ليعكســـوا المكانة المتطورة 
البحرينيـــة  النســـائية  للرياضـــة 

النســـوية  الطائـــرة  عمومـــا والكـــرة 
مســـتويات  قدمـــن  إذ  خصوصـــا، 
مشرفة وتحلين باإلصرار والعزيمة 

رائعـــة  صـــورة  ليعكســـن  والكفـــاح 
عـــن الكـــرة الطائـــرة البحرينية في 

المحفل الخليجي.

جانب من االستقبال

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة
محمد الدرازي



توفيق الوداعي وجميل سرحان من الكويت - التصوير جعفر حسن

عــاش منتخبنــا الوطنــي للتايكوندو فتــرة زاهية من خالل مشــاركته الحالية 
فــي بطولــة المــرأة الخليجية السادســة التي تســتضيفها الكويت فــي الفترة 
مــن 20 - 30 أكتوبــر الجــاري، بعــد حصوله علــى 6 ميداليــات ذهبية وواحدة 
برونزيــة كأكثــر المنتخبــات البحرينية الـــ11 حصيلة في الظفــر بالذهب حتى 
هذه اللحظة وقبل ختام منافسات ألعاب القوى وذوي العزيمة، ونال منتخبنا 
الوطنــي للفتيــات للتايكونــدو هــذا الرصيــد الثميــن بنــاء علــى التحضيــرات 

اإليجابية التي رافقت استعداداته قبل الدخول في أجواء المنافسة.

البحريـــن  منتخـــب  بعثـــة  وتـــرأس 
للتايكوندو عائشة أحمد عبدهللا، فيما 
ضـــم الوفد منـــار وليد الريـــس إداريا، 
ســـامي محمـــد مدربـــا، حســـين عادل 
بـــدر مدربـــا، وطبيبـــة الفريـــق حنيـــن 
البوســـطة، والحكمان المرافقان سعد 

إبراهيم سعد والسيد حسين احمد.
وتشـــارك فـــي البطولـــة 8 العبات هن: 
رزان  فوزيـــة محمـــد،  عبـــدهللا،  دينـــا 
ســـمير، والء الدوســـري، جوانا محمد، 
عال الدوســـري، سارة محمود، وجمانة 

محمد.

محمد: مشاركتنا حققت 
األهداف المنشودة

لعبـــة  فـــي  الوطنـــي  المـــدرب  قـــال 
محمـــد  ســـامي  الكابتـــن  التايكونـــدو 
إن مشـــاركتهم في الـــدورة الخليجية 
حققـــت  المـــرأة  لرياضـــة  السادســـة 
المنشـــودة  األهـــداف  للمنتخـــب 
والمطلوبـــة، وهـــذا ما ســـيضع الفريق 
االســـتعداد  أهبـــة  علـــى  البحرينـــي 
للدخول في مقبل المنافسات بعزيمة 
أكبـــر وإرادة أقـــوى؛ مـــن أجـــل حصـــد 

التفوق ونيل العديد من المكاسب.
وأضـــاف محمـــد: كنا نتطلـــع نحن في 
الجهاز الفنـــي وكذلك الحال بالنســـبة 
الميداليـــات  حصـــد  إلـــى  لالعباتنـــا 
الملونـــة فـــي االســـتحقاق الخليجـــي 
بالكويت، وكانت عيوننا مسّلطة على 
رفع علم المملكة عاليا في هذا التجمع 
األخـــوي، وأبدينا ثقة مـــن البداية بأن 
يخـــرج منتخبنا بعدد مـــن الميداليات 
الملونة، وهذا مـــا حصل عندما حققنا 

6 ذهبيات وواحدة برونزية.
وأشـــار سامي محمد إلى أن المنتخب 
خـــاض فـــي الفتـــرة الماضيـــة العديـــد 
مـــن المشـــاركات الخارجيـــة وتـــدرب 
جيـــدا علـــى أهميـــة الفـــوز وتحقيـــق 
األهـــداف، والتوقعـــات كانـــت تبعـــث 
على التفاؤل بين المجموعة، والجهاز 
الفنـــي واإلداري، وال أســـتطيع تأكيـــد 
إال أمـــر واحد وهو أننـــا تدربنا بجدية 
ودون توقـــف، وانتظرنا لحظة الصفر 

للبـــدء فـــي مهمتنـــا الوطنيـــة، وظفرنا 
بالمطلوب في النهاية.

شكرا إلدارة البعثة

ورفـــع المـــدرب ســـامي محمد شـــكره 
العميـــق وتقديـــره إلـــى جهـــود البعثة 
حيـــاة  الشـــيخة  برئاســـة  البحرينيـــة 
بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة ومســـاعد 
رئيـــس البعثة رقية الغســـرة والطاقم 
اإلداري واإلعالمـــي، ورئيـــس مجلس 
الـــدوي  اللعبـــة عبـــدهللا  إدارة اتحـــاد 
علـــى وجودهم الدائم خلـــف منتخب 
المنتخبـــات،  وبقيـــة  التايكونـــدو 
وإيصال أصواتهم واستعداداتهم إلى 
المتابعين في البحرين، مشيرا إلى أن 
ذلـــك انعكس على رغبتهـــم في العمل 
وتشـــريف المملكـــة خير تشـــريف في 

االستحقاق الخليجي.
من جانبه، قال المدرب حسين عادل: 
أرض  علـــى  بوجودنـــا  ســـعداء  كنـــا 
بوجـــود  وكذلـــك  الحبيبـــة،  الكويـــت 
زمالئـــي فـــي الجهـــاز الفنـــي وبرفقـــة 
العباتنـــا البطـــالت، واســـتعددنا للبدء 
في خوض معترك التحديات في هذه 
المنافســـات القويـــة، وكّنـــا نتطلـــع من 
دون شك إلى نيل الميداليات وإسعاد 
جماهيرنـــا فـــي البحريـــن، وكذلك كل 
أفـــراد البعثة البحرينيـــة، مؤكدا أن ما 
تحقـــق اليـــوم مـــن إنجازات يحســـب 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  الكبيـــرة  للرعايـــة 
وأعضاء مجلس إدارة االتحاد برئاسة 

عبد هللا الدوي.
وعن توقعاته الشـــخصية للمنافســـات 
قبل بدء البطولة قال المدرب حسين 
عـــادل: التوقعـــات كانـــت تشـــير إلـــى 
صعوبة أجواء المنافسة بين األشقاء، 
وكل المنتخبـــات الخليجية اســـتعدت 
لهـــذه البطولة قبـــل فترة ســـواء على 
الصعيـــد المحلـــي أو الخارجي، ونحن 
فـــي المنتخـــب الوطنـــي أنهينـــا جميع 
أجـــواء  فـــي  للدخـــول  اســـتعداداتنا 
ولذلـــك  مبكـــرة،  بصـــورة  المنافســـة 
حظينـــا بحالة مـــن التفـــاؤل بالصعود 
إلى منصة التتويج، معربا عن تقديره 

لعمـــل الالعبات وحرصهن على التميز 
واإلبداع.

البحرين تواصل التألق في “ام 
األلعاب”

فـــي دورة  البحرينـــي  التألـــق  اســـتمر 
ان  بعـــد  الخليجيـــة  المـــرأة  رياضـــة 
الوطنـــي  منتخبنـــا  العبـــات  حققـــت 
للسيدات أللعاب القوى نتائج ايجابية 
في اليوم الثاني من المنافســـات التي 
أقيمت علـــى اتحاد ألعـــاب القوى في 
كيفـــان بالحصـــول علـــى ذهبيتين و3 
فضيـــات فـــي مختلـــف األلعـــاب التي 

شاركن فيها.
البدايـــة كانـــت مـــع العـــداءة امينـــات 
جمال التـــي حققت الميدالية الذهبية 
بعـــد  حواجـــز   400 منافســـات  فـــي 
ســـيطرة كاملة على المنافســـات، فيما 
لـــم تواجـــه مارتـــا هيرباتو فـــي احراز 
الميداليـــة الذهبيـــة الثانيـــة للمنتخب 
البحريني والتي جاءت في منافسات 

800 متر.
حقـــق  متـــر   4X400 ســـباق  وفـــي 
المنتخـــب البحرينـــي المركـــز الثانـــي 

والميداليـــة الفضيـــة خلـــف المنتخب 
الكويتـــي، وفي مســـابقة رمي القرص 
جاءت البحرينية نورة ســـالم جاســـم 
في المركز الثاني والميدالية الفضية.

