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سمو محافظ الجنوبية: البحرين 
تفخر بمسيرتها التعليمية
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)٠٣(جاللة الملك مستقبال المشاركين في مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين العرب

دور مهم للقطاعات التجارية في عالم االقتصاد الرقمي

)٠٦(سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

 خطة شاملة لتطوير خليج توبلي تحافظ على طبيعته
مـجـلـس الوزراء يشيـد بزيـارة جاللـة العـاهـل إلـى مصـرجاللة العاهل يشيد بدور “الغرف الصناعية العربية “ في التنمية



المنامة - بنا

تســـّلم نائب رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ محمد 
خليفـــة،  آل  مبـــارك  بـــن 
الرســـالة الخطيـــة الموّجهة 
إلـــى عاهـــل البـــاد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
مـــن  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الُقمـــر  جمهوريـــة  رئيـــس 

االتحادية عثمان غزالي.
جـــرى ذلك خال اســـتقبال 
سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة لوزيـــر الشـــؤون 
الخارجية والتعاون الدولي 
الُقمر االتحادية  بجمهورية 
بقصـــر  اليمنـــي  محمـــد 

القضيبية صباح أمس.

محمد بن مبارك يستقبل 
وزير خارجية جمهورية القمر
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جاللة الملك 
يهّنئ رئيس 

أنغوال

ــبــاد صاحب  بــعــث عــاهــل ال
ــلـــك حـــمـــد بــن  الـــجـــالـــة الـــمـ
برقية  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
جمهورية  رئيس  إلــى  تهنئة 
ــوال جـــــــــواو مـــانـــويـــل  ــ ــغــ ــ ــ أن
بمناسبة  ــــك  وذل ــشــو،  ــورون ل

ذكرى استقال باده.

تأكيد مكانة البحرين كمنبر للتعريف بمنجزات رواد األعمال التطوعية

جاللة الملك يرعى حفل جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

تحــت الرعايــة الســامية لعاهــل الباد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة يقام اليــوم الثاثاء حفل 
تســليم جائــزة عيســى لخدمــة اإلنســانية في نســختها الرابعة، وهــي الجائزة التي لهــا بصمتها البــارزة في تعزيز 
العمــل اإلنســاني الدولــي، وإســهامها المتميــز في تكريم وتقديــر رواد صناع الخير في جميع أنحــاء العالم وإبراز 

ا. ا واجتماعيًّ تجاربهم الناجحة في النهوض بمجتمعاتهم المحلية تنمويًّ

 جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية تقديـــر عـــاٍل وقيمة 
معنويـــة وأدبية كبيـــرة، خاصة مع ارتباطها باســـٍم خالٍد 
فـــي المســـيرة التنمويـــة لمملكـــة البحرين وهـــو المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالى صاحب العظمة الشـــيخ عيســـى بن 
سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، الذي أعطى الكثير في 
الجانب اإلنســـاني وتعزيز صورة مملكة البحرين كمنارة 

تواصل في مجاالت العمل الخيري واإلنساني.
 وتكتسب هذه الدورة من الجائزة التي تقدم كل عامين 
أهميتهـــا لعدة اعتبارات، منهـــا أن الجائزة ما زالت تؤكد 
تفردها في مجالها بين الجوائز العربية المعروفة، وذلك 
باعتبارهـــا أول جائـــزة عربيـــة فـــي الخدمـــة اإلنســـانية، 
واضطـــراد نجاحهـــا خـــال الـــدورات الــــثاث الســـابقة، 
حيث تميزت بفضل شـــمولها الجغرافـــي، و بفضل تنوع 
الفائزيـــن بها من أفراد ومؤسســـات مشـــهود لهـــا بالعمل 
الميداني على األرض وســـط جمـــوع أصحاب الحاجات 
من مرضى ومعوزين وغير ذلك، إذ فاز بها في الدورات 
الســـابقة كل مـــن الدكتـــورة الماليزيـــة جميلـــة محمـــود، 
والدكتـــور  الرحمـــة  ماليزيـــا  منظمـــة  مؤسســـة  رئيســـة 
أشـــيوتا سامنتا مؤســـس معهد كالينجا بجمهورية الهند 

ومستشفى مصر لسرطان األطفال )57357(.
 وقد أعلن مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب 
رئيـــس مجلـــس الوزراء، رئيـــس مجلس أمنـــاء الجائزة، 

 )EDHI( قـــراره في يونيو الماضي بمنح مؤسســـة إدهي
الخيرية الباكستانية جائزة الدورة الرابعة، وذلك لدورها 
المشـــرف فـــي تنميـــة مفهوم العمـــل التطوعـــي المكرس 
لخدمة ومساعدة اإلنسان بكل أوجه المساعدة الممكنة 
وتغطيـــة احتياجاتـــه المختلفة عبر مســـاعيها وجهودها 

الدؤوبة التي استمرت وما زالت على مدار عقود.
 وتضـــم لجنـــة التحكيم التي يتم اختيارها بحســـب كل 
دورة، نخبـــة مـــن أصحـــاب الخبـــرة والعمـــل السياســـي 
والقانوني واألكاديمي على المستوى الوطني والدولي.

 وتتمّتع الجائزة التي باتت تحظى بســـمعة دولية كبيرة 
ويتقـــدم إليهـــا الكثير من المترشـــحين من مختلف دول 
العالم، بعدة ســـمات خاصة تتميـــز بها، فإضافة إلى هذه 
النخبة من كبار الشخصيات التي تضمها لجنة التحكيم، 
فـــإن موضـــوع الجائـــزة يتحدد هـــو اآلخر وفـــق معايير 
صارمـــة مـــع كل دورة من دوراتها، وذلك بحســـب حجم 
اإلســـهام والجهـــود اإلنســـانية والخيريـــة للمترشـــحين، 
ويقوم فريق عمل ميداني من ذوي الخبرة واالختصاص 
ممـــن تشـــكلهم األمانـــة العامـــة للجائـــزة بزيـــارة ورصـــد 
اإلنجـــازات المرشـــحة لنيل الجائزة واختيـــار األبرز منها 
قبل خضوعها للتحكيم، والذي يتولى بدوره في النهاية 
بناًء على أســـس علمية وموضوعية وبعد جلسات بحث 

ومشاورات الختيار الفائز.
 وإلـــى جانـــب ذلك، فـــإن الجائزة ومنذ إعان تأسيســـها 

عـــام 2009، تحظـــى بمتابعـــة ودعـــم كبيريـــن مـــن قبـــل 
جالـــة العاهل، حيث يشـــمل جالتـــه برعايته الســـامية 
حفـــل تكريـــم الفائزين بها، وذلك وســـط حشـــد كبير من 
الخيـــري  بالعمـــل  والمعنييـــن  والمهتميـــن  المســـؤولين 
واإلنساني في المنطقة والعالم، ما يجسد حرص جالته 
علـــى تخليـــد ذكرى األميـــر الراحـــل، وتســـطير منجزاته 
اإلنسانية في صحائف من ذهب، والتأكيد على مواصلة 
البحريـــن تقديم نفســـها للعالم باعتبارهـــا منبًرا للتعريف 
مجـــاالت  فـــي  اإلنســـاني  الســـبق  أصحـــاب  بمنجـــزات 
التخفيـــف مـــن وطـــأة العـــوز والفقـــر والعيش المشـــترك 

والتسامح البشري والتقدم الحضاري.
والجائـــزة في دورتها الحالية، والتي ينتظر أن تتّوج بها 
واحـــدة من أكبر المؤسســـات الخيرية الباكســـتانية وهو 
مـــا يضيـــف رصيـــًدا آخـــر لمملكـــة البحرين المشـــهود لها 

بانفتاحها على العالم وثقافاته المختلفة.
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www.skoda-auto-bahrain.com

SKODABAH
SKODABAHRAIN
SKODABAHRAIN

اكتشف
  سكودا.

مبنى ٤٤٤٩، شارع ٤٧٥، مجمع ٦٠٤
القرية )سترة(، مملكة البحرين

هاتف: ١٧٤٥٩٣٣٣
skodabahrain@behbehani.com.bh :البريد اإللكتروني

الكشف عن موديالت سكودا.
تفضل بزيارة معرضنا الجديد لتجربة موديالت سكودا 

واالستفادة من العروض التمهيدية المثيرة.

جاللة الملك
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أقـــام  نائب رئيـــس مجلس الوزراء رئيس 
مجلـــس أمناء جاء جائزة عيســـى لخدمة 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، بحضـــور نائـــب رئيس مجلس 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  الـــوزراء 
أمنـــاء الجائـــزة  الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا 
المجلـــس ولجنـــة  ، وأعضـــاء  آل خليفـــة 

التحكيـــم، مأدبة عشـــاء تكريمـــًا للضيوف 
الذين يحضـــرون الحفل الذي يتم برعاية 
كريمـــة مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لتســـليم  الثقافـــي  بمركـــز عيســـى  اليـــوم 

الجائزة للفائز بها في دورتها الرابعة.
وفي معرض ترحيبه بالضيوف أكد سموه 
مدى اهتمام ملك الباد، وشـــعب البحرين 

بالجائـــزة من واقع ما للمغفور له بإذن هللا 
تعالى صاحب العظمة الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان ال خليفة من مكانـــة، ولما اتصف 

به من صفات إنسانية تخلد ذكراه.
وذكـــر ســـموه “أن الجائزة ســـتظل تبحث 
وتكـــرم العامليـــن فـــي مجـــال اإلنســـانية 
اإلنســـاني  عطاؤهـــم  يتوافـــق  الذيـــن 
وجهودهـــم مع أهداف الجائزة، وما تؤمن 

بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن مبـــادئ وقيـــم 
انســـانية تقـــوم علـــى االنفتـــاح والتعايش 

بين الشعوب كافة”.
مـــن جانبهـــم عّبـــر ضيـــوف الجائـــزة عـــن 
البحريـــن،  مملكـــة  بزيـــارة  ســـعادتهم 
وتقديرهم وشـــكرهم لما القوه من رعاية 
وتكريـــم، وإعجابهـــم بما تزخر بـــه مملكة 

البحرين من تقدم ونماء.

محمد بن مبارك يحتفي بضيوف جائزة عيسى لخدمة االنسانية
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اســـتقبل عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بحضـــور ولي 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في 
قصر الصخير، أمس االثنين، المشاركين في 
أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر أصحاب 
األعمـــال والمســـتثمرين العـــرب الـــذي يعقـــد 
تحـــت رعاية كريمة من جاللته تحت شـــعار 
“االســـتثمار فـــي الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة: 

الريـــادة واالبتـــكار فـــي االقتصـــاد الرقمـــي”، 
والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين 
بالتعـــاون مع اتحاد الغـــرف العربية وجامعة 
الـــدول العربية والمؤسســـة العربيـــة لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين.
 ورحب جاللة الملك، بالجميع معرًبا عن بالغ 
تقديره للدور الرائد والمســـؤول الذي تتواله 
الغرف واالتحادات التجارية والصناعية في 
دعـــم الحركة التجارية والنهضة االقتصادية 
فـــي  الفاعلـــة  مشـــاركتهم  عبـــر  دولنـــا،  فـــي 
رســـم السياســـات وصناعـــة القـــرارات، التي 

تـــؤدي في نهاية المطاف، إلى تنمية شـــاملة 
علـــى  والرفـــاه  بالخيـــر  تعـــود  ومســـتدامة 

مجتمعاتنا وشعوبنا.
 وأضـــاف جاللته؛ إنه لتوجـــه مبارك أن يركز 
مؤتمركـــم المقـــام علـــى أرض البحرين، على 
موضوع الساعة، والمتمثل في مدى جاهزية 
واســـتعداد قطاع األعمـــال لمتطلبات الثورة 
الصناعيـــة الرابعة، والنظر في كيفية مواكبة 
المتســـارعة  التكنولوجيـــة  التطـــورات  تلـــك 
قطـــاع  واســـتعداد  جاهزيـــة  مـــدى  لوضـــع 
األعمـــال لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، 
والنظـــر فـــي كيفيـــة مواكبة تلـــك التطورات 

الخطـــط  لوضـــع  المتســـارعة  التكنولوجيـــة 
والحلول الخطط والحلول المناسبة. مؤكًدا 
أهميـــة دورهم كقطاعـــات تجارية وصناعية 
فـــي تحديـــد طبيعـــة ومجـــاالت االســـتثمار 
ومســـتقبل ريادة األعمال في عالم االقتصاد 

الرقمي.
وأوضـــح جاللتـــه، أن مملكـــة البحرين تعمل 
فـــي هـــذا الشـــأن بشـــكل مكثـــف وحثيـــث، 
علـــى وضع خطـــط واضحة المعالـــم للتحول 
المنظـــم نحو االقتصـــاد الرقمي، وننظر لمثل 
هذه المؤتمرات باهتمام كبير لالســـتفادة من 
مضمون طرحها لتحقيق نقلة نوعية للتنمية 

االقتصاديـــة فـــي بالدنـــا، وبمـــا يعـــود بالنفع 
والفائدة على الجميع.

 وقال جاللته إننا في البحرين نحرص دائًما 
علـــى التواصل مع المواطنين والتعاون فيما 
بيننـــا، كمـــا نهتـــّم كثيـــًرا بالتعـــاون مـــع دولنا 
العربيـــة الشـــقيقة ومـــع العالـــم، لـــكل ما فيه 
منفعـــة الجميـــع. فاســـتقرار شـــعوبنا يدعـــم 
ســـعي دولنـــا العربيـــة المســـتمر نحـــو المزيد 
مـــن النمـــو، وإن لكـــم دوًرا كبيـــًرا لرقي دولنا 
مختلـــف  فـــي  القادمـــة  أجيالنـــا  ومســـتقبل 
المجـــاالت، وبتكاتفنـــا نحقق معـــًا المزيد من 

التقدم واالزدهار.

 وفـــي الختـــام؛ أعـــرب جاللتـــه عـــن خالـــص 
شـــكره لضيـــوف البحريـــن علـــى اختيارهـــم 
لهـــا كوجهـــة ألعمالهـــم ومداوالتهـــم، مضيًفا 
إننـــا نشـــيد بالجهـــود الكبيـــرة لغرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحرين شـــريكنا الوطني لحوالي 
بمســـاعيها  لهـــا  والمشـــهود  عاًمـــا،  ثمانيـــن 
الجادة وتوجهاتها المدروســـة لدعم النشاط 
التجـــاري والصناعـــي، وعمـــل كل مـــا يلـــزم 
لتنميـــة اقتصادنا الوطنـــي وتحقيق أهدافنا 
المفـــدى،  الملـــك  جاللـــة  متمّنًيـــا  التنمويـــة، 

حفظه هللا، للجميع كل توفيق ونجاح.

المنامة- بنا

البحرين تعمل بشكل مكثف لوضع الخطط للتحول نحو االقتصاد الرقمي
ـــرب ـــتثمرين الع ـــال والمس ـــاب األعم ـــر أصح ـــي مؤتم ـــاركين ف ـــتقبل المش ـــك يس ـــة المل جالل
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هـــذا وقد ألقى رئيـــس مجلـــس إدارة غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين ســـمير عبد ناس، 

كلمة قال فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمـــد للـــه رب العالمين والصالة والســـالم 
علـــى أشـــرف األنبيـــاء والمرســـلين ســـيدنا 
ونبينـــا محمد وعلـــى آله وصحبـــه أجمعين، 
ســـيدي حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى 
أدام هللا عزكـــم، أصحـــاب الســـمو والمعالي 

والسعادة،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 لقد تشـــرفنا وأعضاء غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن والفعاليات االقتصادية البحرينية 
والعربيـــة بدعوة جاللتكم الكريمة المباركة. 
وإتاحـــة الفرصـــة لنـــا بلقائكـــم حفظكم هللا، 
فلكـــم منـــا كل االمتنـــان على هـــذا االهتمام 
والرعاية، لنســـتمد من عزمكم ونستلهم من 
رؤاكـــم وتوجيهاتكـــم مـــا يعـــزز من مســـيرة 
المرحلـــة  فـــي  الخـــاص  والقطـــاع  الغرفـــة 
المقبلـــة، فنحـــن نـــدرك جيـــًدا حجـــم اآلمال 
المعقـــودة علـــى هـــذا القطاع بقدر مـــا ندرك 
ونعي دورنا الذي سيكون إن شاء هللا دوًما 

في مســـتوى ما تنشدونه يا صاحب الجاللة 
من رفعة وتقدم لهذا الوطن وشـــعبه الوفّي 

في عهدكم الميمون.
سيدي صاحب الجاللة،

اســـمحوا لي حفظكم هللا، أن أرفع لمقامكم 
والعرفـــان  الشـــكر  آيـــات  أســـمى  الســـامي 
فعاليـــات  برعايـــة  لنـــا  تشـــريفكم  علـــى 
المؤتمـــر الثامـــن عشـــر ألصحـــاب األعمـــال 
فـــي  ينعقـــد  الـــذي  العـــرب،  والمســـتثمرين 
ذكـــرى  ورعايـــة  الغاليـــة،  مملكتنـــا  ربـــوع 
مـــرور ثمانيـــن عامـــًا علـــى تأســـيس غرفـــة 
البحريـــن، كأول غرفـــة تجاريـــة في منطقة 
الخليـــج العربـــي والتـــي تأسســـت فـــي عام 
1939، وقـــد عكســـت هـــذه المؤسســـة عبـــر 
مســـار تاريخها الطويـــل والمتعاقب، جهود 
البنـــاء  عمليـــة  فـــي  المخلصيـــن  رجاالتهـــا 
واالجتماعـــي،  االقتصـــادي  والتحديـــث 
وذلـــك جنبـًـــا إلى جنـــب وبشـــراكة تكاملية 
مـــع القطـــاع العـــام، حتـــى أضحـــت الغرفـــة 
رمـــًزا من رموز العمل االقتصادي الحر، فقد 
كان لهـــا مبـــادرات نوعيـــة أثمرت عـــن بناء 
صـــروح اقتصاديـــة أثـــرت البيئـــة التجارية 
والماليـــة بالمملكـــة، ففـــي الخمســـينات من 

القـــرن المنصـــرم أســـهمت فـــي إنشـــاء بنك 
البحريـــن الوطنـــي، وفنـــدق الخليـــج، وفي 
تأســـيس  فـــي  شـــاركت  الســـتينات  فتـــرة 
شـــركة البحرين للتأمين، وشـــركة البحرين 
لالســـتيراد والتصدير، كما كان لها دور مهم 
في تأسيس بنك البحرين والكويت، ونأمل 
أن يكون للغرفة خالل المرحلة المقبلة دور 
في إنشـــاء مشـــاريع نوعية ترفد االقتصاد 

الوطني.
سيدي حضرة صاحب الجاللة،

لقد شـــهد كيان الغرفة، ومنذ توليكم مقاليد 
ـــا كبيـــًرا فـــي  الحكـــم بالبـــالد، تطـــوًرا نوعيًّ
أتاحـــه  لمـــا  والمســـؤوليات،  واألداء  الـــدور 
مشـــروعكم الوطنـــي الرائـــد مـــن مقومـــات 

وظـــروف مواتية دعمت هـــذا التطور، ففي 
هـــذا العهـــد الزاهر دشـــنت البحريـــن وألول 
مـــرة في تاريخها الحديـــث رؤية اقتصادية 
واعدة صاغت تصوًرا بعيد المدى للمسارات 
المســـتقبلية لالقتصـــاد الوطنـــي حتـــى عام 
2030، ورســـمت للقطـــاع الخـــاص خارطـــة 
طريق واضحة المعالم للمشـــاركة في الدفع 
المقـــام  ولعـــل  االقتصـــادي،  النمـــو  بعجلـــة 
يستوجب وأنا أمتثل أمام جاللتكم أن أؤكد 
اســـتعداد وقدرة هذا القطاع على المشاركة 
والمســـاهمة الفعالة فـــي ترجمة هذه الرؤية 
التـــي تثبـــت عـــزم القيـــادة الرشـــيدة علـــى 
اســـتكمال مســـيرة البناء والتقـــدم لتحقيق 
العـــزة والرخـــاء، لتظـــل البحريـــن كمـــا هـــي 
دائًمـــا صرًحا عظيًما ولتظـــل كبيرة بقيادتها 

وأهلها.
مليكنا المفدى،

ســـوف تشـــهد مملكة البحرين اليوم افتتاح 
فعاليـــات المؤتمـــر الثامـــن عشـــر ألصحـــاب 
الـــذي  العـــرب،  والمســـتثمرين  األعمـــال 
اتخـــذ فـــي دورتـــه الحاليـــة شـــعار “الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعة: بناء المســـتقبل - الريادة 
واالبتكار فـــي االقتصاد الرقمـــي”، وقد كان 

أحـــد المحـــاور الرئيســـية التـــي تطـــّرق لهـــا 
خطابكـــم الســـامي حفظكم هللا فـــي افتتاح 
دور االنعقـــاد الثانـــي من الفصل التشـــريعي 
الخامس لمجلسي الشورى والنواب، خاصة 
فيمـــا يتعلـــق باقتصـــاد المعرفـــة باتجاهاته 
المناســـبة  بهـــذه  لـــي  واســـمحوا  الحديثـــة، 
الكريمـــة  لتوجيهاتكـــم  التقديـــر  أجـــّدد  أن 
للحكومة الموقرة في أن تباشر بوضع خطة 
وطنية شـــاملة ُتؤّمن لنا االســـتعداد الكامل 
للتعامـــل مـــع متطلبـــات االقتصـــاد الرقمـــي، 
لذلـــك فـــإن مخرجات المؤتمر ســـوف تصب 
في اتجاه تحقيق تلك التوجيهات السامية.

سيدي حضرة صاحب الجاللة،
يســـتوجب المقام أن أشـــيد باعتزاز وتقدير 
جهود القيـــادة الحكيمة ممثلة في جاللتكم 
حفظكم هللا ورعاكم وبدعم صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، ومســـاندة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء، التي مّكنت 
القطـــاع الخاص مـــن القيام بـــدوره التنموي 

واإلسهام بنهوض االقتصاد الوطني.

وفـــي الختام، نجّدد لكـــم يا صاحب الجاللة 
اللفتـــة  لهـــذه  واعتزازنـــا  تقديرنـــا  خالـــص 
الملكية الكريمة بإتاحة الفرصة لنا للتشرف 
بلقاء جاللتكـــم، مؤكدين لكم أيدكم هللا أن 
الغرفـــة والقطاع الذي تمثله ســـيظالن دوًما 
متحملين لمســـئولياتهم الوطنيـــة وداعمين 
لمســـيرة النهضـــة والتحديـــث، وعند حســـن 
ظنكم في خدمـــة مملكتنا العزيزة وقيادتها 
الرشـــيدة ومواطنيها األوفياء خلف رايتكم 
الخفاقـــة دائًمـــا إن شـــاء هللا. وفقكم هللا يا 
صاحـــب الجاللـــة وبـــارك المولـــى ســـعيكم، 
وجعلكـــم ذخـــًرا للبحريـــن وأهلهـــا لتواصلوا 
مســـيرة النهضة والعطاء واإلنجاز بكل عزم 

وثبات.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مـــن جانبهم؛ توّجه ضيوف المملكة بالشـــكر 
واالمتنـــان والعرفـــان إلـــى حضـــرة صاحب 
الجاللـــة على مـــا وجدوه من كـــرم الضيافة 
وحفاوة االســـتقبال خالل زيارتهم للمملكة، 
مشـــيدين بالنجاحات التـــي حققتها المملكة 
في قطاعـــات االقتصاد والتجارة والصناعة 
وريـــادة األعمال والتي جعلتهـــا بيئة جاذبة 

لالستثمار والمستثمرين.

التركيز على رسم السياسات الهادفة للتعامل مع االقتصاد المعرفي
ناس مؤكًدا دعم 
الغرفة والقطاع 
التجاري لمسيرة 

النهضة والتحديث



تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
برقيـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
تهنئـــة مـــن مستشـــار جالـــة 
الملك للشـــؤون االقتصادية، 
حسن فخرو، وذلك بمناسبة 
بلوغ 100 عـــام على التعليم 
النظامـــي بمملكـــة البحريـــن، 

هذا نصها: 
المكـــرم  األكـــرم  حضـــرة 
صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة المعظم 

حفظه هللا
تحية واحتراًما وبعد،،،

 يشّرفني يا صاحب الجالة، 
عـــام   100 بلـــوغ  وبمناســـبة 
علـــى التعليـــم النظامـــي في 
والـــذي  البحريـــن  مملكـــة 
المنطقـــة  فـــي  األول  هـــو 
“البحريـــن  وفعاليـــة  برمتهـــا 
أوال” التـــي كانـــت رائـــدة في 
اإلخـــراج، أن أرفـــع لجالتكم 
والتبريـــكات  التهانـــي  بالـــغ 
التاريخـــي  الحـــدث  بهـــذا 
الجميـــع  بـــه  يشـــهد  الـــذي 
مـــن  بكثيـــر  اقتـــرن  والـــذي 
اإلنجـــازات والتطورات التي 
شـــهدها بلدنا العزيز بما فيها 
والخدمـــات  العامـــة  اإلدارة 
الصحيـــة واألشـــغال العامـــة 
القضائيـــة  والتشـــريعات 
وغيرها، والتي توجها ميثاق 
العمـــل الوطنـــي بمطلـــع هذا 

القرن باكورة حكمكم الزاهر.
القديـــر  هللا  مـــن  ونتطلـــع 
اإلنجـــازات  فـــي  يزيـــد  أن 
والتطورات في عهدكم هذا، 
داعًيا هللا تعالى أن يكلل كل 
جهودكـــم النيرة بـــكل ما فيه 
مـــن الرفعـــة والرفـــاه لبلدنـــا 
العزيـــز، وأن يحفظ جالتكم 
سنًدا و ذخًرا لمملكة البحرين 

لكل ما فيه الخير والتقدم.
وتفضلوا يـــا صاحب الجالة 
وكل  التحيـــة  بالـــغ  بقبـــول 

االحترام،،،

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، في قصــر الصخير أمــس، وزير النفط الشــيخ 
محمد بن خليفة آل خليفة، يرافقه الرئيس التنفيذي لشــركة تطوير للبترول جيمس اســتالك، ومدير عام االستكشــاف 
والتطوير بالشركة يحيى االنصاري، وذلك لبحث مستجدات الخطط االستراتيجية لالستكشاف والتطوير والتي تأتي 

تنفيذًا لتوجيهات جاللته السديدة في إطار تعزيز مصادر الدخل الوطني.

عـــن  الملـــك  جالـــة  وأعـــرب 
تقديـــره للـــدور الحيـــوي الـــذي 
تبذله لجنة الثـــروات الطبيعية 
واألمن االقتصادي برئاسة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
آل خليفـــة،  بـــن حمـــد  ســـلمان 
بالتعاون مع وزارة النفط ممثلة 
بوزيـــر النفـــط وكافـــة العاملين 
في القطاع الصناعي من جهود 
طيبـــة ودؤوبة لخدمـــة القطاع 
النفطـــي واالتقـــاء بـــه، مشـــيدًا 
جالته بهذه الخطط والمشاريع 

التـــي  الطموحـــة  االســـتثمارية 
هـــذا  دور  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف 
باعتبـــاره  الحيـــوي،  القطـــاع 
األساســـية  الدعامـــات  إحـــدى 
ولمســـيرة  الوطنـــي  لاقتصـــاد 
مؤكـــدًا  الشـــاملة،  التنميـــة 
ماضيـــة  المملكـــة  أن  جالتـــه 
فـــي تنفيـــذ برامجهـــا التنمويـــة 
والتطويريـــة في كل القطاعات 
لخدمـــة الوطن وتلبية تطلعات 
الحيـــاة  وتأميـــن  المواطنيـــن 

الكريمة لهم. 
وأشاد جالة العاهل باإلنجازات 
الرائـــدة التـــي تحققهـــا مملكـــة 

البحريـــن فـــي شـــتى المجاالت 
بفضل ســـواعد وجهـــود أبنائها 
المخلصين، وال سيما االكتشاف 
أكبـــر  مـــن  يعـــد  الـــذي  الكبيـــر 
االكتشافات النفطية في تاريخ 
النفـــط  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
الصخري والغـــاز العميق، مثمنًا 
مـــن  المبذولـــة  الجهـــود  عاليـــا 
وزير النفط وجميع المسؤولين 
في شـــركة تطوير للبترول في 
وضـــع الخطـــط االســـتراتيجية 
لاســـتفادة من هذا االكتشـــاف 
الكبير، ووجـــه جالته لتكثيف 
الجهود والمشاريع لزيادة انتاج 

النفـــط والغـــاز بالمملكـــة والذي 
بـــدوره ســـيعزز مركـــز المملكـــة 
االقتصـــادي االســـتراتيجي في 
المنطقة ودفع عجلـــة الصناعة 
المعيشـــي  المســـتوى  ورفـــع 

للمواطن البحريني.
 وقد قدم الوزير إيجازا لجالة 
مســـتجدات  آخـــر  عـــن  الملـــك 
وإنتـــاج  االستكشـــاف  خطـــط 
النفـــط والغـــاز التـــي اشـــتملت 
علـــى أربع محاور هـــي: اإلنتاج 
إنتـــاج  البحريـــن،  حقـــل  مـــن 
العميقـــة،  الطبقـــات  مـــن  الغـــاز 
تطويـــر حقـــل خليـــج البحرين 
والتنقيـــب  الصخـــري،  للنفـــط 
كمـــا  البحريـــة.  القواطـــع  فـــي 
واســـتمع جالة الملـــك إلى آخر 
تطورات عمليات حفر عدد من 

الســـتخراج  التجريبيـــة  اآلبـــار 
النفـــط بكميات تجاريـــة والذي 
ســـيعود بالنفـــع علـــى االقتصاد 
الوطني ويحقق بذلك األهداف 

المنشودة منه.
وقـــد رفع وزيـــر النفط الشـــيخ 
محمد بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  خليفـــة، 
واالمتنـــان إلى صاحب الجالة 
الملك علـــى توجيهـــات جالته 
الامحـــدود  ودعمـــه  الســـامية 
مثمنـــا  والغـــاز،  النفـــط  لقطـــاع 
الحكومـــة  توجيهـــات  عاليـــا 
بتكثيـــف عمليات االستكشـــاف 
والتنقيب، مشيدا بالدور البارز 
الذي تضطلـــع به لجنة الثروات 
الطبيعيـــة واألمـــن االقتصـــادي 
برئاســـة صاحب السمو الملكي 

آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  خليفـــة، 
المحافظـــة علـــى ثـــروات الباد 
الطبيعيـــة والعمـــل على تطوير 
مصادر الطاقة ودعم االقتصاد 

الوطني.
كمـــا أعـــرب الوزير عـــن خالص 
الشـــكر والثنـــاء لجالـــة الملـــك 
علـــى الدعم والمســـاندة لقطاع 
جالتـــه  وتوجيهـــات  النفـــط 
لتعزيـــز  الســـديدة  الســـامية 
صناعة النفـــط والغاز بالمملكة، 
المزيـــد  بـــذل  إلـــى  متطلعيـــن 
من الجهـــود الحثيثـــة لتحقيق 
لهـــذه  المســـتقبلية  التطلعـــات 

الصناعة الحيوية.
وقدمـــت هدايا تذكارية لجالة 

الملك بهذه المناسبة.