منتخبنا لذوي العزيمة يضاعف 
الميداليات

لـــذوي  الخاصـــة  المنافســـات  وفـــي 
اتحـــاد  أقيمـــت علـــى  التـــي  العزيمـــة 
العـــاب القـــوى فـــي كيفـــن أيضـــا، فقد 
ســـيطر الفريق البحرينـــي على منصة 
التتويـــج في ســـباق 400 متـــر بعد ان 
البحرينيـــة عائشـــة  العـــداءة  حققـــت 
وتوجـــت  األول  المركـــز  الســـبعي 
بالميداليـــة الذهبيـــة ، فيمـــا حصـــدت 
سارة الحسيني الميدالية الفضية بعد 
ان جـــاءت في المركـــز الثاني، وذهب 

المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفـــي بـــذات منافســـات نجحت العبة 
ســـعد  ماجـــدة  البحرينـــي  المنتخـــب 
فـــي الحصول علـــى الميدالية الفضية 
فـــي منافســـات رمي الرمـــح، وحققت 
الالعبـــة ســـهام المال الفضيـــة في دفع 
الميداليـــة  الجلـــة، ومريـــم الحميـــدي 

الفضيـــة فـــي رمـــي الرمـــح، وحققـــت 
الالعبـــة زهـــرة عبدهللا المركـــز الثالث 
والميدالية البرونزية في رمي الرمح.

وحققت الالعبتان روبا العمري المركز 
األول والذهبية وأمل الفردان الفضية 

في منافسات دفع الجلة.
وحققـــت الالعبـــة نتاشـــا عبـــد الرزاق 
الفضية في منافسات دفع الجلة. كما 
حققـــت الالعبة فاطمة صفـــر الفضية 

في مسابقة رمي الرمح.

فتيات الصاالت يستعرضن 
أمام اإلمارات

اســـتعرضت فتيات منتخبنـــا الوطني 
لكرة القدم للصاالت أمام منافســـاتهن 

العبات
المنتخـــب اإلماراتـــي وحققـــن نتيجة 
أهـــداف   7 بنتيجـــة  بالفـــوز  كبيـــرة 
مقابـــل هدف واحـــد، وقدمت العباتنا 
أداء فنيـــا عاليـــا من حيـــث االنضباط 
والجديـــة وتقديـــم كل مـــا يمكـــن من 
لمحـــات كروية تؤكد حالة االســـتعداد 

التي قمن بها قبل هذه الجولة.
وتنـــاوب على إحراز أهـــداف منتخبنا 

 ( العيســـى  ريـــاض  حصـــة  الالعبـــات 
ســـوبر هاتريك(، ودينا عبـــد الرحمن ) 
هدفيـــن( وعليـــاء المضحكي ) هدف(، 
بينمـــا أحـــرزت العبة اإلمـــارات جليلة 

علي الهدف الوحيد.
وبرزت الالعبة حصة العيسى بصورة 
الفتة مقدمة نفســـها كمشـــروع نجمة 

واعدة
يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا في الســـنوات 
القادمـــة، وكانت بمثابـــة الرئة والقلب 
النابض للمنتخب من خالل تحركاتها 
الهجوميـــة والدفاعيـــة، ونجحت في 
االستفادة من خفتها ومهارتها العالية 
في ترجمة ذلك إلـــى أهدافها األربعة، 
كمـــا تألقـــت الالعبـــات منـــار إبراهيـــم 
والعنود آل خليفة و دينا عبد الرحمن 
وعليـــاء المضحكـــي والحـــارس خلود 

ربيعة.
الخليجيـــة  المنتخبـــات  وســـتخضع 
اليـــوم للراحـــة، وســـيخوض منتخبنـــا 
أمـــام  الختاميـــة  مباراتـــه  غـــد  يـــوم 
الكويت وفي حال فوزه يتوج بالمركز 

األول والميدالية
الذهبية.

ــام ــم ــت ــف مـــقـــدار االه ــش ــك ــى بـــرعـــايـــة خـــاصـــة واإلنـــــجـــــازات ت ــظ ــح ــد: ن ــم ــح م

التايكوندو البحريني... تفوق ونجاح ورصيد من ذهب
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عـــاد طـــاب الطـــب مـــن الكليـــة 
الملكية للجراحيـــن في إيرلندا - 
 RCSI( جامعـــة البحريـــن الطبية
Bahrain(، مريـــم الشـــيخ ونالين 
برنامـــج  مـــن  مؤخـــرًا  ماثـــور، 
التدريب السريري الصيفي لمدة 
كوتشـــي  مستشـــفى  فـــي  شـــهر 
الطبي في كوتشـــي فـــي اليابان، 

التابعة لجامعة كوتشي.
حيـــث قضـــى الطاب األســـبوع 
األول في قســـم المسالك البولية 
واألســـابيع الثاثـــة التاليـــة فـــي 
الجراحـــة العامة. كما اســـتفادوا 
مـــن مرافـــق البحـــث حيـــث كان 

هنـــاك تركيز عميق علـــى أبحاث 
السرطان، خصوصا في مجاالت 

التشخيص الضوئي والعاج.
وشـــاركت مريـــم تجربتهـــا قائلة 
إن إلـــى جانب التميـــز األكاديمي 
والمهنـــي، كانـــت هنالـــك فرصـــة 
للقاء أشـــخاص ال يمكن وصفهم 
إال بأنهـــم مـــن أكثـــر األشـــخاص 

ذكاًء ولطفًا وأكثرهم تواضعًا.
وأضاف نالين أنهـــا كانت تجربة 
مـــن  البدايـــة،  منـــذ  مدهشـــة 
الجراحيـــة  العمليـــات  مشـــاهدة 
باســـتخدام التكنولوجيـــا اآلليـــة 
إلى حضور المحاضرات الطبية.

تدريب طالب من “الجامعة الطبية” بمستشفى ياباني

شـــهد افتتاح كافيـــه اينشـــتاين بمجمع 
تالـــه فـــي منطقـــة الســـقية مســـاء يـــوم 
الخميـــس )17 أكتوبـــر 2019( حضـــورا 

جماهيريا الفتا وكبيرا.
قهـــوة  باحتســـاء  الحضـــور  واســـتمتع   
اينشتاين الفريدة، وكان من بينهم 100 

فائز بقهوة مجانية ممن كانوا من أوائل 
الحضـــور فـــي مهرجان حفـــل االفتتاح، 
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  تـــم توزيـــع  كمـــا 
المميـــزة. ويعتبـــر كافيـــه اينشـــتاين هو 
الفـــرع األول فـــي مملكـــة البحرين التي 
تســـتقطب المقاهي العالميـــة والفريدة، 

إذ يحـــرص مرتادوها على الجودة التي 
يهتـــم بتقديمهـــا كافيـــه اينشـــتاين مـــن 

خال مشروباته وأطباقه الفريدة.
ويرحـــب كافيـــه انشـــتاين بزبائن وذلك 
مـــن الســـاعة ٩ صباحـــًا حتـــى منتصـــف 

الليل.