 

المنامة - بنا

جاللة الملك يوجه لتكثيف الجهود والمشاريع لزيادة انتاج النفط والغاز
للمواطن المعيشي  المستوى  ورفع  الصناعة  عجلة  ودفع  االستراتيجي  البحرين  مركز  لتعزيز 

انجازات بحرينية رائدة بفضل سواعد 
أبنائها المخلصين

جهود مقدرة لوزير النفط في وضع الخطط 
لالستفادة من االكتشافات النفطية

الشيخ محمد بن خليفة يشيد بالدعم 
الملكي لقطاع النفط والغاز بالمملكة

بمناسبة بلوغ 
100 عام على 

التعليم النظامي 
في البحرين
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جاللة الملك يتلقى تهنئة من 
مستشار جاللته للشؤون االقتصادية عاهل البالد يتلقى شكر وتجديد الوالء من قبل رئيس “الغرفة”

نـــاس: بنـــاء نمـــوذج لقطـــاع خـــاص فاعـــل يحـــرك عجلـــة النمـــو االقتصـــادي
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقية شكر وتقدير من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
ناس، وذلك بمناسبة لقاء جاللته بالمشاركين في فعاليات المؤتمر 

الثامن عشر ألصحاب االعمال والمستثمرين العرب، هذا نصها: 

حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 

هللا ورعاه
عاهل الباد المفدى

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـام 
وبركاته،

نفســـي  عـــن  باألصالـــة  يشـــرفنا 
مجلـــس  أعضـــاء  عـــن  ونيابـــة 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  إدارة 
التجاريـــة  واألســـرة  البحريـــن 
والصناعيـــة أن نرفـــع إلـــى مقام 
جالتكـــم الســـامي أســـمى آيات 
الشـــكر والتقدير واالمتنان على 
تشريفنا وأعضاء مجلس اإلدارة 
وعدد من الفعاليات االقتصادية 
العربيـــة  ورؤســـاء  البحرينيـــة 
المشـــاركة في فعاليـــات المؤتمر 
الثامن عشـــر ألصحـــاب االعمال 
بلقـــاء  العـــرب،   والمســـتثمرين 
جالتكـــم حفظكم هللا بمناســـبة 
ألعمـــال  المملكـــة  اســـتضافة 
ذكـــرى  مـــع  بالتزامـــن  المؤتمـــر 
مرور ثمانين عامًا على تأســـيس 
غرفة البحرين، مما عكس رعاية 
ودعـــم جالتكـــم للغرفة ولقطاع 
األعمـــال البحرينـــي، وأكـــد فـــي 

الوقـــت نفســـه نهجكـــم الحكيـــم 
فـــي التواصـــل والتحـــاور البناء 
مع أصحـــاب األعمـــال بقطاعات 
واالســـتثمار  واالقتصاد  التجارة 

في مملكتنا العزيزة.
إننـــا يـــا صاحب الجالـــة إذ نقدر 
عاليا ما قدمتموه وتقدمونه من 
دعـــم ال محدود لمملكتنا الغالية، 
فإننا نؤكد لمقامكم السامي بأننا 
لجميـــع  داعميـــن  دومـــًا  ســـنظل 
الجهـــود التي تبذلونهـــا حفظكم 
االقتصـــاد  مســـيرة  لدعـــم  هللا 
الصعيديـــن  علـــى  والتنميـــة 
المحلـــي والدولـــي، ونؤكـــد لكـــم 
كامل والئنـــا وتأييدنا لجالتكم، 
الجهـــود  لكافـــة  ومســـاندتنا 
الصادقة التي تبذلونها والرامية 
إلي كل ما يخدم مصلحة مملكة 
وازدهارهـــا  وتقدمهـــا  البحريـــن 
واقتصادها الوطني، ساعين مع 
جالتكم إلى بناء نموذج لقطاع 
خـــاص فاعل يحـــرك عجلة النمو 
االقتصـــادي تصبـــح مـــن خالـــه 
البحريـــن محل متابعـــة واقتداء 

دولي.
صاحـــب  يـــا  عاليـــًا  نثمـــن  كمـــا 

الجالـــة مـــا طرحتمـــوه حفظكم 
هللا خـــال اللقاء مـــن توجيهات 
ومرئيـــات تجـــاه الـــدور المأمول 
قطاعـــات  ومـــن  الغرفـــة  مـــن 
األعمـــال البحرينيـــة فـــي ســـبيل 
رفعـــة اقتصادنـــا الوطنـــي، ومـــا 
تبذلونه من جهود طيبة من أجل 
الوقـــوف مـــع القطـــاع التجـــاري 
والصناعي واالستثماري بمملكة 
األوضـــاع  ظـــل  فـــي  البحريـــن 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية، 
وســـعي جالتكـــم لتقديـــم كافة 
للنهـــوض  المتـــاح  الدعـــم  ســـبل 
بدور القطاع الخـــاص البحريني 
الخيـــر  مســـيرة  يواصـــل  حتـــى 
والبناء في عهدكم الزاهر بفضٍل 
مـــن هللا تعالـــى وبحكمة وحنكة 
جالتكـــم حفظكـــم هللا والتفاف 
شـــعبكم الوفـــي حولكـــم، ونحن 

وعرفـــان  امتنـــان  بـــكل  ننظـــر 
لتوجيهاتكم الطيبة، وما لمسناه 
مـــن روح وطنيـــة عاليـــة تعيننـــا 
بـــإذن هللا على مواصلة مســـيرة 
العمـــل واإلنتـــاج لخدمـــة مملكة 
البحرين وأبنائها المخلصين في 

ظل قيادتكم حفظكم هللا.
يـــا  لكـــم  نجـــدد  الختـــام  وفـــي 
صاحـــب الجالة الحـــب والوالء 
المولـــى  ســـائلين  والتقديـــر، 
يعينكـــم  وأن  لنـــا  يحفظكـــم  أن 
ويوفقكـــم إلـــى تحقيـــق كل مـــا 
يرعـــى  وأن  إليـــه،  تتطلعـــون 
والتحديـــث  الخيـــر  مســـيرة 
والتطوير والمنجزات الحضارية 
حققتموهـــا  التـــي  والتنمويـــة 
بعطائكـــم  البحريـــن  لمملكـــة 
وجهوكم المباركة في هذا العهد 
الزاهـــر لجالتكـــم حفظكـــم هللا 

ورعاكم.
مجدديـــن العهـــد والـــوالء تحت 
رايتكـــم التي ســـتكون بإذن هللا 

دائمًا خفاقة،
وفقكـــم هللا تعالـــى يـــا صاحـــب 
الجالة وسدد على طريق الخير 

خطاكم،

ودمتم بعون هللا سالمين.
سمير عبدهللا ناس

رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين

سمير ناس

حسن فخرو



 نيابــة عــن عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، تفّضل ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أمس بافتتاح أعمال المؤتمر الثامن عشــر ألصحاب األعمال 

والمستثمرين العرب، والذي يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

 وقـــد أكد ســـموه علـــى ما تتمتع بـــه مملكة 
جاذبـــة  عديـــدة  مقومـــات  مـــن  البحريـــن 
لالســـتثمارات المختلفـــة، ومـــا توفـــره مـــن 
مزايـــا محفزة لتطويـــر بيئة األعمـــال فيها، 
مشـــيًرا إلـــى أهميـــة مواصلة تعزيـــز موقع 
المملكـــة االقتصادي على الخارطة العالمية 
بما يتوافـــق مع رؤيتهـــا االقتصادية 2030 
من خـــالل المبـــادرات والبرامـــج المختلفة 
كان  والتـــي  تســـهيالت  مـــن  تقدمـــه  ومـــا 
لهـــا الـــدور الكبيـــر فـــي تدفـــق المزيـــد مـــن 
مختلـــف  إلـــى  الخارجيـــة  االســـتثمارات 
القطاعـــات الحيوية بالمملكة والتي تســـهم 
فـــي نمـــاء وازدهـــار الوطـــن وتعـــود بالنفع 
علـــى المواطنيـــن.  ونـــّوه ســـموه بضـــرورة 
اســـتمرار البناء على ما تحقق من منجزات 
وخطـــوات متقدمـــة علـــى صعيـــد تطويـــر 

وتعزيـــز  االقتصاديـــة،  المملكـــة  قطاعـــات 
مفهوم االبتكار واإلبداع بما يسهم في رفد 
االقتصـــاد الوطني ودعم أهداف المســـيرة 
البـــالد  عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة.  ولـــدى وصول ســـموه كان في 
االســـتقبال رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن ســـمير نـــاس وعـــدد مـــن أعضاء 
مجلـــس إدارة الغرفـــة. وأشـــار ســـموه إلـــى 
أن مملكـــة البحرين مســـتمرة فـــي تحديث 
وتطويـــر البنيـــة التقنيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع 
التوجهـــات الراميـــة إلى اســـتقطاب المزيد 
من االســـتثمارات، ومواصلـــة فتح المجال 
أمـــام األســـواق العالميـــة ومواءمتهـــا مـــع 
التشـــريعات والقوانيـــن التـــي تســـهم فـــي 
بمـــا يخلـــق  األنشـــطة االقتصاديـــة  زيـــادة 

الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين.
 وأضاف ســـموه أن مملكة البحرين تواصل 
العمـــل علـــى مواكبـــة التطـــور المعلوماتـــي 
الســـريع فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الرقمية 
مـــن خـــالل توظيفهـــا للتقنيـــات الحديثـــة 
بأســـاليب مبتكـــرة على مختلـــف األصعدة 
بما يلبي التطلعات المنشودة نحو مستقبل 
مزدهر ومشرق يعود بالنفع والنماء لصالح 
الجميـــع.  وقـــال ســـموه إننـــا نســـير بخطى 
ثابتـــة نحـــو خلـــق نمـــاذج رائـــدة ومتقدمة 
فـــي قطـــاع األعمـــال مـــن خـــالل مواصلـــة 
رسم السياسيات واالستراتيجيات الرامية 
إلى تســـريع عجلـــة التنمية االقتصادية في 
المملكة. الفًتا ســـموه إلـــى أن انعقاد أعمال 
المؤتمـــر الثامـــن عشـــر ألصحـــاب األعمـــال 
والمســـتثمرين العرب، يعكس مـــا تتميز به 

المملكـــة علـــى صعيـــد تنظيـــم واســـتضافة 
المؤتمـــرات التـــي تســـهم في تعزيـــز مكانة 
المملكـــة علـــى خارطـــة االقتصـــاد العالمي، 
ومـــا توفره مثل هذه المؤتمرات من منصة 
مهمة وحيوية تستقطب مختلف الخبرات 
العالميـــة فـــي قطـــاع األعمال واالســـتثمار، 
مشـــيًرا إلى المشـــاركة الفاعلة التي يحظى 
بها المؤتمر الثامن عشـــر ألصحاب األعمال 
والمســـتثمرين العرب، بما يخلق المزيد من 

الفرص االستثمارية الواعدة.
 وقـــد ألقـــى رئيس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن ســـمير نـــاس خالل حفـــل افتتاح 

المؤتمـــر الثامـــن عشـــر ألصحـــاب األعمـــال 
والمســـتثمرين العرب، كلمة أكد فيها أهمية 
إنشـــاء بنيـــة تحتيـــة تشـــريعية وتعليميـــة 
وتجاريـــة وصناعية رقمية تواكب التحول 
لالقتصـــاد الرقمـــي، الفًتا إلى ضـــرورة بناء 
مراكز دراسات وأبحاث متخصصة لتسريع 
تحـــول المنطقـــة من مســـتهلك إلـــى مطور 
قـــادر علـــى المنافســـة، والعمل علـــى إقامة 
شراكات فعلية تكفل نقل المعرفة، وتسهم 
فـــي خلـــق مزيد مـــن الفرص النوعيـــة أمام 
رواد األعمـــال.  وقد أعرب صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 

النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء عن 
شـــكره وتقديـــره لجهـــود رئيـــس وأعضـــاء 
غرفة تجـــارة وصناعة البحرين في تنظيم 
فعاليـــات المؤتمـــر الثامـــن عشـــر ألصحاب 
ودورهـــا  العـــرب،  والمســـتثمرين  األعمـــال 
فـــي إبراز هـــذه الفعالية بالصورة المشـــرفة 
ومـــا توفـــره مـــن فرصة كبيـــرة فـــي تعزيز 
قطـــاع األعمـــال واالســـتثمار، متمّنًيا لكافة 
المشـــاركين التوفيـــق والنجاح فـــي أعمال 
المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز 
ريـــادة األعمال واالبتكار الرقمي في الدول 

العربية.

المنامة - بنا

تعزيز مفهوم االبتكار واإلبداع بما يرفد االقتصاد والتنمية
نيابة عن جاللة الملك.. سمو ولي العهد يفتتح المؤتمر الـ18 ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب

البناء على ما تحقق من 
منجزات وخطوات متقدمة 

على صعيد تطوير قطاعات 
المملكة االقتصادية

تحديث وتطوير البنية التقنية 
بما يتوافق مع التوجهات 
الرامية الستقطاب المزيد 

من االستثمارات
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تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة الجلســة االعتيادية 
األســبوعية لمجلــس الــوزراء وذلــك بقصــر القضيبية صباح أمــس، وقد أدلى 

األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
بنتائـــج الزيـــارة التي قـــام بها عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة إلى جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة والمباحثات 
التـــي أجراهـــا مـــع رئيـــس جمهورية 
عبدالفتـــاح  أخيـــه  العربيـــة  مصـــر 
السيســـي والتـــي تناولـــت العالقات 
اإلقليميـــة،  والتطـــورات  األخويـــة 
ووصف ســـموه الزيـــارة بأنها خطوة 
معـــززة للتعـــاون والتضامـــن العربي 
في مواجهـــة التحديات التي تحدق 
باألمـــة العربيـــة وفـــي تطويـــر آليات 
ســـموه  مشـــيدا  الثنائـــي،  التعـــاون 
تربـــط  التـــي  المتميـــزة  بالعالقـــات 
البلدين الشقيقين وبما تحظى به من 
رعاية مـــن قيادتي البلديـــن لتوثيق 
أواصرهـــا ولتنميتهـــا وتطويرها في 

المجاالت كافة.
ثم رحب صاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء بالمشـــاركين 
في المؤتمر والمنتدى اللذين يعقدان 
برعايـــة ســـامية مـــن قبـــل صاحـــب 

الجاللـــة الملك، وهما مؤتمر أصحاب 
العـــرب  والمســـتثمرين  األعمـــال 
األعمـــال  لـــرواد  العالمـــي  والمنتـــدى 
تســـتضيفهما  اللذيـــن  واالســـتثمار 
مملكة البحرين حاليًا، منوهًا ســـموه 
بما تمثلـــه االســـتثمارات العربية من 
أهمية في ازدهار المنطقة وتحسين 
اقتصادياتها، وأثنى ســـموه على دور 
رواد األعمـــال فـــي مواكبـــة التطـــور 
االقتصـــادي العالمـــي واالعتماد على 
االبتـــكار التكنولوجـــي والرقمـــي في 

الريادة واإلنتاجية.
الســـمو  صاحـــب  أشـــاد  ذلـــك،  بعـــد 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بجائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية 
العمـــل  تكريـــس  فـــي  وبإســـهاماتها 
فيمـــا  وإبـــرازه،  العالمـــي  اإلنســـاني 
أحـــاط نائب رئيس مجلـــس الوزراء، 
رئيس مجلـــس أمناء جائزة عيســـى 
لخدمة اإلنسانية سمو الشيخ محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة المجلس على 
االســـتعدادات للحفـــل الـــذي ســـيقام 
تحت الرعاية الملكية السامية اليوم 
لإلعالن عن الفائـــز بهذه الجائزة في 

نسختها الرابعة 2018 - 2019.

المنامة - بنا

رئيس “الطاقة 
المستدامة” يتولى تنفيذ 

الخطة الوطنية لكفاءة 
الطاقة والطاقة المتجددة

إحالة مشروع المدينة 
األنيقة إلى اللجنة الوزارية 
للمشاريع التنموية والبنية 

التحتية لدراسته

تعديل قانون غرفة 
التجارة والصناعة لتعزيز 
دورها في المشهدين 

االقتصادي واالستثماري
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سمو ولي العهد يتلقى شكر وتقدير رئيس “الغرفة”
تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقية شكر وتقدير من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس بمناسبة افتتاح المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال 

والمستثمرين العرب، وفيما يلي نص البرقية:

 صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة حفظه هللا

ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 يشـــرفنا باألصالة عن نفســـي ونيابة عن 
أعضـــاء مجلـــس إدارة غرفـــة البحريـــن 
واألســـرة التجارية والصناعيـــة بالمملكة 

فعاليـــات  فـــي  المشـــاركين  وجميـــع 
المؤتمر الثامن عشـــر ألصحـــاب األعمال 
انطلقـــت  الـــذي  العـــرب  والمســـتثمرين 
فعالياته مساء أمس تحت رعاية سامية 
من حضرة صاحـــب الجاللة عاهل البالد 
إلـــى مقـــام ســـموكم  نرفـــع  المفـــدى، أن 
الكريـــم أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر 
واالمتنـــان علـــى تشـــريفنا بحضور حفل 

افتتاح المؤتمر، ممـــا كان له عظيم األثر 
فـــي إنجـــاح الحفـــل، وأكد مـــدى اهتمام 
سموكم حفظكم هللا بدعم جهود الغرفة 
في مجال استقطاب فعاليات اقتصادية 

نوعية إقليمية وعالمية.
 كما نقّدر عالًيا ما قدمتموه وتقدمونه من 
دعـــم ال محدود ومســـاندة كبيرة للغرفة 
وللقطـــاع التجـــاري، من خـــالل حرصكم 

المؤتمـــر،  افتتـــاح  حفـــل  حضـــور  علـــى 
مستذكرين بكل اعتزاز وتقدير جهودكم 
الطيبـــة فـــي تهيئة البيئـــة المواتية لدفع 
عجلة التنمية والمضي في تنفيذ رؤاكم 
االقتصادية المســـتقبلية التي ستنعكس 
آثارهـــا على االقتصـــاد الوطنـــي بصورة 
مباشرة وبالتالي توفير المزيد من فرص 
ـــا من خالل  العمـــل للمواطنيـــن، وخارجيًّ
تعزيـــز الثقـــة في مناخ وبيئة االســـتثمار 

في مملكة البحرين.
مثمنيـــن فـــي هـــذا المقـــام مـــا تطرحونه 
حفظكـــم هللا من مرئيـــات ورؤى وأفكار 
العمـــل  مســـتقبل  تجـــاه  وقّيمـــة  نّيـــرة 

هللا  بـــإذن  لهـــا  ســـيكون  االقتصـــادي، 
كل النجـــاح والتوفيـــق، كمـــا نعـــرب عـــن 
خالـــص اعتزازنا لما تبدونـــه من تواصل 
مـــع القطـــاع الخاص الذي ســـيكون دوًما 
مســـانًدا وداعًمـــا لتوجهاتكـــم وخططكم 
وبرامجكـــم الرامية إلى رفعـــة اقتصادنا 

الوطني.
 نجّدد الشـــكر والتقدير لسموكم الكريم، 
التوفيـــق والنجـــاح  لكـــم دوام  متمنيـــن 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن التطـــور التنمـــوي 
والحضـــاري واالقتصـــادي لهـــذه المملكة 
الغاليـــة فـــي هذا العهـــد الزاهـــر لصاحب 
الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، 

الحكومـــة  تقدمـــه  الـــذي  الدعـــم  وكل 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء الموقر، لتكـــون مملكة البحرين 
كمـــا هـــي دائًما ســـائرة بعزم في مســـيرة 
التحديـــث والتطويـــر. وفقكـــم هللا دوًما 
ومّتعكـــم  والصـــالح،  الخيـــر  فيـــه  لمـــا 
مســـيرة  لتواصلـــوا  والعافيـــة  بالصحـــة 
العطـــاء واإلنجاز إن شـــاء هللا. وتفضلوا 
يـــا صاحب الســـمو الملكـــي األمير بقبول 

أصدق مشاعر االحترام والتقدير،
ودمتم بعون هللا سالمين.

 سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة - بنا

بعدها نظـــر المجلس في المذكرات المدرجة 
مـــن  بشـــأنها  واتخـــذ  أعمالـــه  جـــدول  علـــى 

القرارات ما يلي:
علـــى  بنـــاء  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  أوالً: 
توصيـــة اللجنة التنســـيقية برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء بأن 
تؤول رئاســـة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ 
الخطـــة الوطنيـــة لكفـــاءة الطاقـــة والخطـــة 
الوطنية للطاقة المتجـــددة إلى رئيس هيئة 
تمثيـــل  إليـــه  ويعهـــد  المســـتدامة،  الطاقـــة 
مملكـــة البحرين في الوكالـــة الدولية للطاقة 

المتجددة.
ثانيـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى خطـــة 
شـــاملة لتطويـــر خليـــج توبلـــي تحافظ على 
طبيعتـــه البيئية وتجّمـــل المنطقة المحيطة 
بـــه وتحّســـن دورات حركـــة الميـــاه وتدفقها 

فيـــه، وتقـــوم الخطـــة التـــي اطلعـــت عليهـــا 
اللجنـــة التنســـيقية والتي اســـتعرضها وزير 
المالية واالقتصاد الوطني على حلول تتعلق 
بتحســـين حركة تدفـــق المياه عبـــر الخليج، 
وحفر وتوسعة القناة المائية الواقعة جنوب 
المعاميـــر ليبلغ عرضها 270 مترًا بدالً من 30 
متـــرًا كما هو حاليًا، باإلضافة إلى إنشـــاء 12 
ممـــرًا مائيًا إضافيـــًا بطول إجمالـــي يبلغ 70 
متر في المعبر المائي الذي يقع أســـفل شارع 
الشـــيخ جابر األحمد الصباح )معبر المعامير( 
والـــذي يتكـــون حاليـــًا فقـــط مـــن 6 ممـــرات 
مائيـــة وبطول إجمالي ال يزيـــد عن 23 متر. 
كمـــا تتضمن خطة تطوير خليـــج توبلي في 
المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير المالية 
واالقتصاد الوطني ووزير األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ دراسة 
هيدروديناميكيـــة لحركـــة الميـــاه وجودتهـــا 

فـــي خليج توبلـــي وتطبيق المرحلـــة الثانية 
الثنائيـــة  المعالجـــة  تحســـين  مشـــروع  مـــن 
باســـتخدام التقنيـــات المتطـــورة، إلى جانب 
العمـــل علـــى توســـعة الطاقـــة االســـتيعابية 
لمحطة خليج توبلي والتوســـع في مشـــروع 

زراعة نبات القرم.
ثالثـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى تعديل 
قانون غرفة تجـــارة وصناعة البحرين وقرر 
إحالة مشـــروع قانـــون بهـــذا الخصوص إلى 
مجلس النـــواب، ويلبـــي التعديـــل متطلبات 
غرفة تجارة وصناعة البحرين واحتياجاتها 
لتعزيـــز دورهـــا فـــي المشـــهدين االقتصـــادي 
الـــذي  النحـــو  علـــى  وذلـــك  واالســـتثماري، 
أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية والتـــي عرضهـــا نائـــب رئيـــس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
أحـــد  إحالـــة  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرر  رابعـــًا: 

العقـــاري وهـــو مشـــروع  التطويـــر  مشـــاريع 
الوزاريـــة  اللجنـــة  إلـــى  األنيقـــة  المدينـــة 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية لدراسته 
ضمن المشاريع المتعثرة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء المذكـــرة التـــي 
عرضهـــا نائب رئيس مجلـــس الوزراء رئيس 

اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع التنموية والبنية 
التحتية.

خامســـًا: وافق مجلس الـــوزراء على مذكرة 
تفاهـــم عرضهـــا وزيـــر الداخليـــة بيـــن وزارة 
الداخليـــة بمملكـــة البحريـــن وإدارة شـــرطة 
األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات  بوســـطن 
للتعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب 

والمعلومات.
أحـــكام  الـــوزراء  مجلـــس  بحـــث  سادســـًا: 
وضوابـــط تنظيـــم عمليـــة الفحـــص الـــدوري 
للكشـــف عـــن األمـــراض الســـارية وبخاصـــة 
للعامليـــن فـــي المطاعـــم والفنـــادق والمحال 
األخرى التي ترتبط بشـــكل مباشـــر بالصحة 
والتأكـــد من خلوهـــم منها، وأحـــال المجلس 
إلى اللجنة التنســـيقية دراسة ذلك من خالل 
مرئيـــات فريـــق العمـــل الـــذي سيشـــكل لهذا 
الغرض مـــن وزارة الصحـــة ووزارة الصناعة 

والتجارة والســـياحة ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.

ثالثـــة  الـــوزراء  اســـتعرض مجلـــس  بعدهـــا 
تقاريـــر وزاريـــة، األول مـــن وزيـــر الخارجية 
بشـــأن المشاركة في اجتماع وزراء خارجية 
رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا )اآلســـيان( 
التـــي عقـــدت في بانكـــوك مؤخـــرًا وتم على 
هامشـــها التوقيع على وثيقة انضمام مملكة 
البحريـــن إلـــى معاهـــدة الصداقـــة والتعاون 
فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا، والثاني مـــن وزير 
المواصالت واالتصاالت بنتائج زيارة العمل 
إلى وكالة اإلمـــارات للفضاء وجامعة خليفة 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مؤخرًا، 
والثالث من وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
عن نتائـــج القمة العربية للذكاء االصطناعي 
لعـــام 2019 التي عقـــدت بالمملكـــة األردنية 

الهاشمية مؤخرا.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

الموافقة على خطة شاملة لتطوير خليج توبلي 
سمو ولي العهد يشيد بنتائج زيارة جاللة الملك لمصر وبدورها في تعزيز التضامن العربي



رفعـــت قرينـــة عاهـــل البالد، رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة عظيـــم الشـــكر واالمتنـــان 
لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة بمناســـبة 
ختام أعمال الدورة السادسة ألعمال 
المجلـــس، مؤكـــدة أن مـــا يحظـــى به 
المجلس مـــن دعم مـــن جاللته حقق 
– بفضـــل مـــن هللا - نتائـــج متقدمـــة 
لمشـــاركة المرأة البحرينيـــة وقدرتها 
الواضحـــة علـــى تعظيـــم مكتســـبات 
الوطـــن ومنجزاتـــه، والتي نجدها قد 
تجـــاوزت في عطائها حـــدود وطنها، 
لتصـــل أصداؤهـــا المتميـــزة للمجتمع 
الدولـــي الـــذي بـــادر بـــدوره باعتمـــاد 

تجاربنا الوطنية في هذا المجال.
الملكـــي  الســـمو   واعتبـــرت صاحبـــة 
للـــدورة  الرابـــع  االجتمـــاع  خـــالل 
السادســـة للمجلس الذي أقيم مســـاء 
أمـــس أن المســـاندة الملكية ســـارعت 
من خطى المجلس لتواكب متطلبات 
التنميـــة واســـتوعبت طمـــوح المـــرأة 
البحرينية كشريك متكافئ مع الرجل 
في بناء المجتمع بالنظر إلى ما تملكه 
البحرين من كفاءات نسائية متسلحة 
بالعلـــم والمعرفة، ومـــا تتحلى به من 

وعي وحسٍّ وطنيٍّ عاٍل.
 كما قدمت ســـموها الشـــكر والتقدير 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  للحكومـــة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، ومســـاندة ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، مشـــيدة فـــي هـــذا اإلطار 
بمـــا صدر مؤخًرا عن المجلس باتخاذ 
التدابيـــر وتطبيـــق الموازنـــات التـــي 
تلبي احتياجات المرأة على المستوى 
الحكومـــي وتضمـــن المحافظـــة على 

تكافـــؤ الفـــرص بيـــن المـــرأة والرجل 
بشـــكل متســـاو، إلى جانـــب الموافقة 
علـــى نتائج التقريـــر الوطني للتوازن 
بين الجنسين 2017– 2018 وتشكيل 
لجنة مشـــتركة بيـــن المجلس األعلى 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزارة  للمـــرأة، 
مجلـــس  شـــؤون  ووزارة  الوطنـــي، 
توصيـــات  تنفيـــذ  لمتابعـــة  الـــوزراء 
التقرير المذكور بالتعاون مع الجهات 

ذات العالقة.
 كمـــا أعربـــت قرينة العاهل عن شـــكر 
وتقديـــر ســـموها لعضـــوات المجلس 
األعلى للمرأة إزاء ما تم تقديمه خالل 
هـــذه الـــدورة مـــن أفـــكار ومقترحات 

ومشـــاركات كانـــت جميعهـــا موفقـــة 
وســـاهمت فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن 
المكتســـبات ألعمال المجلس األعلى 
للمرأة وللمرأة البحرينية بشكل عام.

للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  واعتمـــد 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  برئاســـة 
خـــالل اجتماعه أمـــس موضوع يوم 
المرأة البحرينيـــة للعام المقبل 2020 
فـــي  البحرينيـــة  بالمـــرأة  لالحتفـــاء 
“مجـــال العمل الدبلوماســـي”، كما أقّر 
المجلس التســـمية النهائيـــة للنموذج 
كافـــة  اكتمـــال  فـــي ضـــوء  الوطنـــي 
متكامـــالً  نموذجـــًا  ليكـــون  مفرداتـــه 
لتحقيـــق “التوازن بين الجنســـين في 

التنمية”. 
العـــام  األميـــن  عرضـــت  ذلـــك،  إلـــى   
للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
خالل االجتماع تقريـــر األمانة العامة 
االجتمـــاع  قـــرارات  متابعـــة  بشـــأن 
الثالث للمجلس األعلى للمرأة، إضافة 
إلى تقريـــر األمانة العامة حول نتائج 
للمجلـــس  السادســـة  الـــدورة  أعمـــال 

األعلى للمرأة للفترة 2019-2017.
جانًبـــا  األنصـــاري  اســـتعرضت  كمـــا   
التـــي  التنفيذيـــة  اإلجـــراءات  مـــن 
إصـــدار  بشـــأن  المجلـــس  اتخذهـــا 
الخطة االســـتراتيجية لتنفيذ الخطة 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينية 

)2022-2019(، إلـــى جانـــب الجهـــود 
المجلـــس  يبذلهـــا  التـــي  المســـتمرة 
المـــرأة  احتياجـــات  إدمـــاج  لمتابعـــة 
البحرينيـــة في جميـــع برامج التنمية 
الشـــاملة، واستدامة الجهود الوطنية 
لتقدم المرأة التي ترتقي باالســـتقرار 
األســـري وترفـــع مـــن مســـاهمتها في 
االقتصـــاد الوطني من خالل تضمين 
لنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة  برامـــج 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي برنامج عمل 

الحكومة.
 وعرضـــت األميـــن العـــام عـــدًدا مـــن 
بالتقـــدم  الصلـــة  ذات  المؤشـــرات 
المـــرأة  تحـــرزه  الـــذي  المســـتمر 

البحرينيـــة علـــى المســـتوى الدولـــي، 
مختلـــف  فـــي  تنافســـيتها  وزيـــادة 
األنصـــاري  واســـتعرضت  المجـــاالت، 
أبـــرز أولويات عمـــل المجلس األعلى 
للمـــرأة خـــالل مرحلة العمـــل القادمة 
والمتمثلة في رفع مستويات الخبرة 
الوطنيـــة في شـــؤون وقضايـــا المرأة 
وتطوير التشـــريعات والقوانين ذات 
العالقـــة بالشـــأن األســـري والحقوقي 
لرفـــع  الداعمـــة  األنظمـــة  وتطويـــر 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  مســـاهمات 
مجاالت علوم المســـتقبل وبما يسهم 
في تعظيم مشاركة المرأة البحرينية 

في المسيرة التنموية الشاملة.

صاحبة السمو الملكي في االجتماع جانب من االجتماع

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اعتماد موضوع يوم المرأة البحرينية 2020 بعنوان “المرأة في مجال العمل الدبلوماسي”
األميرة سبيكة: مسيرة المجلس ماضية في تنفيذ الرؤية الملكية ويحق للبحرين أن تفخر بإنجازات نسائها

سمو الشيخ خليفة بن علي

عوالي- المحافظة الجنوبية

تحت رعاية سمو محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفة، تنظـــم المحافظة وبالتعـــاون مع جمعية 
الســـكري البحرينية وشـــركة بابكو، فعالية صحية وتوعوية، 
تزامًنا مع اليوم العالمي للســـكر، وذلك يوم الخميس الموافق 
14 نوفمبر بقاعة نادي بابكو بالعوالي، وذلك ضمن توجيهات 

ســـمو المحافـــظ لتعزيـــز الدور الـــذي تقوم بـــه المحافظة في 
تفعيـــل الشـــراكة المجتمعيـــة واحتضـــان المبـــادرات الحيـــة 
النموذجيـــة والرائـــدة. وتعـــزز هـــذه الفعالية الـــدور اإليجابي 
للفعاليـــات الصحيـــة والمجتمعيـــة الهادفـــة، ونشـــر الثقافـــة 
اإليجابية بين أفراد المجتمع، وإبراز التنســـيق المشـــترك بين 

القطاع األهلي والخاص في هذه المبادرات االستثنائية.
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المنامة - بنا

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

اســـتقبل نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة 
رئيـــس مستشـــاري  أمـــس،  بمكتبـــه صبـــاح 
المتجـــددة  للطاقـــة  الســـابع  الجيـــل  شـــركة 
والبيئـــة األميركية تيـــري تامينين.   ورّحب 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد بتامينيـــن، 
مشـــيًدا ســـموه بالجهود التي تبذلها الشركة 
في ســـبيل الحفـــاظ علـــى البيئـــة والتصدي 
لتغييـــر المنـــاخ، مثنًيـــا ســـموه علـــى حـــرص 

الشـــركة ومســـاهماتها الفاعلـــة فـــي االرتقاء 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  تجـــاه  بدورهـــا 
والبيئيـــة مـــن خـــالل أنشـــطتها ومشـــاريعها 
وبرامجها الرائدة.   من جانبه، أثنى تامينين 
على الجهود المتميـــزة التي يبذلها المجلس 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  للبيئـــة  األعلـــى 
والدولـــي من أجـــل تعزيز المفاهيـــم البيئية، 
وتوعيـــة المجتمع علـــى الحفاظ على البيئة، 
مشـــيًدا بالجهود الحثيثة التي يوليها سموه 
في سبيل الحفاظ على البيئة في البحرين.

صّرحـــت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء أنها 
عملـــت فـــي الســـنوات األخيـــرة علـــى 
طـــرح العـــدادات الذكيـــة لتحـــل محل 
العـــدادات الميكانيكية أســـوًة بالدول 
تصنيـــع  وأن  الســـّيما  المتقدمـــة، 
العـــدادات الميكانيكيـــة بـــات معدوًما 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة.  وأكـــدت الهيئة 
فـــي تصريحهـــا، أن العـــدادات الذكية 
المســـتخدمة تحمل العديد من المزايا 
العـــدادات األكثـــر  للمشـــتركين، فهـــي 

دقة، وذلك لرصدها االستهالك الفعلي 
ا ودون تدخل بشري. آليًّ

الذكيـــة  العـــدادات  أن  أكـــدت  كمـــا   
المستخدمة في المملكة يتم اختيارها 
وفق معايير عالميـــة عالية وبعد عمل 
اختبارات نوعية لهـــذه العدادات، إلى 
جانـــب فحوصـــات دقيقة للعـــداد قبل 
تركيبه للمشـــترك من خالل اختبارات 

روتينية لكل عّداد.
 وأورد التصريـــح بأنهـــا تعتبـــر األكثـــر 
المشـــترك  ألجهـــزة  لحمايتهـــا  أماًنـــا 

من خـــالل تســـجيل أي خلـــل يقع في 
الكهرباء عبر النظام اآللي، إضافة إلى 
إمكانيتهـــا لفصل التيار الكهربائي عند 
وجود أحمال زائدة على الكهرباء مما 
يحمي المشـــترك من التعـــرض للخطر 
الناتـــج عن ذلك.  وأردف أن العدادات 
الذكية مســـتقبالً ستســـاعد المشـــترك 
على مراقبة استهالكه للكهرباء والماء 
مـــن خـــالل التطبيقات الذكيـــة، حيث 
سيســـتطيع المشـــترك تحديد األجهزة 
األكثـــر اســـتهالًكا للكهرباء فـــي منزله، 

خاصة وأن غالبية األجهزة الكهربائية 
ممـــا  مؤخـــًرا  الذكـــي  النظـــام  تعتمـــد 
يمّكن المشـــترك ربطها بالعداد الذكي، 
يأتـــي ذلـــك مـــن خـــالل خدمـــة إدارة 
األحمـــال الكهربائيـــة التـــي ســـتطلقها 
الهيئة مستقبالً عن طريق التطبيقات 
الذكية، كما تســـاهم العـــدادات الذكية 
في ســـرعة تفعيل حســـابات الكهرباء 
والماء للمشتركين، حيث يمكن للهيئة 
تفعيـــل حســـاب الكهربـــاء فـــي نفـــس 

الوقت الذي يتم تقديم فيه الطلب.

خالل االستقبال

 مشيًدا بالجهود التي تبذلها الشركة في سبيل الحفاظ على البيئة والتصدي لتغيير المناخ

ــة ــي ــوذج ــم ــن ــادرات ال ــ ــب ــ ــم ــ ــان ال ــضـ ــتـ ــمــجــتــمــعــيــة واحـ ــة ال ــراكـ ــشـ ــل الـ ــي ــع ــف بـــإطـــار ت

ــى مــــراقــــبــــة اســـتـــهـــاكـــهـــم ــ ــل ــ ــن ع ــيـ ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ ــد الـ ــ ــاع ــ ــس ــ ت

فيصل بن راشد يستقبل مستشار “الجيل السابع للطاقة المتجددة”

الســـكري عـــن  توعويـــة  فعاليـــة  يرعـــى  الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو 

“الكهرباء”: العدادات الذكية دقيقة ومطّبقة بدول الجوار

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

 إلى الزميل

محـمـد بــحر
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والــــــــدته
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان



أنـــاب رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، محافظ 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
خليفة آل خليفة لحضور حفل تخريج الفوج 
الرابع عشـــر من طلبـــة الجامعة األهلية، الذي 
أقيـــم مســـاء أمس بفنـــدق الخليـــج، بحضور 
األمنـــاء  ومجلـــس  الجامعـــة  إدارة  مجلـــس 
واإلداريـــة،  األكاديميـــة  الهيئتيـــن  وأعضـــاء 

وأولياء أمور الطلبة الخريجين.
ونقل سمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة تحيـــات وتهنئـــة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيس الـــوزراء للخريجيـــن وأولياء 
أمورهم، وتمنيات سموه لهم استمرار النجاح 

والتفوق في مسيرتهم المستقبلية.
وأكـــد ســـموه أن االهتمام بالقطـــاع التعليمي 
وتطويـــره يشـــكل أحد الركائز األســـاس التي 
تعتمد عليها الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء في جميـــع برامجها 
وخططهـــا التنمويـــة، وأنهـــا تحـــرص على أن 
يكـــون التعليـــم فـــي مملكـــة البحريـــن مواكًبا 
ألحدث النظم العلمية والتعليمية في العالم.

وقال سموه إن مملكة البحرين، وهي تحتفل 
هـــذا العـــام بمئوية التعليـــم، تفتخر بما وصل 
إليـــه قطـــاع التعليـــم بمختلـــف مراحلـــه مـــن 
تطور شـــامل يتواكب مع ما تشـــهده المملكة 
مـــن نمـــاء في مختلـــف أوجه الحيـــاة، والتي 
كان للتعليـــم إســـهامه البـــارز والمؤثـــر فيمـــا 
وصلـــت إليـــه المملكة من تطـــور ونجاح على 
المســـتويات كافة في ظل مـــا للعلم والتعليم 
مـــن قيمة وأثـــر في قيـــادة األمم والشـــعوب 

نحو التقدم والنماء.
وأشـــاد ســـموه بالـــدور الفاعل الـــذي يقوم به 

القطاع الخاص في دعم مسيرة التعليم في 
البحريـــن، والـــذي يلقى كل الدعم واإلســـناد 
مـــن جانـــب الحكومـــة؛ إيماًنـــا بأهميتـــه فـــي 
تعزيـــز البيئة التعليمية ورفـــد قطاع التعليم 
بالمـــوارد واإلمكانـــات الالزمـــة لتطويـــره بما 
يدعـــم جهـــود المملكـــة فـــي مجـــال التنميـــة 
تســـاهم  واعـــدة  أجيـــال  وتنشـــئة  البشـــرية 
فـــي  والتقـــدم  النمـــاء  فـــي جهـــود  بفعاليـــة 

مختلف المجاالت. 
الجامعـــة  بمـــا تمثلـــه مســـيرة  ونـــوه ســـموه 
األهليـــة من نمـــوذج لإلصـــرار والعزيمة على 
تحقيـــق أعلى المســـتويات والمراتب العلمية 
المتقدمة في التصنيفات الوطنية والعالمية، 
مـــن خـــالل ما توليه مـــن حرص علـــى تأهيل 
طالبها وصقـــل مهاراتهم العلميـــة والحياتية 
ببرامـــج ومناهـــج دراســـية عصريـــة تجعلهم 
وهـــم  العمـــل  ســـوق  ولـــوج  علـــى  قادريـــن 
مرتكزيـــن علـــى قاعـــدة قويـــة مـــن المعرفـــة 

والعلم الذي يفيدون به أنفسهم ووطنهم.
وأعـــرب ســـمو محافظ الجنوبيـــة عن خالص 
التهاني والتبريكات للخريجين وأسرهم بهذه 
المناســـبة، مشـــيدا بجهـــود قيـــادات الجامعة 
واإلداريـــة،  األكاديميـــة  كواردهـــا  وجميـــع  
مؤكـــدا ســـموه أهميـــة أن يـــدرك الطـــالب أن 
التخـــرج ليس نهاية المطـــاف وإنما هو بداية 
لمرحلة جديدة تحتاج إلى اســـتمرار المثابرة 
والجهد واالســـتزادة من العلم والمعرفة الذي 
يســـهم فـــي تطويـــر قدراتهـــم ومهاراتهم بما 
يمكنهـــم مـــن أن يكونـــوا أكثر نجاحـــا وتفوق 

في حياتهم العملية. 
من جانبه، توجه الرئيس المؤســـس للجامعة 
عبـــدهللا  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  األهليـــة 
الحواج في كلمة له، بخالص الشكر والتقدير 

إلـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
علـــى تفضلـــه برعايـــة حفـــل تخريـــج الفـــوج 
الرابـــع عشـــر مـــن طلبـــة الجامعة، قائـــال “إنها 
لمناســـبة جليلـــة تلـــك التـــي تجمعنـــا في هذا 
الرحـــاب الرائع ونحـــن في معية قائـــد ملهم، 
فباســـم  نهضـــة.  وصانـــع  مســـيرة،  وراعـــي 
جامعتنـــا األهليـــة نرفـــع إلـــى المقـــام الكريـــم 
األمانـــي  وأنبـــل  وأصدقـــه،  الحـــب  أخلـــص 
وأعظمها، وأعطر التهاني بنجاح الفحوصات 
الطبيـــة ســـائلين المولـــى عـــز وجـــل أن يديم 
عليكم نعمة الصحة والعافية ولوطننا الغالي 

دوام الرقي واالزدهار”.
وأكـــد أن مـــا حققته الجامعة مـــن نجاح جاء 
بمثابـــة الثمـــرة اليانعـــة مـــن ثمـــار المشـــروع 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الكبيـــر  اإلصالحـــي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة إذ لم يدخر سموه 
جهًدا في سبيل النهوض بمسيرتنا التعليمية 
العلمـــي  التفـــوق  منصـــات  علـــى  ووضعهـــا 
واإلبـــداع التنويري، وولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، الذي وضع اللمســـات النهائية على 
المخطـــط العمراني المتكامل لمدينة ســـلمان 
النموذجيـــة لتكون الجامعة األهلية في مركز 
قلبهـــا النابـــض وفـــي محـــور حركتهـــا الدائبة 
منارة علمية شامخة وقيثارة إبداع وإشعاع 

حضاري على مر األزمنة والعصور.
وتوجـــه بالشـــكر والتقديـــر الكبيـــر إلى جميع 
الجهات المشـــرفة على المنظومـــة التعليمية 
فـــي البحريـــن وفـــي مقدمتهـــم نائـــب رئيس 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس 

للتعليـــم والتدريـــب ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، ووزيـــر التربيـــة والتعليم 
رئيس مجلس التعليم العالي واألمانة العامة 
للمجلـــس وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب 

ماجد النعيمي.
وأشـــار الحواج إلـــى أنه تم البـــدء في اتخاذ 
الخطوات التنفيذية لتشييد الحرم الجامعي 
بمدينة ســـلمان بعـــد أن تم اعتمـــاد المخطط 
النهائي لها، الفتا إلى أن الجامعة نجحت في 
االعتماد المؤسســـي من قبل مجلس التعليم 
العالـــي والحصـــول علـــى شـــهادة واســـتيفاء 
متطلبـــات الجـــودة مـــن قبـــل هيئـــة جـــودة 
التعليـــم والتدريـــب، فضـــال عـــن اســـتمرارها 
فـــي موقعها المتقدم ضمن أفضل 50 جامعة 
على مســـتوى الوطن العربي، حسب تصنيف 
للعـــام  العالميـــة   ”QS“ إس  كيـــو  مؤسســـة 
2020، إضافـــة إلى حصولها على المركز 201 
عالمًيـــا فـــي تصنيف مؤسســـةالتايمز للتعليم 
العالـــي، وذلك في تحقيقها ألهـــداف التنمية 

المستدامة من قبل منظمة األمم المتحدة.
مـــن ناحيتـــه، أكـــد رئيـــس الجامعـــة األهليـــة 
منصور العالي فـــي كلمة أن منظومة التعليم 
والمعرفة بفضل الدعم والرعاية الكريمة من 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قطعت 
األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  كبيـــرة  خطـــوات 
التعليميـــة والبحثيـــة والمجتمعية، معربا عن 
خالص الشكر والتقدير والعرفان لسموه على 

رعايته الكريمة للحفل.
وقـــال “باألصالـــة عـــن نفســـي، وبالنيابـــة عن 
أهـــدي  األهليـــة،  الجامعـــة  منتســـبي  جميـــع 
تخرج هذا الفوج من أبنائي الطلبة إلى عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
وللمنظومـــة التعليميـــة المباركـــة متمثلة في 
نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس 
األعلى للتعليم والتدريب سمو الشيخ محمد 

بن مبارك آل خليفة”.
وأكـــد أن الجامعة األهلية ســـعت جاهدة عبر 
خططهـــا اإلســـتراتيجية إلـــى تخريـــج أفواج 
قادرة علـــى العطاء والتعلم الذاتي المســـتمر 
مدعمـــة بالعديد مـــن المهارات الهامـــة ومنها 
طـــرق التفكيـــر والتحليل والمهـــارات العملية 
الخريجـــون؛  إليهـــا  يحتـــاج  التـــي  والعلميـــة 

لالنخراط في فضاء الحياة الواسع.
وأشار إلى أن الجامعة عملت جادة إلى إثبات 
مكانتهـــا علـــى المســـتوى الوطنـــي والعالمي، 
فكان ثمرة ذلك أن تتربع على قوائم الجودة 
فـــي األداء المؤسســـي والبرامجـــي؛ اســـتناًدا 
لتقديـــرات هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب، 
وأن تتصـــدر قوائـــم الجامعـــات العربيـــة في 
عدد مـــن التصنيفات العالميـــة؛ كما تم إدراج 
برامج األهلية في قائمة هيئة جودة التعليم 
والتدريـــب، وحصـــد عدد من أســـاتذتها على 
تقديـــرات نتيجة تميـــز عطاءاتهم كأفضل 3 

% من الباحثين في العالم العربي.
وأعربـــت أمينـــة الحمـــدان فـــي الكلمـــة التي 
ألقتهـــا باســـم الخريجيـــن والخريجـــات عـــن 
الســـمو  لصاحـــب  والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص 
الملكي رئيس الـــوزراء على رعايته الكريمة، 
قائلـــة “إنـــه لمـــن دواعـــي فخـــري واعتـــزازي، 
وأنا أتحـــدث بالنيابة عـــن زمالئي وزميالتي 
الخريجيـــن والخريجات أمـــام حفلكم البهي، 

أن نكـــون الرعايـــة والحنـــو من قائد مســـيرة، 
وبانـــي نهضة وطـــن..”، مضيفة “شـــكًرا لكم.. 
شـــكًرا لكـــم يا صاحب الســـمو علـــى تفضلكم 
الكريـــم برعاية هذا المهرجـــان العلمي البديع 
فـــي تلك الليلـــة العبقرية المباركـــة، وأنا أقف 
أمامكـــم متبركـــة بعبـــاءة التخـــرج، متدثـــرة 
بكلمتـــي المتواضعة، ومعتـــزة بما حملتموني 
إيـــاه مـــن مســـؤولية كبيـــرة كي ألقـــي كلمتي 
هـــذه باألصالـــة عن نفســـي ونيابـــة عن جميع 
خريجي الفوج الرابع عشر من طلبة الجامعة 

األهلية”.
وقالت “أقدم الشـــكر والعرفان لربان السفينة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ على كل مـــا قدمه لنا 
مـــن دعـــم ورعايـــة حتـــى حققنا آمالكـــم فينا 
وأحالمنـــا فـــي الوطن، كما ال يســـعني إلى أن 
أقدم اعتـــزازي وفخـــري بالرعاية المســـتمرة 
مـــن رئيس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، ودعم 
ومـــؤازرة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، وإلـــى وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمي وإلى أساتذتنا الكرام وفي مقدمتهم 

رئيس الجامعة منصور العالي”.
وأكـــدت أن أعظم هدية وأنبـــل عطاء يقدمه 
الغالـــي  للوطـــن  األهليـــة  الجامعـــة  صـــرح 
البحرين هو شـــباب ممتلئ بالعزيمة واإلرادة 
متقـــد بالشـــموخ والبحـــث الدائم عـــن التقدم 
والترقـــي واالزدهـــار، شـــباب يفهـــم فـــي عزة 
الوطـــن ولحمته ويحافظ على إبائه وانتمائه 
ووحدتـــه، وهـــذا الـــذي تعلمنـــاه مـــن صاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء ومن الجامعة.

المنامة - بنا  |   تصوير:خليل ابراهيم

البحرين تحرص على أن يكون التعليم مواكًبا ألحدث النظم العلمية والتعليمية في العالم
سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ خليفة بن علي لحضور تخريج الفوج الـ 14 من طلبة الجامعة األهلية
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المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنـــه 
 ISIN( 1782 تمت تغطية اإلصـــدار رقم
BH000R209940( من أذونات الخزانة 
الحكوميـــة األســـبوعية التـــي يصدرهـــا 
المصـــرف نيابة عـــن حكومـــة البحرين. 
تبلـــغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار 
لفتـــرة اســـتحقاق 91 يومًا تبدأ فــــي 13 
نوفمبـــر 2019 وتنتهـــي فـــي 12 فبرايـــر 
2020، كما بلغ معدل سعر الفائدة عليها 

 2.65 الفائـــدة  بســـعر  مقارنـــة   % 2.59
% لإلصـــدار الســـابق بتاريـــخ 6 نوفمبر 
2019. وبلغ معدل سعر الخصم 99.350 
% وتم قبول أقل ســـعر للمشاركة بواقع 
تغطيـــة  تمـــت  أنـــه  علمـــا   %  99.340

اإلصدار بنسبة 121 %.
كما بلغ الرصيـــد القائم ألذونات الخزانة 
مع هذا اإلصدار مـــا قيمته 2.110 مليار 

دينار.

تغطية أذونات خزانة بـ 70 مليون دينار

”Startup Weekend“ إعالن الشركاء االستراتيجيين لـ
ــن” ــي ــك ــم ــة” و“ت ــي ــم ــن ــت ــي” و“مـــجـــلـــس ال ــنـ ــوطـ ــن بــيــنــهــم “الـ مـ

أعلنــت “Startup Weekend” البحريــن عــن شــركائها االســتراتيجيين فــي النســخة الجديــدة مــن الفعالية، والتي ســوف يســتضيفها خليــج البحرين 
للتكنولوجيــا الماليــة مــن تاريــخ 21 نوفمبــر حتى 24 نوفمبر، تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، وبشــراكة اســتراتيجية مــع بنك البحرين الوطني 

ومجلس التنمية االقتصادية-البحرين وصندوق العمل “تمكين”.

 ”Startup Weekend“ وقد أعلنـــت 
الشـــركاء  مـــن  عـــدد  عـــن  البحريـــن 
المعرفـــة  شـــريك  منهـــم  اآلخريـــن، 
“مجموعة مطوري جوجل-المنامة”، 
جوجـــل  توفرهـــا  منصـــة  وهـــي 
لدعـــم مجموعـــات المطّوريـــن فـــي 
المجتمعات، والشريك الداعم شركة 
اتصاالت البحرين “بتلكو” وشـــركاء 
البحريـــن  جامعـــة  وهـــم  التعليـــم 

وجامعة بوليتكنك البحرين.
تســـمح الفعالية، بمساعدة الشركاء 
فـــي المجتمع، للمشـــاركين بالتعرف 
عـــن كثب علـــى طـــرق التفكير التي 

يتبعها رواد األعمـــال والموارد التي 
يمكن االستفادة منها، باإلضافة إلى 
لقـــاء الخبـــراء والمدربيـــن في بيئة 
عمـــل مالئمة، كما توفر لهم الفعالية 
أيًضا فرصة لقاء شـــركاء محتملين 

من ضمن الحضور. 
يذكـــر أن النظـــام البيئـــي للشـــركات 
الناشـــئة )startups( فـــي البحريـــن 
يشهد تطوًرا ملحوًظا مؤخًرا، وذلك 
بفضـــل المبـــادرات الحكوميـــة التي 
تدعـــم رواد األعمال، وذلك ينعكس 
عبر وجود أكثر من 300 مبادرة في 
القطـــاع الحكومـــي، باإلضافـــة إلـــى 

المبتكـــرة  التنظيميـــة  اإلصالحـــات 
وشبكة المستثمرين الغنّية. 

 ”Startup Weekend“ وفعاليـــة 
البحريـــن هـــي عبـــارة عـــن فعاليـــة 
مرّكـــزة،  ســـاعة   54 لمـــدة  تســـتمر 
تهـــدف إلـــى بنـــاء تطبيـــق للمواقـــع 
اإللكترونيـــة أو للهواتـــف المحمولة 
عمـــل  أســـاس  يشـــّكل  أن  يمكـــن 
موثـــوق به، وذلك خالل فترة نهاية 

األسبوع. 
 وستستمر الفعالية لمدة 3 أيام يتم 
خاللهـــا اســـتعراض المشـــهد الحالي 
للتكنولوجيا المالية، وتحديد معدل 

التغير في توقعات الزبائن مع األخذ 
فـــي اإلعتبار بأن الطلب على توفير 
المنتجات والخدمـــات عبر القنوات 

الرقمية في ازدياد سريع ومّطرد. 
ســـيتم اختيار ومكافـــأة ثالثة فرق 
أفضـــل  ســـتقدم  والتـــي  مشـــاركة 
حيـــث  الفعاليـــة،  خـــالل  عـــروض 
تشتمل المكافآت على جائزة نقدية 
مجزية لكل فريق تتراوح بين 500 
دينار و1,500 دينـــار، باإلضافة إلى 
توفير مســـاحة مالئمة للعمل لفترة 
محـــددة وتوجيـــه مجانـــي ألعضاء 

الفريق.

المنامة - خليج التكنولوجيا المالية

البحرين ودول اآلسيان
تفضـــل عاهـــل البالد حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وأصدر المرسوم رقم )89( لسنة 2019 بانضمام البحرين لمعاهدة 
الصداقـــة والتعـــاون فـــي رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا )دول رابطة 
اآلســـيان( وبروتوكوالتهـــا المعدلة حتى 2010. وانضمـــام البحرين لهذا 
التجمع يشـــكل نقلة نوعية على كل المســـتويات االقتصادية والتجارية 
ويفتـــح المجال لتدفق االســـتثمارات وزيادة التبـــادل التجاري مع دول 
ليست بعيدة عن المملكة وهي دول هامة وقوية ذات إمكانيات وموارد 
طبيعية كبيرة، إضافة إلى القوى البشرية الهائلة والمدربة إذ توجد في 

البحرين أعداد كبيرة من مواطني هذه الدول.
مؤسســـو “اآلسيان” هم تايلند، إندونيسيا، الفلبين، ماليزيا، وسنغافورة. 
وتوســـعت عضويـــة المنظمة لتشـــمل برونـــاي، كمبوديـــا، الوس، ميانمار 
وفيتنـــام. ومن األعضاء الحاليين نجد الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، 
اســـتراليا، الهنـــد، نيوزيلنـــدا، روســـيا، أميـــركا واالتحـــاد األوربـــي )علـــى 
وشـــك( وغيرهـــم. ومن هـــذا يتضح مدى أهمية هـــذا التجمع الذي يضم 
أقـــوى الدول في العالم اقتصاديا، عســـكريا، اجتماعيا، سياســـيا، ثقافيا 

واستراتيجيا.
ولدى رابطة “اآلســـيان” شـــعار عظيم هـــو “رؤية واحـــدة، هوية واحدة، 
مجتمـــع واحـــد”. ويؤكـــد “آســـيان” أن مـــن بيـــن أهدافـــه تســـريع النمـــو 
االقتصـــادي وتحقيق التقـــدم االجتماعي والتنميـــة الثقافية في جنوب 
شـــرق آســـيا من خالل عمل مشـــترك يقوم على روح التعاون والتكافؤ، 
والمشـــاركة مـــن أجـــل تعزيـــز قواعـــد مجتمـــع مزدهر يســـوده الســـالم. 
وإلى جانب ذلك، تحســـين مستوى المعيشـــة لألعضاء وتقوية الحماية 
االجتماعيـــة، وتشـــجيع روابـــط التعاون فـــي التدريب والبحـــث، ودعم 
مـــع  العالقـــات  الزراعيـــة والصناعيـــة والتجاريـــة، وتوطيـــد  األنشـــطة 
المؤسســـات الدولية. كمـــا توضح الرابطة أنها تشـــتغل أيضا على تعزيز 
السالم واالســـتقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة، ووضع اآلليات 
الكفيلـــة بتجنيـــب دول الرابطـــة أي نزاعات. ومن األهـــداف أيضا إقامة 
منطقـــة تجـــارة حرة بين األعضـــاء والدول الجارة وغيرهـــا، يتم خاللها 

إلغاء القيود الجمركية كافة.
واالنضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لدول اآلسيان، سيتيح للبحرين 
فرصا أوســـع لتعزيز التعاون مع هذه الدول وشعوبها. وهذا يفتح الباب 
واسعا لنظرة استراتيجية ثاقبة بعيدة المدى لتحقيق مصالح المملكة.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

ارتفعـــت 10.9 %... و122.6 مليـــون دينـــار إجمالـــي اإليرادات

أرباح “بنك اإلثمار” في 9 أشهر 

ســجل بنــك اإلثمــار صافي ربح خاًصا بمســاهمي البنك بلــغ 2.67 مليون 
دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بزيادة نسبتها 
70.6 % مقابــل صافــي ربــح بلــغ 1.56 مليــون دينــار ســجل فــي الفتــرة 
نفســها 2018. وكان صافــي ربــح فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 
ســبتمبر 2019 قــد بلــغ 5.28 مليــون دينــار، أي ارتفــع بنســبة 10.9 % 

مقارنة بصافي ربح بلغ 4.76 مليون دينار للفترة نفسها 2018. 

صـــرح بذلـــك رئيس مجلـــس إدارة 
بنك اإلثمار صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر عمرو الفيصـــل، في أعقاب 
مراجعـــة وموافقـــة مجلس اإلدارة 
الموحـــدة  الماليـــة  النتائـــج  علـــى 
لفتـــرة التســـعة أشـــهر المنتهية في 

30 سبتمبر 2019. 
وقـــال ســـمو األمير عمـــرو الفيصل 
“يطيـــب لـــي أن أعلـــن بـــأن البنـــك 
يواصل تسجيل زيادة في األرباح. 
وهـــذا خيـــر دليـــل علـــى أن جهـــود 
البنـــك للنمـــو بحيـــث يكـــون قريًبا 
جًدا من العمالء ولتعزيز تجربتهم 
المصرفية تؤتي ثمارها بوضوح”. 

الماليـــة  النتائـــج  “تظهـــر  وأضـــاف 
للبنـــك تســـجيل ارتفاًعـــا ملحوًظـــا 
فـــي األربـــاح لفتـــرة الثالثة أشـــهر 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2019. 
للبنـــك  الماليـــة  النتائـــج  وتتضمـــن 
لهـــذه الفترة صافي ربـــح بلغ 1.19 
مليـــون دينـــار لفترة الثالثة أشـــهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2019، أي 
زيادة بنســـبة 2.8 % مقابل صافي 
ربح بلغ 1.15 مليـــون دينار للفترة 
نفســـها 2018. وكان صافـــي الربح 
الخـــاص بمســـاهمي البنـــك لفتـــرة 
 30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر  الثالثـــة 
ســـبتمبر 2019 قد بلغ 0.56 مليون 
دينار، أي زاد بنسبة 196 % مقابل 
صافي ربـــح بلغ 0.19 مليون دينار 

ُسجل في الفترة نفسها 2018”.
بـــأن  الفيصـــل  األميـــر  واســـتطرد 
“إجمالـــي اإليـــرادات لفترة التســـعة 
أشـــهر 2019 قد بلغ 122.59 مليون 

دينـــار، أي زاد بنســـبة 9.6 % مقابل 
111.82 مليـــون دينار ســـجلت في 
ويتضمـــن   .2018 نفســـها  الفتـــرة 
ذلـــك إجمالي إيرادات لفترة الثالثة 
ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر 
2019 بلغـــت 43.41 مليـــون دينـــار، 
أي بزيـــادة نســـبتها 14.8 % مقابـــل 
37.81 مليـــون دينـــار ســـجلت فـــي 
الفتـــرة نفســـها 2018. وكان الدخل 
أشـــهر  التســـعة  لفتـــرة  التشـــغيلي 
2019 قـــد بلـــغ 59.91 مليون دينار، 
أي انخفـــض بنســـبة 4.6 % مقابـــل 
62.79 مليـــون دينـــار ســـجلت فـــي 
الفترة نفســـها 2018. ويتضمن ذلك 
إجمالي إيرادات لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر بلغ 19.55 
مليون دينار، أي زيادة نسبتها 5 % 
مقابل 20.59 مليون دينار ســـجلت 

في الفترة نفسها 2018”.

نمو األرباح يعكس تعزيز 

تجربة العمالء

مـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي 
للبنـــك أحمـــد عبدالرحيـــم إن نمـــو 
البنـــك  التـــزام  يعكـــس  األربـــاح 
تعزيـــز  مواصلـــة  علـــى  بالتركيـــز 
تجربة العمالء المصرفية. وأضاف 
للبنـــك  العموميـــة  “الميزانيـــة  أن 
انخفضـــت بشـــكل طفيـــف، إذ بلـــغ 
إجمالـــي الموجـــودات 2.93 مليـــار 
دينـــار كما فـــي 30 ســـبتمبر 2019، 
أي بنســـبة انخفاض 6.2 % مقارنة 
بــــ 3.13 مليـــار دينـــار كمـــا فـــي 31 

إجمالـــي  وبلـــغ   .2018 ديســـمبر 
مليـــون   80.37 الملكيـــة  حقـــوق 
دينـــار كما فـــي 30 ســـبتمبر 2019، 
أي بنســـبة انخفاض 5.9 % مقارنة 
بــــ 85.39 مليون دينـــار كما في 31 
ديســـمبر 2018 ويعود ذلك بشـــكل 
رئيس إلـــى انخفاض قيمة الروبية 

الباكستانية”. 
وتابـــع “علـــى الرغـــم مـــن تحديات 
ظروف الســـوق، قـــام البنك بزيادة 
محفظـــة الحســـابات االســـتثمارية 
مليـــون   1,042.69 إلـــى  المطلقـــة 
دينـــار كما فـــي 30 ســـبتمبر 2019، 
أي بزيـــادة نســـبتها 4.8 % مقابـــل 
فـــي  كمـــا  دينـــار  مليـــون   994.78
هـــذا  ويعكـــس   .2018 ديســـمبر 
التحسن في الســـيولة ثقة عمالئنا 
المخلصيـــن و السياســـات الماليـــة 
التكيـــف  علـــى  وقدرتـــه  الحـــذرة 

حسب ظروف السوق”. 
وأوضـــح أن “بنـــك اإلثمـــار ملتـــزم 
التجزئـــة  بنـــوك  إحـــدى  ليصبـــح 

المصرفية الرائدة في المنطقة“.

أفضل مصرف للتمويل 

الشخصي

وفي وقت سابق من العام الجاري، 
حصـــل بنـــك اإلثمـــار علـــى جائـــزة 
أفضل مصرف مـــن حيث التمويل 

الشخصي في البحرين من االتحاد 
العـــرب فـــي  الدولـــي للمصرفييـــن 
حفل متميز عقد في بيروت بلبنان 
فـــي  المصرفييـــن  كبـــار  وحضـــره 

الشرق األوسط. 
كمـــا قـــام البنك أيًضـــا باإلعالن عن 
تدشين خدمة التواصل مع العمالء 
عبـــر تطبيـــق “الواتســـاب”، منصـــة 
التواصل االجتماعي لألعمال التي 
تجربـــة  تحســـين  علـــى  ستســـاعد 

العمالء المصرفية. 
وفـــي شـــهر أكتوبـــر، وكجـــزء مـــن 
جهـــود البنك المتواصلة لتحســـين 
تجربة العمالء المصرفية، قام بنك 
اإلثمـــار بافتتاح فـــرع المحرق في 

موقعه الجديد. 
لبنـــك  التابعـــة  الشـــركة  أن  يذكـــر 
المحـــدود،  فيصـــل  بنـــك  اإلثمـــار، 
وهو واحد من أكبـــر بنوك التجزئة 
المصرفية في باكســـتان، قد سجل 
أيًضا تحســـًنا فـــي األداء ويواصل 
تنفيذ خطته في التوسع من خالل 
فروعه، إذ قام بافتتاح 208 فروع 
2016. وفـــي  جديـــدة منـــذ العـــام 
العـــام 2019، افتتـــح بنـــك فيصـــل 
المحـــدود 32 فرًعا جديًدا. ووصل 
إجمالي عدد الفروع إلى 487 فرًعا 
كما في 30 ســـبتمبر 2019 )بما في 

ذلك 313 فرًعا إسالمًيا(.

المنامة - بنك اإلثمار

أحمد عبدالرحيم األمير عمرو الفيصل

“إنفستكورب” تستضيف 
“المستثمرين” بالبحرين

مؤتمرها  “إنفستكورب”،  تستضيف 
في   2019 لــلــمــســتــثــمــريــن  الــســنــوي 
نوفمبر  و14   13 يــومــي  الــبــحــريــن 
أكــثــر من  الـــذي سيحضره  ــجــاري،  ال
250 مستثمرا من الخليج. وسيبحث 
في  االستثمار  فــرص  واقــع  المؤتمر 
والمستوى  الحجم  حيث  من  العالم 
تفاعلية  نــقــاش  جلسات  خــال  مــن 
متحدثون  يلقيها  رئــيــســة  وكــلــمــات 
ــات  ــــواليــ ــن ال رفـــيـــعـــو الـــمـــســـتـــوى مــ
والصين  والهند  وأوروبـــا  المتحدة 

وإندونيسيا.

30 نوفمبــر اجتمــاع عمـوميــة ُمــالك “الـرفــاع فيــــوز”
أعلنت شركة الرفاع فيوز، المطّور العقاري للرفاع فيوز، عن دعوتها لعقد االجتماع 
األول للجمعيــة العموميــة التحــاد ماك الرفاع فيوز، يوم الســبت 30 نوفمبر 2019 

في الساعة السابعة مساًء في مدرسة الرفاع فيوز الدولية.

ويأتي عقد هذا االجتماع بناًء على أحكام 
القانـــون رقـــم )27( لســـنة 2017 بإصدار 
قانـــون تنظيـــم القطاع العقـــاري، والقرار 
)7( لســـنة 2018 بتنظيـــم أحـــكام اتحـــاد 
ك والعقارات المشـــتركة الصادر من  الُمالَّ
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري. وسيشـــارك 
ُمـــالك الرفـــاع فيـــوز فـــي هـــذا االجتماع 
لمناقشة عدد من البنود المطروحة على 
جـــدول أعمـــال الجمعيـــة العمومية ومن 
اتحـــاد  إدارة  مجلـــس  انتخـــاب  أبرزهـــا 
علـــى  والموافقـــة  فيـــوز،  الرفـــاع  ُمـــالك 
مســـودة النظام األساســـي التحـــاد ُمالك 
الرفاع فيوز، ومســـودة النظام الرئيســـي 

لألجـــزاء المشـــتركة فـــي الرفـــاع فيـــوز، 
واســـتعراض البيانات المالية لشـــركة “آر 
فـــي العقاريـــة” التي تقوم بأعمـــال إدارة 
وتشـــغيل المرافـــق العامـــة فـــي الرفـــاع 
فيوز منـــذ العام 2012، وإقـــرار الموازنة 
العامـــة للســـنة المقبلـــة 2020.  وأعـــرب 
العضـــو المنتـــدب لشـــركة الرفـــاع فيـــوز 
ياســـر الراعـــي، عن ســـعادته الســـتكمال 
اإلجـــراءات القانونيـــة واإلدارية للدعوة 
لعقـــد الجمعيـــة العموميـــة التحـــاد ُمالك 
الرفاع فيوز، مشـــيًرا إلى أن هذا االتحاد 
ســـيكون اتحادا واحـــد لثالثة أحياء في 
والبحيـــرات  الواحـــات  وهـــي  المجتمـــع 

أهميـــة  الراعـــي  أكـــد  كمـــا  والحدائـــق.  
هـــذا االجتمـــاع الـــذي يأتـــي فـــي إطـــار 
والتـــي  الشـــركة،  بذلتهـــا  التـــي  الجهـــود 
تهـــدف إلى تعزيـــز الجهـــود الوطنية في 
البحريـــن بشـــأن تنظيم القطـــاع العقاري 
ضمـــن توجـــه الدولـــة وخطـــط التنميـــة 

االقتصادية واالجتماعية.
وأشاد الراعي بالتعاون الوثيق والجهود 
التـــي بذلتها مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
فـــي ســـبيل تســـهيل جميـــع اإلجـــراءات 

والرد على جميع االستفسارات.
من جانبـــه، دعا رئيـــس اللجنـــة المؤقتة 
فيـــوز  الرفـــاع  فـــي  الُمـــالك  التحـــاد 
الُمـــالك  جميـــع  العوضـــي،  عبدالمجيـــد 
فـــي الرفـــاع فيـــوز للمشـــاركة فـــي هـــذا 
االجتماع؛ ألخذ جميع وجهات النظر في 
عيـــن االعتبـــار، مشـــيًرا إلـــى أن الجمعية 

مهمـــة  قـــرارات  ســـتتخذ  العموميـــة 
تتعلـــق بالجوانـــب الماليـــة والتنظيميـــة 
تطويـــر  بهـــدف  اإلداريـــة؛  واإلجـــراءات 
واألجـــزاء  المرافـــق  وإدارة  الخدمـــات 
المشتركة في الرفاع فيوز، وأن مشاركة 
فـــي  الُمـــالك ضروريـــة  مـــن  عـــدد  أكبـــر 
اتخـــاذ هذه القـــرارات المهمـــة. ويتطلب 

 50 العموميـــة مشـــاركة  عقـــد الجمعيـــة 
بمشـــاركة  أي  الوحـــدات  ُمـــالك  مـــن   %
)527 وحـــدة( علـــى األقل وهـــو النصاب 
القانوني، وفي حال عدم تحقق النصاب 
بـــدء  مـــن  دقيقـــة   60 خـــالل  القانونـــي 
االجتماع، ســـيعاد هذا االجتماع بتاريخ 
انعقـــاده  وســـيكون   )2019 ديســـمبر   7(
صحيًحـــا بحضور أي عـــدد من األعضاء. 
ُمـــالك  اتحـــاد  إدارة  وســـيتألف مجلـــس 
الرفـــاع فيـــوز مـــن 5 أعضاء، وســـيكون 
لجميع أعضـــاء الجمعية العمومية الحق 
فـــي الترشـــح لعضويـــة مجلـــس اإلدارة، 
شـــريطة أن تتوافر شـــروط عدة منها أن 
يكون المترشـــح مـــن ُمالك الرفـــاع فيوز 
ومقيًمـــا فـــي البحرين، وأن يكـــون قادًرا 
بشـــأن  إثبـــات ســـجل مدفوعاتـــه  علـــى 
المتعلقـــة  الســـنوية  الخدمـــات  رســـوم 

بالرفاع فيوز.

الرفاع - الرفاع فيوز

ياسر الراعيعبدالمجيد العوضي

النتخاب مجلس 
إدارة.. واستعراض 

البيانات المالية لـ 
”آر في العقارية”

* مستشار وخبير قانوني

5.3
مليون دينار
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قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم إن المؤتمر 
الثامــن عشــر لرجــال األعمــال والمســتثمرين العــرب جاء ترجمــة لخطاب جاللة 
الملــك الــذي ركــز فيــه على المســتقبل، مؤكــًدا أن المســتقبل هو مســتقبل رقمي 
ويجــب أن نكــون أســرع لمواكبــة التطــور ونكــون بمســتواهم، مبيًنــا أن عنــوان 

ا ويمثل المرحلة الجديدة لالقتصاد وهي االقتصاد الرقمي. المؤتمر مهم جدًّ

يتزامـــن  اليـــوم  المؤتمـــر  أن  وأضـــاف 
مـــع احتفـــال البحريـــن بمـــرور 80 عاًما 
على تأســـيس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن وهـــي أول غرفـــة تجارة في 
الخليـــج، الفًتا إلـــى أن البحريـــن دائًما 
ســـّباقة واألولى في وضع اللبنة األولى 
لهـــذا النـــوع مـــن التحـــول االقتصـــادي 

وهو مستقبل الـ 50 سنة المقبلة.

وأشـــار إلى أن جميع الحضور بالمؤتمر 
أصحاب قرارات ورؤساء غرف تجارة 
ليقـــود  الرقمـــي  بالتحـــول  ومهتميـــن 
المستقبل، الفًتا إلى أن التحول بحاجة 
بمـــا  والتشـــريعات  القوانيـــن  لتطويـــر 
يتواكب مـــع حماية األطـــراف من هذا 
التطـــور الخطير الذي يســـتلزم قوانين 
صارمة حتى تســـيطر الحكومات على 

االقتصـــاد وتحارب اإلرهـــاب؛ ألن هذا 
التطور هو سالح ذو حدين.

وأوضـــح أن البحرين ســـتكون ســـباقة 
في موضـــوع االقتصاد الرقمـــي مثلما 
كانت ســـباقة في مواضيع شـــتى مثل 

قطاع الصيرفة.