ــات واألطــــبــــاق ــروبـ ــشـ ــمـ ــلـ ــد لـ ــ ــري ــ ــوم ف ــهـ ــفـ مـ
“تاله بالزا” يحتضن أول فرع لـ “كافيه أينشتاين”

دّشـــنت كايزن الســـبت الماضـــي فعالية 
للتوعيـــة بســـرطان الثدي بالشـــراكة مع 
جمعية Think pink، في مجمع الســـيف 
بمنطقة عراد، وذلـــك تحت رعاية فريد 
وبحضـــور  األورام  استشـــاري  خليفـــة 
أكثـــر مـــن 20 منشـــأة صحيـــة، إضافـــة 
الطبيـــة  المراكـــز  مـــن  العديـــد  لحضـــور 
والمستشـــفيات والنـــوادي الصحية إلى 
والكـــوادر  التجميـــل  جانـــب صالونـــات 
الصحبة والمتطوعين من فريق سحابة 

أمل التطوعي. 
الفعاليـــة فحوصـــات طبيـــة   تضمنـــت 
ومحاضـــرات تثقيفية وجوائز للحضور 
من الصغار والكبـــار، إلى جانب برنامج 
تماريـــن رياضـــة وكلمـــة لراعـــي الحفل 
فريـــد وشـــهزالن فضـــل وهـــي مديـــرة 
التمريـــض المتخصصـــة بمركـــز األورام 

ســـابقًا  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع 
والمتطوعة في مجال مساعدة مرضى 
الســـرطان ويارا العيســـى وهـــي المدير 
العـــام لشـــركة كايـــزن. والتـــي جـــاءت 
تعزيـــز  ضـــرورة  إطـــار  فـــي  كلماتهـــم 
الوعـــي وخلـــق الشـــراكات فـــي توعيـــة 
خـــاص  وبشـــكل  باألمـــراض  المجتمـــع 
مـــرض ســـرطان الثـــدي. وفـــي تصريح 

اختصاصيـــة إدارة المؤسســـات الطبية 
فـــي كايزن فاطمـــة ناصر قالـــت: “تأتي 
هـــذه الفعاليـــة إيماًنـــا منـــا بدورنـــا فـــي 
خدمة المجتمـــع، ولحرصنا على تقديم 
نشـــاطات دورية لتوعية الناس بأهمية 
الفحص المبكر والوقاية وطرق الحياة 
الصحيـــة التي تســـهم بشـــكل كبير في 

حمايتنا من هذه األمراض”.

ــة ــيـ ــحـ صـ ــأة  ــ ــ ــش ــ ــ ــن ــ ــ م  20 ــور  ــ ــ ــض ــ ــ ــح ــ ــ ب
“كايزن” تنّظم فعالية توعوية بسرطان الثدي

“بيكن”: لَنيل اعتماد “نيوانغالند للمدارس والكليات”
عالمية جــامــعــات  بــهــا  ــط  ــب ــرت وت ــمــؤســســات  ال ــرق  ــ أع ــن  م ــة  ــط ــراب ال

عقد مجلس أمناء مدرســة بيكن الخاصة اجتماعا في مقر المدرســة برئاســة 
رئيــس المجلــس محمد داداباي وعضوية كل من جمال فخرو والشــيخة هند 
بنت ســلمان آل خليفة وعبد الكريم بوجيري وســحر عطائي وعزيز جيلتواال 

وسمير شماعة وغادة بوزين الدين )مدير عام المدرسة(.

التقاريـــر  بمناقشـــة  المجلـــس  وقـــام 
المدرســـة  إدارة  مـــن  اليـــه  المقدمـــة 
وتقييم أداء المدرســـة منذ تأسيسيها 
فـــي العام الماضي ووضع السياســـات 

للمرحلة المستقبلية. 
وأقـــر المجلـــس تنفيذ اإلقتـــراح الذي 
إلعتمادهـــا  المدرســـة  بـــه  تقدمـــت 
العالمـــي  المســـتوى  علـــى  اكاديميـــا 
للمـــدارس  نيوانغانـــد  “رابطـــة  مـــن 
والكليـــات” وهـــي واحـــدة مـــن اقـــدم 
وأعـــرق مؤسســـات االعتمـــاد العالمية 
التـــي ترتبط بها العديد من الجامعات 
العالميـــة مـــن بينهـــا جامعـــة هارفـــارد 

األميركيـــة حيـــث يقبـــل اعتمـــاد هذه 
المؤسســـة فـــي جميـــع انحـــاء العالـــم 
األميركيـــة  الجامعـــات  فـــي  خاصـــة 

والبريطانية.
وحســـب الخطة الموضوعـــة لاعتماد 
مـــن المقرر ان يزور منـــدوب االعتماد 
مـــن رابطـــة نيوانغانـــد المدرســـة في 
ضمـــن  الحالـــي  اكتوبـــر  شـــهر  نهايـــة 
برنامـــج االعتمـــاد الـــذي يســـتمر نحو 
ســـنة حتـــى إصـــدار شـــهادة االعتمـــاد 

النهائية.
تعتمـــد المدرســـة علـــى منهـــج عالمي 
ثنائـــي اللغـــة يســـتفيد مـــن الخبـــرات 

العالميـــة في مجال التربيـــة والتعليم 
خاصـــة التجربـــة اإلســـكندنافية التي 
حققـــت نجاحـــات ملموســـة فـــي هذا 
المجال وتطبق نظاما تعليميا متطورا 
ال يعتمد اساســـًا علـــى اإللقاء والتلقي 

المســـلم بـــه، إنمـــا يرتكز علـــى البحث 
يعتمـــد  كمـــا  والتحليـــل،  والمناقشـــة 
علـــى التعاون بيـــن المتعلمين، وبينهم 
وبين المعلمين، كفريق تعلمي تعاوني 

واحد وبّناء.

مكـــس  كريـــدي  شـــركتا  وقعـــت 
وطيـــران الخليـــج مؤخـــًرا اتفاقيـــة 
تقوم كريدي مكس بموجبها بتقديم 
موظفـــي  لجميـــع  مميـــزة  عـــروض 
طيران الخليج. وكان حفل التوقيع 
الوطنيـــة  الناقلـــة  بمقـــر  أقيـــم  قـــد 
الرئيســـي بالمحـــرق فـــي أغســـطس 
الماضي بحضـــور الرئيس التنفيذي 

لشركة كريدي مكس يوسف ميرزا، 
ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي بطيران 
الخليج القبطان وليد العلوي، وعدد 

من ممثلي الشركتين. 
ضمـــن  االتفاقيـــة  هـــذه  وتأتـــي 
للشـــركتين،  المشـــتركة  األهـــداف 
والراميـــة لتقديم مجموعة واســـعة 

من المزايا لعمائهما.

عروض حصرية لموظفي “طيران 
الخليج” من “كريدي مكس”

الســفير اإليطالي أشــاد بجهود المجموعة في تعزيز التعاون

“الحواج” تستضيف مصمم العطور باولو تيرينزي

بحضور الســـفير اإليطالي، وبمناســـبة 
تيرينـــزي”  “تيزيانـــا  عطـــور  تدشـــين 
اســـتضافت  الشـــهيرة،  اإليطاليـــة 
العطـــور  مصمـــم  الحـــواج  مجموعـــة 
“بـــاول  الكبيـــر  العالمـــي  اإليطالـــي 
أقامتهـــا  فعاليـــة  خـــال  وتيرينـــزي” 
الجديـــد  بفرعهـــا  الحـــواج  مجموعـــة 
بمجمع الســـيف يوم الثاثاء الماضي، 
وحضـــره عـــدد كبيـــر مـــن الصحافيين 
وعـــدد  والمصوريـــن  واإلعامييـــن 
كبيـــر مـــن كبـــار العمـــاء الذيـــن تمـــت 
هـــذه  لحضـــور  خصيصـــًا  دعوتهـــم 
الفعاليـــة التي تضمنت عرضا مباشـــرا 
وتيرينـــزي  بـــاول  العالمـــي  للمصمـــم 