أحمد السلوم

ــاد الــرقــمــي ــص ــت ــاق ــة الـــجـــديـــدة ل ــل ــرح ــم يــمــثــل ال
السلوم: المؤتمر ترجمة لخطاب جاللة الملك

قـــال وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة زايد الزياني إن 
ا فـــي العالم  دول الخليـــج هـــي الـــدول األكثـــر تقدًما ونموًّ
خـــالل الــــ50 ســـنة الماضيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن ذلك بســـبب 

االستقرار والتطور والسياسات الواضحة.
وأضـــاف في تصريـــح للصحافييـــن على هامـــش انطالق 
فـــي  الشـــبابية  الفئـــة  أن  العـــرب”،  “المســـتثمرين  مؤتمـــر 
البحرين تتميز باإلبداع وهناك تحديات كبيرة لهذه الفئة؛ 
كونها متعلمة وعددها كبير في الســـوق، مما يترتب عليه 

خلق وظائف أكثر.
وأوضـــح أن البحريـــن مـــن الـــدول األولى التـــي بدأت في 
مجال الرقمنة والتوجه الرقمي، ونحن نسعى بشكل دائم 
للمواكبة المتغيرات بشكل يومي وهو توجه جديد للعالم.

وتابـــع “سنســـعى لنكون ســـباقين في مواكبـــة الرقمنة كما 
كنا فـــي الصدارة بالنســـبة للتعليم والتجارة”، مشـــيًرا إلى 

أن الثورة التكنولوجية تعتبر النقلة الجديدة في الصناعة 
والتجارة، ويجب أن نكون مؤهلين ومستعدين لها بالدور 
المتكامل من قبل الحكومة من ناحية تشـــريعية ورقابية 
والدور األســـاس لدى القطـــاع الخاص ونحن في البحرين 
ندعـــم القطـــاع الخاص للتطور واإلبداع فـــي هذا المجال، 

مؤكًدا أن الحكومة ستكون خير سند للقطاع الخاص.

زايد الزياني متحدثا للصحافيين 

دول الخليــج األكثــر نمــوا خــال الـــ 50 ســنة الماضيــة
الزياني: سنكون سباقين في مواكبة الرقمنة

وزير المواصالت: تطوير التعليم التحدي األكبر
رئيـــس إســـتونيا األســـبق: كل شـــيء لدينـــا “أون اليـــن” عـــدا الـــزواج

قال وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد إن البنية التحتية تعد حجر األساس 
لتطبيــق تقنيــات الذكاء االصطناعــي، وإن البحرين قطعت شــوًطا كبيًرا في تهيئة 

البنية التحتية الالزمة؛ من أجل تطبيقات الذكاء االصطناعي.

وذكـــر الوزيـــر، خـــالل مشـــاركته بأولـــى 
جلســـات المؤتمر الثامن عشـــر ألصحاب 
الـــذي  العـــرب  والمســـتثمرين  األعمـــال 
انطلقـــت فعاليتـــه أمـــس بحضـــور مئات 

المســـؤولين وممثلي الهيئات الحكومية 
والمستثمرين وناقشـــت مستقبل الذكاء 
االصطناعي واالبتكار، أن التحدي األكبر 
الـــذي يواجه دول الخليـــج والمنطقة هو 

تطوير أنظمة التعليـــم لمواكبة الوظائف 
المطلوبـــة مع انطـــالق الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة، مؤكـــًدا أهميـــة دعـــم مبـــادرات 
إطـــالق مراكـــز البحـــوث التـــي تعنى في 

الذكاء االصطناعي.
الحكومـــة  دور  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
المحفـــزة  البيئـــة  توفيـــر  فـــي  ينصـــب 
لالبتـــكار والوصول إلى أســـواق االئتمان 

ووجود بيئة محفزة لهذه االســـتثمارات، 
مشـــيًرا إلى أن هناك عدًدا من المبادرات 
فـــي هذا الســـياق من بينها تأســـيس أول 
المنطقـــة،  فـــي  رقابيـــة  تجريبيـــة  بيئـــة 
والتـــي تعنى بتطويـــر تطبيقات “الفنتك” 
إلى جانب دعم صنـــدوق العمل “تمكين” 
لزيـــادة إنتاجيـــة المؤسســـات مـــن خالل 
تبنـــي أحـــدث التقنيـــات، كمـــا أشـــار إلى 
دور صنـــدوق “واحـــة” فـــي الدخـــول في 

االستثمارات المتعلقة بالتقنية.
وأكـــد الوزيـــر أن الخطـــوة المقبلـــة التـــي 
يمكـــن لـــدول الخليـــج العمـــل عليهـــا هي 
معالجـــة البيانـــات الكبيـــرة، مشـــيًرا فـــي 
هـــذا الســـياق إلـــى أن خصوصيـــة الناس 
مـــن أهم األمـــور التي يجـــب مراقبتها إذ 
أصـــدرت البحرين قانوًنـــا يتعلق بحماية 

البيانات.

 تجربة إستوينا

األســـبق  الرئيـــس  تطـــّرق  جانبـــه،  مـــن 
إلســـتونيا توماس ألفز )في الفترة 2006 
- 2016( إلـــى تجربة بالده الصغيرة فيما 

يتعلـــق بالتحـــول الرقمـــي واالبتـــكار، إذ 
أشار إلى أن جميع القاطنين والمتعاملين 
بـــالده  فـــي  الحكوميـــة  الخدمـــات  مـــع 
يستطيعون إجراء أي معاملة تقريًبا عبر 
“األون اليـــن” عدا 3 معامالت هي الزواج 

والطالق ونقل ملكية العقارات.
وشـــّبه البحريـــن ببـــالده، حيـــث يمكنهـــا 
الحديثـــة  التقنيـــات  وتطبيـــق  تجربـــة 
بســـهولة أكثـــر مـــن أي دولـــة أخـــرى مثل 
الواليـــات المتحـــدة أوالصيـــن أو ألمانيـــا 
مثال، التي سيكون فيها تطبيق التقنيات 
بصـــورة أبطأ، وقال إن رحلـــة بالده نحو 

التحول الرقمي كانت طويلة.
ه على ســـؤال عن مدى  وفـــي معـــرض ردِّ
التصويـــت  نظـــام  واســـتخدام  كفـــاءة 
اإللكتروني، أشـــار إلى أن أكثر من 40 % 

من الســـكان اســـتخدموا آليـــة التصويت 
اإللكترونـــي، وأنـــه تـــم اســـتخدام تقنية 

للتحقق المزدوج من التصويت.
حكومييـــن  لمســـؤولين  “نحتـــاج  وقـــال 
يفهمـــون التطورات التقنية المتســـارعة، 
وسن التشـــريعات المناسبة، وهذه مهمة 

صعبة للحكومات بشكل متزايد”.

 مخاوف من التوظيف

التـــي  المخـــاوف  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
تتعلـــق بفقـــدان الوظائـــف جـــراء الذكاء 
فـــي  المشـــاركين  أن  إال  االصطناعـــي، 
الجلســـة أشـــاروا إلى أن التطور في هذا 
الســـياق يخلق فرًصا ووظائـــف جديدة، 
مـــا يخلـــق تحدًيا لرفـــع مســـتوى التعليم 

لمواكبة الوظائف الجديدة.

وزير المواصالت مشارًكا في إحدى الجلسات 

أكد وزير المالية واالقتصصاد الوطني، الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة، أن البحرين أطلقت عددا 
مــن المبــادرات مــن أجــل دعم حصول المؤسســات على التمويل من أجل تأســيس أعمالهــا ودعم النمو، 
مشيرًا إلى تحقيق البحرين المركز الرابع في المنطقة من حيث التقدم على مؤشر البنك الدولي لسهولة 

ممارسة األعمال.

وقـــال الوزيـــر، علـــى هامـــش مشـــاركته في جلســـة 
تناولت تحديـــات التمويل والنظـــام البيئي العالمي 
فـــي خضـــم الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، إن تســـهيل 
الوصـــول إلى التمويل هو ضمن المحاور الرئيســـية 
التـــي عمـــل عليهـــا مجلـــس المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة. وبّيـــن أن آخر المبـــادرات التي تتعلق 
بتسهيل الحصول على التمويل هو إطالق صندوق 
الســـيولة لمســـاعدة الشـــركات فـــي الحصـــول على 
التدفقات النقدية لمســـاعدتها على النهوض، مؤكدًا 
أن وزارة الماليـــة تعمـــل علـــى التنســـيق مـــع غرفـــة 
تجارة وصناعة البحرين لضمان حصول الشـــركات 
التـــي تحتـــاج الدعـــم علـــى تمويـــل مـــن صنـــدوق 

السيولة.
وتحـــدث الوزير عـــن تجربة “تمكيـــن” حيث يجري 

اســـتثمار %80 من العائدات التي تصلها من رسوم 
رخـــص العمـــل وإعادة ضخهـــا في المؤسســـات من 
أجـــل دعم نموها وزيادة إنتاجيتها وتطوير الموارد 
البشـــرية. وقال  “ نشـــعر بالفخر أن مؤشـــر ســـهولة 
األعمال نحن ضمن الدول األربع األكثر تحســـنًا في 
المنطقـــة بعـــد الســـعودية والكويـــت واألردن، وهذا 
يظهر الســـرعة التي تسير بها الحكومة نحو تسهيل 
بيئـــة األعمـــال”. وفيمـــا يتعلـــق بالبيئـــة التشـــغيلية 
للشـــركات، تحدث وزير المالية علـــى المبادرات من 
أجـــل تطويـــر بيئـــة الشـــركات وهو معالجـــة إخفاق 
الشـــركات، وعـــدم تجريـــم إخفـــاق الشـــركات فـــي 
تحقيـــق أهدافها، وذلك مع إصـــدار قانون اإلفالس 

الذي أنهى تجريم حاالت اإلخفاق في األعمال.
ورأى الوزيـــر أن هنـــاك رؤوس أمـــوال كافيـــة مـــن 

البنوك والمســـتثمرين ولكن “نحتاج إلى أفكار تضع 
هـــؤالء المســـتثمرين”، فـــي إشـــارة إلى مشـــروعات 

الذكاء اإلصنطاعي والتقنيات.

*تسهيل إصدار التراخيص 

 كما أشـــار الوزير إلى أن البحرين أدخلت تسهيالت 
كثيـــرة مـــن بينها  تســـهيل إصدار تراخيـــص البناء، 
وتراخيص الســـجالت التجارية، إذ تم خفض فترة 
الحصـــول على رخصة بناء مـــن نحو 160 يوما الى  

2.7 يوما فقط .
 مـــن جانبه، أثنـــى الرئيس التنفيذي لشـــركة الزامل 
لالســـتثمار الصناعـــي ونائـــب رئيـــس بنـــك الخليج 
الدولـــي، محمـــد الزامـــل، علـــى البيئـــة التـــي تتعلق 
فـــي  )الفنتـــك(  الماليـــة  الخدمـــات  تقنيـــة  بتطويـــر 
البحرين، مؤكدًا أن الحصول على الرخصة وتشغيل 
الشركات الناشئة في البيئة الرقابية البحرينية تعد 

األفضل بين دول المنطقة.
وتحـــدث الزامل عن فجوة في تمويل المؤسســـات 

الصغيـــرة مشـــيرا إلـــى أن التمويـــل التقليـــدي فـــي 
المنطقـــة يتجـــه للمشـــروعات والشـــركات الكبيـــرة، 
الفتـــا إلـــى أن القطـــاع التقليـــدي يغطـــي نحـــو 7% 
فقـــط من الشـــركات في حين يظل أكثـــر من 90% 
من الشـــركات الصغيرة في المنطقة ال تحصل على 
الحلول التمويلية المناســـبة، بينما  في منطقة آسيا 
فإن %60 من التمويل مخصص للشركات الصغيرة 

والمتوسطة.

وزير المالية متحدثا في الجلسة النقاشية بالمؤتمر

وزير المالية : ندعم المؤسسات من خالل “صندوق السيولة”
ــل ــوي ــم ــت ــول الـــشـــركـــات الــمــحــتــاجــة عـــلـــى ال ــصـ ــل حـ ــي ــه ــس ــت ــادرات ل ــ ــبـ ــ مـ
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قـــال رئيـــس غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين، ســـمير ناس، إن 
النظـــام االقتصادي فـــي المملكة يقـــوم على المبـــادرة الفردية، 
وحريـــة رأس المـــال فـــي االســـتثمار والتنقـــل مع دعـــم وتأكيد 
دور القطـــاع الخـــاص فـــي تنميـــة المـــوارد وتنشـــيط الحركـــة 
االقتصادية.   وقال ناس، في كلمة ألقاها خالل المؤتمر الثامن 
عشـــر لرجـــال األعمـــال والمســـتثمرين العـــرب “ال تنتظـــروا من 
الحكومة قوارب نجاة، اخلقوها بأنفسكم! في إشارة إلى أن هذا 
ا  النظـــام االقتصادي في الحقب الماضية وّفر نشـــاًطا اقتصاديًّ
ا ملموًســـا، وأنتج تدفًقا مشـــهوًدا لـــرؤوس األموال  واســـتثماريًّ

لالستثمار في البحرين”.  وأضاف، “تعتبر غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن، شـــريكًا فاعـــالً فـــي خطـــوات التطويـــر االقتصـــادي، 
حيـــث يمّثل القطاع الخاص حجـــر الزاوية في أي جهد تنموي 
واقتصـــادي، وأن تحقيـــق األهـــداف والتطلعات المنشـــودة في 
هذا المجال هو رهن نجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر 
على تحمل مسؤوليات المرحلة، ومن هذا المنطلق تعي الغرفة 
جيًدا مســـؤوليات المرحلة المقبلـــة ومتطلبات تعزيز االقتصاد 
الوطنـــي، وهي لن تدخر جهًدا بالتعاون مـــع الحكومة الموقرة 
ومجلـــس التنمية االقتصادية في كل ما يدفع نحو توفير هذه 
المتطلبات، وألجل ذلك ســـيواصل مجلـــس إدارة الغرفة العمل 

لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني”.

ناس: االقتصاد البحريني يرتكز على المبادرة الفردية

بـــن  هشـــام  الشـــيخ  العاصمـــة،  محافظـــة  محافـــظ  قـــال 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، إن البحريـــن قـــادرة علـــى جـــذب 
المزيـــد مـــن رؤوس األمـــوال واالســـتثمارات المتخصصـــة 
فـــي القطاع التكنولوجـــي والرقمي، بفضـــل بنيتها التحتية 
تصريـــح  فـــي  المحافـــظ  وأضـــاف  والمتطـــورة.   المتينـــة 
للصحافييـــن علـــى هامـــش فعاليـــات مؤتمـــر “المســـتثمرين 
العـــرب”، أن رؤوس األمـــوال العالميـــة أصبحـــت تّتجه نحو 
الـــدول التي لديها توجـــه تكنولوجي وبنية تحتية متطورة 
تتماشـــى مع تطلعاتها وأهدافها االســـتثمارية، الفتًا إلى أن 

البحرين أصبحت بلًدا جاذًبا لالستثمارات بفضل ما تمتلكه 
من مقومات ســـواء في البنى التحتية أو الكوادر البشـــرية 
المؤهلـــة.  وأشـــار المحافظ إلى أن المؤتمر فرصة مناســـبة 
لطرح مختلف األفكار والتجارب التي يطرحها المشـــاركين 
والمتحدثين في الجلســـات المختلفـــة والتي تحمل محاور 
متنوعة، حيث ســـيكون المؤتمـــر منصة للتركيز على أهمية 

التحول الرقمي في تطوير اقتصاديات الدول العربية.
وعّبر عن ســـعادته بوجـــود هذا الكم الكبير من المشـــاركين 
الذيـــن يمثلـــون عدد ضخـــم من الغـــرف التجاريـــة العربية، 
متمّنًيـــا أن يحقـــق المؤتمـــر األهـــداف والتطلعـــات المرجوة 

منه.  

محافظ العاصمة: البحرين تجتذب رؤوس األموال
المحرر االقتصاديزينب العكري 

أكد وزير المواصالت واالتصاالت كمال  «
أحمد أن البحرين استثمرت 700 مليون 

دينار في السنوات الخمس األخيرة؛ 
لتنمية بنيتها الذكية المتمثلة في 
االنتقال لأللياف البصرية “الفايبر” 

 وتطوير شبكة الهواتف النقالة.
وأضاف في تصريح للصحافيين 

على هامش مشاركته في مؤتمر 
“المستثمرين العرب”، أن شركات 

االتصاالت الثالث العاملة في البحرين 
جميعها بدأت بتشغيل خدمات الجيل 

الخامس مستخدمة أفضل التكنولوجيا 
في العالم، الفًتا إلى أن ذلك سيجعل 

البحرين من أوائل الدول في العالم 
وأسرعها في تشغيل الجيل الخامس 

وتغطية معظم مناطق البحرين بشبكة 
الـ “5G”. ولفت إلى أن البحرين اتخذت 

خطوات شاملة؛ من أجل تشجيع 
االستثمار في القطاع التكنولوجي، 

مشيًرا إلى افتتاح عدد من الحاضنات 
 المتخصصة في التكنولوجيا.

وعن آخر تطورات مطار البحرين الجديد، 
ذكر الوزير أن المطار في مراحله 

النهائية، إذ ستبدأ التجارب التشغيلية 

في منتصف فبراير 2020 إلى نهاية 
شهر مارس المقبل، ليتم بعد ذلك 

التشغيل الرسمي له. كما تحدث عن 
تطورات مشروع جسر الملك حمد الذي 
يربط البحرين والسعودية، إذ أكد أنه تم 

تعيين الشركة االستشارية، التي ستقوم 
بعمل دراسة شاملة للمشروع خالل 

مدة تتراوح بين 24 و30 شهًرا، وستعمل 
الشركة على وضع المواصفات الرئيسة 

للمشروع، ومراجعة النموذج المالي 
إضافة إلى تأهيل المطورين وطرح 

المناقصات وتقييمها إلى مرحلة ترسية 
المناقصات.

استثمار 700 مليون دوالر بالبنية الذكية

زينب العكري

المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي
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تداول 1.9 مليون سهم بـ 326 ألف ديـنـار
ــاع الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة ــ ــط ــ ــى ق ــلـ ــز الـــتـــعـــامـــات عـ ــيـ ــركـ تـ

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس عند مستوى 1,515.91  بانخفاض وقدره  2.42 
نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم الخميس، في حين أقفل مؤشر البحريـــن اإلسالمـــي 

عند مستوى 756.33  بانخفاض  وقـدره  3.42 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

1.87 مليـــون  الـمستثــــمرون   وتـــداول 
ســـهم ، بقيــــمة إجـمــــالية قدرها  326.4 
ألـــف ديـنــــار، تــــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 
45 صفقـــة ، حيـــث ركـــز الـمستثــــمرون 
تعاماتــــهم علـــى أســـهم  قطـــاع البنوك 
التجاريـــة والتـــي بلغـــت قيــــمة أســـهمه 
الـمتداولــــة 184.15 ألـــف  ديـنــــار أي ما 
نسبته %56.42 من القيــــمة اإلجـمـالية 
للتـــداول وبكــــمية قدرهـــا 1.14 مليون  
سهم ، تـم تنفيذها من خال 19 صفقة.
فـــي  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  وجـــاء 
الـمركــــز األول إذ بــــلغت قيــــمة أســـهمه  
الـمتداولــــة  99.49 ألـــف ديـنــــار أي مـــا 

نســـبته %30.48 مـــن  إجـمـالــــي قيــــمة 
األسهم الـمتداولــــة وبكـمية قدرها 300 
ألـــف ســـهم ، تــــم تنفيذها من خــــال 4 

صفقات.
أمــــا الـمركــــز الـثـانـــــي فكــــان أللمنيـــوم 
البحريـــن )ألبـــا( بقيــــمة قدرهـــا  58.86 
 18.03% مـــا نســـبته   ألـــف ديـنــــار أي 
من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم الـمتداولــــة 
وبكــــمية قدرها 137.99 ألف سهم ، تـم 

تنفيذها مـن خـال 3 صفقات.
ثــــم جاء مصرف السام  بقيــــمة قدرهـا 
58.41 ألف  ديـنـار أي ما نسبته 17.90% 
من إجـمـالــــي قيــــمة األسهم الـمتداولــــة 

وبكــــمية قدرها 608.47 ألف سهم ، تــــم 
تنفيذها من خال 10 صفقات.

وقد تــــم يــــوم أمـــس تداول أســـهم 13 
شـــركة، ارتفعـــت أســـعار أســـهم شـــركة 

واحـــدة ، فـــي حيـــن انــــخفضت أســـعار 
بقـيــــة  وحافــــظت  شـــركات،   8 أســـهم 
أقـفاالتــــها  أســـعار  علـــى  الشركــــات 

السابـقة.

المنامة - بورصة البحرين

طوكيو - رويترز

تراجعــت أســعار النفــط أكثــر مــن 1 % أمــس االثنيــن وســط 
مخاوف بشأن فرص إبرام اتفاق تجارة بين الواليات المتحدة 
والصيــن بينمــا ضغطت بواعث القلــق إزاء تخمة معروض على 

السوق.

ونـــزل خام برنت 69 ســـنتا بما 
 61.82 إلـــى   %  1.1 يعـــادل 
دوالر للبرميل بحلول الســـاعة 
0730 بتوقيـــت جرينتـــش بعد 
األســـبوع   %  1.9 ارتفـــع  أن 

الماضي.
األميركـــي  الرئيـــس  وقـــال 
دونالد ترامب يوم الســـبت إن 
محادثـــات التجـــارة مع الصين 
تســـير بشـــكل ”جيد جدا“، لكن 
تبـــرم  لـــن  المتحـــدة  الواليـــات 
كان  إذا  إال  بكيـــن  مـــع  اتفاقـــا 
مناســـبا ألميركا. وأدت الحرب 
أكبـــر  بيـــن  الدائـــرة  التجاريـــة 

اقتصاديـــن في العالـــم منذ 16 
شـــهرا لتباطـــؤ النمـــو العالمـــي 
لخفـــض  المحلليـــن  ودفعـــت 
توقعـــات الطلـــب العالمي على 
الخـــام ممـــا أثار المخـــاوف من 

تخمة معروض في 2020.
وأظهرت بيانات مطلع األسبوع 
تراجـــع أســـعار المنتجيـــن فـــي 
الصين بأكبر نسبة منذ ما يزيد 
علـــى 3 أعوام فـــي أكتوبر في 
ظـــل ضعـــف قطـــاع الصناعات 
للنـــزاع  نتيجـــة  التحويليـــة 
التجـــاري وتراجـــع الطلـــب بما 

يبرز أثر الحرب التجارية.

النفط ينزل أكثر من 1 %

أعلنــت شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحرة عن تحقيق ربح صاٍف خالل الربع الثالث من العام الجــاري بلغ 2.02 مليون دينار مقارنة مع 
2.05 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضة 1.6 %.

فـــاروق  اإلدارة  رئيـــس مجلـــس  وبّيـــن 
المؤيـــد، أن األرباح التشـــغيلية للشـــركة 
بلغت خال الربـــع الثالث 1.653 مليون 
دينار، قياســـا بـ1.61 مليون للفترة ذاتها 
من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 2.7 

 .%
 وبلغ مجموع الدخل الشامل نحو 2.48 
مليون دينـــار مقارنة مـــع 2.225 مليون 

خال العام السابق، مرتفعا 11.4 %.
أمـــا على صعيـــد المبيعات فقـــد حققت 
الشـــركة في الربـــع الثالـــث 9.46 مليون 
عـــن   ،%  2.2 بواقـــع  منخفضـــة  دينـــار 
الفترة المماثلة من العام الماضي والتي 
بلغـــت 9.675 مليـــون دينـــار، فيما بلغت 
ربحية السهم الواحد للربع الثالث 14.2 

فلس مقارنة مـــع 14.43 فلس في الربع 
الثالث للعام السابق. 

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي 
الربـــح بالربع الثالث إلـــى تراجع األرباح 

النقدية المستلمة.
 وبّين المؤيد أن الشـــركة حققت صافي 
ربـــح خال الشـــهور التســـعة األولى من 
العام الجاري بواقع 6.315 مليون دينار، 
مقارنـــة مـــع 6.69 مليـــون دينـــار، للفترة 
ذاتهـــا مـــن العـــام الســـابق، أي بانخفاض 
تراجـــع  بســـبب  وذلـــك   %  5.6 قـــدره 

األرباح النقدية المستلمة. 
كمـــا حققـــت الشـــركة أرباًحـــا تشـــغيلية 
خال التســـعة شهور وصلت إلى 4.712 
مليون دينـــار مقارنة مـــع 4.573 مليون 

مـــن العـــام الســـابق، مرتفعـــة 3 %. وبلغ 
مجمـــوع الدخل الشـــامل 7.353 مليون 
دينـــار مقارنـــة مـــع 7.04 مليـــون خـــال 
التســـعة شـــهور من العـــام 2018، وذلك 

بارتفاع قدره 4.4 %.
وعلـــى صعيـــد المبيعـــات فقـــد حققـــت 
الشـــركة 27.73 مليون دينار مقارنة مع 

27.1 مليون مرتفعة 2.3 %.
المنتـــدب  العضـــو  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
عبـــدهللا بوهنـــدي إن أربـــاح االســـتثمار 
للشـــهور التسعة المنتهية من عام 2019 
بلغت 1.6 مليون دينار بالمقارنة 2.117 
مليـــون فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 
الماضي، ما يمثل انخفاًضا بنسبة 24.3 
%، وذلك بســـبب تراجع األرباح النقدية 

المستلمة خال الفترة.
وأضـــاف بوهندي، قمنـــا بتركيز الجهود 
علـــى دعـــم عمليـــات المبيعـــات بصفـــة 
متزايدة والتي ســـاهمت على زيادة في 
متوســـط قيمة المعامات الشرائية، بما 
في ذلك رفع المســـتوى وكفـــاءة خدمة 

تحقيـــق  األســـباب  أحـــد  كان  العمـــاء 
الزيادة في المبيعات.

 أمـــا علـــى صعيـــد ربحيـــة الســـهم، فقد 
بلغ العائد األساســـي للســـهم الواحد إلى 
44.39 فلـــس عن فترة األشـــهر التســـعة 
العـــام  مـــن  ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة 

2019، مقارنـــة مـــع 47.02 فلـــس للعـــام 
بلـــغ إجمالـــي حقـــوق  الســـابق. وبذلـــك 
المســـاهمين خال التسعة شهور 51.37 
مليون دينار مقارنة بحقوق المساهمين 
في العام الســـابق والتـــي كانت 51.247 
مليون، بنســـبة زيادة 0.2 %. كما بلغت 
دينـــار  مليـــون   58.968 الموجـــودات 
مقارنة مـــع 59.128 مليـــون دينار للعام 

السابق وذلك بانخفاض قدره 0.3 %. 
 كما أوضح بوهندي ســـابًقا بأن مشروع 
برنامـــج تطويـــر مطار البحريـــن الدولي 
قد وصل إلى نســـب إنجاز كبيرة، مثّمًنا 

القائمين عليه.
وشكر اإلدارة التنفيذية وجميع موظفي 
الشركة على عملهم الدؤوب وجهودهم 
الفعالـــة والمســـتمرة فـــي تحقيـــق هـــذه 
النتائـــج المتميـــزة، مبدًيـــا ثقتـــه التامـــة 
بـــاإلدارة التنفيذيـــة وفريـــق العمل على 

مواصلة تحقيق المزيد من النمو.

عبدالله بوهنديفاروق المؤيد

المنامة - األسواق الحرة

أرباح “األسواق الحرة” في 9 شهور
ــار ــ ــن ــ دي ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  27.73 إلـــــــى   %  2.3 الـــمـــبـــيـــعـــات  ارتــــــفــــــاع 

“بريكست” تنقل 882.8 مليار دوالر من لندن لفرانكفورت 
قــّدر المديــر اإلداري لمجموعــة فرانكفــورت الماليــة هوبرتــوس فــاث، أن ما بين 
750 يورو )827.7 مليار دوالر( و800 مليار يورو )882.8 مليار دوالر( من األصول 
في لندن ســيتم نقلها إلى ألمانيا بعد االنســحاب المحتمل لبريطانيا من االتحاد 
األوروبــي، مؤكــًدا أن فرانكفــورت هــي أحــد أهم المراكــز الماليــة بأوروبا، وهي 

مرشحة لتكون المركز المالي الرئيس في القارة األوروبية على حساب لندن.

اختـــارت  بنـــًكا   31 أن  فـــاث  وأوضـــح 
فرانكفورت لتأســـيس مقراتها الرئيسة 
الجديدة باالتحاد األوروبي بعد خروج 
فـــي  بنـــًكا   14 مقابـــل  فـــي  بريطانيـــا، 
باريس، و9 بنوك في دبلن، و8 بنوك في 

لكسمبورغ، و5 بنوك في امستردام.
جـــاء ذلك، فـــي اللقـــاء المفتـــوح الذي 
البحريـــن،  مصـــارف  جمعيـــة  نّظمتـــه 
وتحـــدث فيـــه مســـؤولون ألمـــان مـــن 
مركـــز فرانكفورت عن تأثير انســـحاب 
األوروبـــي  االتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا 

المالـــي  المشـــهد  علـــى  “بريكســـت” 
األوربـــي، إضافة إلـــى التأثير المحتمل 
علـــى األوضـــاع الماليـــة فـــي البحريـــن 
اللقـــاء  اســـتعرض  كمـــا  والمنطقـــة، 
التعـــاون المالي والبنكـــي بين البحرين 

وألمانيا.
البنـــوك  بانضمـــام  فـــاث  ورّحـــب 
البحرينية إلى بنـــوك أميركية ويابانية 
وسويسرية كبرى اختارت فرانكفورت 
األوروبـــي  المالـــي  مركزهـــا  لتكـــون 
الجديد في حال قـــّررت لندن الخروج 

مـــن االتحـــاد األوروبي، مشـــيًرا إلى أن 
بورصة فرانكفورت تضم أكثر من 250 
مصرًفـــا مـــن بينها قرابـــة 200 مصرف 
دولـــي، الفًتا إلى أن حضـــور المصارف 
الخليجية فـــي بورصـــة فرانكفورت ال 

يزال متواضًعا.
مـــن  بريطانيـــا  خـــروج  أن  وأوضـــح 
االتحـــاد األوروبي ســـيؤدي إلى فقدان 
ما يسمى بـ “ترخيص األعمال الموحد”، 
وهذا يعني أن المنتجـــات المالية التي 
ســـترخصها البنـــوك فـــي بريطانيـــا لـــن 
تكون ســـارية المفعول في باقي الدول 

األعضـــاء باالتحـــاد األوروبـــي كما كان 
ســـابًقا، حيث تســـتخدم هـــذه الحقوق 
اليوم من قبل نحـــو 5500 من مقدمي 
الخدمات المالية الموجودين في لندن.
وتطـــّرق إلـــى أن المراكـــز الماليـــة فـــي 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

إفريقيـــا تشـــهد زيـــادة، كمـــا أن هنالـــك 
زيـــادة في دخـــول الشـــركات الناشـــئة 
العاملـــة بالتكنولوجيا المالية “فينتك”. 
وكان العـــام الماضـــي عاًما قياســـًيا، إذ 
ســـجلت الشركات الناشئة في “فينتك” 
الصفقـــات  فـــي  نمـــوا  المنطقـــة  فـــي 

واستثمارات بلغت 893 مليون دوالر.
مـــن جانبه، قـــال الســـفير األلماني لدى 
البحريـــن كاي بوكمـــان، إن فرانكفورت 
هي أحد أهـــم المراكز الماليـــة بأوروبا، 
مضيًفـــا أن ألمانيـــا تمثل أكبـــر اقتصاد 
تصنيـــف  أعلـــى  ولديهـــا  أوروبـــا،  فـــي 
ســـيادي )AAA( بما يجعلها بيئة مواتية 
الماليـــة والبيئـــة وصديقـــة  الخدمـــات 

للمستثمرين من البحرين والعالم.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أوضـــح  بـــدوره، 
وحيـــد  البحريـــن  مصـــارف  لجمعيـــة 
القاســـم، أن هذا اللقـــاء يأتي في إطار 
حرص الجمعية على جمع أعضائها مع 
قيادات ماليـــة ومصرفية في المنطقة 
علـــى  كثـــب  عـــن  والتعـــرف  والعالـــم، 
أحدث التطـــورات ذات الصلة بالقطاع 

المالي والمصرفي.

هوبرتوس فاث متحدًثا في اللقاء بالبحرين

رحيل بنوك عالمية 
من بريطانيا 

لعواصم أوروبية

الثالثاء 12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع األول 1441 - العدد 4046

ربحت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة “باسرك” في الربع الثالث من العام الجاري نحو 
719.9 ألف دينار، متراجعة 5.7 % قياًســا بالفترة نفســها من العام الماضي، والتي بلغت 763.8 

ألف دينار.

 وأظهـــرت البيانات المالية 
علـــى  المعلنـــة  للشـــركة 
البحريـــن  بورصـــة  موقـــع 
أن الشـــركة حققـــت أرباًحا 
التســـعة  الشـــهور  خـــال 
األولـــى مـــن العـــام الجاري 

بلغـــت 2.16 مليـــون دينار، 
متراجعة 5.6 % عن أرباح 
الشهور التسعة األولى في 
العام 2018، والبالغة 2.29 

مليون دينار.
وأشارت نفس البيانات إلى 

هبـــوط اإليـــرادات األخرى 
للشركة في 9 شهور  بنسبة 
17.4 % لتبلـــغ 169.2 ألف 
أالف   205 مقابـــل  دينـــار، 
للفتـــرة المقابلـــة مـــن العام 

الماضي.

“باسرك” تربح 2.1 مليون دينار 

منيــت شــركة نــاس، المدرجــة أســهمها فــي بورصــة البحريــن، 
بخســائر تجــاوزت 4.3 مليون دينار في األشــهر التســعة األولى 
مــن 2019، مقابــل أربــاح بلغــت 2.5 مليــون دينــار فــي الفتــرة 

المماثلة من العام الماضي.

كمـــا تكبدت الشـــركة في الربع 
الجـــاري  العـــام  مـــن  الثالـــث 
خسائر تجاوزت الـ 1.5 مليون 
دينـــار، قياًســـا بصافـــي أربـــاح 

وصلت إلى 430 ألف دينار في 
الفترة نفسها من 2018.

المنشـــورة  للبيانـــات  ووفًقـــا   
علـــى موقـــع البورصـــة أمـــس، 

فـــإن إجمالـــي الربـــح للشـــركة 
التســـعة األولـــى  فـــي األشـــهر 
مـــن العـــام الجـــاري بلـــغ نحـــو 
أن  إال  دينـــار،  ماييـــن   5.5
العموميـــة  المصروفـــات 
واإلداريـــة وصلـــت إلـــى نحـــو 
9.7 ماييـــن دينـــار ما أدى إلى 

الخسائر.
البيانـــات  نفـــس  وأظهـــرت 

تســـجيل خســـائر عائـــدة إلـــى 
األم  الشـــركة  أســـهم  حاملـــي 
بنحـــو 4.31 مليـــون دينار في 
مـــن  األولـــى  التســـعة  األشـــهر 
العام الجاري، مقابل تســـجيل 
إلـــى  عائـــدة  أربـــاح  صافـــي 
األم  الشـــركة  أســـهم  حاملـــي 
بنحـــو 1.71 مليـــون دينار في 

الفترة المماثلة من 2018.