الـــذي قـــام بإعـــداد وتصنيـــع عـــدد من 
العطور أمام جميـــع الحاضرين. بدأت 
الفعالية بكلمة لجـــواد الحواج ورحب 
فيهـــا بالحاضريـــن وشـــكر بـــاول على 
حضـــوره وتشـــريفه، ثـــم تبعهـــا كلمـــة 

من المصمـــم العالمي بـــاول وتيرينزي 
والتـــي شـــكر فيهـــا مجموعـــة الحواج 
علـــى هذه الفعالية الكبيـــرة التي تليق 
باســـم الحواج وباســـم عطور تيرينزي 
اإليطاليـــة الشـــهيرة، ثم ألقى الســـفير 

اإليطالـــي كلمـــة عبر فيها عـــن خالص 
شـــكره وتقديـــره لمجموعـــة الحـــواج 
علـــى كل الجهـــود التـــي تقـــوم بها من 
أجـــل تعزيـــز التعـــاون بيـــن البحريـــن 

وإيطاليا.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

شـــركات  إحـــدى  كانـــو،  ســـفريات  فـــازت 
مجموعة يوســـف بن أحمد كانـــو، بجائزة 
أفضل مكتب ســـفريات للشركات وأفضل 
مكتـــب ســـفريات لحوافـــز الشـــركات في 
الشـــرق األوســـط من ضمن جوائز الســـفر 
العربـــي 2019. وتســـلم الجائزتيـــن طاقم 
من إدارة سفريات كانو خال حفل ضخم 
أقيم خصيصُا بهذه المناســـبة في منتجع 

ومارينا ويستن دبي. 
وأعرب الرئيس التنفيذي لســـفريات كانو 
زعيـــم جامـــا عـــن اعتـــزازه بهـــذا اإلنجـــاز 
الكبير وأكد أن العمل مستمر في سفريات 

كانو لتوفير سبل الراحة والمتعة للعماء 
أثنـــاء ســـفرهم مـــن خـــال تبنـــي أحـــدث 
أفضـــل  وتصميـــم  التكنولوجيـــا  أنـــواع 
الخدمات. وقدم الرئيس التنفيذي شكره 
لطاقـــم ســـفريات كانـــو علـــى تفانيهم في 
عملهـــم وعلى جهدهم الواضح في خدمة 

العماء. 
وأضـــاف جامـــا، أن الفـــوز بجائـــزة أفضل 
مكتب ســـفريات للشركات وأفضل مكتب 
ســـفريات لحوافـــز الشـــركات في الشـــرق 
األوســـط جـــاء بســـبب التخطيـــط الجيد 

والتنفيذ المتقن للخطط. 

2019 الــــــعــــــربــــــي  الـــــســـــفـــــر  جــــــــوائــــــــز  ضـــــمـــــن 
“سفريات كانو” تفوز بجائزتين مرموقتين



انت من األشخاص الذين يكرهون المجامالت

 دائما ما تحب مواجهة اآلخرين بالحقيقة

عليك االهتمام والحرص على النوم مبكرا 

قد تقع في بعض المشاكل مع مديرك

حافظ على صحتك، وحاول ضبط مواعيد 
نومك

عليك االبتعاد عن الهدوء الذى يسيطر على 
حياتك

التزم بممارسة التمارين الرياضية، فهي مفيدة

مشاكل القلب تالحقك ، فحاول أن تزور الطبيب

واظب دائما على ممارسة التمرين الرياضية 

تسعى دائًما للراحة واالطمئنان في العمل

التدخين ضار بالصحة ينصحك الجميع باإلقالع 
عنه

األم الظهر تظهر من آن ألخر حاول أن تلتزم 
الراحة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

29 أكتوبر

 1956
ــة  ــ ــي ــ ــان ــطــ ــ ــري ــ ــب ــ ال الـــــــــقـــــــــوات   
سيناء  تــجــتــاح  واإلســرائــيــلــيــة 
بغية احتالل قناة السويس بعد 
تأميمها من قبل الرئيس جمال 
ــر،  ــنـــاصـ ــد الـ ــبـ عـ
وهـــو مـــا عــرف 
بــاســم الــعــدوان 

الثالثي.

احتفلــت الفنانــة الســعودية داليا مبارك بإصــدار ميني 
ألبوم جديد من إنتاج شــركة “تيونز” بعنوان “في حياتك 
مستحيل” وســط عدد كبير من أصدقائها وأسرتها في 

دبي بحضوٍر حاشد من أهل الفن والصحافة العربية.
وشــهد الحفل الــذي نظمته شــركة هيومانجمنت، عدة 

ًرا  لقطات مميزة، منها حضور زوج داليا “لي ستاركس” معّبِ
عــن فخره ومحبته ودعمه الدائم لها. باإلضافة لممثلي الشــركات التي ُتعنى 

بالموسيقى بينها “أنغامي”، “روتانا” و”بالتينوم.

عّبــرت الفنانة الســورية، أصالــة نصري عــن إعجابها 
الشــديد بالطفــل اليمني عمــرو أحمد، الــذي يغّني 
ويبيع المياه لسائقي السيارات في شوارع العاصمة 
صنعاء حيث شاركت عبر صفحتها الرسمية الخاصة 

على “فيسبوك” فيديو له وأشادت بصوته معلقة: “ما 
أحــالك يا روح قلبي ويا أجمل صــوت وروح، يا بائع الحب 

وبائع الطيبة وبائع الفرح يــا ابني عمرو بائع الماء. ولقد تفاعل رواد مواقع 
التواصل مع األداء الممّيز لهذا الطفل بصوته القوي .

تحقــق أغنية الفنــان العراقي ماجــد المهندس “كل 
الســما” التــي طرحهــا علــى قناتــه الرســمية على 
يوتيوب نجاًحــا كبيًرا، وهي من كلمــات فهد، ألحان 
أحمد الهرمي توزيع زيد نديم ومكس وماستر جاسم 

محمد، وتمّيز المهندس كعادته بأدائه وإحساسه في 
األغنيــة. األغنية من كلمات جنان، ألحان وليد الشــامي 

وتوزيــع زيد نديم، إضافــة إلى طرحه أيًضا أغنية “غــور” من كلمات واحد، 
ألحان وتر، وتوزيع رأفت.

كل السمااعجاب أصالةفي حياتك مستحيل
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يعـــرض النادي في تمام الســـاعة 
السابعة من مساء األربعاء المقبل 
اإلســـباني  األرجنتينـــي  الفيلـــم 
المقيمـــة”  “الخادمـــة  المشـــترك 
للمخـــرج جـــورج جيجـــرو. تدور 
أحداث الفلم حول ســـيدتين هما 
خادمـــة  هـــي  دورا  وبيبـــا.  دورا 
بيبـــا التـــي عملت وعاشـــت معها 
فـــي  بيبـــا  35 عاما.كانـــت  لمـــدة 
وضـــع مالي واجتماعي جيد لكن 
األزمات االقتصادية والشخصية 
وأصبحـــت  أفلســـتها،  المتتاليـــة 
منتجـــات  بيـــع  علـــى  مجبـــرة 
التجميل من الباب إلى الباب كما 
أصبحـــت تديـــن لـــدورا براتب 6 

أشـــهر، ما جعل األخيرة مصممة 
على االستقالة بعدما سئمت من 
االنتظـــار لكن ببيـــا تعدها بالدفع 

إن أمهلتها بمزيد من الوقت.
فاز الفيلم بجائـــزة لجنة التحكم 
الخاصـــة للســـينما العالمة كما تم 
ترشـــحه لجائـــزة لجنـــة التحكـــم 
بمهرجان صندس ضمن العروض 
البحريـــن  نـــادي  األســـبوعية 

للسينما.

“الخادمة 
المقيمة” 

بنادي البحرين 
للسينما

 1888
 توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية المالحة في قناة السويس.

 1923
 إعالن قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة.

 1936
 انقالب عسكري في العراق قاده الفريق بكر صدقي يطيح بحكومة الهاشمي.

 1985
 الجنرال صمويل دو يفوز برئاسة ليبيريا في أول انتخابات تعددية.

 1998
 تقرير المصالحة في جنوب إفريقيا يعفي الزعماء البارزين من مسئوليتهم.

عاد النجم الكبير عبدهللا 
الرويشد من ألمانيا بعد 
أن خضع لعملية سريعة 

لكنها مهمة لكتفه، بعد أن 
بدأ األلم يزداد عليه إثر 

سقوطه في مسرح مركز 
جابر األحمد الثقافي في 

مارس الماضي.

أســعار ثــوب النشــل  مــن ٣٠٠ دينــار حتــى ١٠ آالف دينــار

عبدالقادر زري:  صيحة “ثوب النشل” عادت أقوى من الماضي

عبدالقادر أحمد أو المعروف باسم عبدالقادر زري، رجل قهر ظروف الحياة الصعبة والقاسية من خالل حياكة أثواب النشل، فصنع ثورة في عالم أزياء النساء 
وطورها بما يواكب مختلف األجيال في حديث مع عبدالقادر، قال أن سعر ثوب النشل يتراوح من ٣٠٠ دينار إلى ١٠ آالف دينار، وتختلف الفترة المستغرقة في 

حياكة الفساتين من أسبوع إلى شهرين وفيما يلي نص الحوار :- 

 منذ متى بدأت العمل في هذه  «
الحرفة ؟

بدأت هذه الحرفة في ســـن الخامســـة 
عشـــر، حينهـــا كنت أزور أحـــد األقرباء 
كل جمعـــة وهو يمـــارس  هذه الحرفة،  
كنـــت أراقبـــه ألتعلـــم المهنـــة، وبحكـــم 
أنني لـــم ألتحـــق بالمدرســـة، كنت فور 
خروجـــي مـــن الـمـطــــوع أذهـــب لمحل 
عملـــي وكان يعطينـــي بعض األشـــغال 
“القحفيـــة”  صناعـــة  مثـــل  البســـيطة 
والخياطـــة البســـيطة، وبعد ذلك تطور 
األمـــر ألنني محتـــرف في الرســـم كان 
الجميـــع يأتيني ليطلب مني أن أرســـم 

لهم نقشات ليطبقونها 
متى فتحت أول محل خاص فيك ؟ «

فـــي عمـــر صغيـــر جـــًدا افتتحـــت أول 
محـــل  لـــي، عملـــت فيـــه بـــكل شـــغف 
وحـــب، فكنت منذ الصباح الباكر اعمل 
فـــي المحل حتـــى صالة العشـــاء، وإذا 
لـــم ينتهي العمـــل أجلبه معـــي للمنزل، 
ظللـــت علـــى هـــذا الحال حتـــى ذهبت 
بنفســـي للهند لجلـــب العمالة المختصة 

في الخياطة 
من هم منافسينك في سوق  «

العمل؟ 

خياطيـــن  بمختلـــف  ممتلـــئ  الســـوق 
الســـيئة  الجـــودة  ذوي  ولكـــن  الـــزري، 
أي  اتحـــدى  اليـــوم  وأنـــا  والرخيصـــة، 
شخص في البحرين باستطاعته تقليد 
أو اختـــراع “نقوش” مطابقة لنقوشـــي، 
والســـبب خلـــف ذلـــك بأننـــي بحرينـــي 

وأعرف الذوق البحرينين  
كيف بدأت فكرة رسم النقشات؟  «

كان لـــدي صديقـــة بحرينية من أصول 
يهوديـــة، كلمـــا أذهـــب لها أراهـــا تصنع 
نقشـــة على أداء تسمى “الطارة”، وهي 
أداء صغيرة مـــدورة تثبت فيها قطعة 

القمـــاش وينقـــش عليهـــا، بعدما ذهبت 
إلـــى الهنـــد زرت العديـــد مـــن المحالت 
المختصة فـــي النقش تلك اآللة، وعند 
عودتي للبحرين صنعت “طارة” بحجم 
كبيـــر وكنـــت أول بحرينـــي يســـتخدم 

“الطارة” في الخياطة
كم تستغرق مدة تطريز الفستان؟  «

إذا كان تطريـــز عن طريق آلة الخياطة 
فسيســـتغرق من أسبوع إلى أسبوعين 
وإذا كان العمـــل يدوًيـــا مـــن شـــهر إلى 

شهرين  
كم تتراوح أسعار األثواب النشل  «

التي تصنعها؟ 

تبـــدأ مـــن ٣٠٠ دينـــار حتـــى ١٠ آالف 
دينار، وذلك حسب طلب الزبائن

ما هو سبب ارتفاع قيمة الثوب؟  «

يعتمـــد على نـــوع الـــزري المســـتخدم، 
في الســـابق كنا نستخدم الزري الهندي 
ســـعر  ويبلـــغ  فضـــة،  مـــن  المصنـــوع 
“تولـــة” الخيـــوط الواحـــدة ٤٠ دينـــاًرا، 
واســـتخدمت بعدهـــا الـــزري الفرنســـي 
الـــذي تبلـــغ قيمتـــه ١٦٠ دينـــاًرا، وهـــو 
يســـتخدم فـــي خياطـــة ثـــوب الكعبـــة 
لجودتـــه العاليـــة، ففي الثـــوب الواحد 
يســـتخدم ٨ توالت أي مـــا يقارب ٥٠٠ 

دينار على األقل دون عمل.
كيف تحافظ النساء على ثوب  «

الزري؟ 

يجـــب أن ال يتعرض للبخـــور والعطور 
بشـــكل مباشـــر، لكي ال يســـبب ضرر أو 
بهتـــان للـــون، وإن حدث تعـــود الزبون 
للمحـــل إلعـــادة صقلـــه وإرجاعـــه للون 

الطبيعي 
هل اندثرت موضة ثوب النشل؟ «

على العكس الموضـــة عادت أقوى من 
الســـابق خاصـــة مـــع إضافة النقاشـــات 
التـــي  الدراجـــة  واأللـــوان  الجديـــدة 
ســـاهمت في زيادة الطلب على أثواب 
الـــزري مثل الذهب الذي يظل أكثر من 
خمســـين ســـنة دون أن يتضـــرر، لكـــن 
الجيـــل الحالي ال يلبســـن ثوب النشـــل 

بنقشـــات  المطـــرزة  “الجالبيـــات”  إنمـــا 
الزري القديم 

هل يرمز لون الثوب لمناسبة معينة؟  «

نعـــم، األخضـــر يلبـــس لحفلـــة الحنـــاء 
وغالًبـــا األبيـــض ألم العـــروس، و لكـــن 
األن مـــع مواكبة الموضة يختار البنات 

لون الثوب على حسب الذوق
من الذي سيورث الحرفة بعد عبدالقادر؟ «

ال أحـــد، أنـــا لـــدي ٤ بنات ولـــم أجبرهم 
أحبـــذ  وال  الحرفـــة  هـــذه  تعلـــم  علـــى 
ليكملـــوا  األســـاس  فـــي  يتعلموهـــا  أن 
دراستهم، فخياطة ثوب النشل تحتاج 

تعلم ودراسة

محمد بوقيس

طالب إعالم في جامعة البحرين
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ختام فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى
اســتضافت دار المحــرق، بمدينــة المحــّرق القديمــة، أخــر فعاليــات النســخة 
الثامنة والعشرين من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، إذ قدمت أمسية 
فنون شــعبية تضمنت عرضًا مباشــرًا لفرقة شــباب الحد، وذلك مســاء السبت 
26 أكتوبــر الجــاري، بحضــور عــدد مــن رّواد الحــراك الثقافــي فــي البحريــن 