خسائر “ناس” حتى نهاية سبتمبر

6.3
مليون دينار

المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي

أمل الحامد من المنامة

 4.3
دينار  مليون 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تحديث22
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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34403.320 86,822 

5336020 77,501 

  63309.419 63,277 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8731919 65,241 

8831919 65,241 
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9131919 65,241 
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38344464-

)CR2019-146347( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة السيد : فردان حسن فردان  بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي إلى السيد محمد فردان حسن فردان  

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

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

رقم القيد

١-٢١٢٢٨

االسم التجاري
مؤسسة فردان الفردان التجارية

 تاريخ: 3/11/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع ٥ من مؤسسة فردية 
لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٦٩٥١-CR2019( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

عائشــة عبدهللا بدر الســاده صاحبة فطائر بايد )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم  ٥-٩٣٢٦٩، طالبا تحويل المؤسســة الفردية لتصبح فرع 

من شركة ذات مسئولية محدودة بين كل من:

١. عائشة عبدهللا بدر الساده

٢. نجيب جاسم راشد جاسم النماعي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد سعيد حميد حسن الصائغ المالك لـ سفاير للمقاوالت )مؤسسة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧-١٩٨٥٦، طالبــا تحويل المؤسســة الفردية 
الى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ١٠٫٠٠٠ دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من التالية اسمائهم:
١. ماريا باز البيتوز مورونج

SURENDRANADHAN NEDUMPURATTU RAMAKRISNA .٢
 GEETHA SURENDRANADHAN .3

SRUTHI SURENDRANADHAN .4

القيد : ٥-٩٣٢٦٩ 

 تاريخ: 11/2019/٧

القيد : ١٩٨٥٦-٧ 

 تاريخ: 11/2019/٤

ٕاعالن بحل و تصفية
شركة إجادة هوم للتنظيفات لمالكها 

عقيل علي عبداللطيف علي وشركاه. شركة تضامن
سجل تجاري رقم٩٧٦٥٩-١ 

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة إجــادة هــوم للتنظيفــات لمالكهــا عقيــل علــي 
عبداللطيــف علــي وشــركاه. شــركة تضامــن المســجلة تحــت رقــم ٩٧٦٥٩-١، بتصفيــة 

الشركة اختياريا وتعيين السادة /عقيل علي عبداللطيف علي مصفيًا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩١١٤٤٦٦ )973+(
aqeelabdullatif@gmail.com :البريد االلكتروني

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 
المصفــي  باعتبــاره  احمــد عيســى رمضــان   ليلــى عيســى  الســيدة/  إليهــا 
القانونــي لشــركة خدمــات الطاقة العالميــة للنظم االدارية ذ.م.م، المســجلة 
كشــركة شــركة ذات مســئولية محــدودة بموجب القيد رقــم  ٧٠٩٠٠، طالبا 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة ٢٠١٩

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة خدمات الطاقة العالمية للنظم االدارية ذ.م.م

القيد : 70900 

 تاريخ: 11/11/2019

قيد رقم: ٥٦٦١٥-٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-149196( إعالن رقم
 معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب  معاملة مشــتركة، فعلى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نجالء حسن عبدهللا محمد حسن الصياد

االسم التجاري الحالي: لمسات نجالـء للعبايات
االسم التجاري: نجالء حسن عبدهللا الصياد

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

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثامن والثالثون 
لشركة يوسف عبدالوهاب الحواج واوالده ذ،م،م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 

اصحاب شــركة شــركة يوسف عبدالوهاب الحواج واوالده ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد 

رقــم ٨٢٤، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري  للفــرع الثامــن والثالثــون مــن جي ســي بوتيك 

ذ.م.م الى مونتال ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٨٢٤ 

 تاريخ: 11/2019/١١
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ســقوط 4 قتلى ونحــو 130 جريًحا واعتقاالت تعســفية فــي الناصرية

أميركا تدعو النتخابات مبكرة في العراق وتنّدد بإيران

طــالــبــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة، أمــس 
مبكرة  انتخابات  بــإجــراء  اإلثــنــيــن، 
ــف الـــعـــنـــف ضــد  ــ ــ ــراق ووق ــ ــع ــ فــــي ال
وفًقا  البالد،  أنحاء  في  المحتجين 

لبيان صادر عن البيت األبيض.
“الــعــراقــيــيــن  ــيــان أن  ــب ال  وأوضـــــح 
لـــن يــبــقــوا مــكــتــوفــي األيـــــدي إزاء 
استنزاف النظام اإليراني لمواردهم 
المسلحة  للمجموعات  واستخدامه 
ــن آرائـــهـــم  ــن الــتــعــبــيــر عـ لــمــنــعــهــم مـ

بسلمية”.
 وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن “الـــواليـــات 
ــمــتــحــدة تــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ إزاء  ال
الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين 
في  واإلعــالم  المدنيين  والناشطين 
العراق، فضالً عن القيود المفروضة 

على اإلنترنت في العراق”.
وأضاف “على الرغم من استهدافهم 
بالعنف وحرمانهم من الوصول إلى 
قد  العراقي  الشعب  فإن  اإلنترنت، 
إلى إجراء  الــذي يدعو  سمع صوته 

انتخابات وإصالحات انتخابية”.
ــمــتــحــدة إلــى  ــات ال ــ ــوالي ــ وتــنــضــم ال
ــمــســاعــدة األمــــم الــمــتــحــدة  بــعــثــة ال
ــراق فـــي دعــــوة الــحــكــومــة  ــعـ فـــي الـ
ــعــنــف ضد  ــف ال ــى وقــ ــ الــعــراقــيــة إل
الرئيس  بوعد  والوفاء  المتظاهرين 
وإجراء  االنتخابي  اإلصالح  بتمرير 

انتخابات مبكرة.

السيستاني مع تنفيذ 

إصالحات جدية

 قالت الممثلة الخاصة لألمين العام 
جانين  الــعــراق  فــي  المتحدة  لألمم 
هينيس بالسخارت أمس اإلثنين إن 
السيستاني،  علي  العظمى  هللا  آيــة 
الــعــلــيــا لشيعة  الــديــنــيــة  الــمــرجــعــيــة 
الـــعـــراق، أوضـــح أنـــه يــســانــد تنفيذ 
إصالحات جدية خالل فترة زمنية 

معقولة. 

ــر  عــّب ــســيــســتــانــي  ال أن  وأضــــافــــت 
النخبة  افتقار  مــن  قلقه  عــن  أيــًضــا 
بشأن  الكافية  للجدية  السياسية 

تنفيذ اإلصالحات. 
صحفي  مؤتمر  فــي  قائلة  وتابعت 
مدينة  في  السيستاني  لقائها  عقب 
يعود  أن  يمكن  ”ال  المقدسة  النجف 
بيوتهم  إلــى  السلميون  المحتجون 

دون نتائج ملموسة“. 

إصالح األمن وحصر السالح 

بيد الدولة

ــاق، شــــــــّددت بــعــثــة  ــ ــي ــســ ــ ــي ال ــ ــ  وف
ــم الــمــتــحــدة فــي الـــعـــراق على  األمــ
ــالق الــســلــطــات ســـراح  ــرورة إطــ ــ ضـ
المتظاهرين  مــن  المعتقلين  جميع 
تحديد  وجــوب  مــؤكــدة  السلميين، 
هــويــة الــمــســؤولــيــن عــن اســتــهــداف 
ــت الــبــعــثــة  ــمــتــظــاهــريــن. كــمــا دعــ ال

ــراع  الــدولــيــة فــي بــيــانــهــا، إلـــى اإلسـ
لالنتخابات  قانوني  إطار  في وضع 
وإصــالح األمــن وحصر السالح بيد 

الدولة.
لحقوق  العليا  المفوضية  وأفـــادت   
اإلنسان في العراق في بيان اإلثنين 
بارتفاع عدد قتلى التظاهرات أمس 
في الناصرية بمحافظة ذي قار إلى 
ــة نــحــو 130 آخــريــن،  أربــعــة وإصــاب
األمــن في  قــوات  بينهم عناصر من 
وقوات  المتظاهرين  بين  مواجهات 
ذي  محافظة  في  الشغب  مكافحة 
التربية  مــديــريــة  مــن  بــالــقــرب  ــار  قـ

ونقابة المعلمين.
 34 اعتقال  المفوضية  وّثــقــت  كما 
وانتشار  تعسفية  بصورة  متظاهًرا 
ــاء مــديــنــة  ــيـ الــمــتــظــاهــريــن فـــي أحـ
الناصرية ومحاولتهم إغالق الدوائر 
تدعو  الحكومية وتوزيع منشورات 

إلغالق كافة الدوائر الحكومية في 
المدينة.

ــة أشــكــال  ــافـ إلــــى ذلـــــك، أدانــــــت كـ
للغازات  السيئ  واالستخدام  العنف 
الصوتية  والقنابل  للدموع  المسيلة 
وقــنــابــل الـــمـــولـــوتـــوف والــحــجــارة 
الــقــوات  قــبــل  مــن  الـــحـــادة  واآلالت 
األمــنــيــة وعــــدد مـــن الــمــتــظــاهــريــن 
الضحايا من  بسقوط  تسبب  والذي 

الطرفين.
ــت الــمــفــوضــيــة الــمــتــظــاهــريــن   ودعــ
الـــقـــوات األمنية  ــتــعــاون مــع  ال إلـــى 
العامة  المرافق  إلــى  الحياة  إلعــادة 
ــر،  ــدوائ والــمــدارس والــجــامــعــات وال
وبما يعّزز حقوق اإلنسان ومواصلة 
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات اإلنـ
للمواطنين، كما دعت كافة األطراف 
إلى االبتعاد عن االحتكاك والتصادم 

وااللتزام بسلمية التظاهرات.

عواصم ـ وكاالت

محتجٌّ أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات األمن على ميدان الخالني ببغداد )أ ف ب(

هونغ كونغ  ـ وكاالت

الشرطة في هونغ كونغ  أطلقت 
قيام  أثــنــاء  متظاهر  على  الــنــار 
مترو  محطات  بغلق  محتجين 

أنفاق وطرق صباح االثنين.
على  نشر  فيديو،  مقطع  وأظهر 
يطوق  شرطة  ضابط  اإلنترنت، 
النار  يطلق  ثم  المحتجين  أحــد 
على آخر يقترب. وأطلق الضابط 
اقترب  عندما  أخـــرى  مــرة  الــنــار 
الشرطة  وقــالــت  ثــالــث.  محتج 
إن متظاهرا واحدا فقط أصيب، 

ويخضع لعملية جراحية.
وقد وقع الحادث في ممر للمشاة 

عند تقاطع مليء بالحطام، الذي 
شل حركة المرور في حي ساى 
كــونــغ.  هـــونـــغ  ــو شـــرقـــي  هـ وان 
تقاطعات  الــمــتــظــاهــرون  وقــطــع 

بجميع أنحاء المدينة.
تتمتع  ــتــي  ال الــمــديــنــة،  وتــشــهــد 
بحكم شبه ذاتي، الشهر السادس 
مــن االحــتــجــاجــات الــتــي بــدأت 
عــقــب إصـــــدار مـــشـــروع قــانــون 
ــمــجــرمــيــن لــلــصــيــن،  لــتــســلــيــم ال
وتوسعت لتشمل مطالب تطبيق 
ورفــع  الديمقراطية  مــن  المزيد 

مظالم أخرى.

هونغ كونغ.. إطالق نار على متظاهر وإغالق شوارع

الباز ـ وكاالت

ــعـــد مــــوجــــة احـــتـــجـــاجـــات شـــديـــدة  بـ
الرئيس  استقال  أسابيع،   3 استمرت 
منصبه،  من  موراليس  إيفو  البوليفي 

وأعلن ذلك عبر التلفزيون الرسمي.
ــر نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــفـــارو  ــب فــيــمــا اعــت
من  أيًضا  استقال  الذي  لينيرا  غارسيا 
بينما علق  “االنقالب وقع”،  أن  منصبه، 
الـــذي خسر  الــمــعــارض كــارلــوس ميسا 
الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية 
أعطينا  “لقد  االستقالة:  على  السابقة، 
بلًدا  بوليفيا  غًدا ستكون  للعالم.  درًسا 
مــورالــيــس يحكم  أن  يــذكــر  ــًدا”.  ــديـ جـ

وكــان   ،2006 الــعــام  منذ  بوليفيا 
في  طالباه  والشرطة  الجيش 

وقت سابق بالتنّحي.
ــجــيــش  ــد ال ــ ــائ وطــــالــــب قــ
وليامز  الجنرال  البوليفي 
موراليس  األحــد،  كاليمان، 

“من  باالستقالة 

أجـــل صــالــح بــولــيــفــيــا”. كــمــا قـــال قائد 
ــعــد تحليل  “ب لــلــصــحــافــيــيــن:  الــجــيــش 
الــوضــع الــداخــلــي الــمــتــوّتــر، نطلب من 
الرئاسية  واليته  عن  التخّلي  الرئيس 
بــهــدف إتــاحــة الــحــفــاظ عــلــى الــســالم 

واالستقرار، من أجل صالح بوليفيا”.
المعارضة  العديد من قادة   كذلك دعا 
ــيــــس إلـــى  ــ ــورال ــًا مــ ــضــ ــ الـــبـــولـــيـــفـــّيـــة أي
االســتــقــالــة، رغــم إعــالنــه أنــه سُيجري 

انتخابات جديدة لم يحدد موعدها.
المعارض األبرز  من جهة أخرى، اعتبر 
موراليس  أن  كاماشو،  فرناندو  لويس 
الـــدســـتـــوري وعليه  ــنــظــام  ال انــتــهــك 
ــا إلــى  أن يــســتــقــيــل، ودعــ
“لجنة حكومّية  تشكيل 
انتقالّية” ُتَكّلف “الدعوة 
جديدة  انتخابات  إلى 
خالل مهلة أقصاها 

سّتون يوًما”.

“االنقالب وقع”.. الرئيس البوليفي يستقيل

بيروت ـ وكاالت

دعت نقابات واتحادات عمالية في لبنان 
ــعــام فــي جميع أنــحــاء  ــراب ال ــ إلـــى اإلضـ
الــثــالثــاء، وســط استمرار  الــيــوم  ــبــالد،  ال
بمختلف  واالحــتــجــاجــات  ــمــظــاهــرات  ال
الحراك  دخــول  مع  والساحات،  المناطق 

الشعبي، أمس اإلثنين، يومه الـ 26.
ومستخدمي  مــوظــفــي  نــقــابــة  وأعــلــنــت 
في  الخلوي  لقطاع  المشغلة  الــشــركــات 
ــراب مــفــتــوح، والــتــوقــف  لــبــنــان بـــدء إضــ
و”تــاتــش”  “ألــفــا”  فــي شركتي  العمل  عــن 
ــفــروع  ــثــالثــاء فــي ال بــــدًءا مــن الــيــوم ال
اعتراًضا  المناطق،  كــل  وفــي  الرئيسية 
وقضم  مكتسباتهم  من  “حرمانهم  على 
30 % من مدخولهم السنوي، بما ينعكس 
وضع كارثي على معيشة أكثر من 2000 

عائلة”.
بـــــدوره، أعــلــن مــجــلــس اتــحــاد موظفي 
في  العام  اإلضــراب  لبنان  في  المصارف 

القطاع المصرفي، داعًيا إلى التوقف عن 
العمل صباح الثالثاء “حتى عودة الهدوء 
يحتاجها  ــتــي  ال ــعــامــة  ال األوضـــــاع  إلـــى 
بشكل  العمل  لمعاودة  المصرفي  القطاع 

الطبيعي المعتاد”.
اللبناني  البرلمان  رئيس  أعلن  ذلــك،  إلى 
كانت  الــتــي  جلسته  ــاء  إرجــ بـــري،  نبيه 

مــقــررة الــثــالثــاء، إلـــى األســبــوع الــقــادم، 
لدواع أمنية.

ــواب كتلته أن  ــ ن ــقــاء مــع  ل بــعــد  واعــتــبــر 
التي  التشريعية  الجلسة  ضد  “الــوقــوف 
كانت مقررة الثالثاء ال يعود إلى اقتراح 
قانون العفو”، موضًحا أن “الحملة تهدف 

ا”.  إلبقاء الفراغ السياسي القائم حاليًّ

متظاهرون مناهضون للحكومة يصرخون بشعارات وهم يتجمعون خارج البنك المركزي في بيروت )أ ف ب(

جلســته ُيرِجــئ  البرلمــان  الشــارع..  ضغــط  تحــت 
دعوات إلضراب عام في جميع أنحاء لبنان

دمشق ـ وكاالت

قـــال الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار األســـد إن 
انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي الــبــالد فــي عام 
2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص 
مشاركة  ستشهد  وإنــهــا  الــتــرّشــح  يــريــد 

العديد من المتنافسين. 
مقابلة  فــي  بالتصريحات  األســـد  أدلـــى   
ــن قـــنـــاة )آر.تـــــــي(  ــيـ ــنـ ــس اإلثـ ــ بــّثــتــهــا أمـ
قد  األســد  كــان  روســيــا.  في  التلفزيونية 
انــتــخــابــات  فــي  اثــنــيــن  منافسين  واجـــه 
2014 التي حقق فيها فوًزا ساحًقا،  عام 

والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية. 
ــمــرة الماضية   وقـــال األســـد ”كــنــا فــي ال
لدينا  سيكون  بالطبع  المرة  وهذه  ثالثة، 
هناك  سيكون  الترشح.  يريدون  من  كل 

العديد من المرشحين“. 
السورية  األنــبــاء  وكالة  أفــادت  ا،  ميدانيًّ
“سانا”، أمس اإلثنين، بوقوع 3 انفجارات 
اثنتان  مفخخة،  ســيــارات   3 عــن  ناجمة 

فندق  جــانــب  والثالثة  الــوحــدة،  بــشــارع 
شمال  القامشلي،  مدينة  وســط  األمــيــن، 
البالد. وذكرت “سانا” أن حصيلة  شرقي 
المدنيين  من  قتلى   3 بلغت  االنفجارات 
مسؤول  كشف  ــك،  ذل إلــى  جريًحا.  و20 
سوريا  لشمال  الذاتية  اإلدارة  فــي  ــارز  ب
مستمرة  مباحثات  وجـــود  عــن  وشرقها 

مع روسيا وحكومة النظام في ما يتعلق 
الحدود  لقواتها على  العسكري  باالنتشار 
السورية ـ التركية في المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، 
الــهــجــوم العسكري  بــالــتــزامــن مــع  ــك  وذلـ
المناطق في  أنقرة على تلك  الذي شنته 

التاسع من أكتوبر الماضي.

االنفجارات أسفرت عن مقتل 3 مدنيين

قتلى وجرحى بتفجيرات تهز القامشلي شمال شرقي سوريا
األسد: بوسع أي شخص الترشح بانتخابات 2021

لندن ـ العربية نت

اإلثنين،  أمــس  اإليــرانــي،  القضاء  ردَّ 
بشدة على تصريحات الرئيس حسن 
الحملة  فيها  انــتــقــد  الــتــي  روحـــانـــي، 
التي يقودها رئيس السلطة القضائية 
حيث  الفساد،  ضد  رئيسي،  إبراهيم 
حسابات  “تصفية  عن  عبارة  اعتبرها 
عن  تنم  تصريحات  وفي  سياسية”.  
تفاقم صراع األجنحة، قال المتحدث 
باسم السلطة القضائية اإليرانية، غالم 
كان  روحــانــي  إن  إسماعيلي،  حسين 
حكمت  القضائية  الدائرة  ألن  غاضًبا 
بتهم  بالسجن  األصــغــر  شقيقه  على 

اسماعيلي  وقــال  بالفساد.  تتعلق 
 6 وبعد  روحــانــي  الرئيس  إن 

ــوام لـــم يــنــجــز شــيــًئــا من  ــ أعـ
حتى  وال  االنتخابية  وعوده 
الفساد.  مكافحة  مجال  في 

وكــــــــان إســـمـــاعـــيـــلـــي 
ــى الــحــكــم  ــ يــشــيــر إل

ــنـــوات بــتــهــمــة “تــلــقــي  بــالــســجــن 5 سـ
فــريــدون، شقيق  ُرشــى” على حسين 
الخاص  ومستشاره  األصغر  روحاني 
ــــذي كـــان أيــًضــا عــضــًوا فــي فريق  وال
التفاوض النووي. كما أمرت المحكمة 
أي ممتلكات حصل  بــإعــادة  فــريــدون 
وغرامة  غير مشروعة  بطريقة  عليها 
أساس  )على  دوالر  ماليين   9 قدرها 
وكان  للبالد(.   الرسمي  الصرف  سعر 
ــذي شــغــل ســابــًقــا منصب  فــريــدون الـ
الخاص لمؤسس  قائد قوات الحرس 
روح  هللا  آيــة  اإليــرانــيــة،  الجمهورية 
هللا الخميني، قد نفى ارتكاب أي 
أنصار  بعض  وأصـــّر  مخالفات 
كانت  القضية  أن  على  الرئيس 
خطوة من قبل المتشددين في 
القضاء لتشويه 
ســــــــمــــــــعــــــــة 

روحاني.

تصاعد صراع األجنحة بإيران
دبي ـ العربية نت

ــتــركــي، رجـــب طيب  ــه الــرئــيــس ال شــّب
والسلطات  الرئاسي  نظامه  أردوغـــان، 
هتلر  نــظــام  تشبه  بأنها  يــريــدهــا  الــتــي 
بالناجحة،  إيــاهــا  واصــًفــا  ألمانيا،  فــي 
لكن الغريب َأن أردوغــان نفسه هاجم 
بنظام  استبدله  الذي  البرلماني  النظام 
مثل  الطغاة  ينتج  إنــه  قــائــالً  رئــاســي، 
ــًقـــا لــتــلــيــغــراف  ــيــا، وفـ ــمــان هــتــلــر فـــي أل

البريطانية.
ــقــــول صــحــيــفــة  ــ ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل ت ــ ــ وف
ــس الــتــركــي  ــيـ ــرئـ ــراف، أثــــــار الـ ــغـ ــيـ ــلـ تـ
الدفاع  خــالل  مــن  ــة  ــ واإلدان السخرية 

يريد  التي  الجديدة  السلطات  عن 
تشبه  بأنها  لنفسه  يعطيها  أن 
ســـلـــطـــات أدولــــــــف هــتــلــر فــي 

ألمانيا.
رّد  منتقديه،  فــاجــأ  بــيــان  وفــي 

أردوغــــــــــــان عــلــى 
ــأن  ــ ــــحــــجــــج ب ال

ــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي أيــدي  وضـ
الرئاسة لن ينجح في “توحيد الدولة”.

وشّدد على أن هناك أمثلة أخرى على 
أمثلة في  بالفعل  “هناك  قائالً  نجاحها. 
العالم، يمكنك أن ترى ذلك عندما تنظر 
الحقة  أمثلة  وهناك  هتلر،  ألمانيا  إلــى 

في مختلف البلدان األخرى”.
تصريحاته  المحليون  النقاد  وهاجم   
ــاتــور.  ــكــت ــدي ــال ــوا أردوغــــــــان ب ــ ــف ووصــ
القول  الفور  على  المسؤولون  وحــاول 
أخرجت  قــد  ــان  أردوغــ تصريحات  إن 
من  الصحيفة  وتستغرب  سياقها.  من 
ــتــه بـــأن تــكــون  أردوغــــــان ورغــب
هتلر،  مثل  الرئاسية  سلطاته 
النظام  هاجم  قد  كــان  حيث 
هذه  قبل  السابق  البرلماني 
إنه  قــائــالً  بــيــوم  التصريحات 
ــر ولـــيـــس  ــلـ ــتـ أنــــجــــب هـ

صالًحا لتركيا.

أردوغان: أريد صالحيات هتلر

استشهاد فلسطيني 
برصاص الجيش اإلسرائيلي

رام اهلل ـ رويترز

أمس  الفلسطينية  الصحة  وزارة  قــالــت 
ا قتل برصاص الجيش  اإلثنين إن فلسطينيًّ
الحي  بالرصاص  إصابته  بعد  اإلسرائيلي 
العروب في الضفة  في الصدر في مخيم 
الغربية.   وأضافت في بيان لها ”استشهاد 
مواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره 
للمستشفى  للغاية  حــرجــة  بــحــالــة  وصـــل 
الــعــروب“.    مــن مخيم  الخليل  فــي  األهــلــي 
وقـــال شــهــود إن مــواجــهــات وقــعــت عند 
الخليل  مدينة  شمال  في  المخيم  مدخل 

بين الشبان والقوات اإلسرائيلية.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين ومبادرات ريادية في االقتصاد الرقمي
تأكيدا لمكانتها القوية والبارزة كدولة تتمتع بأوضاع اقتصادية وسياسية 
مســـتقرة وبيئة مالئمة لألعمـــال التجارية واالقتصاديـــة، وكنموذج ناجح 
فـــي عمليـــة التنميـــة االقتصاديـــة، تســـتضيف البحرين هذه األيـــام أعمال 
المؤتمـــر الثامن عشـــر ألصحاب األعمال والمســـتثمرين العـــرب، والمنتدى 
العالمي الثالث لرواد األعمال واالستثمار، والذي ُيعقد تحت شعار “الثورة 
الصناعية الرابعة: بناء المستقبل - الريادة واالبتكار في االقتصاد الرقمي” 
تحت رعاية ســـامية من ســـيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، بمشاركة نحو 1500 مشارك 

من كل دول العالم.
اختيار البحرين إلقامة هذا المؤتمر العالمي يأتي تقديرا لمسيرتها الحافلة 
بالنجاح في قطاع االستثمار واإلسهام البارز في تنفيذ الخطط والمشاريع 
وجاهزيتهـــا الدائمـــة الحتضان أهـــم وأكبر الفعاليـــات في العالـــم، كما أنها 
احتلـــت المرتبة الثانية عربيا بعد اإلمارات العربية المتحدة في االقتصاد 
الرقمـــي فـــي العام 2017 واختيـــرت كذلك ضمن أبـــرز 30 اقتصاد إنترنت 
في العالم، وســـيكون المؤتمر واحة خصبة لتبادل األفكار والرؤى وســـبل 

تحفيز االســـتثمارات التقنية، باإلضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات 
واالستثمار في االبتكار والتقنيات وكل المستجدات في التحول الرقمي.

ســـيدي جاللـــة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعـــاه قال في خطابه الســـامي 
في افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 
الشـــورى والنـــواب )فـــي ضـــوء مســـاعينا الجـــادة نحـــو اقتصـــاد المعرفـــة 
باتجاهاتـــه الحديثة، فإننا نوجه في هذا الخصوص، بأن تباشـــر الحكومة 
بوضـــع خطـــة وطنيـــة شـــاملة ُتؤّمـــن لنـــا االســـتعداد الكامـــل للتعامـــل مع 
متطلبـــات االقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيـــف تقنيات الذكاء االصطناعي 
فـــي القطاعـــات اإلنتاجيـــة والخدميـــة، من خـــالل وضع األنظمـــة الالزمة، 
لضمـــان  النوعيـــة،  االســـتثمارات  وتشـــجيع  التقنيـــة،  البنـــى  واســـتكمال 

االستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني(.

البحرين تسير بثقة وثبات نحو تحقيق رؤيتها 2030 وتحقيق طفرات كبيرة  «
على صعيد البنية التحتية الرقمية وتحقيق األهداف واالستراتيجيات 

المطلوبة ودعم االقتصاد الرقمي، والمبادرات الريادية في هذا المضمار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قلة من دول الشرق األوسط اّتجهت لتطبيق ما ُيعرف عالمًيا بـ “العقوبة 
البديلة”، وهي عقوبة ُتطّبق بدال من العقوبة الســـالبة للحرّية، أو تخفيفا 
لها، مقابل إلزام الجاني بأعماٍل أو تعّهدات محدّدة بحسب طبيعة ونوع 

الجرم.
البحرين واحدة من الدول التي حسمت أمرها قبل سنتين في موضوع 
تلك العقوبة حين أحالت الحكومة قانوًنا شـــاماًل بهذا الصدد، وبعد أقل 
من سنتين من تطبيقه، كشف لنا وزير العدل مؤخًرا عن استفادة 1022 
محكومـــا مـــن تلك العقوبـــة، موجهًا دعوة للشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
والعمل على توســـيع نطاق التطبيق، وهو توّجه نباركه وندعمه، ونحّث 

على اإلسراع في خطواته.
هـــذا العـــدد، ليس قليال على بلـــٍد صغير كالبحرين، ســـيما ونحن نتحّدث 
عن التجربة األولى لنا في التطبيق، وعن فترة ال تتجاوز الســـنتين، لكن 
ورغـــم ذلـــك، نعتقد أن هنـــاك إمكانية أكبـــر لمض اعفة هـــذا العدد، ليس 
لمجـــّرد المضاعفـــة أو لتســـجيل رقـــٍم جديـــد للتباهـــي اإلعالمـــي، ولكن 
بغيـــة تحقيـــق المزيد من أهـــداف هذا القانون المتطّور، ســـيما في ضوء 
التوجيـــه األخيـــر لجاللة الملك في افتتاح دور االنعقاد الجديد للمجلس 
الوطني الشـــهر الماضي، حيث وّجه جاللته بضرورة تعاون كل الجهات 

المعنيـــة لتنفيذ العقوبـــات البديلة، وقال نصًا إن هذا القانون “يهدف إلى 
مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم اإليجابي في 

المجتمع”.
هـــذه العبـــارة تحمل الكثير مـــن المضامين اإلنســـانية واالجتماعية التي 
ينبغـــي ترجمتها من قبل الجهات المعنية بإنفـــاذ القانون، فجاللته يؤكد 
أن أحد أهداف القانون هو “منح السجناء الفرصة لممارسة دور إيجابي 

في المجتمع”.

نقّدر الجهود الكبيرة التي ُتبذل من وزارة الداخلية ووزارة العدل لتطبيق هذا  «
القانون المهم، ونتطلع إلى تركيز أكبر للعقوبة األولى – من أصل 7 عقوبات - 

والتي نّص عليها قانون العقوبات البديلة البحريني “العمل في خدمة المجتمع”، 
وهي العقوبة التي استعاضت بها الكثير من الدول المتقدمة عن “السجن”، 
وجعلتها في سّلم أولوياتها لما وجدت فيها من منفعٍة كبيرة وأثر إيجابي 

بالغ األهمية حتى في سلوك المحكوم، حيث تعد هذه العقوبة استثمارا 
حقيقيا للمواهب واإلمكانيات، إذا ما قارّناها بعقوبات أخرى، كالـ “اإلقامة 

الجبرية، السوار اإللكتروني”، وبالتالي منفعة مشتركة وفائدة للدولة والمجتمع 
والمحكومين على حد سواء.

عباس العماني

العقوبات البديلة...

اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب
البيئـــة ضحية من ضحايا الحروب والصراعات العســـكرية، فالحروب تقتل 
البشر والحجر والشجر وكائنات البحر، وتلوث آبار المياه وتحرق المحاصيل 
وتســـمم التربة وتقتل الحيوانات، وهي خســـائر غير معلنـــة أثناء الحروب، 
ويتم اســـتغالل المـــوارد الطبيعيـــة ذات القيمة العالية كاألخشـــاب والماس 

والذهب والنفط واألراضي الخصبة من أجل تمويل الحروب ومعداتها.
ومن أجل الحفاظ على البيئة ومنوعاتها الحياتية والنباتية أقرت الجمعية 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة قرارها رقـــم )46/4( بأن 6 نوفمبر مـــن كل عام يوم 
دولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، ويأتي ذلك 
ألن المـــوارد الطبيعية من أســـس عيش اإلنســـان، وجـــزء ال يتجزأ من نظام 
توازن الكون، والحفاظ على البيئة من اســـتراتيجيات منع الصراع وتشييد 
الســـالم، وبـــدون البيئـــة والحفـــاظ عليهـــا ال يمكن اســـتغالل مـــوارد األرض 

استغالاًل تاًما ولن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
إن الحفـــاظ علـــى مكونات البيئـــة ُيمثل ســـبياًل لتهيئة الظـــروف الضرورية 
لتمكيـــن اإلنســـان مـــن التمتـــع بحقوقـــه البيئية التـــي هي جزء مـــن حقوقه 
االجتماعية واالقتصادية، وتوفير الحماية لمكونات البيئة حماية لإلنســـان 
واألرض ومواردهـــا، ويأمل اإلنســـان بأن يســـود الســـالم فـــي أرجاء األرض 
وتنتهـــي كل الصراعـــات بيـــن المتحاربين، فبانتهاء الحـــروب يتحقق األمن 
والســـالم والتنميـــة، ولـــن يتحقق الســـالم إال بتعميـــر المـــوارد الطبيعية من 
زراعيـــة وحيوانيـــة وبحريـــة كونهـــا وســـيلة لحياة اإلنســـان التي تمـــده بما 

يحتاجه من الطاقة الحياتية.
إن االحتفاء بهذا اليوم ُيمثل دعوة لجميع الدول وشعوبها إلى ترك النزاعات 
السياسية والصراعات العسكرية من أجل اإلنسان وبيئته، وإحالل التنافس 
بينهـــم في االســـتغالل األفضل للمـــوارد الطبيعيـــة من أجل تنمية اإلنســـان 
وتحقيـــق متطلباته الحياتية المتزايدة، وألجل القضاء على الجوع والفقر. 
إن آثار الحروب اإلنســـانية والجســـدية تتعافى بعد فترة ليســـت طويلة، إال 
أن آثار تدمير البيئة ومواردها تبقى لفترات طويلة وتعافيها مرهون بقدرة 

الدولة على إعادة إعمارها وبنائها ثانية.

إن الحفاظ على البيئة ضرورة إنسانية وتدبير وقائي وإصالحي لحماية  «
اإلنسان واألرض ومواردها، وكلما انخفضت أضرار البيئة ارتفع مؤشر 

استخدام موارد األرض، فإفساد األرض كسفك الدماء وتدمير األرض كقتل 
األبرياء.