ومحبي الفنون الشعبية 

بفـــن  الحـــد  شـــباب  فرقـــة  واحتفـــت 
الفجري الذي يعد أحد العناصر التراثية 
غير المادية لمملكة البحرين والمرتبطة 
بمهنة صيـــد وتجارة اللؤلـــؤ، وذلك عبر 
أداء موســـيقي وجســـدي ممتع ومميز. 
لمجموعـــة  عرضـــًا  األمســـية  وقّدمـــت 
مـــن أنماط فن الفجـــري، آخذة الجمهور 
فـــي رحلة الكتشـــاف جمال هـــذا اإلرث 
الموســـيقي البحرينـــي، الـــذي يعـــد مـــن 
أهم األلوان الموســـيقية التي مارســـتها 
واألكثـــر  اللؤلـــؤ،  ســـفن صيـــد  طواقـــم 

شعبية على اإلطالق 
وبحســـب المصادر الثقافيـــة في مملكة 
مرتبـــط  الفجـــري  فـــن  فـــإن  البحريـــن، 
بأساطير شـــعبية تفّســـر أصله ونأشته، 
ثالثـــة  قصـــة  الحكايـــة  تـــروي  حيـــث 

أصدقاء ســـمعوا غنـــاًء غريبًا يصدُر من 
مســـجد في رأس أبو صبح ذات مساء، 
وعندمـــا دخلـــوا ليـــروا مصـــدر الصوت، 
الذيـــن  الجـــان  مـــن  وجـــدوا مجموعـــة 
وافقوا على تعليمهم هذا الغناء بشـــرط 
أال يكشـــفوها ألي كائن كان، وقد حافظ 
الثالثـــة على ســـرهم المشـــترك، بيد أنُه 
وبعـــد رحيل اثنين منهـــم، أحس الثالث 
بأنـــُه ســـيحلق بصاحبيـــه، فقرر إفشـــاء 
الســـر وتعليم الفن لمن حوله، حيث بدأ 
هـــذا الفـــن الســـحري فـــي االنتشـــار وما 

يزال باقيًا حتى يومنا هذا
هـــذا وكان مهرجـــان البحريـــن الدولـــي 
الثامنـــة  نســـخته  فـــي  للموســـيقى 
والعشـــرين قد جاء ضمن برنامج هيئة 
لالحتفـــاء  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 

بالمنجزات الثقافية والحضارية لمملكة 
البحريـــن بشـــعار “من يوبيـــل إلى آخر”، 
حيـــث قدم علـــى مـــدى أيامـــه، منذ 19 
موســـيقية  توليفـــة  2019م،  أكتوبـــر 
تراوحت ما بين الموسيقى الكالسيكية، 

والروك، والبوب والموسيقى البحرينية 
قدمتهـــا  والتـــي  العريقـــة،  التقليديـــة 
فرق قادمـــة من مختلف أنحـــاء العالم، 
هـــذا إضافـــة إلـــى تنظيـــم ورش العمـــل 

المرتبطة بالموسيقى

اعتمدت المغنية األميركية سيلينا غوميز سياسة تشويقية لجمهورها  «
على مدى أيام عدة بنشرها صورا من أرشيف طفولتها بدت في غاية 
الجمال والبراءة لكنها أثارت تساؤالت جمهورها عما إذا كانت تحضر 

ألغنية جديدة بسبب الجمل التي أرفقتها مع الصور، واتضح أنها فعال 
كانت تعمل على أغنية جديدة.
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الغرير: طفاش حصد مشاهدات بالماليين في “اليوتيوب”
الرميثي بخليل  جـــدًّا  ــة  ــاص خ وعــاقــتــي  الممثلين  ــن  م ــزمــائــي  ب ــز  ــت أع

علي الغرير من أبرز الفنانين البحرينيين وقد بدأت مسيرته الفنية في 1986، وعرفه الجمهور الخليجي 
مــن خــال أدواره الكوميديــة، ومــع ذلك فإنه يســتطيع أن يلعــب العديد مــن األدوار المختلفة. برع في 
أدوار الكوميديــا الموجهــة لألطفــال واســتطاع بخفــة دمه ومعرفته لشــخصية الطفــل واحتياجاته أن 
يبقــى فــي مقدمة أبنــاء جيله نجاًحا في األعمال الدرامية الموجهة للطفولــه... حول تجربته الثرية في 

تقمص لشخصيته المحبوبة كان هذا الحوار.

 متى دخلت الفن، وكيف كانت بدايتك؟ «

 بدايـــة دخولـــي للفـــن كانـــت فـــي 1986 وذلك عن 
طريـــق الصدفة، فمنـــذ صغري وأنا أميـــل للتمثيل 
وكنت دائًما أتطلع إلى مشـــاهدة األعمال الكويتية 
والبحرينيـــة. كانـــت بدايتـــي مـــن عمل مســـرحية 
بطوط من تأليف علي الشـــرقاوي وإخراج ســـامي 
الغـــوز ومـــن بعدها بـــدأت بتمثيل مقاطـــع صغيرة 
في المدرســـة مع األســـتاذ أيمن زكريا وكان إقبال 

ا وكبيًرا. الطلبة إيجابيًّ
 كيف بدأت االنطالقة األولى لك؟ «

من خـــالل مســـرحية )مؤلف ضاع في نفســـه( في 
ســـنه 1990، فـــي هذه المســـرحية تميزنـــا جميعنا 
وحصدنـــا معظـــم جوائز المهرجـــان كأفضل عرض 
متكامـــل واإلخـــراج، ومـــن بعدهـــا تم اســـتدعائي 
لتمثيل العديد من المســـرحيات. ولكن أستطيع أن 
أقول بأن البداية الفعلية للشـــهرة هي في مسلسل 

البيت العود.
 هل هناك أية صعوبات واجهتك؟ «

واجهتنـــي الكثيـــر مـــن الصعوبـــات والبـــد مـــن كل 
شـــخص أن تواجهه صعوبات في أي مجال، ولكن 
الصعوبات يتعلم منها الفرد، مرت علي مراحل في 
غايـــة القســـوة لكنها صقلت شـــخصيتي وجعلتني 

أدرس الخطوات أمامي بعناية تامه.
 ما هي أبرز أعمالك؟ «

مسلســـل البيـــت العـــود، برايحنـــا، نيـــران، فرجـــان 
األول، حزاوينا خليجيـــة، ملفى األياويد، جديمك 
نديمـــك وســـوالف طفـــاش. وســـوالف طفاش هي 
التـــي جعلتني مـــع زميلي خليـــل الرميثي من أبرز 

ممثلي الدراما الموجهة للطفل.
بالنسبة إلى مسلسل طفاش، هل كنت متوقًعا  «

النجاح الكبير لهذا المسلسل؟

كنـــت متوقًعـــا فقط حـــب األطفال لهذا المسلســـل 
الخـــاص فينـــي ألنـــه نوًعـــا مـــا  الكاركتـــر  بســـبب 
طفولي، ولكن لم أتوقع هذا النجاح الكبير وحصد 
المسلسل في اليوتيوب مشاهدات بالماليين أيًضا 

وكل هذا بفضل هللا وبفضل الجمهور.