عبدعلي الغسرة

أردوغان قالها واضحة
في خطاب له قبل أيام أظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكل 
وضـــوح أطماعه في الدول العربية كلها وليس فقط في ســـوريا وليبيا، 
فهـــو يطمع أيضا في الخليج ومصـــر وبقية الدول األخرى التي يعتبرها 
ميـــراث أجـــداده كما قالهـــا صراحة في خطابـــه المذكـــور. أردوغان قال 
دون تحفـــظ إن األتـــراك موجـــودون في ســـوريا وليبيا مـــن أجل حقهم 
وحـــق إخوانهـــم في المســـتقبل واألتـــراك يتواجـــدون فـــي جغرافيتهم 
احترامـــا إلرث األجداد، وأضاف أردوغان أن تركيا وريث االمبراطورية 

العثمانية وأنه يسعى الستعادة المجد القديم لألتراك.
هـــذا هـــو التفســـير الواضح للدعـــم الذي تقدمـــه تركيا لحكومـــة الوفاق 
والجماعـــات اإلرهابيـــة فـــي ليبيا، وهذه هـــي أطماع أردوغـــان واضحة 
وضوح الشـــمس فـــي رابعة النهار، وال فرق بين إيـــران وتركيا أردوغان، 
فكالهمـــا يســـعى للهيمنـــة علـــى دول عربيـــة معينة باســـتخدام وســـائل 
متشـــابهة وواضحـــة ومفضوحـــة، فإيـــران تتدخـــل فـــي شـــؤون الدول 
العربيـــة عـــن طريق ممارســـة الوصاية علـــى بعض الجماعات الشـــيعية 

المارقة، وتركيا تفعل نفس الشيء من خالل جماعات سنية مارقة.
أردوغان ال يترك فرصة للتدخل في شؤون الدول العربية إال ويستغلها، 
فقد استغل ثغرة خروج تنظيم الحمدين عن اإلجماع الخليجي وأرسل 
جنـــوده ليعســـكروا فـــي قطر علهـــا تكون محطـــة انطـــالق ألطماعه في 
الخليـــج، واســـتغل حادثـــة جمال خاشـــقجي أســـوأ اســـتغالل لكـــي يهز 
اســـتقرار الســـعودية ويبتزهـــا علـــه يســـتطيع الحصول علـــى أموال من 

خالل المساومة، لكن محاوالته باءت بالفشل.
أردوغان يعبث ليال ونهارا باستقرار مصر ويختلق المشكالت في البحر  «

المتوسط ليضيق عليها في استخراج الغاز الطبيعي. كل هذا ألن أردوغان 
يرى األمة العربية ملك أجداده.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

fatin.hamza@
gmail.com

وعـــادت ذكـــرى ميالد اإلنســـان العظيم، ذكـــرى المولد النبوي الشـــريف، هذا 
اليوم يجعلنا نســـتذكر هـــذا النهج القوي والخلق والمواقف اإلنســـانية التي 
جاءت في رســـالته الخالدة المناســـبة لكل زمان ومكان رغم اختالف البشر 

في أصولهم وأعراقهم ومذاهبهم.
هناك من يتعظ ويســـتفيد من هذه الذكـــرى، لكن هناك غائبون كثر وتائهون 
بيـــن زحمة الحياة ومشـــاغلها، ولو لـــم يعلن عن إجازة المولـــد النبوي لجهل 
أكثرهـــم هـــذا التاريـــخ، وآخـــرون يقضـــون هـــذا اليـــوم في نقاشـــات وجدل 
وخـــالف في صحـــة التاريخ أو االحتفـــال بالمولد من عدمـــه، ومتى ظهرت 
هـــذه القضية نعـــود للجدال بـــدل أن نقضيه في اســـتذكار أقواله واالقتداء 

بكلماته المباركة وتعليمها األبناء.
رســـالة النبـــي صلى هللا عليه وآله وســـلم بالتأكيد ليســـت مختزلة في يوم، 
بـــل هـــي لطوال الســـنة باتباع منهجه فـــي كل مناحي حياتنـــا، ومن المحزن 
أن نســـأل أنفســـنا أو أبناءنـــا أن يســـردوا لنا فقط 10 أحاديـــث، لنرى العجب 

بعجزهم عن ذلك، بينما إذا ســـألناهم عن أســـماء 10 العبين سيســـردون لنا 
المئات! لماذا؟ ألن هناك من يرسخ هذه المفاهيم في عقول الناشئة كل يوم 
وُيســـّخر لهم القنوات وغيرها، لكن النبي صلى هللا عليه وآله وســـلم وسنته 

المطهرة مغّيبة تمامًا عن جميع مناحي حياتنا العملية والنظرية.
هديه وســـنته صلـــى هللا عليه وآله وســـلم أصبحا مهجوريـــن تمامًا كالقرآن 
الـــذي ال يقـــرأ إال علـــى الموتـــى والمقابـــر، نأســـف علـــى حـــال أمتنـــا وابتعاد 
الكثيرين عن االتعاظ من ســـنة نبينا واالســـتفادة من مواقف رسولنا الكريم 
وتعلـــم الـــدروس والعبر رغـــم أنها أســـس حقيقية وصالح جـــذري للمجتمع 

ومبادئه تنشر الخير والمحبة والسالم.
عند اتباع سنته وااللتزام بتعاليم ديننا حتمًا سينقشع الظالم ونرى النور، نحن  «

بحاجة خصوصًا في هذا الزمان للتسامح وأجمل الخصال التي حثنا عليها 
النبي لنتمكن من تجميع قوتنا والتقدم نحو األمام بدل أن نبتعد عما حثنا 

عليه لنرى أنفسنا نعود للوراء.

فاتن حمزة

في ذكرى المولد النبوي



تمّكن فريق باربار من التغلب على نظيره 
ضمن   )20/21( بنتيجة  الــقــطــري  ــوكــرة  ال
المجموعة  من  الرابعة  الجولة  منافسات 
لألندية   22 اآلســيــويــة  للبطولة  الــثــانــيــة 
ا  حاليًّ والمقامة  اليد  لكرة  الـــدوري  أبطال 

بكوريا الجنوبية. 
بتخلف  انــتــهــى  قــد  األول  ــشــوط  ال وكـــان 
وسيخضع   .)10/11( هــدف  بــفــارق  بــاربــار 
أن  عــلــى  ــثــاثــاء  ال الــيــوم  لــلــراحــة  ممثلنا 
يخوض مباراته األخيرة غًدا األربعاء أمام 

فوالذ اإليراني.
 وكان باإلمكان أفضل مما كان لسفير الكرة 
البحرينية، حيث إنه قلب األمور رأًسا على 
سيطرته  وبسط  الثاني  الشوط  في  عقب 
بتألق  الميدان  بأرضية  الفنية  وأفضليته 
حارسه عيسى خلف وفي الدفاع والهجوم 

عبدالقادر  ومــحــمــود  المقابي  أحــمــد  عبر 
وعلي عيد ومحمد ميرزا، وجعل بينه وبين 
فارًقا مريًحا من األهداف  القطري  الفريق 
والتي لو انتهت عليها المباراة لكانت كفيلة 
لحسم تأهل باربار للمرحلة الثانية وخروج 
الوكرة من المنافسات، إال أن باربار أضاع 
الفرص  من  الكثير  بضياعه  الفرصة  هــذه 
في آخر الدقائق واستقبل مرماه األهداف 

أقحمته  واحــد،  بفارق هدف  فائًزا  ليخرج 
حيث  من  المعقدة  الحسابات  دوامــة  في 
القطري  الوكرة  فريقي  مع  وعدمه  التأهل 
ــدة الـــســـعـــودي الـــلـــذيـــن يــمــتــلــكــان  ــوحــ ــ وال
باربار  مــع  فــازا  حــال  فــي  التأهل  أفضلية 
سيتساوون  فإنهم  األخيرة  مبارياتهم  في 

فــي عـــدد الــنــقــاط وســيــتــم الــلــجــوء لــفــارق 
بينهم  المباشرة  المواجهات  في  األهــداف 

لفض االشتباك. 
تعثر  مــع  ــفــوز  ال بـــاربـــار  عــلــى  يتطلب  إذ   
لكي  القطري  أو  السعودي  الفريقين  أحــد 
وبخاف  الثانية  للمرحلة  تأهله  يضمن 

ــوّدع الــمــنــافــســات.  ــيـ ــار سـ ــاربـ ــإن بـ ــــك فــ ذل
هدافي  مقدمة  في  المقابي  أحمد  وجــاء 
9 أهداف وتاه، محمود  الفريق بتسجيله 

عبدالقادر 5 وعلي عيد 4 أهداف.  
ويــمــثــل بــاربــار فــي الــبــطــولــة قــائــمــة تضم 
وعلي  األخـــوان محمود  وهـــم:  ــا،  العــًب  16

الناصر،  حسن  المقابي،  أحمد  عبدالقادر، 
عيسى  محمد،  علي  عــبــدالــكــريــم،  عــبــاس 
مشاخيل، قاسم جعفر، السيد حسن جعفر، 
إبراهيم  خليل  أحمد،  علي  شعيب،  مؤيد 
والحارسان عيسى خلف وقاسم الشويخ، 

والمحترفان علي عيد ومحمد ميرزا.

ا باربار يهزم الوكرة بفارق هدف آسيويًّ

لقاء باربار والوكرة 
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ارتـــكـــب عــــــدًدا مـــن أفــــراد 
السلة  كــرة  منتخب  العــبــي 
ــوكــيــة غــيــر  مـــخـــالـــفـــات ســل
الئــقــة، وذلــك خــال تواجد 
المنتخب بجمهورية صربيا؛ 
ــامـــة مــعــســكــر تــدريــبــي،  إلقـ
اســـتـــعـــدادا لــلــمــشــاركــة في 
بــطــولــة مــجــلــس الــتــعــاون 
ــلـــيـــج الـــعـــربـــي  لـــــــدول الـــخـ
الكويت  ــة  دول فــي  المقررة 
خال الفترة من 23 نوفمبر 
ديسمبر   ١ ولــغــايــة  الــجــاري 

المقبل.
ــن العــبــي  وعـــمـــد بـــعـــض مــ
ــاب  ــكـ ــمــنــتــخــب عـــلـــى ارتـ ال
مــــخــــالــــفــــات ســـلـــوكـــيـــات 
وأخــطــاء غــيــر الئــقــة أثــنــاء 
التدريبي  المعسكري  فترة 

للمنتخب.
ــاء  ــطــ ــذه األخــ ــ ودفــــعــــت هــ
لكرة  الــبــحــريــنــي  ــاالتــحــاد  ب
بإنهاء  قـــرار  التــخــاذ  السلة 

وعودته  المنتخب  معسكر 
من صربيا، إذ من المؤمل أن 
خال  المنتخب  بعثة  تعود 
الساعات المقبلة، الستكمال 

التحضيرات محليا.
وكــــان مــنــتــخــب الــســلــة قد 
ــى  ــل ٦ أيـــــــام إلـ ــبـ غـــــــادر قـ
صـــربـــيـــا إلجــــــــراء مــعــســكــر 
تحضيرا  خــارجــي؛  تدريبي 

للمنافسات الخليجية.
ويـــــقـــــود الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
الصربي  المدرب  للمنتخب 
داركــــــو روســـــو ويــســاعــده 

مواطنه الصربي فاني.
وتــضــم قــائــمــة األحـــمـــر 12 
سرحان،  هشام  وهــم:  العًبا 
أحـــمـــد عــبــدالــعــزيــز، أحــمــد 
صباح  أمير،  محمد  سلمان، 
حسين، محمد قربان، أحمد 
نجف، مزمل أمير، مصطفى 
حــســيــن، بـــدر جــاســم، علي 

شكر هللا ومحمد بوعاي.

“مخالفات سلوكية” تنهي معسكر منتخب السلة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

غــادر منتخبنــا األولمبــي لكرة القدم إلى إمارة دبي بدولة اإلمــارات العربية المتحدة، 
للمشــاركة في بطولة دولية ودية لالعبين تحت 23 عاًما، وينظمها االتحاد اإلماراتي 

لكرة القدم وشركة IAST SPORTS، خالل الفترة 13 وحتى 19 نوفمبر الجاري.

 وتشهد البطولة مشاركة منتخبات من القارة 
اآلسيوية، وهي إلى جانب منتخبنا األولمبي: 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، الــســعــوديــة، أوزبــكــســتــان، 

العراق، سوريا، اإلمارات واألردن.
 وفي هذا الصدد، أكد مدير منتخبنا األولمبي 
لكرة القدم الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، 
أن المشاركة في البطولة الودية يأتي ضمن 
إطار تحضيرات المنتخب لبطولة آسيا 2020 

التي ستقام في تايلند مطلع العام المقبل.
ــــى أن   ولــفــت الــشــيــخ أحــمــد بـــن عــيــســى إل
الــمــنــتــخــب األولـــمـــبـــي ســيــفــتــقــد خــــال هــذه 

بسبب  البارزين،  الاعبين  من  عــدًدا  البطولة 
صالح،  أحمد  جميل،  حسين  وهــم:  اإلصابة، 
عبدالرحمن األحمدي، حسن الكراني، حسين 

الخياط وعباس العصفور.
بقيادة  للمنتخب  الــفــنــي  الــجــهــاز  أن  وبــّيــن   
المدرب سمير شمام استقر على قائمة مكونة 
العسم،  سعود  وهــم:  للبطولة  العــًبــا   24 مــن 
مــرهــون،  محمد  أحــمــد،  أنـــور  محمد،  صــالــح 
أمين، سالم  سيد هاشم عيسى، سيد محمد 
أحمد  الختال،  إبراهيم  أحمد،  سلمان  عــادل، 
الشروقي، جاسم محمد، جاسم خليف، حسن 

ــدن، حــمــد شــمــســان، عــبــدالــعــزيــز الــكــنــدري،  مـ
عبداإلله،  علي  حبيب،  يوسف  فــواز،  عدنان 
محمد،  عمار  خالد،  عبدالعزيز  فاضل،  أحمد 

فيصل إبراهيم، فيصل غازي وحمزة الجبن.
ا في مرحلة   وذكر أن الاعبين المصابين حاليًّ
العاج، للتعافي، خصوًصا أنهم سيغيبون عن 

المنتخب األولمبي خال البطولة الودية في 
اإلمارات.

ــبــطــولــة تعد  ال وأكــــد أحــمــد بـــن عــيــســى أن 
على  للوقوف  الفني  للجهاز  مناسبة  فرصة 
خاصة  القائمة،  في  جــدد  العبين  مستويات 
هذه  خال  الفريق  تطول  التي  الغيابات  مع 

التي  األربـــع  المباريات  أن  مبيًنا  المشاركة، 
سيخوضها المنتخب ستكون بطابع التجربة 
للمنتخب األولمبي في إطار  الجادة والقوية 

التحضير للبطولة اآلسيوية.
ــد مــنــتــخــبــنــا األولـــمـــبـــي فــي  ــ ــم وفـ ــضـ  ويـ
أحمد  الشيخ  المنتخب  مــديــر  ــارات:  ــ اإلمـ

التونسي  الــمــدرب  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
خليل،  بــدر  الــمــدرب  مساعد  شمام،  سمير 
ــال، مـــدرب  ــ ــدرب الـــحـــراس عـــبـــدهللا بـ ــ مـ
اإلداري  الدين،  البدنية وليد شرف  اللياقة 
خالد شاهين، اختصاصي العاج الطبيعي 
ــل” وعــامــل  ــيـ ــمــدلــك “أنـ عــبــدهللا عـــرفـــة، ال

المهمات “إيمان”.
وبحسب جدول مباريات منتخبنا األولمبي 
يوم  مــشــواره  سيدشن  فإنه  البطولة،  في 
 6 األردن عند  بماقاة منتخب  نوفمبر   13
مساء بتوقيت البحرين، ثم ياقي منتخب 
كوريا الجنوبية يوم 15 نوفمبر عند 2.45 
السعودية  منتخب  ياقي  أن  على  عصًرا، 
يوم 17 عند 6 مساء، وأخيًرا أمام سوريا 

عند 2.45 عصًرا.

ــاء ــعـ ــًدا األربـ ــ ــة غـ ــاقـ ــطـ ــة... واالنـ ــ ــابـ ــ ــن عــنــاصــره بــســبــب اإلصـ ــدا 6 مـ ــق ــت ــف م

األولمبي يغادر للمشاركة في بطولة دبي الدولية الودية

اإلنجــاز يعكــس ما تحظــى به الرياضــة البحرينيــة من دعم كبيــر من قبل جالــة الملك 

رئيس اتحاد الكرة يهنئ بتأهل منتخب الشباب لبطولة آسيا 2020

المؤيد يهنئ بتأهل “أحمر الشباب”

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علي 
بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلى 
مقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، وإلى ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ 
بمناسبة تأهل منتخب الشباب إلى بطولة آسيا 2020، التي ستقام في 

أوزبكستان العام المقبل.

االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  وأكـــد 
البحريني لكرة القدم أن إنجاز منتخب 
الشباب يعكس ما تحظى به الرياضة 
الــبــحــريــنــيــة مـــن دعـــم كــبــيــر مـــن قبل 
من  جالته  يوليه  ومــا  الملك،  جالة 
إلى  ووصولها  للرياضة  خاص  اهتمام 
بدعم سمو  ها  منوًّ المستويات،  أفضل 
رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد.

بـــن خليفة  ــّدم الــشــيــخ عــلــي  ــ  كــمــا قـ
التهاني  خــالــص  خليفة  آل  أحــمــد  بــن 
الملك  جالة  ممثل  إلــى  والتبريكات 

الشباب  ــؤون  الــخــيــريــة وشــ لــألعــمــال 
ــــى لــلــشــبــاب  ــل ــمــجــلــس األعــ ــيـــس ال رئـ
ــشــيــخ نـــاصـــر بن  ــة ســمــو ال ــاضـ ــريـ والـ
سموه  بدعم  مشيًدا  خليفة،  آل  حمد 
من  يــبــذلــه  ومـــا  البحرينية  لــلــريــاضــة 
ورقيها  ازدهــارهــا  نحو  حثيثة  جهود 
لرئيس  األول  النائب  وإلــى  وتطورها، 
والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
البحرينية  األولــمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
دعم  من  سموه  يقدمه  ما  على  مثنًيا 

للرياضة البحرينية.
 كما أشاد رئيس االتحاد بإنجاز أفراد 
أحمر الشباب؛ بمناسبة التأهل لبطولة 
آسيا 2020، مقدًما التهاني والتبريكات 
والعــبــي  واإلداري  الــفــنــي  لــلــجــهــازيــن 
بذلت  التي  الجهود  وشاكًرا  المنتخب 
خال المرحلة الماضية وأثمرت الظفر 
اآلسيوية  للنهائيات  التأهل  ببطاقة 

تحت 19 عاًما.

ولفت رئيس اتحاد الكرة إلى أن إنجاز 
منتخب يضاف إلى سلسلة المكتسبات 
الوطنية،  المنتخبات  حققتها  الــتــي 
خصوًصا مع تأهل منتخبات األولمبي 
والناشئين وكرة الصاالت إلى بطوالت 
جاء  ذلك  أن  إلى  مشيًرا   ،2020 آسيا 
مــتــواصــل ومستمر طــوال  عــمــل  بــعــد 
للمنتخبات  دعــًمــا  الماضية  الــســنــوات 
الوطنية وإنجاح مشوارها عبر تقديم 
كافة سبل النجاح للظهور المشرف في 

المحافل المختلفة.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة أن منتخب الشباب يعد بذرة 
نواة للمستقبل، مشيًرا إلى أن عناصره 
للمنتخبات خال  ا  مهمًّ رافــًدا  ستكون 
االســتــحــقــاقــات الــمــقــبــلــة، مــشــيــًدا بما 
كبير وروح  تميز  الاعبون من  أظهره 
ــعــب خــال  ــمــل ــيــة عــالــيــة فـــي ال قــتــال
التأهل  أثــمــرت  اآلســيــويــة  التصفيات 

بكل جدارة واستحقاق.

هنــأ وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيــد، عاهل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهــد األمين نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة تأهل المنتخب الوطني للشــباب 

لكرة القدم لبطولة آسيا 2020. 

 وأشاد وزير شؤون الشباب والرياضة 
الحثيثة  والمتابعة  الكبيرة  بالجهود 
لألعمال  الملك  جالة  ممثل  قبل  من 
الــشــبــاب مستشار  الــخــيــريــة وشــــؤون 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب 
بن حمد آل خليفة، للمنتخب الوطني، 
الــذي ساهم في تهيئة األجــواء  األمــر 
ــيــة أمـــــام الــمــنــتــخــب لــلــظــهــور  ــمــثــال ال

آسيا،  لبطولة  والتأهل  الئــق  بمستوى 
مثنًيا على اهتمام النائب األول لرئيس 
والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
البحرينية  األولــمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس 
آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد  سمو 
الــمــنــتــخــب  ــم  ــ دعـ فــــي  ــوه  ــمـ سـ ودور 
الوقوف إلى جانب أبطاله في المهمة 

الوطنية. 
الشباب والرياضة  ونــّوه وزيــر شــؤون 

القدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  بـــدور 
آل  بــن خليفة  عــلــي  الــشــيــخ  بــرئــاســة 
الوطني  المنتخب  تهيئة  فــي  خليفة 
في  مثالي  بمستوى  للظهور  الــشــاب 
المميز  بالمستوى  منوها  التصفيات 
والتفاني  واإلصــــرار  العالية  ــروح  ــ وال
الوطني  المنتخب  العبو  أظهره  الــذي 
الــتــصــفــيــات من  مــبــاريــات  فــي جميع 
أجل التأهل للبطولة اآلسيوية وتأكيد 

ــنــي فــــي الــمــحــفــل  ــحــري ــب ــد ال ــواجـ ــتـ الـ
اآلســيــوي ورفـــع اســم وعــلــم البحرين 

عالًيا.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ــقــبــعــة لــلــجــهــازيــن  نـــرفـــع ال
اإلداري والفني والعبي منتخب 
ــدم عــلــى  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــ ــاب ل ــ ــب ــشــ ــ ال
والنتائج  الملفتة  الــمــســتــويــات 
إلى  وأهّلته  حققها  التي  الرائعة 

بطولة آسيا 2020.

ــي 4  ــلـ تــلــقــي فـــريـــق األهـ
كــرة  تنشيطية  فــي  هــزائــم 
الطبيعي،  باألمر  ليس  السلة 
أن  ذكـــرنـــا  مـــا  إذا  خــصــوًصــا 
الـــفـــريـــق اســـمـــه األهـــلـــي وال 

ينقصه إال عنصران فقط.

علي بن خليفة

أيمن المؤيد

منتخبنا األولمبي لكرة القدم أحمد بن عيسى

علي مجيد

أضاع فرصة 
حسم التأهل 

ودخل “الحسابات 
المعقدة”

سبورت
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 دّشــن منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم سلســلة تدريباته فــي هونغ كونغ؛ 
اســتعداًدا لمالقــاة منتخــب هونــغ كونــغ يــوم الخميــس المقبــل الموافــق 14 
نوفمبــر الجــاري، ضمــن الجولــة الخامســة للمجموعــة الثالثــة مــن التصفيــات 

المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض منتخبنا الوطني مرانه مساء 
أمـــس فـــي هونـــغ كونـــغ عـــن ملعـــب 
التدريـــب الـــذي يبعد عن مقر الســـكن 
تحـــت  وذلـــك  دقيقـــة،   15 حوالـــي 
قيادة المدرب البرتغالي هيليو ســـوزا 
جميـــع  بحضـــور  المعـــاون  والطاقـــم 
فـــي  المحتـــرف  باســـتثناء  الالعبيـــن 
صفوف فريق ســـالفيا براغ التشيكي 

الذي سيلتحق اليوم الثالثاء.
 وتضـــم قائمـــة المنتخـــب الوطني 23 
العًبـــا لمبـــاراة هونـــغ كونـــغ، باإلضافة 
إلـــى مبـــاراة الجولـــة السادســـة أمـــام 
العراق التي ســـتلعب يـــوم 19 نوفمبر 
والالعبـــون  األردن،  فـــي  الجـــاري 
هـــم: ســـيد محمـــد جعفر، ســـيد شـــبر 
جاســـم  الدوســـري،  حمـــد  علـــوي، 
أحمـــد  حميـــدان،  مهـــدي  الشـــيخ، 
محمـــد  الحوطـــي،  راشـــد  بوغمـــار، 
عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، وليد 
الحيـــام، محمـــد الحـــردان، إســـماعيل 
عبـــدهللا  مـــدن،  علـــي  عبداللطيـــف، 
الهـــزاع، محمـــد الرميحي، ســـيد رضا 
عيســـى، ســـيد مهدي باقر، علي حرم، 
كميـــل األســـود، أحمـــد نبيـــل، محمـــد 
عادل، ســـيد ضيـــاء ســـعيد، وعبدهللا 

يوسف.

10 ساعات

رحلـــة المنتخب الوطنـــي عبر الطائرة 
الخاصـــة التي تم توفيرهـــا للمنتخب 
الوطني اســـتمرت حوالي 10 ساعات، 
إذ حطـــت الرحلـــة فـــي الهنـــد للتـــزود 
بالوقود قبل الوصول إلى هونغ كونغ، 
الـــذي جـــاء عنـــد 12 منتصـــف الليـــل 
بتوقيت هونغ كونغ )7 مساء بتوقيت 
المنتخـــب  غـــادر  أن  بعـــد  البحريـــن(، 
البحريـــن عنـــد 10 صباًحـــا بالتوقيـــت 

المحلي.

برنامج صباحي

خصص الجهاز الفني للمنتخب الفترة 
للمشـــي  اإلثنيـــن  أمـــس  الصباحيـــة 
لالعبيـــن؛ للتخلـــص مـــن آثـــار وإرهاق 
السفر، إذ اقتصر مران المنتخب أمس 

على الفترة المسائية فقط.

وصول مبّكر

رئيس قســـم الشـــؤون الفنية باالتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم عابد األنصاري 
ســـبق الوفد ووصل السبت إلى هونغ 
كونغ رفقة الطباخ حمد العلي المرافق 

لوفد منتخبنا.
وجـــاء تواجـــد األنصـــاري لبحث كافة 
الترتيبـــات الســـتقبال منتخبنـــا الـــذي 
يســـتعد لخـــوض مبـــاراة مهمـــة أمـــام 
هونـــغ كونـــغ، خصوًصـــا مـــع وضعيـــة 
المنتخـــب فـــي المجموعـــة وتصـــدره 
وســـعيه لمواصلـــة النتائـــج اإليجابية 
المؤهلـــة  البطاقـــة  علـــى  والمنافســـة 

للتصفيات النهائية للمونديال.

رصد ومتابعة

إلى ذلك، فإن المحلل الفني للمنتخب 
أحمـــد كمـــال ومصـــور الفيديـــو جليل 
األردن؛  إلـــى  غـــادرا  فقـــد  كوهجـــي 
لرصد مباراة منتخبي العراق وإيران، 
خصوًصا أن منتخبنا ســـيالقي العراق 
فـــي الجولة المقبل وهـــي األولى إياًبا 
في المجموعة، علًما أن العراق تشارك 
منتخبنا في الصدارة برصيد 7 نقاط، 
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 

.)1-1(

40 ألًفا

 مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن ملعـــب هونغ 
كونغ الدولي ســـيحتضن المباراة التي 
ســـتقام يوم الخميس المقبل، ويتسع 

الملعب إلى 40 ألف متفرج.
وأفـــردت وســـائل اإلعـــالم فـــي هونغ 
كونغ مســـاحات للترويج للمبـــاراة، إذ 
بـــدا ذلـــك جليا مـــن خـــالل اإلعالنات 

التلفزيونية التحشيدية للمباراة.

مباراة مهمة

لمنتخبنـــا  الهجـــوم  خـــط  نجـــم  أكـــد 
الوطنـــي األول لكـــرة القدم إســـماعيل 
التـــي  المبـــاراة  أهميـــة  عبداللطيـــف، 
ســـيخوضها “األحمر” أمـــام هونغ كونغ 
فـــي ختـــام مرحلة الذهـــاب للتصفيات 

المزدوجة.
وقال إسماعيل عبداللطيف إن المباراة 
مهمـــة للغايـــة نحـــو مشـــوار المنتخـــب 
فـــي الوصول إلى التصفيـــات النهائية، 
مشيًرا إلى أن الجميع عاقد العزم على 
تقديـــم أفضـــل المســـتويات مـــن أجـــل 

الظفر بالنتائج اإليجابية.
واعتبر “سمعة” أن النقاط الثالث تشكل 
أهمية كبيرة نحو سباق الحصول على 
النهائيـــة،  للتصفيـــات  مؤهلـــة  بطاقـــة 
متمنيـــا أن يكون الفـــوز حليفنا وحصد 
3 نقـــاط إضافيـــة تعزز صـــدارة األحمر 

في المجموعة الثالثة.

النقاط الثالث

بـــدوره، الالعب أحمد بوغمـــار أكد أن 

حصـــد النقـــاط الثالث هـــو األمر الذي 
يضعه الجميع في عين االعتبار.

“لقـــد كانـــت بدايتنـــا  وقـــال بوغمـــار: 
بحصـــد  التصفيـــات  فـــي  إيجابيـــة 
تعـــادل وفوزيـــن متتالييـــن، ونســـعى 
الستكمال المشوار الناجح في مرحلة 
الذهـــب وتحقيـــق فوز ســـيكون ثميًنا 
للغايـــة ومهمـــا على الصعيديـــن الفني 

والمعنوي”.
 وأشـــار النجم الشاب في خط الدفاع 
إلـــى وجود الرغبـــة الكبيـــرة والعزيمة 
القويـــة لدى جميـــع الالعبين من أجل 
كونـــغ  هونـــغ  مبـــاراة  علـــى  التركيـــز 
والظفـــر بنقاط الفوز، ومن ثم التفكير 
فـــي لقاء العراق الذي ســـيقام يوم 19 

نوفمبر الجاري.

توفير الدعم

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة أن 
ممثـــل جاللة الملك لألعمـــال الخيرية 

المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وّجه 
لتوفيـــر طائرة خاصة لنقـــل المنتخب 
الوطني من البحريـــن إلى هونغ كونغ 
استعداًدا لمباراة الجولة الخامسة من 

التصفيات المزدوجة.
وقال الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
في حديثـــه لبرنامج الكرة في ملعبك 
عبر قناة البحرين الرياضية إن الرحلة 
إلـــى هونغ كونغ طويلـــة ومتعبة، وأن 
توفيـــر الطائرة الخاصـــة جاء ليخفف 
عناء السفر على الالعبين ويساعدهم 

في عملية االستشفاء.
فـــي  وصـــل  المنتخـــب  أن  وأوضـــح 
وقـــت متأخـــر من مســـاء األحـــد قبل 
أن يبـــدأ برنامجه أمـــس اإلثنين ضمن 
التحضيـــرات للمباراتيـــن فـــي الشـــهر 

الحاسم لمشوار التصفيات.
وقـــال رئيس اتحاد الكرة إن اللقاءين 
مهمـــان  والعـــراق  كونـــغ  هونـــغ  أمـــام 
للغايـــة، خاصة وأننا فـــي مرحلة جمع 
النقـــاط، وأن علينـــا التعامـــل مـــع كل 

مباراة على حدة.
كأس  تصفيـــات  مشـــوار  أن  وبيـــن 
إلـــى  مشـــيًرا  ا،  جـــدًّ طويـــل  العالـــم 
وجـــود عمل متكامل مـــن قبل القيادة 
االتحـــاد  إدارة  ومجلـــس  الرياضيـــة 
والجهازيـــن  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الفني واإلداري، باإلضافة إلى وسائل 
اإلعـــالم المختلفـــة التـــي تعتبـــر مرآة 

للعمل وتصحيح األخطاء.
وقـــال إننـــا نعيـــش اليـــوم فـــي عهـــد 
جديـــد للمنتخـــب األول، مشـــيًرا إلـــى 
أن الجميع شـــاهد مؤشـــرات ذلك في 
األشـــهر األخيـــرة وهـــي أمـــور تبشـــر 
بالخير، خاصة مـــع الدعم الكبير الذي 
يحظى بـــه المنتخب الوطني من قبل 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ســـموه  وتواجـــد  ومتابعتـــه  وقربـــه 

الميداني مع المنتخب الوطني.

متابعة مستمرة

حظـــي وفـــد منتخبنـــا الوطنـــي األول 
لكـــرة القـــدم فـــي هونغ كونـــغ بمتابعة 
مستمرة من قبل رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، 
فـــور  بالوفـــد  ـــا  هاتفيًّ اتصـــل  والـــذي 
وصوله إلى هونغ كونغ، باإلضافة إلى 
متابعـــة نائب الرئيس للشـــؤون الفنية 
الشـــيخ خالـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
اإلداريـــة  للشـــؤون  الرئيـــس  ونائـــب 
والماليـــة علـــي البوعينيـــن، واألميـــن 
العـــام لالتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
إبراهيـــم البوعينيـــن؛ لالطمئنـــان على 

كافة أمور الوفد.

جرايام مرافق وإعالمي

يعتبـــر “جرايـــام” مرافـــق منتخبنـــا 
الوطني مـــن قبل اتحاد هونغ كونغ 

لكرة القدم.
الوفـــد  شـــؤون  “جرايـــام”  ويتابـــع 
تســـهيل  علـــى  ويعمـــل  المختلفـــة 
كونـــغ  هونـــغ  فـــي  االحتياجـــات 
بالتعـــاون مـــع إدارة المنتخـــب، كما 
كشف “جرايام” خالل حديثه للوفد 
اإلعالمـــي بأنه إعالمي اتحاد هونغ 
كونـــغ لكرة القدم، وله عدة أنشـــطة 
وبينهـــا  اإلعالمـــي  المجـــال  فـــي 

التحرير والتصوير.
ســـعادته  عـــن  “جرايـــام”  وأعـــرب 
بالعمـــل مـــع الوفـــد البحريني خالل 
التصفيـــات  مـــن  المبـــاراة  هـــذه 

المزدوجة.

“األحمر” يدّشن تدريباته في هونغ كونغ
ــر بــن حمد ــاص ــة بــتــوجــيــهــات مــن ن ــاص ــخ ــرة ال ــائ ــط عــلــي بــن خــلــيــفــة: تــوفــيــر ال

أحمد مهدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جرايامإسماعيل عبداللطيف

وصول الالعبين بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من 10 ساعات

الملعب الذي سيحتضن المباراةجولة المشي الصباحية

من تدريبات المنتخب )تصوير: سيد علي شبر(

أحمد بوغمار

علي بن خليفة

صورة جماعية لمنتخبنا الوطني في مقر سكنه بهونغ كونغ

اليوم اكتمال 
الصفوف 

بانضمام عبدهللا 
يوسف



أكد وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد أن اســتضافة مملكة البحرين ألســبوع بريف الدولي للقتال، 
الــذي يقــام علــى أرض مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي يتضمن إقامة 3 بطوالت دولية يأتي متوافًقا 
مع رؤية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشار 
األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة والرامية إلى التحــول لمرحلة جديــدة في الحركة 
الرياضيــة البحرينيــة لتصبــح صناعــة مــن خالل تنظيم واســتضافة العديد مــن الفعاليات الرياضيــة وإدارتها 

بصورة صحيحة تساهم في جعل البحرين عاصمة الشباب والرياضة. 

 وقـــال وزيـــر شـــؤون الشـــباب 
لـــه  تصريـــح  فـــي  والرياضـــة 
بمناســـبة افتتاح أســـبوع بريف 
للقتال “يقود سمو الشيخ ناصر 
ا  بن حمد آل خليفـــة حراًكا مهمًّ
ا  لتقديـــم البحريـــن نموذًجا مهمًّ
فـــي المنطقـــة في التحـــول إلى 
وصناعـــة  الرياضـــي  الترفيـــه 
إلـــى  تحولهـــا  عبـــر  الرياضـــة 
وجهة مفضلة إلقامة الفعاليات 

الرياضيـــة علـــى ارضهـــا وســـط 
اإلمكانيـــات الكبيـــرة والكـــوادر 
المؤهلـــة القـــادرة علـــى تحقيق 
التميز لتلـــك الفعاليات وضمان 
نجاحها بصـــورة واضحة، األمر 
الذي ســـاهم في تسليط الضوء 
على مملكـــة البحرين وحركتها 
التنموية في مختلف المجاالت 
الرياضـــي  الجانـــب  فيهـــا  بمـــا 
الذي حقـــق إنجازات كبيرة في 

اآلونـــة األخيرة فـــي العديد من 
البطـــوالت الرياضيـــة اإلقليمية 

والقارية والعالمية”. 
“جّســـد  المؤيـــد  أيمـــن  وتابـــع   
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
الحـــراك  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الذي يقوده ســـمو الشيخ ناصر 

بن حمـــد آل خليفـــة على أرض 
اســـتضافة  مـــن خـــال  الواقـــع 
البحرين ألســـبوع بريف للقتال 
التوالـــي  علـــى  الثالثـــة  للســـنة 
حيث ساهمت هذه االستضافة 
فـــي جعـــل البحرين فـــي دائرة 

باعتبـــار  العالميـــة  األضـــواء 
أســـبوع بريـــف للقتـــال يحظـــى 
بمتابعـــة عالمية كبيرة ويحظى 
بشـــعبية واســـعة باإلضافة إلى 
البحريـــن  مكانـــة  عـــّزز  كونـــه 
علـــى خارطـــة الـــدول الجاذبـــة 
للبطـــوالت العالميـــة باعتبارهـــا 
تمتلك تجارب ناجحة ومتميزة 
في إخراج البطوالت الرياضية 

بحلة تنظيمية زاهية”. 