ا  «  لقد حقق الثنائي “طفاش وجسوم” إقبااًل وحّبً
كبيرين من الجمهور، ما هو السبب في رأيك؟

أعتـــز في جميع الثنائيات التي اشـــتغلت معها من 
قبـــل مـــن بينهـــم أحمـــد مبـــارك وجمعـــان الرويعي 
وأحمـــد مجلي، ولكـــن خليل الرميثي ربما بســـبب 
األشياء الكثيرة المشتركة بيننا منها األفكار وحبه 
للعمل وااللتزام، فاســـتطعنا أن ننال حب الجمهور 

لنا كثنائي كوميدي.
 أين أنت من المسرح؟ «

موجـــود ومســـتمر لحـــد اآلن، فـــي العـــام الماضي 
قّررت مع خليل الرميثي بإنتاج مسرحية لألطفال 
كهدية لهم بسبب حبهم لنا وهي “عجائب غرائب”، 
وكان أول عمل من إنتاجنا وهدفها هو حب الوطن 
وبـــر الوالديـــن و دائًما ما تعودنـــا أن يكون التركيز 
علـــى األم ولكننا فـــي هذه المســـرحية تطرقنا إلى 
شـــيء مختلـــف وهو بـــر األب، والقت المســـرحية 

نجاًحا كبيًرا.
 هل سبق لك أن شاركت في تمثيل أحد األدوار  «

السينمائية؟

نعـــم، كان فلـــم زائر هـــو أول تجربة ســـينمائية لي 
ومـــن بعدها ســـوالف طفاش جزيـــرة الهماليا وتم 
تصويـــر الجزء األول في الهنـــد والبحرين والجزء 
الثاني طفاش واألربعيـــن حرامي تم تصويره في 

البحرين وتونس.
هل تفضل السينما، المسرح أم التلفزيون؟ «

أحببـــت التمثيل فيهم جميًعـــا ولكن لألمانة أفّضل 
المســـرح، وذلـــك ألن اللقـــاء يكـــون مباشـــًرا بيننـــا 

وبيـــن الجمهور وردة الفعل تكون مباشـــرة ونفس 
اللحظـــة، ولكـــن التلفزيون يتطلب شـــهوًرا لمعرفة 

ردة فعل الناس اتجاه العمل.
 أين تجد نفسك في األعمال الكوميدية أم  «

الجادة؟

علـــى الممثـــل أن يكـــون قـــادًرا على تمثيـــل جميع 
األدوار لكـــي يطلـــق عليه ممثل، ولكـــن في الفترة 
األخيرة بعد مسلســـل طفـــاش الجمهور يرغب في 
مشـــاهدتي وخليل الرميثي فـــي اإلطار الكوميدي 

ولكن هذا ال يمانع بأن أمثل تراجيدي.

كيف تقيم الوضع الحالي للفن البحريني؟ «

أتمنـــى من وزارة اإلعـــالم الرجوع إلى الفترة التي 
كانـــت تقّدم فيها أربعـــة أعمال في الســـنة ونتميز 
مـــن خاللهـــم وأيًضـــا عـــودة الممثليـــن البحرينيين 
لألعمـــال، وهنـــاك قريـــة تســـهم فـــي بنائهـــا وزارة 
اإلعالم وهـــي لألعمال التراثية وأتمنى من خاللها 

عودة األعمال التراثية في البحرين.

 هل هناك أعمال جديدة قادمة؟ «

بـــإذن هللا لـــدي مســـرحية )زعيتـــر وشـــرارة( فـــي 
السعودية خالل شـــهر نوفمبر ويشاركني بطولتها 

الفنان أحمد عيسى “حجي مكي”.

هل من الممكن أن تكون الداعم ألوالدك  «

لدخولهم الفن في المستقبل؟

نعـــم وبشـــدة وأفضـــل دخولهـــم للمجـــال الفنـــي، 
وهـــم كانـــوا يرافقونـــي فـــي بعـــض المسلســـالت 

والمسرحيات.

هل حققت الذي تريده أم هناك أشياء ما زلت  «

تسعى إليها؟

الحمـــد للـــه رب العالميـــن علـــى الذي وصلـــت إليه 
وأنـــا راض كل الرضـــا للذي أنا فيـــه، ولكن الطموح 

مستمر وال يتوقف.

حوار طالبة اإلعالم ريم عبداهلل 

جامعة البحرين

في أحد األعمال

عالقة خاصة مع خليل الرميثيفيلم طربال رايح جاي



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

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

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

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

في السعودية.. امرأة متوفاة تنقذ حياة 7 مرضى
اســتطاعت امــرأة متوفــاة دماغيــا، 
 24 خــال  أشــخاص،   7 إنقــاذ  مــن 
ســاعة فقــط، فــي المملكــة العربيــة 

السعودية. 
الســعودي  الصحــة  وزيــر  وقــال 
إن  الربيعــة،  توفيــق  الدكتــور 
هــؤالء  إنقــاذ،  اســتطاعت،  المــرأة 
جســدها،  مــن  بأجــزاء  األشــخاص، 
وقــال إن ذلــك تــم فجر يــوم األحد، 

في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة.
وكتب على “تويتر”: “تم نقل أعضاء 
مريضــة ميتة دماغيا بنجاح لســبعة 
أشــخاص”، مشــيرا إلى أن العمليات 
الجراحيــة شــملت عــدة أجــزاء مــن 

جسدها.
وأوضــح أنــه “تــم تقســيم الكبد إلى 
جزءيــن وزراعتهمــا لمريضيــن، أمــا 
والرئتــان،  والبنكريــاس،  الكليتــان، 
والقلــب تمــت زراعتهــا فــي أجســاد 

تدوينــة  فــي  وقــال  مرضــى”.   5
أخــرى: “قام بجميع عمليات الزراعة 
أهــل  وأشــكر  ســعوديين،  جراحيــن 
المريضــة علــى تبرعهــم بأعضائهــا”، 
مضيفــا: “تمت عمليــات الزراعة في 
مستشــفى الملــك فهــد التخصصــي 

بالدمــام ومستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصي بالرياض”. 

وقال إن “التبرع باألعضاء يساهم  «
في إنقاذ حياة الكثير، ومئات 

األشخاص لدينا يموتون سنويا 
بسبب عدم توفر األعضاء”.

عثــرت الشــرطة المكســيكية على 
أكثــر مــن 40 جمجمــة وعشــرات 
العظــام وجنين محفوظ في جرة 
زجاجيــة، وذلــك قــرب مذبــح في 
وكــر كان يختبــئ فيه من يشــتبه 
فــي  مخــدرات  مهربــو  أنهــم  فــي 
مكســيكو ســيتي، خــال مداهمــة 

تمت قبل أيام.
المذبــح  فــي  جماجــم   4 وُثبتــت 
فــي حــي تيبيتو وســط مكســيكو 
سيتي، حيث اعتقلت الشرطة 31 
شــخصا، لاشــتباه فــي ضلوعهــم 
في أنشــطة عصابــات المخدرات، 
وفق ما قالت حكومة المدينة في 
بيــان، وأمر قاض باإلفراج عن 27 

من المشتبه بهم.
وتظهر صورة نشرها مكتب  «

االدعاء العام في مكسيكو سيتي 
جماجم معلقة حول المذبح.

مداهمة وكر عصابة... 
جماجم معلقة 

وجنين في زجاجة
تقلق مسالة تغذية الجيل الصاعد العديد من العلماء، ألن المواد الغذائية والمشروبات 

المضرة تسبب مشكالت عديدة بدءا من تسوس األسنان وانتهاء بالسمنة.

  وإن العوامــل التــي تســاعد علــى تنــاول 
الطعــام غيــر الصحــي عديــدة، مثــل عدم 
التجاريــة  الوالديــن واالعانــات  اهتمــام 
المتكررة وكذلك عدم توفر البديل، فعلى 
ســبيل المثال األطفــال الذين ال نوفر لهم 
مياهــا عاديــة، يشــربون الميــاه الغازيــة، 
فيــزداد وزنهــم. كمــا يضيــف علمــاء مــن 

كنــدا والواليــات المتحــدة عامــا جديــدا 
وهو األجهزة االلكترونية.

 فوفقا لنتائج دراسة جديدة، يستهلك  «
المراهقون من كال الجنسين الذين 

يقضون فترات طويلة أمام أجهزة 
التلفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية 

كميات كبيرة من السكر والكافيين. 

أحيانــا تصــدر عــن الجســم والفــم روائــح غيــر محببــة.  ولكــن معالجة هذه 
المشــكلة بــات ممكنــا بطــرق مختلفة ومنهــا االهتمام بصحة الفــم والعناية 

الجيدة بالبشرة واستخدام المنتجات المعطرة.