“بذلـــت  المؤيـــد  أيمـــن  وبّيـــن   
وزارة شؤون الشباب والرياضة 
أجـــل  مـــن  مضاعفـــة  جهـــوًدا 
الشـــيخ  ســـمو  رؤيـــة  تطبيـــق 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للتحـــول إلـــى صناعـــة الرياضة 
وإنجاح خطـــوات البحرين في 
هـــذا المجـــال وهـــو مـــا تجّســـد 
مـــن خال دعـــم وزارة شـــؤون 
ألســـبوع  والرياضـــة  الشـــباب 
بريـــف للقتـــال والمســـاهمة مـــع 
تجهيـــز  فـــي  المنظمـــة  اللجنـــة 
صالـــة مدينة خليفـــة الرياضية 
النـــزاالت  هـــذه  لتحتضـــن 
تنظيميـــة  بصـــورة  وإظهارهـــا 
متميـــزة تليـــق باســـم وســـمعة 

مملكة البحرين”.

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

المؤيد: ترسيخ مكانة البحرين والتحّول للترفيه وصناعة الرياضة
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Sports@albiladpress.com

الثالثاء 12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع األول 1441 - العدد 4046
18

أشاد بمبادرات 
ناصر بن حمد 

وخطوات خالد 
بن حمد

شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية، منافســـات 
اليـــوم األول مـــن أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتال 
2019 علـــى أرض مملكة البحرين، والذي ينظمه 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  االتحـــاد 
 BRAVE بالتعـــاون مـــع منظمـــة بريف BMMAF
IM�  واالتحـــاد الدولـــي لفنون القتـــال المختلطة
MAF�WMMAA فـــي الفترة من �10 16 نوفمبر 

المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية. 
وحـــرص ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
علـــى تشـــجيع العبـــي منتخبنـــا الوطنـــي لفنون 
القتـــال المختلطـــة في نزاالت يـــوم أمس، حيث 
كان لحضـــور ســـموه أثـــرا كبيـــرا علـــى الاعبين، 
الذيـــن تمكنـــوا مـــن تقديـــم أفضـــل المســـتويات 
والخـــروج بنتائـــج إيجابيـــة أهلتهم إلـــى األدوار 

الثانية.
واتســـمت النـــزاالت التـــي أقيمت أمـــس بالندية 
واإلثـــارة بين مقاتلي مختلف دول العالم، الذين 
قدموا مستويات كبيرة ومتميزة وتنوعا واضحا 
في طريقة النزاالت والخطط الفنية، االمر الذي 
ساهم في جعل النزاالت قوية وصعوبة التوقع.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بالنتائـــج االيجابية التي حققها العبو 
بطولـــة العالـــم والذيـــن يمتلكـــون خبـــرات عالية 
ومثيرة في رياضة فنون القتال المختلطة وقال 
ســـموه: “إن االنتصـــارات التي حققهـــا الاعبون 
مـــن مختلف دول العالم فـــي البطولة تدل داللة 
واضحـــة على القـــدرات الكبيـــرة، التـــي يمتلكها 
الاعبـــون وحرصهـــم الموصـــول علـــى تحقيـــق 
النتائـــج، والتـــي تثبت مدى التطـــور الكبير الذي 
باتت تحتله رياضة فنون القتال المختلطة على 
مســـتوى العالـــم، وتأكيـــد مكانتهـــا باعتبارها من 
البطـــوالت الرياضية في فنون القتال المختلطة 

األكثر أمانا”.
وتابـــع ســـموه: “إن منافســـات اليـــوم االول مـــن 
البطولة شهدت حضورا متميزا للغاية عبر نخبة 
مـــن الاعبين الذين حرصوا علـــى تقديم أفضل 
مستوياتهم الفنية، وسخروا جميع خبراتهم من 
أجـــل تحقيق الفوز في تلك النزاالت ونحن على 
ثقة كبيرة بمقاتلي العالم في تحقيق المزيد من 
االنتصـــارات واإلثـــارة وصـــوال الى انجـــاز جديد 
فـــي البطولـــة العالمية ترفع من شـــأنهم العالمي، 
كمـــا أن الاعبيـــن قدمـــوا مســـتويات متفاوتـــة 
وتمكـــن البعـــض من الفـــوز والبعـــض اآلخر قدم 

نـــزاالت قوية ولكـــن الحظ لم يحالفـــه في الفوز 
ونؤمـــن أن القـــادم ســـيكون أفضل لهـــم نظرا لما 

يتمتعون به من مستويات رائعة وقوية”.

 يعقوب ينتصر على سيمون
حقق الاعب البحريني علي يعقوب فوزا مســـتحقا 
على خصمه التشيكي ســـيمون بروكنر بالنقاط بعد 
تفوقه في الجوالت الثاث وسيطرته على المقاتل 
التشـــيكي وطرحـــه أرضـــا، ومنـــح الحـــكام الثاثـــة 
الفـــوز ليعقـــوب نتيجـــة أدائـــه الجيد فـــوق الحلبة، 
وعبر يعقوب عن ســـعادته بتجـــاوز المرحلة األولى 
خصوصـــا مـــع طموحـــه الكبيـــر بمواصلـــة تحقيـــق 

النتائج اإليجابية.

 مراد يكسب األوزبكي أيازباييف

برع العـــب منتخبنا مـــراد ابراهيموف فـــي مباراته 
أمـــام األوزبكـــي أيازباييف باالنتصـــار عليه بالنقاط 
فـــي الجوالت الثاث، حيث حقق مراد االنتصر بعد 
أداء قـــوي وبطولي مكنه من تحقيـــق الفوز التأهل 

للمرحلة الثانية.

 اليعقوبي يفوز على أوتافياني

فاز الاعب البحريني عبدهللا اليعقوبي في مباراته 
أمام االيطالي كريســـتيانو أوتافياني، بعد أن كسب 
الجوالت الثاث بفارق النقاط بأداء قوي ومتوازن 
طيلـــة جوالت النزال، وتأهل اليعقوبي إلى المرحلة 

الثانية من المسابقة.

 المبارك يبدع أمام بيروتكا

أبـــدع الاعب البحرينـــي عبدهللا المبـــارك في نزاله 
أمام التشيكي ميروســـاف بيروتكاوحقق انتصارًا 
مســـتحقًا قـــاده إلـــى العبـــور للمرحلـــة الثانيـــة مـــن 
المنافسات، حيث قدم المبارك نزال قوي واستطاع 
االنتصـــار بمجموع النقـــاط في الجوالت الثاث من 

النزال.

 فوز درويش على الفلندي رينفرز

تألـــق العب منتخبنا إبراهيـــم درويش في مباراته أمام 
الفلندي جيسي رينفرز وأنهى لمصلحته بحساب النقاط 

فـــي األشـــواط الثاثـــة مـــن المبـــاراة التي كانـــت قوية 
ومتكافئـــة بين الاعبين، إال أن البطـــل البحريني نجح 
في كسب نقاط أكثر في كل شوط مؤكدًا طموحه في 

المنافسة بالتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

 غادروف يهزم األسترالي تالور

وتمكـــن الاعب البحريني ســـاجد غـــادروف من الفوز 
علـــى األســـترالي تالـــور ويتـــر بعـــد أن قدم غـــادروف 
مستويات مميزة وسط تشجيع من سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ليتأهل غادروف إلى الدور الثاني.

 محمد عباس يتألق

تألـــق العـــب البحريـــن محمـــد عبـــاس وتمكـــن مـــن 
قـــدم  أن  بعـــد  بافـــول  أوكرانيـــا  بمقاتـــل  اإلطاحـــة 

مستوى رائع في النزال بإجماع الحكام.

 فوز رمضان وماجوميد

واســـتطاع الاعب البحريني رمضان جاتينوف من 
الفوز على مقاتل المكســـيك جيرو كاريون. كما فاز 
العب البحرين ماجوميد ماجوميدوف على مقاتل 

استراليا جوردن توماس.

 نتائج المواجهات األخرى

علـــى  مكاييـــف  البريطانـــي  فـــوز  النـــزاالت  وشـــهدت 
الفلنـــدي هينينيـــن، وفـــاز الروســـي زلمخانـــوف علـــى 

االيطالـــي زامورة، وتفـــوق الياباني ياماغوتشـــي على 
الجنـــوب أفريقي ماجودوليا، فيما فاز الكازخســـتاني 
أصانوف على االندونيســـي محرم، وكذلك فاز زميله 
الكازخســـتاني زانيبيـــك على االيرلنـــدي جيمي أبوت، 
واســـتطاع البلغـــاري نيكـــوالي أتاناســـوف الفـــوز على 
االيطالـــي جراميتشـــيا، فيما فـــاز االيطالـــي فيديريكو 
علـــي المكســـيكي جوزمان، وفاز رونـــي على دوهرتي، 
وانتصر الروســـي رحيـــم عثمانوف علـــى االذربيجاني 
خيـــال جهرمانلـــي. وتمكن البريطاني محـــي الدين أبو 
بكـــر من الفوز على الروســـي شـــهبان جابيـــزوف، فيما 
خسر اللبناني بونادر أنتونيو من الفرنسي سوزان ريان، 
وفـــاز االيطالـــي جويدو بوســـيدنتي على الباروســـي 
أليكســـاندر ســـينكو، وانتصـــر الروســـي شـــيخاماتوف 
على االيطالـــي أوليفا، وحقق الفرنســـي زيبو االنتصار 
الكزخســـتانيان  وفـــاز  ســـترينجر،  البريطانـــي  علـــى 
كورمانجاليـــف ويركيـــن بيغنوف على االســـترالي تيا 
وات والفرنســـي كريم الحســـيني، وفاز التشيطي بيتر 
كابـــل علـــى البريطانـــي مكراكيـــن، وانتصـــر االســـباني 
ســـيغارا على الروســـي نابوتوف، وحقق الفلندي ميرو 

االنتصار على الكازخستاني أنفار محمدوف.

 منافسات اليوم الثاني تنطلق اليوم

تنطلـــق صبـــاح اليـــوم “الثاثـــاء” منافســـات اليـــوم 
الثاني من البطولة، ومن المتوقع أن تكون النزاالت 
مثيـــرة. ويســـعى العبـــو منتخبنـــا الوطنـــي لفنـــون 
القتال المختلطة مواصلة تقديم أفضل المستويات 

وتحقيق النتائج االيجابية.

اللجنة االعالمية:

النزاالت تميزت بالندية واالثارة وتنوع الخطط الفنية
للقتــال الدولــي  بريــف  أســبوع  مــن  األول  اليــوم  منافســات  يشــهد  حمــد  بــن  خالــد 

سمو الشيخ خالد بن حمد يتابع المنافسات

سموه: لدينا أبطال 
وواثقون من قدراتهم 

وتحقيق إنجاز جديد

نتائج إيجابية لالعبي 
البحرين.. والمنافسات 

تستمر اليوم



الثالثـــاء منافســـات الجولـــة  اليـــوم  تختتـــم 
األولـــى لدوري الدرجة األولـــى للكرة الطائرة 
عندمـــا يلتقـــي المحـــرق بطـــل كأس االتحـــاد 
أمام بني جمرة الساعة 5:30 مساء، واألهلي 
وعالـــي الســـاعة 7 مســـاء، وذلـــك علـــى صالة 
االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة بمدينـــة 

عيسى الرياضية.
فـــي المواجهة األولى يطمـــح المحرق بقيادة 
مواصلـــة  إلـــى  المرباطـــي  محمـــد  المـــدرب 
عروضه المميزة وخطف أولى النقاط الثالث 
بعـــد تتويجه مؤخـــًرا بكأس االتحـــاد، والتي 
بالتأكيد ستفتح شـــهيته نحو تحقيق المزيد 
مـــن االنتصارات بهـــدف المنافســـة على لقب 

بطولة الدوري.
ويعتمـــد الفريـــق علـــى الكثيـــر مـــن العناصـــر 
يعقـــوب  محمـــد  مقدمتهـــم  فـــي  البـــارزة 

وفاضل عباس بمركـــز4 إلى جانب المحترف 
الكاميرونـــي إيفـــان كـــودي بمركـــز2 والذيـــن 
سيشـــكلون خيارات رئيســـية لصانعي اللعب 
حســـين الحايكي ومحمود العافية مع وجود 
العـــب االرتـــكاز الدولـــي حســـن الشـــاخوري 
هللا،  خيـــر  علـــي  والليبـــرو  أحمـــد  وراشـــد 

باإلضافة إلى الالعب البديل حسن الحداد.
 أما بني جمرة بقيادة المدرب الوطني جاسم 
النبهان فإنه يعّول على العبي الخبرة حسين 
هرونـــة وعلـــي حمزة فـــي األطـــراف ومحمد 

إبراهيـــم فـــي االرتكاز والليبرو علي حســـين، 
ويتطلع الفريق للبقاء بدوري األضواء وعدم 
الهبـــوط لدوري الدرجـــة الثانيـــة بعدما نجح 

في تثبيت أقدامه الموسم الفائت.
 فـــي المواجهـــة الثانية تبـــدو حظوظ األهلي 
هـــي األرجح لتجاوز عقبة عالي ولكن األخير 

قّدم نفسه بصورة جيدة في الموسم الماضي 
وحقـــق المركز الخامس في الترتيب والثالث 
بمســـابقة كأس االتحاد وحافـــظ على معظم 
العبيـــه لكنـــه يدخـــل بقيـــادة فنيـــة جديـــدة 
بعـــد التعاقـــد مـــع المـــدرب فـــؤاد عبدالواحد 
الـــذي يعـــول على خبرة حســـن عقيل بمركز4 

ومحمـــد عباس وجعفر الحايكي في االرتكاز 
والليبـــرو  الفـــردان  محمـــد  األلعـــاب  وصانـــع 

يوسف عبدالغفار.
أمـــا األهلـــي بقيـــادة المـــدرب رضا علـــي فإنه 
يعتمـــد علـــى كوكبـــة من أبـــرز العبـــي الخبرة 
وفي مقدمتهما الشقيقان ناصر ومحمد عنان 

فـــي األطـــراف والمحتـــرف الكنـــدي رايموند 
باإلضافة إلى العبـــي االرتكاز علي الصيرفي 
وعبـــاس الخباز وصانع األلعاب عماد ســـلمان 
مرشـــح  والفريـــق  هرونـــة،  أيمـــن  والليبـــرو 
لخطـــف النقـــاط الثـــالث والتفوق علـــى أبناء 

الفخار لفارق الخبرة واإلمكانيات.

المحرق واألهلي يطمعان بنقاط بني جمرة وعالي

فريق بني جمرة فريق عالي

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تدخل بطولة االتحاد التصنيفية الثالثة 
للبليـــارد 2019 والتـــي ينظمهـــا االتحاد 
البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، 
منعطفهـــا األخيـــر بعد أن تنطلـــق اليوم 

)الثالثاء( منافسات دور الـ 8.
الجـــوالت  فـــي  المباريـــات  واشـــتدت   
األخيـــرة المؤهلـــة للمرحلـــة الثانية بين 
المتبارين، بسبب وجود أكثر من فرصة 
لالعب الواحد لكي يعوض خسارته في 
إحـــدى المباريات، وهـــذا ما جعل بعض 
أضالع دور الـ 8 ناقصة حتى منافسات 
األمـــس التي أقيمت في وقـــت متأخر، 
فيما حجز الالعبين إبراهيم القائد وفهد 
خلـــف ووائل القاســـمي والنجم الصاعد 
وسام راتب واحمد فيصل وعلي حسن 
فـــي وقـــت ســـابق مقاعدهـــم فـــي هـــذا 
الدور الذي يشـــير إلى أنه ســـيكون أكثر 
قوة وإثارة في ظل المستويات العالية 

التي ظهروا عليها في األدوار السابقة.
وكانـــت النتائج في اليومين الســـابقين 
قد أســـفرت عن فوز يوسف فوزي على 
بـــالل نويـــد )6/7(، إبراهيـــم غلـــوم على 
مرتضـــى بـــدر )4/7(، حســـين الموالنـــي 
عبـــدهللا   ،)5/9( السيســـي  زكـــي  علـــى 
عيســـى علـــى رائـــد احمـــد )4/7(، وائـــل 
 ،)5/9( فـــوزي  يوســـف  علـــى  القاســـمي 

علي حســـن ســـلمان على إبراهيم غلوم 
)8/9(، عبدهللا عيســـى على علي محمد 
الحايكـــي )2/7(، زكـــي السيســـي علـــى 
عبدهللا بوجيري )3/7(، عبدهللا عيســـى 
عـــارف   ،)3/7( الشـــايع  حســـين  علـــى 
الكوهجـــي علـــى زكـــي السيســـي )4/7(، 
أحمـــد فيصـــل علـــى حســـين الموالنـــي 

.)6/9(

جانب من المنافسات

الجــوالت األخيرة من دور المجموعات شــهدت احتــدام المواجهات
اليوم انطالق دور الـ 8 لتصنيفية البليارد

اللجنة اإلعالمية

للنســخة  الرياضيــة تقديــم دعمهــا اإلعالمــي  البحريــن  أكــدت قنــاة 
الثالثــة مــن بطولة البحرين الدوليــة لكرة القدم تحت 13 عاًما والتي 
ستنظمها شركة stage33 بالتعاون مع االتحاد البحريني لكرة القدم، 
التي ســتقام يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري على المالعب الخارجية 

التابعة التحاد الكرة.

وتعتبـــر قنـــاة البحريـــن الرياضية 
ا لبطولـــة البحريـــن  داعًمـــا رئيســـيًّ
بعـــد  عاًمـــا،   13 تحـــت  الدوليـــة 
نقـــل  فـــي  بـــارز  دور  لهـــا  كان  أن 
الحدث عبـــر برامجها التلفزيونية 
المختلفة، كما ســـبق لرئيســـة قناة 
اإلعالميـــة  الرياضـــة  البحريـــن 
مريم بوكمال أن اختيرت ســـفيرة 
بطولـــة  إلـــى  باإلضافـــة  للبطولـــة 
السيدات الدولية من تنظيم ذات 

الشركة.
 ومـــن المنتظـــر أن تتواجـــد قنـــاة 

البحريـــن الرياضيـــة فـــي الحدث 
من أجل إعداد تقرير عن البطولة 
وإجراء بعض اللقاءات باإلضافة 
إلى تســـليط الضوء على البطولة 

قبل انطالقتها.
وثّمنـــت شـــركة stage33 تفاعـــل 
مـــع  الرياضيـــة  البحريـــن  قنـــاة 
البطولة ودعمهـــا اإلعالمي والذي 
يعد خطوة مهمة في سبيل إثراء 
ـــا ال ســـيما وأنهـــا  البطولـــة إعالميًّ
تضـــم 16 فريًقا ومـــن بينهم فرق 
من خارج البحرين، كما أن تواجد 

القنـــاة يؤكـــد أن البطولـــة تحظى 
المؤسســـات  قبـــل  مـــن  باهتمـــام 

الرسمية في مملكة البحرين.

مريم بوكمال

ـا إعالميًـّ البطولــة  إثــراء  ســبيل  فــي  مهمــة  خطــوة 
“الرياضية” تدعم دولية البحرين للقدم

اســتهل داركليــب حامــل اللقــب مشــواره بــدوري الدرجــة األولــى للكرة الطائــرة بفوز 
مســتحق علــى حســاب النبيه صالح بثالثة أشــواط نظيفة في افتتــاح الجولة األولى 
التي أقيمت مساء أمس السبت على صالة اإلتحاد البحريني بمدينة عيسى الرياضية.

داركليـــب لـــم يجـــد أي صعوبـــة كبيرة في 
التفـــوق على النبيه صالـــح الوافد الجديد 
لدوري الكبار بعدما أنهى األشواط الثالثة 
بنتيجـــة ١٣/٢٥، ١٩/٢٥، ١٦/٢٥ ليحصـــد 
العنيـــد أول ثـــالث نقـــاط فيما منـــي أبناء 

الجزيرة بأول خسارة.
ولعـــب داركليـــب ألول مـــرة تحـــت قيادة 
راميريـــز”،   “ الجديـــد  البرازيلـــي  المـــدرب 
حيث تفوق الفريق بقـــوة أطرافه الممثلة 
فـــي عباس ســـلطان ومحمـــود عبدالواحد 
بمركز ٤ الى جانب قوة حوائط الصد التي 

شكلها كال من حسن عباس وأيمن عيسى 
فـــي االرتـــكاز، كمـــا نجـــح داركليـــب فـــي 
التأثير على منافسه بقوة االرساالت، فيما 
عانى النبيه صالح من ضعف الكرة األولى 
تعـــدد  مـــع  الهجوميـــة  الفعاليـــة  وغيـــاب 
األخطاء على مســـتوى تضييع اإلرساالت 

واالستقبال والهجوم.
الدولـــي  الحـــكام  طاقـــم  المواجهـــة  أدار 
المكون من األول حســـين الكعبي والثاني 

منير مكي.
وفـــي مواجهـــة قطبـــي العاصمـــة بيـــن 

النصـــر والنجمـــة تمكـــن األخيـــر مـــن رد 
الديـــن ألبناء الجفير بعدمـــا تغلب عليه 
بثالثـــة أشـــواط نظيفـــة انتهـــت كالتالي 

مـــن  ليثـــأر   25/22  ،25/19  ،25/15
خسارته من النصر في دور المجموعات 

بكأس االتحاد بنتيجة 3/1.

وبهـــذا الفـــوز خطـــف النجمـــة أول ثـــالث 
نقـــاط فيمـــا منـــي النصـــر بـــأول خســـارة، 
حيـــث يديـــن النجمـــة بهـــذا االنتصـــار إلى 

تألـــق العبـــه البرازيلي المحترف ليلســـون 
الهجوميـــة  بضرباتـــه  المتميـــز  كوســـتا 
الناجحـــة مـــن مركـــزي 2 و1 إلـــى جانـــب 
يوســـف خالـــد بمركـــز 4 إلى جانـــب تفوق 
الفريـــق في التغطيـــة الدفاعية وتشـــكيل 
حوائـــط الصـــد، بينما ارتكـــب العبو النصر 
العديد من األخطاء على مستوى الهجوم 
وكانت معظم ضربات الالعبين مكشـــوفة 
أمـــام حوائـــط صد النجمـــة، خصوصا وأن 
اســـتقبال النصر المهزوز أجبر صانع ألعابه 
حســـين المتـــروك علـــى توجيـــه كراته في 
األطـــراف عبر اللعب المفتـــوح. أدار اللقاء 
طاقـــم الحـــكام الدولي المكـــون من األول 

علي الشيخ والثاني سامي سويد.

ــه صـــــالـــــح بــــــــــــدوري الــــطــــائــــرة ــ ــي ــ ــب ــ ــن ــ ــال ــ داركــــــلــــــيــــــب أطــــــــــاح ب

النـجـمــة يـســقـط النــصـــر

من لقاء النبيه صالح وداركليب النجمة هزم النصر في ديربي العاصمة
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ختام الجولة 
األولى لدوري 

الطائرة

حقـــق فريـــق االتحـــاد فـــوزا صعبا 
بنتيجـــة  النجمـــة  حســـاب  علـــى 
التـــي  المبـــاراة  فـــي   ،)١٠١/١٠٨(
أمـــس  مســـاء  بينهمـــا  جمعـــت 
)اإلثنيـــن(، على صالة اتحاد الســـلة 
بأم الحصم، ضمن منافســـات كأس 

االتحاد لكرة السلة.
ورفع االتحـــاد رصيده إلى ٧ نقاط 
مـــن انتصاريـــن و٣ خســـائر، فيمـــا 
وصـــل رصيـــد النجمة إلـــى ٨ نقاط 

من ٣ انتصارات وخسارتين.
وجاءت المباراة صعبة للفريقين اللذين تقاســـما الفوز في أشـــواطها األربعة، إذ فاز 
النجمـــة فـــي الربعين األول واألخير بـ٢١/٢٧ و٢٣/٢٥، فيما فـــاز االتحاد في الربعين 

الثاني والثالث بـ٢٣/٣١ و٢٦/٣٣.
وتقـــام اليـــوم مباراة واحـــدة لحســـاب المجموعة الثانية ســـتجمع بين ســـماهيج )٥ 

نقاط( ومدينة عيسى )٤ نقاط(، في الساعة الخامسة والنصف مساء.

االتحاد يهزم النجمة بكأس اتحاد السلة

أهمية تعزيز الشراكة مع االتحادات الوطنية واإلقليمية
والمساندة للدعم  جــديــدة  ــيــات  آل ابــتــكــار  ــراهــيــم:  إب ــن  ب سلمان 

أكـــد رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
النائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكرة 
القدم الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة 
الوطنيـــة  االتحـــادات  إدارة  دور  أهميـــة 
واإلقليميـــة باالتحـــاد اآلســـيوي فـــي تعزيـــز 
الشـــراكة بيـــن االتحـــاد القـــاري واالتحـــادات 
الوطنيـــة واإلقليميـــة بمـــا يصـــب فـــي خانـــة 
المتعلقـــة  المشـــتركة  األهـــداف  تحقيـــق 
باالرتقـــاء بمنظومة اللعبة في مختلف أنحاء 

القارة اآلسيوية.
 جاء ذلك، لدى لقاء الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة بأســـرة إدارة االتحـــادات الوطنية 
واإلقليميـــة في مقر االتحاد األســـيوي، وذلك 
بحضور ويندسور جون األمين العام لالتحاد.
أن  إلـــى  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس  وأشـــار 

االتحـــادات الوطنية شـــريان رئيســـي لعملية 
التطوير الكروي في القارة اآلسيوية مبيًنا أن 
ترســـيخ العالقة التكامليـــة معها تظل أولوية 
والتنســـيق  التواصـــل  جســـور  مـــد  وتفـــرض 
المباشـــر معهـــا، باإلضافـــة إلى وضـــع اآلليات 
المناســـبة لتوســـيع دائـــرة دعمها ومســـاندتها 
فـــي مختلـــف المجاالت بما ينســـجم مع رؤية 
الكـــروي  التطويـــر  فـــي  اآلســـيوي  االتحـــاد 

المستدام.
 وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن االتحاد اآلســـيوي عمل مؤخًرا على تعزيز 
دعمه لالتحادات اإلقليمية انطالًقا من إيمانه 
بأهميـــة دورهـــا المتنامـــي فـــي خدمـــة اللعبة 
الفًتـــا إلـــى أهميـــة البنـــاء على مـــا تحقق من 
منجـــزات في هذا اإلطار بما يخدم التطلعات 

المنشودة.
واطلع الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة 
خـــالل اللقـــاء إلى شـــرح عن خطـــط وبرامج 
إدارة االتحادات الوطنية واإلقليمية للمرحلة 

القادمـــة داعًيا إلى أهمية تســـخير اإلمكانات 
المتاحة في ابتكار المزيد من األفكار الخالّقة 
تنفيـــذ  فـــي  اإلدارة  إســـهامات  تنمـــي  التـــي 

الخطط اإلستراتيجية لالتحاد القاري.

سلمان بن إبراهيم يتحدث خالل اللقاء

كوااللمبور- مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سبورت

محمد الدرازي

حسن علي
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أفـــاد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
ا  مجلـــس بلدي الشـــمالية أنه يتـــم حاليًّ
التنســـيق مـــع ديـــوان الخدمـــة المدنية 
لبلديـــة  الوظيفيـــة  الســـقوف  بشـــأن 
المنطقـــة الشـــمالية بمـــا فيهـــا المجلس 
اســـتكمال  للمجلـــس  ليتســـنى  البلـــدي 
جانـــب  ومـــن  التوظيـــف.   إجـــراءات 
آخـــر، أبـــدى الوزيـــر موافقتـــه لمقتـــرح 
نموذجيـــة  لحديقـــة  أرض  تخصيـــص 

توفيـــر  مـــع  الهمـــم  لـــذوي  مخصصـــة 
زوايـــا ألعـــاب خاصـــة بتلـــك الفئـــة فـــي 
ومماشـــي  ومتنزهـــات  حدائـــق  جميـــع 
المحافظـــة الشـــمالية. وعّبـــر عن رفضه 
كمواقـــف  أراض  تخصيـــص  لمقتـــرح 
لقـــوارب الصيد، لمحدودية المســـاحات 
المخصصـــة للمرافق والخدمات وســـط 
األحياء الســـكنية، إضافـــة إلى الحاجة 
الملحـــة لتوفير عـــدد كبير مـــن مواقف 

السيارات لتلبية احتياجات األهالي.

تنسيقات الستكمال التوظيف ببلدي الشمالية

ال غياب
لم يسجل اجتماع مجلس بلدي 
الثاني  الدور  الرابع في  المحرق 
مــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــرابــع 

غياب أي من أعضائه.

تغطية: سيدعلي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

ورسول الحجيري

تطييب قاعة االجتماعات بالبخور قبل انعقاده

الـــغـــوص بـــكـــورنـــيـــش  اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــع  ــاريـ ــشـ مـ  5

تجميل الشوارع من أموال “البنية التحتية” مخالف

أوضح وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن 
تجميل وتشجير الشوارع يخضع للمصروفات المتكررة.

ه على مقتـــرح مجلس  جـــاء ذلـــك، فـــي ردِّ
بلدي المحرق بتحميل مصروفات تجميل 
وتشـــجير الشوارع ضمن المبلغ المتحّصل 
مـــن كلفة إنشـــاء وتطوير البنيـــة التحتية 

في مناطق التعمير.
 ولفـــت الوزير إلى أن هذا المقترح يخالف 
توزيـــع  فـــي  المقـــررة  القانونيـــة  اآلليـــات 

إيرادات كلفة البنية التحتية.
وافـــق مجلـــس بلـــدي المحـــرق على طلب 
الجهاز التنفيذي باستثمار الجزء الجنوبي 
مـــن كورنيـــش الغوص على مســـاحة تقدر 

بحوالي 3 آالف متر مربع.

ويتضمن المشروع إنشاء مقهى أو مطعم 
بدون شيشـــة، ومطعم وذلك على مساحة 

300 متر مربع لكل من المشروعين.
وشمل المشروع إقامة جلسات لمقطورات 
الطعـــام، ومنطقة لعب أطفـــال مجانية أو 
برسوم، وجلسات عامة وديكورات، وذلك 

على مساحات 700 متر مربع لكل منها.
وأشـــار مدير عـــام بلدية المحـــرق إبراهيم 
الجـــودر إلـــى أن هـــذا الطلب يأتـــي بهدف 
توظيف وتشـــغيل عقـــارات البلدية، وذلك 
لالســـتفادة من عائداتها المالية في توفير 

العود وبوهزاعوتطوير الخدمات البلدية.

الجودر: دمج مهام التفتيش تحت مظلة واحدة
ــرق أقــــــــل مــــــن عــــــــدد دوائــــــرهــــــا ــ ــحـ ــ ــمـ ــ مـــفـــتـــشـــو الـ

أوصـــى مجلـــس بلـــدي المحـــرق بزيـــادة 
بقســـم  والمفتشـــين  المهندســـين  أعـــداد 
المحـــرق،  ببلديـــة  والتفتيـــش  الرقابـــة 
ومعالجـــة تداخـــل اختصاصـــات القســـم 

والجهات األخرى.
 وقبل التصويت، كشـــف مدير عام بلدية 
المحرق إبراهيم الجودر عن وجود توّجه 
لـــدى وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني بدمج مهام الرقابة 

والتفتيش تحت مظلة واحد.
 وذكـــر أن العـــام المقبـــل ستشـــهد بلديـــة 
المحـــرق تطبيق نظـــام إلكترونـــي جديد 
لعمـــل المفتـــش، بعـــد نجـــاح تجربته في 

أمانة العاصمة.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس قســـم الرقابـــة 
والتفتيش هشـــام العباســـي إن إشغاالت 
الطـــرق تعد مـــن أكثـــر أنـــواع المخالفات 
أهمية لقســـم التفتيـــش باعتبار أن آثارها 

مباشرة.
 ولفـــت إلـــى تداخل اختصاصات القســـم 
تنـــاط  أن  يفتـــرض  اختصاصـــات  مـــع 
مســـؤوليتها بجهـــات أخـــرى كالمخالفات 
المتعلقـــة بالســـجالت التجارية وشـــهادة 

إتمام الدفان.

 وأشـــار إلى أن القسم يتولى مهمة تنفيذ 
األحـــكام القضائيـــة فـــي الوقـــت الـــذي ال 
يمتلك فيه المجلس األدوات التي تمكنه 

من أداء هذه المسؤولية.
وتطـــّرق إلى صعوبـــة التعامل مع البيوت 
اآليلة للسقوط التي لها طابع تراثي؛ نظًرا 

الرتباطهـــا بإجراءات خاصـــة، إلى جانب 
صعوبة مهام تســـجيل الســـكن المشـــترك 

التي تتطلب عمل قسم خاص بها.
 ولفـــت إلـــى أن موظفـــي القســـم يبـــدون 
تعاطًفـــا كبيـــًرا فـــي التعامـــل مـــع الباعـــة 
الجائليـــن من المواطنيـــن، ويتم إبالغهم 
بمخالفاتهـــم بشـــكل ودي، وذلـــك تقديـــًرا 

لظروفهم.
المحـــرق  محافظـــة  مســـاحة  أن  وعّلـــق 
تضاعفـــت مرتين خالل فتـــرة قصيرة إال 
أن قســـم الرقابـــة والتفتيـــش مـــازال كما 

هو، بل تناقصت أعداد موظفيه.
وذكر أن عدد الموظفين بالقسم في العام 
2015 كان يتكـــّون من 4 مهندســـين و14 
مفّتًشا، في حين أصبح عددهم في العام 
الجـــاري مهندســـين فقـــط و5 مفتشـــين، 
األمـــر الـــذي انعكـــس علـــى تدنـــي أعـــداد 

المخالفات المرصودة.

الجودر متحدًثا إلى أحدهم خالل اجتماع المجلس

وافـــق مجلـــس بلـــدي المحـــرق علـــى 
رفع خطـــاب لمجلس النـــواب يطالب 
فيـــه المجلس باتخـــاذ موقف رافض 
يقضـــي  الـــذي  التشـــريعي  للتعديـــل 

بجواز زراعة التبغ في البحرين.
وعّبر البلدي فاضل العود عن استيائه 
مما وصفه بتهميش سادسة المحرق 
مـــن أعمـــال تطويـــر بنيتهـــا التحتية، 
للتوجيهـــات  االســـتجابة  وعـــدم 

الكريمة الصادرة في حقها.
اجتماعـــه  خـــالل  المجلـــس  ومـــّرر 
وتوصيـــات  مقترحـــات  مجموعـــة 

كالتالي:
المـــدن  فـــي  أراض  تخصيـــص   -
لبنـــاء صـــاالت  اإلســـكانية الجديـــدة 

مناسبات.
بمنطقـــة قاللـــي  إنشـــاء كورنيـــش   -
الشـــارع  تطويـــر  مشـــروع  ضمـــن 

الدائري.
- تقســـيم أكيـــاس النفايات إلى ألوان 

لتصنيفها بغرض إعادة تدويرها.
- فتـــح المجال أمـــام القطاع الخاص 
الســـتثمار الميـــاه المعالجـــة الناتجـــة 

من محطة المحرق للصرف الصحي، 
والتـــي تنتج نحو 75 ألف متر مكعب 

ا ويتم صرفها في البحر. يوميًّ
- إلـــزام محـــالت بيع المـــواد الغذائية 
المحاذية للمدارس بتركيب كاميرات 

مراقبة قبل إصدار الترخيص.
- تغييـــر مســـميات حمـــالت النظافـــة 
بالمحرق إلى “حمالت إعادة تطوير”، 
الوعـــي  تشـــكيل  أجـــل  مـــن  وذلـــك 
المجتمعـــي بأهميـــة التدويـــر وإبـــراز 

جهود الوزارة في هذا الشأن.
 221 مجمـــع  حديقـــة  تســـمية   -
بالبســـيتين باســـم حديقـــة منيرة بن 
هنـــدي النموذجية لذوي االحتياجات 

الخاصة.
إلقامـــة  بعـــراد  موقـــع  تخصيـــص   -
المقتنيـــات  جمـــع  لهـــواة  متحـــف 

التراثية )األنتيك(.