ببعــض  االســتعانة  المفيــد  مــن  كذلــك 
الوصفــات الطبيعيــة مثــل وصفة “عصير 
والبقدونــس”  والنعنــاع  األخضــر  التفــاح 

للقضاء على كل تلك الروائح.
يمكــن االســتفادة مــن خصائــص هذا 

العصيــر مــن خــال شــرب كــوب منــه كل 
صباح وقبل تناول طعام الفطور.

كذلك يمكن استخدامه بعد تناول  «
طعام يحتوي على الثوم أو البهارات 

الحارة. 

اإللكترونيات تحفز على استهالك السكر والكافيين

عصير طبيعي يخلصك من روائح الجسم الكريهة

سفن الصحراء تجوب الكثبان الرملية في المملكة 
العربية السعودية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مدينــة  مستشــفى  فــي  جــرت 
نورثهامبتون البريطانية مراســم عقد 
علــى  لمريــض  اعتياديــة  غيــر  قــران 

حافة الموت. 
وتفيــد صحيفــة ديلي ميل، بأن هاري 
سمارت )33 سنة( شكا في شهر يوليو 
الماضــي مــن ســوء حالتــه الصحيــة، 
وآالم فــي منطقــة الصــدر، وبــدأ يفقد 

وزنه تدريجيا وساءت نوعية نومه.
شــهر  نهايــة  فــي  األطبــاء  واكتشــف 
ســمارت  هــاري  أن  الماضــي  ســبتمبر 
يعانــي من ســرطان الرئة في مرحلته 
ســيعيش  بأنــه  واعتقــدوا  النهائيــة، 

أياما محدودة فقط.
فقرر الرجل الرحيل عن هذه  «

الدنيا وهو متزوج، لذلك نظمت 
له مراسم عقد قران في إحدى 

ردهات المستشفى بحضور 
أقربائه وأصدقائه وخطيبته لورا 
)31 سنة(، وأعلنهما الكاهن زوجا 

وزوجة، وبعد سبع ساعات رحل 
هاري إلى اآلخرة.

بــدأت فــي مكتبــة الكويــت الوطنيــة 
الــدورة الثالثــة مــن مهرجــان الكويت 
الســينمائي بمشاركة 21 فيلما وثائقيا 

بين قصير وطويل.
مــن  عــدد  االفتتــاح  حفــل  حضــر 
صنــاع وعشــاق الســينما فــي الكويت 
الوطنــي  المجلــس  مــن  ومســؤولون 
للثقافة والفنون واآلداب وشخصيات 
عامــة. وبجانب العروض الســينمائية 
برنامــج  يشــمل  النقاشــية  والنــدوات 
فــي  عمــل  ورش  ثــاث  المهرجــان 
التســجيلية، وأفــام  األفــام  إخــراج 
الرســوم المتحركــة، وصناعــة الفيلــم 

الوثائقي.

وتحمل الدورة اسم المؤلف  «
والمخرج الكويتي عبد المحسن 

الخلفان )79 عاما( باعتباره “نموذجا 
لجيل من المخرجين الذين آمنوا 

بدور السينما الوثائقية”.

توفي بعد زواجه 
بنحو 7 ساعات

انطالق مهرجان 
الكويت السينمائي 

بـ21 فيلما
أعلنــت النائبــة الديمقراطيــة كايتــي هيــل، المتهمة بإقامة عالقة جنســية مع 

أحد موظفيها في انتهاك لقواعد مجلس النواب األميركي، استقالتها.

علــى  نشــرتها  رســالة  فــي  هيــل  وكتبــت 
حســابها فــي تويتــر: “بقلــب حزيــن أعلــن 
اســتقالتي مــن الكونغــرس”. وقالــت: “هذا 
لكنــي  لفعلــه،  اضطــررت  شــيء  أصعــب 
أعتقد أنه أفضل شيء لدائرتي ومنطقتي 

وبادنا”.
وكانــت لجنة األخاق فــي مجلس النواب 
األميركــي قد أعلنــت، األربعاء، أنها تحقق 

فــي اتهامــات تتعلق بالنائبــة الديمقراطية 
عــن كاليفورنيا، وهي في خضم إجراءات 
طــاق “ربمــا انخرطت في عاقة جنســية 

مع شخص من طاقمها البرلماني”.

وذكرت تقارير إن هيل أقرت بإقامة  «
عالقة مع موظف من الحملة، وهذا 

ليس مخالفا للقواعد، لكنها نفت أن 
يكون من أفراد طاقمها البرلماني.

“فضيحة أخالقية” تطيح نائبة من الكونغرس

الممثلة األميركية ليلى رينهارت تصل حفل توزيع جوائز الحكام السنوي الـ11 
الذي تستضيفه أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في هوليوود )أ ف ب(

نشرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بيانا عقب إعالن هيل، قالت فيه إن عضو الكونغرس 
“أقرت بارتكاب أخطاء في اتخاذ القرار مما يجعل استمرار عملها عضوا في الكونغرس غير ممكن”.

أعلنــت دار أكتيــون للمــزادات فــي فرنســا، أن لوحــة زيتيــة للفنــان 
اإليطالــي تشــيمابوي، تعــود للقــرن الثالــث عشــر وكانــت مفقــودة 
لوقــت طويــل، بيعــت بقيمــة 24 مليون يــورو )26.6 مليــون دوالر(، 

وهو ما يعادل أكثر من 4 أمثال القيمة التي كانت مقدرة لها.

وكانت اللوحة “كرايست موكد”، 
عصــر  أوائــل  إلــى  ترجــع  التــي 
النهضــة، قدرت بما يتــراوح بين 

4 و6 مايين يورو.
وقال رئيس دار مزادات أكتيون 
شــمالي  ســونلي  منطقــة  فــي 
كوينــت:  لــو  دومينيــك  فرنســا، 
“عندمــا يعــرض عمل لفنــان نادر 
مثل تشــيمابوي، عليك أن تكون 
أول  هــذا  للمفاجــآت.  مســتعدا 

عمل يعرض لتشيمابوي”.

المــزادات عــن  ولــم تكشــف دار 
قالــت  لكنهــا  المشــتري،  هويــة 
إن متحفــا أجنبيــا كان مــن بيــن 

المزايدين.
وكانــت اللوحــة الصغيــرة، التــي 
ســنتيمترا   26 طولهــا  يبلــغ 
وعرضهــا  20 ســنتيمترا، معلقــة 
لســنوات بالقرب من إناء للطهي 
فــي مطبــخ عجــوز فرنســية في 
العاصمــة  شــمالي  كومبيانــي 

الفرنسية.

بيع لوحة إيطالية “مفقودة” بـ24 مليون يورو

الفوتوغرافــي،  المصــور  تمكــن 
ماسيج وينيارتشــك، من إلتقاط 
لحظــة  للســماء  مذهلــة  صــور 
فــي  األخضــر  باللــون  تلونهــا 
ظاهــرة تتكــرر كل عــام. المصور 
إلتقــاط  اإلســكتلندي تمكــن مــن 
صور للســماء التي تلونت باللون 
األخضــر فــوق بحيرة في مشــهد 

خيالي، وتعرف هذه األضواء باسم “أرورا” في المملكة المتحدة.
حيــث تمكــن المصــور مــن إلتقاطها في خليج ســنكلير في كايثنيــس كما وتمكن من 
إلتقــاط صــور أخــرى فــي بحيــرة لــوخ واتــن. ويفســر العلــم ســبب هــذه الظاهــرة أن 
جزيئات مشــحونة كهربائيا من الشــمس تدخل إلى الغاف الجوي، نتيجة لعواصف 
قويــة بمــا فــي ذلك الهيليوم و الهيدروجيــن. يذكر بأن “أرورا” تظهــر بألوان مختلفة 

فقد تكون خضراء فاتحة ووردي، وهو اللون األكثر شيوعا.

سماء بحيرة إسكتلندية تكتسي باللون األخضر
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