غازي المرباطي

مـــتـــحـــف لــــــهــــــواة “األنــــــتــــــيــــــك” بــــعــــراد

“بلدي المحرق”: ال لزراعة “التتن” في البحرين

بشـــركة  التخطيـــط  مديـــر  كشـــف 
البحرين الوطنية للبرودباند )بي نت( 
الشـــيخ إبراهيم بن نـــواف آل خليفة 
عن وجـــود خطة لتغطيـــة 95 % من 
المســـاكن في مملكـــة البحرين خالل 
العـــام المقبل بخدمـــة اإلنترنت فائق 

السرعة )الفايبر(.
 ولفـــت خـــالل اجتمـــاع مجلس بلدي 
المحـــرق االعتيـــادي إلـــى أن عمليـــة 
مكلفـــة،  الخشـــبية  األعمـــدة  صيانـــة 
فضالً عن اشتمالها على مخاطر على 

عمال الصيانة.
 وأشار إلى أن المناطق الجديدة أكثر 
سهولة في توصيل خدمات اإلنترنت 
مـــع  لتزامنهـــا  وذلـــك  لهـــا،  األرضـــي 
أعمال اإلنشـــاءات. وعّبر عن ترحيبه 
بالتنســـيق مـــع المجلـــس البلـــدي، من 
خالل تحديد وســـيلة تواصل مستمر 

بيـــن الجانبين. من جانـــب آخر، أبدى 
أعضـــاء المجلـــس تأييدهـــم لمقتـــرح 
بإضافـــة  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 
بند لقـــرار تخفيـــض الرســـوم البلدية 
الـــزواج  متعـــدد  البحرينـــي  ليشـــمل 

وصوالً للزوجة الرابعة.
المطبـــق  الـــوزاري  القـــرار  ويشـــمل 

البحرينـــي  عـــن  الرســـوم  خفـــض 
المتـــزوج مـــن أجنبيـــة، والبحرينيـــة 
واألرملـــة  أجنبـــي،  مـــن  المتزوجـــة 
والمطلقـــة  األبنـــاء،  ذات  البحرينيـــة 
البحرينيـــة، والمهجـــورة، والبحرينية 
غيـــر المتزوجـــة التـــي تجـــاوزت 50 

سنة.

ممثلو شركة “بي نت” خالل حضورهم مجلس بلدي المحرق

خــفــض الـــرســـوم الــبــلــديــة عــن مــتــعــدد الــزوجــات

تغطية 95 % من مساكن البحرين في 2020 بـ“الفايبر”

جسور علوية للمشاة على الشوارع الرئيسة
ــأ الـــبـــديـــع ــ ــرف ــ ــم ــ ــة ب ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــص ال ــ ــرخ ــ ــل ــ مـــكـــتـــب ل

مـــّرر مجلس بلدي الشـــمالية توصية بإنشـــاء 
جســـور علوية للمشاة على الشوارع الرئيسة 
فـــي مملكـــة البحريـــن؛ حفاًظا علـــى األرواح 
والسالمة العامة. وقال مقّدم المقترح رئيس 
المجلـــس أحمـــد الكوهجي إن هـــذا المقترح 
سيســـاهم في تســـهيل عملية عبور الشوارع 
الرئيســـية وتقليـــل خطورتهـــا علـــى المشـــاة، 
والحـــد من الحـــوادث المروريـــة الناتجة عن 

عبور الشوارع.
إلـــى ذلك، مّرر المجلـــس مقترًحا آخر يقضي 
بفتـــح مكتب للرخص البحريـــة بمرفأ البديع، 
لالرتقاء بتقديم الخدمات الخاصة بالرخص 
المحافظـــة  لصيـــادي  وتجديدهـــا  البحريـــة 

الشمالية. 
ووافـــق المجلـــس علـــى مقتـــرح مقـــدم مـــن 
البلدي محمد الدوســـري بفرض رسوم رمزية 

على دخـــول المرافق العامة بســـاحل البديع، 
وذلك للحفاظ على تلك المرافق واستمرارية 

صيانتهـــا، إلـــى جانـــب مقتـــرح آخـــر بتفعيل 
خدمة التاكسي المائي على ساحل البديع.

وبّرر الدوســـري مقترحه بدور هذا التاكســـي 
فـــي تأميـــن خدمـــات نقـــل بحـــري متنوعـــة 
وتناسب جميع الشرائح وصديقة للبيئة، إلى 
جانـــب كونها تمثـــل خدمة جاذبة للســـياحة، 
مـــن  التقليـــل  فـــي  مســـاهمتها  عـــن  فضـــالً 

االزدحامات على الشوارع والطرقات.
وأقّر المجلس مقترًحـــا قدمه البلدي عبدهللا 
القبيســـي دعـــا فيـــه إلـــى التوقف عـــن بعض 
األعمال واالجتماعات فـــي البلدية ومرافقها 

خالل شعيرة األذان.
صيانـــة  بهـــدف  مقترحـــه  القبيســـي  وبـــّرر 
المســـاجد وانتظام الشـــعائر الدينية، وتذكير 
المنشـــغلين عن الصالة فـــي وقتها التفضيلي 

واالبتعاد عن التثاقل عن الصالة.

أحمد الكوهجي
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ا بحماية األطفال حميدان: الحكومة تولي اهتماًما خاصًّ
البحريـــن تحتفـــل بمـــرور 30 عاًمـــا علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل

رئيـــس  االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  تـــرأس 
اللجنـــة الوطنيـــة للطفولـــة، جميل حميـــدان، االجتماع 
الـــدوري للجنة الوطنية للطفولة، حيث تم اســـتعراض 
الموضوعات ومنها مناقشـــة تفاصيل االحتفال باليوم 
العالمي للطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام، وما يشكله 
من خصوصيتـــه لهذا العام، حيث يحتفل العالم بمرور 

30 عاًما على إقرار اتفاقية حقوق الطفل.
تـــم اســـتعراض تقريـــر حـــول مشـــاركة مملكـــة   كمـــا 
البحرين في جلســـة مناقشـــة تقريرها الـــدوري المقدم 
للجنة حقوق الطفل في دورتها الـ )80(، وما تحقق من 
إشـــادة دوليـــة حول واقـــع حقوق الطفل فـــي المملكة، 
كمـــا تـــم التطـــّرق لمـــا تـــم إنجـــازه بشـــأن إعـــداد تقرير 
مملكـــة البحريـــن المعنـــي بالبروتوكوليـــن االختياريين 
اإلضافييـــن الملحقيـــن باتفاقية األمم المتحدة بشـــأن 

حقوق الطفل.
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد حميـــدان، أن اإلشـــادة األممية 
بالتدابير التشـــريعية والتنفيذيـــة والحقوقية التي تم 

اتخاذهـــا لتحقيق أفضل واقع لحقـــوق الطفل، كان لها 
كبيـــر األثـــر في رفع اســـم البحريـــن عالًيـــا، وجعلها في 
مصـــاف الـــدول التـــي تلتـــزم بصـــون حقوق اإلنســـان، 
وحقـــوق الطفـــل تحديًدا، مشـــيًرا في هـــذا اإلطار إلى 
إشـــادة لجنـــة حقـــوق الطفـــل األمميـــة فـــي تقريرهـــا 
الختامـــي بمســـتوى الحـــوار والتعاون الـــذي دار خالل 

النقاشات.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  قـــال  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي   

االجتماعيـــة، إن احتفـــال مملكـــة البحريـــن بمـــرور 30 
عاًمـــا علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل ضمـــن احتفاالتها 
باليـــوم العالمـــي للطفـــل، يؤكـــد االهتمـــام الكبيـــر الذي 
توليـــه الحكومـــة لضمـــان تنميـــة وحمايـــة الطفـــل في 
البحريـــن وصون حقوقـــه وخاصة من خـــالل التدابير 
والتشـــريعات والمبـــادرات الفاعلة، منّوًهـــا بأهمية دور 
الطفـــل فـــي التعبير عن نفســـه خالل هـــذه االحتفاالت 

التي تتخذ من حقوق الطفل هدًفا رئيًسا.

حميدان مترئًسا االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

عقـــد الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات أمس ورشـــتي عمل للمعنييـــن في قطاع 
البيع والتجزئة حول القيمة المضافة تتضمن المفاهيم األساســـية المتعلقة 
بالقيمـــة المضافـــة، وضمـــان تطبيقهـــا بصـــورة صحيحـــة، وذلك اســـتمراًرا 
للبرنامـــج المكثـــف لـــورش العمـــل والفعاليـــات التعريفيـــة الخاصـــة بالقيمة 
المضافة، والذي بدأ تنظيمه بداية ديســـمبر 2018 قبل بدء ســـريان القيمة 

المضافة الفعلي بداية العام الجاري.
 وخالل ورشتي العمل التي حضرها 60 ممثالً عن 43 منشأة، تم استعراض 
آليـــات تطبيق القيمـــة المضافة والجوانب الفنيـــة والتنظيمية المتصلة بها، 
واالطـــالع علـــى التجربـــة االفتراضيـــة التـــي يوفرهـــا مركز العـــرض والتي 
تعتمد على أســـاليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في 
تحقيـــق التطبيق الســـليم للقيمة المضافـــة، وتقديم كافـــة المعلومات التي 
تســـهم فـــي تحقيق أقصـــى درجات الكفـــاءة والفاعلية وخاصـــة ما تتطلبه 
هـــذه القطاعات مـــن جوانب فنيـــة، وتعريفهـــم باآلليات والجوانـــب الفنية 
والتنظيمية للقيمة المضافة، والرد على كافة االستفسارات المعنية بذلك.

 ويأتـــي تنظيـــم الـــورش في إطـــار حرص الجهـــاز الوطني لإليـــرادات على 
تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، 
واهتمامـــه بمواصلة تعزيـــز الوعي لدى كافة الجهـــات ذات العالقة بالقيمة 
المضافـــة، ونّوه الجهاز الوطني لإليرادات بمـــدى أهمية تضافر جهود كافة 

األطراف المعنية إلنجاح المراحل المختلفة لتطبيق القيمة المضافة.

الجهاز الوطني لإليرادات يعقد ورشتي عمل حول القيمة المضافة

الرفاع - قوة دفاع البحرين

جـــرى بقـــوة دفـــاع البحريـــن صباح 
أمس، ختـــام تمرين إحدى الدورات 
المتخصصـــة فـــي إحـــدى وحـــدات 
قوة دفاع البحريـــن، وذلك بحضور 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 
للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم 

الفضالة.
الذكـــر  مـــن  آيـــات  تـــالوة  وبعـــد   

الحكيم ألقيـــت كلمة ترحيبية بهذه 
بالمناســـبة، ثم قّدم شرح موجز عن 
أهـــم البرامـــج والتدريبـــات النظرية 
عليهـــا  اشـــتمل  التـــي  والعمليـــة 
التمريـــن، بعدها قام مســـاعد رئيس 
بتوزيـــع  للعمليـــات  األركان  هيئـــة 
الجوائز التقديرية والشهادات على 

الخريجين.

ختام تمرين دورة عسكرية 
متخّصصة بحضور الفضالة

المنامة - وزارة الخارجية

بتكليـــف مـــن وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفة، 
حضر مســـاعد الوزير عبدهللا الدوسري 
الفعاليـــة التـــي أقامتها ســـفارة المملكة 
المتحـــدة لدى مملكة البحرين بمناســـبة 
إحياء ذكرى يوم الهدنة، وذلك بحديقة 
الســـفارة، وبحضور ومشـــاركة عدد من 
المسؤولين والدبلوماسيين وشخصيات 
عاليـــة المســـتوى.  وأعـــرب الدوســـري 
عـــن اعتزازه وفخـــره بالتضحيات التي 
بذلهـــا ضحايا وجنـــود الحـــرب العالمية 
األولى والصراعات األخرى، ومســـاندته 
لجهودهم وإنجازاتهم التي أسهمت في 
خدمة ورفعة البالد، مشيًرا إلى أن هذه 
الفعاليـــة تمثـــل فرصة كبيـــرة اللتماس 
واســـتذكار وتخليـــد هـــذه الجهـــود عن 
قـــرب، معّبـــًرا كذلـــك عـــن بالـــغ تعازيـــه 
ومواســـاته للمملكـــة المتحدة بمناســـبة 

هـــذه الذكرى المؤلمة.  وأشـــاد مســـاعد 
والتنظيـــم  التنســـيق  بمســـتوى  الوزيـــر 
بالشـــكر  متوجًهـــا  للفعاليـــة،  المتميـــز 
والتقدير للسفارة وكافة منتسبيها على 
حسن وحفاوة االستقبال والذي يعكس 
والصداقـــة  التعـــاون  عالقـــات  عمـــق 
التاريخيـــة التي تربط مملكـــة البحرين 

والمملكـــة المتحـــدة، ومـــا تمتـــاز به من 
نماء على شتى المجاالت، مؤكًدا أهمية 
االرتقـــاء بالروابط الطيبـــة بين البلدين 
الصديقيـــن إلـــى مســـتويات أشـــمل من 
عليهمـــا  يعـــود  بمـــا  الثنائـــي  التنســـيق 
بالنفـــع والفائدة، متمّنًيـــا لهم كل التقدم 

واالزدهار.
الجدير بالذكر أن يوم الهدنة هو يوم يحتفى به كل عام في 11 نوفمبر بمناسبة  «

ذكرى الهدنة الموقعة بين حلفاء الحرب العالمية األولى وجمهورية ألمانيا االتحادية 
التي أسهمت في إنهاء الحرب العالمية األولى، حيث يتم فيه تكريم األشخاص الذين 

خدموا في صفوف القوات، ويطلق عليه أيًضا بيوم المحاربين القدامى.

تضحيات جنود الحرب العالمية األولى والصراعات محل اعتزاز
الدوسري يحضر إحياء السفارة البريطانية لذكرى يوم الهدنة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكــد وزيــر التربيــة والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة حســين 
الحمــادي أنــه في إطــار التعاون التعليمــي الوثيق والمتميز مــع مملكة البحرين 
ســيتم التنســيق بيــن وزارتــي التربيــة والتعليــم فــي كال البلديــن لتعزيــز العمل 
المشــترك فــي مجــال تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، والهــدف المتعلــق 
بالتعليــم علــى وجــه الخصــوص، وذلــك ســيبدأ بالترتيب لعقــد زيــارات تبادلية 

لالستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.

هامـــش  علـــى  الحمـــادي،  وأضـــاف   
مشـــاركته فـــي المؤتمـــر الحادي عشـــر 
لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي 
تحـــت  مؤخـــًرا،  البحريـــن  احتضنتـــه 
شـــعار “السياســـات التعليميـــة ودورها 
في تحقيـــق الهدف الرابـــع من أهداف 
التنمية المستدامة 2030”، أن التعاون 
مـــع المملكـــة يعـــد نموذًجا يحتـــذى به، 
إطـــار  فـــي  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
العالقات األخوية التاريخية الراسخة 
التـــي تجمـــع البلدين الشـــقيقين، مبيًنا 

وجـــود تنســـيق مســـتمر علـــى صعيـــد 
لكفـــاءة  المعـــززة  البرامـــج  تنفيـــذ 
المعلميـــن، وغيـــر ذلـــك مـــن مقومـــات 
الـــذي  بالشـــكل  التعليميـــة،  العمليـــة 
يواكب مستجدات العصر واحتياجات 

التنمية الشاملة. 
 من جانٍب آخر، أشاد الحمادي بتجربة 
المملكة في إلغاء الواجبات المدرســـية 
واالستعاضة عنها بالتطبيقات العملية 

داخل المدارس. 
 وحول تجربـــة المملكة في تخصيص 

حصص يومية للقـــراءة في المدارس، 
قال الوزير إن هذه التجربة تســـهم في 
تنميـــة معـــارف الطالـــب، وتجعـــل منه 
قارًئا باستدامة، مؤكًدا أن هذا التوجه 
يأتـــي في إطار اهتمـــام المملكة الكبير 
بالقراءة، والذي أثمـــر عن نتائج باهرة 
الصلـــة، وخاصـــًة  ذات  المحافـــل  فـــي 
إنجـــاز مـــدارس وطلبـــة البحريـــن في 

مسابقة تحدي القراءة العربي.

حسين الحمادي

وزيــر التربية اإلماراتي على هامش المؤتمر الوزاري العربي
تنسيق بحريني إماراتي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

معرض “سيرن” ينتقل إلى الكويت
يســـتمر حتـــى 18 ينايـــر المقبـــل

افتتحــت أمــس، مؤسســة الكويت للتقدم العلمــي وجامعة الكويــت، وبالتعاون 
لفيزيــاء  ابحــث  النوويــة )CERN(، ومركــز  المنظمــة األوروبيــة لألبحــاث  مــع 
الجســيمات األوليــة المتفــّرع مــن مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة 
للثقافــة والبحــوث، المعــرض العلمــي األول للمنظمة األوربية لألبحــاث النووية 
في دولة الكويت باسم “سيرن في الكويت” وذلك في مبنى فايزة الخرافي في 

جامعة الكويت، ويستمر حتى 18 يناير المقبل.

لعالـــم  رؤيـــة  للزائـــر  المعـــرض  يقـــّدم 
الجســـيمات األولية والقوى األساســـية 
وأســـرار الكون. ويتميز بتقديم صورة 
الهـــادرون  لمصـــادم  األبعـــاد  ثالثيـــة 
الكبير )LHC( -أكبـــر وأعقد أداة علمية 
فـــي العالـــم وصـــورة عمالقـــة لكاشـــف 
الجســـيمات األّولّية )CMS( والذي يعد 
أكبـــر جهاز علمي صنعته البشـــرية لحد 

اآلن وبوزن 13 ألف طن.
 خالل زيـــارة المعرض يســـتطيع الزائر 
استكشاف مسألة نشوء وتطور الكون 
بعدة طرق مثيرة: من خالل مشـــاهدة 
فيلـــم عن تاريخ الكـــون وتكوينه، ومن 
خـــالل لعبـــة تفاعلية لتســـريع وتصادم 
كبيـــر  لعـــدد  باإلضافـــة  البروتونـــات، 
مـــن الشاشـــات التفاعليـــة، وعـــدد مـــن 

الملصقـــات التي تظهـــر جوانب عديدة 
من األنشطة العلمية لسيرن.

رئيســـة  وأعربـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
مجلـــس أمنـــاء مركـــز الشـــيخ إبراهيم 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة، 
عـــن اعتزازهـــا وفخرهـــا بـــأن يســـتقبل 
أشـــقاؤنا فـــي دولـــة الكويـــت المعرض 
األوروبيـــة  للمنظمـــة  األول  العلمـــي 
لألبحاث النووية “ســـيرن في الكويت” 
ضمـــن رؤية مركـــز الشـــيخ إبراهيم بن 

محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث 
فـــي تعزيـــز الجانـــب العلمـــي فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي والذي يكّمل 
المهمة الثقافّية لـــه، وما أثمره التعاون 
البّنـــاء بيـــن مركـــز ابحث المتفـــّرع عن 
مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محّمـــد آل 
خليفـــة للثقافة والبحوث مـــع المنظمة 
 ،)CERN( األوروبيـــة لألبحـــاث النووية
وكذلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

وجامعة الكويت إلنجاز هذا العمل.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث

الطاقة المستدامة تناقش خططها المستقبلية
تــرأس رئيــس هيئــة الطاقة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا االجتماع 
الرابــع عشــر للجنــة متابعة وتنفيــذ الخطة الوطنية للطاقــة المتجددة 
وكفاءة الطاقة، الذي عقد صباح أمس بمقر هيئة الطاقة المســتدامة 
بمشــاركة أعضــاء اللجنــة المكونــة من كبار المســؤولين بعــدة وزارات 
وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لألمم المتحدة بالبحرين.

 وجـــرى خـــالل االجتماع مناقشـــة 
القادمـــة،  للمرحلـــة  العمـــل  خطـــة 
كمـــا جـــرى اســـتعراض المواضيـــع 
المدرجـــة علـــى جـــدول األعمـــال، 
حيث عرض ميـــرزا على األعضاء 
نتائـــج الزيـــارة التي تـــم القيام بها 
إلـــى محطـــة التبريـــد المركزي في 
Bah- البحريـــن خليـــج   منطقـــة 
rain Bay Utilities، وكيـــف يمكـــن 
االســـتفادة مـــن المحطة لتخفيض 
كلفة تبريد المباني خاصة أن كلفة 

التبريد تشـــكل حوالـــي 60 % من 
الكهربـــاء خـــالل أشـــهر  اســـتهالك 

الصيف.
 وقـــال إن التبريـــد المركـــزي هـــو 
إحـــدى المبـــادرات العديـــدة التـــي 
تعمـــل علـــى تنفيذها هـــذه اللجنة 
ســـوف  مبـــادرة  وهـــي  الوطنيـــة 
ـــا مـــن األهداف  تحقـــق جـــزًءا مهمًّ
ترشـــيد  مجـــال  فـــي  المنشـــودة 
وتحســـين  الكهربـــاء  اســـتهالك 
الكفـــاءة والمحافظـــة علـــى البيئة 

والموارد الطبيعية.
 بعدها، تم مناقشـــة التطورات في 
المشـــروع التجريبـــي المتمثل في 
تركيـــب أنظمـــة الطاقة الشمســـية 
مـــدارس   8 مبانـــي  أســـطح  علـــى 
حكوميـــة تـــم اختيارهـــا بالتعاون 
والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  مـــع 
حيـــث ســـينتج عن هذا المشـــروع 
لتلـــك  الكهربـــاء  كلفـــة  تخفيـــض 
المفاهيـــم  وترســـيخ  المـــدارس 
الصحيحـــة للطاقـــة النظيفـــة فـــي 

كمـــا  والناشـــئة،  الطلبـــة  أذهـــان 
ســـتكون هـــذه المـــدارس نموذًجـــا 
هـــذا  فـــي  التوســـع  فـــي  للمبـــادرة 
المشـــروع مســـتقبالً ليشـــمل عدًدا 
من المدارس والمنشآت التعليمية 
إدخـــال  يتـــم  وبالتالـــي  األخـــرى، 
مقدار الطاقة المنتجة على اسطح 
الطاقـــة  مزيـــج  ضمـــن  المـــدارس 
تحقيـــق  إلـــى  وصـــوالً  اإلجمالـــي 
الهدف الوطني بحلول عام 2025.

ثـــم انتقـــل األعضـــاء إلى مناقشـــة 

عـــدد مـــن المبادرات األخـــرى التي 
الوطنيـــة  اللجنـــة  عليهـــا  تعمـــل 
مثـــل تحويـــل اإلنـــارة مـــن الطرق 
الموفـــرة  اإلنـــارة  إلـــى  التقليديـــة 
أو  الطـــرق  فـــي  ســـواء  للطاقـــة، 
المنشآت أو المنازل السكنية، وأثر 
ذلك فـــي تحســـين كفـــاءة الطاقة 
واســـتدامتها علـــى المـــدى البعيد، 
وكذلـــك أثـــر تحســـين مواصفـــات 
المكيفـــات التي ســـوف تـــؤدي إلى 
الكهربـــاء  اســـتهالك  مـــن  التقليـــل 

والمحافظة على البيئة.
رئيـــس  مـــن  وبتكليـــف  بعدهـــا، 
اللجنة، قام كل عضو من األعضاء 
بتقديـــم آخر المســـتجدات للخطة 
الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ 
المبادرات والبرامج الموكلة إليهم 
الخطـــة  مـــن  كل  فـــي  والـــواردة 
الطاقـــة  كفـــاءة  لرفـــع  الوطنيـــة 
الوطنيـــة  والخطـــة   )NEEAP(
للطاقة المتجددة )NREAP(، وفي 

ختام االجتماع.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

تخفيض كلفة 
تبريد المباني أهم 

المبادرات



ال تنزعج من المسؤوليات واجعلها حافزا 
لإلنجاز.

حاول أن تستمتع بالحاضر وكن لبقا في التعامل.

العالقات تساعدك أن تكون قدوة ويتبعك 
اآلخرون.

اليوم مناسب إلصالح عالقتك باألحباب 
واألصحاب.

عليك أن تكون حذرا في التفاوض على مسائل 
مهنية.

يجعلك اليوم متألقا فلتنطلق بال تردد إلى 
النجاح.

تتكلم بثقة وتبدو أكثر استعدادا للتوسع المقبل.

عليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني 
بنفسك.

اهتم بشؤونك الخاصة وبدراسة األحداث 
وتحليلها.

األحباب يقفون بجانبك وتتحسن اتصاالتك بمن 
حولك.

يساعدك اليوم على تحقيق نجاحات ومكاسب 
خاصة.

عليك أال تتسرع في قراراتك وال تفقد الثقة 
بنفسك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

12 نوفمبر

 1914
الدولة العثمانية تعلن انضمامها 
رسمًيا إلى دول المحور المكون 

من اإلمبراطورية األلمانية 
واإلمبراطورية النمساوية 

المجرية 
في الحرب 

العالمية 
األولى.

كشــف الفنــان أحمــد الســلمان عن اســتعداده خــال أيام 
لتصوير مسلســل تلفزيوني من بطولته وإنتاجه يعود من 
خاله للمشــاركة في الســباق الدرامي خال شــهر رمضان 
المقبــل، بعــد توقف عامين؛ بســبب تعرضه لـــ 3 جلطات 

متتاليــة أثرت على وجــوده الفني. كما ينافــس بعمل جديد 
في مهرجان المســرح المحلي في ديســمبر المقبل، مؤكدا أن 

الكويت تشــهد أقوى حركة مســرحية خال الســنوات األخيرة. وقال الســلمان إن 
المسلسل يحمل عنوان “بومحبوب”، وهو اسم الشخصية التي يجسدها أو لقبه.

نشرت الفنانة نانسي عجرم تهنئة بمناسبة ذكرى المولد 
النبوي الشريف عبر حسابها عبر التويتر، وتمنت الخير 
والســام واالســتقرار لبلدهــا لبنــان ولجميــع بلدان 
الوطن العربي. وجاء في التغريدة “كل سنة وانتو بخير 

بمناســبة ذكرى المولد النبوي الشــريف، يا رب الســام 
واالســتقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شــي 

بتتمنو”. واحتفل العالم اإلســامي يوم 12 ربیع  األول 1441 هجري بعيد المولد 
النبوي بفعاليات دينية، فتمنت الفنانة بهذه المناسبة السام لبادها.

نشــرت مجلة “فوج عربية” مقطع فيديــو طريفا يجمع 
كا مــن النجم الكوميدي ســمير غانــم، وعارضة األزياء 
البرازيلية أدريانا ليما، وهما بطا عددها ونجما الغاف 
لشــهر نوفمبر. ورصد الفيديو الذي نشــرته “فوج” عبر 

حســابها الرســمي بموقع التواصــل االجتماعي للصور 
“انســتجرام”، عاقة الصداقة التي نمت سريعا بين سمير 

غانم وأدريانا ليما، والمزاح الســائد فيما بينهما، وبدأ مقطع الفيديو الطريف 
بالنجم سمير غانم وهو يتغزل في أدريانا.

سمير وليمانانسي تهنئالسلمان وبومحبوب
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فاز النجم التركي كيفانش تاتليتوغ 
بجائـــزة أفضـــل ممثل عـــن دوره في 
فيلـــم Organize İİler، فـــي حفـــل 
توزيـــع جوائـــز جمعيـــة الصحافيين 

في تركيا.
وحصـــل العمـــل أيًضـــا علـــى جائـــزة 
أفضـــل فيلـــم ســـينمائي فـــي تركيـــا 
للعـــام 2019. ويجســـد تاتليتوغ في 
الفيلم، شـــخصية رجل يدعى ساري 
وبلطجـــي  مجـــرم  وهـــو  ســـاروهان 
ويرتدي دائًما مالبس غير منســـجمة 

وخواتـــم  شمســـية  نظـــارات  مـــع 
العمـــل  وحقـــق  كبيـــرة.  وسالســـل 
نجاًحـــا كبيًرا فـــي الســـينما التركية، 
وحصـــد إيـــرادات مرتفعة جـــًدا لدى 

طرحه.
يشـــار إلى أن كيفانش ســـرق األنظار 
منـــذ لحظة وصوله إلـــى مكان حفل 
توزيـــع جوائـــز جمعيـــة الصحافيين، 
حيث احتشـــد المصورون حوله من 
كل حـــدب وصـــوب؛ اللتقـــاط صـــور 

تذكارية له على السجادة الحمراء.

كيفانش تاتليتوغ.. أفضل ممثل

 1927
طرد الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي من الحزب الشيوعي السوفييتي.

1938
هيرمان غورينغ يقترح خطة لجعل مدغشقر وطنا قوميا لليهود.

 1948
صدور حكم باإلعدام على رئيس الوزراء الياباني الجنرال هيديكي توجو.

 1976
إنشاء بلدية أباتو في غويانا الفرنسية بفصل إقليمها عن بلدية سانتي.

2003
مقتل 23 شخًصا في هجوم انتحاري على الشرطة اإليطالية في الناصرية.

طرح مدحت صالح أحدث 
أغانيه “وأنا موجود” من ألبومه 

الجديد “بنت القلب” عبر 
قناته الرسمية على يوتيوب. 

أغنية “وأنا موجود” من كلمات 
الشاعر بهاء الدين محمد، 

وألحان مدين، وتوزيع أسامة 
عبدالهادي. وتخطت األغنية 

18 ألف مشاهدة، بعد طرحها 
على موقع يوتيوب.

بمشاركة عدد من نجوم فيلم “The Shining” منهم داني لويد

شاهدت لكم: “Doctor Sleep” في “فوكس سينكو”

عرضت “فوكس ســـينكو” البحرين في 
مجمعاتهـــا الســـينمائية العـــرض األول 
 Doctor“ الخـــاص لفيلم الرعـــب الكبير
 ”Warner Bros“ إنتـــاج  مـــن   ”Sleep
وبحضـــور كبير من عشـــاق األفالم من 
الصحافيين ونشـــطاء السوشال ميديا 
في المملكة وخارجها، ويتناول الفيلم 
معانـــاة االبن “داني” نفســـًيا رغم مرور 
أعـــوام علـــى حـــادث تعرض لـــه خالل 
وجوده مع والده في فندق، ومحاولته 
اكتشـــاف ســـر مـــا حـــدث حينهـــا، ومـــا 
 Doctor Sleep يحدث له حاليا، ويعد
أحـــدث روايـــات كاتب الرعب ســـتيفن 
كينج التي تحولت إلى عمل سينمائي، 
وهـــو الفيلـــم األكثـــر ترقًبـــا فـــي تاريخ 
الرعـــب الحديـــث؛ كونـــه يمثـــل الجزء 
 The“ الشـــهير  الرعـــب  لفيلـــم  الثانـــي 
Shining” الذي شـــاهدته بالطبع مرات 
علـــى مكاًنـــا  احتفاظـــه  بســـبب  عـــدة؛ 
مميـــًزا علـــى قائمـــة أهم أفـــالم الرعب 
في تاريخ الســـينما على مدار 40 عاًما، 
وهـــو من أفضل أعمـــال المخرج الكبير 
ستانلي كوبريك في الثمانينات والذي 
أبـــدع فـــي تقديـــم الجـــزء األول ممـــا 
جعل عمل مخرج الفيلم الجديد مايك 

فالناجان صعب جدا.
شـــيت”  “شـــيت  موقـــع  وبحســـب 
األميركي عبر المخرج مايك فالناجان 
عـــن حبـــه لروايـــات الرعـــب، وتحديًدا 
منـــذ  كينـــج  ســـتيفن  الكاتـــب  أعمـــال 
فتـــرة طويلـــة، إذ حـــرص علـــى قراءة 

روايـــة “دكتـــور ســـليب” فـــور طرحهـــا 
العـــام 2013، ومنذ ذلـــك الوقت بزغت 
فـــي عقلـــه فكرة تحويـــل الروايـــة إلى 
عمل ســـينمائي؛ لينجح بعد أعوام في 

تحويل حلمه إلى حقيقة.
ريبيـــكا  بطولـــة  مـــن  الرعـــب  فيلـــم 
تريمبـــالي،  ويعقـــوب  فيرجســـون، 
وإيوان ماكجريجور، وكليف كورتيس، 
جرينـــوود،  وبـــروس  مـــكالرن،  وزان 
وإميلـــي لين ليند، وكاريل ســـترويكن، 
وجوســـلين دوناهـــو، وكاتريـــن باركـــر، 
تشيلســـي تالمبادج، وتأليـــف وإخراج 

مايك فالناجان.
وفـــي التفاصيل تـــدور أحـــداث الفيلم 
 ،”The True Knot“ حول قبيلـــة تدعى
التي من ضمن عاداتها وتقاليدها التي 
تعيـــش عليهـــا هـــي تعذيـــب األطفـــال 
الذين يعانون من أحد األمراض، حتى 
تخـــرج أجســـادهم نوًعـــا مـــن البخـــار، 
الـــذي جعل مـــن تلك القبيلـــة أن تكون 
خالـــدة، ويظـــل التعذيب حتـــى تموت 
األطفال،وبعد أن كان يســـكن تورانس 

فـــي فنـــدق Overlook بـــدأ في البحث 
عـــن طـــرق تســـاعده فـــي التخلص من 
إرث والده من اليأس وإدمان الكحول 
والعنف األســـرى، ليســـتقر فـــي النهاية 
بمدينة نيو هامبشـــاير، ويجد المجتمع 
الـــذي يدعمه، ويعمـــل بوظيفة في دار 
لرعايـــة المســـنين، إذ يجـــد أن مرضـــه 
باللمعان يســـاعده فـــي أن يعطي راحة 
حتى الموت لكل من حوله، وبمساعدة 
تورانـــس  دان  يصبـــح  غاضـــب،  قـــط 

“دكتور سليب”. 
ومـــن اللحظـــة األولـــى عنـــد مشـــاهدة 
القصـــة  نالحـــظ  الفيلـــم  بوســـترات 
ومـــا يـــرّوج لـــه األول لعنصـــر الرعـــب 
بوضـــع دانـــي تورانـــس البالـــغ )إيـــوان 
مظلمـــة  خلفيـــة  علـــى  ماكجريجـــور( 
بالدمـــاء، يســـير فـــي الردهـــة المألوفة 
forebod�  بشـــكل مخيف داخل مبنى
مشـــهًدا  الثانـــي  الملصـــق  ويعيـــد   ing
مبدًعـــا لجـــاك نيكولســـون، بينمـــا يبرز 
وجه داني من خالل ثقب الفأس سيئ 
الســـمعة، إذ صرخ والده جاك تورانس، 

ذات مرة في الجزء األول األســـطوري 
“ها هو جوني”.

يتضمن الفيلم مشاركة عدد من نجوم 
فيلم The Shining منهم الممثل داني 
لويـــد، الـــذي قـــام بـــدور “دانـــي” وهـــو 
طفـــل، ثـــم اعتـــزل التمثيل بعـــد طرح 
الفيلم بســـنوات معدودة، إلى أن أعلن 
أنه ســـيعاود الظهور كضيف شرف في 

“دكتور سليب”.
ومـــن الواضح أن شـــركة وورنر براذرز 
األميركيـــة تفتخر بشـــدة بفيلم الرعب 
The Shining، فهـــي لـــم تنتـــج الجزء 
الثاني منه وحســـب، بـــل حاولت بقدر 
اإلمكان وضع مراجع للفيلم في أعمال 
 IT: Chapter“ مثـــل  أنتجتهـــا  أخـــرى 

.”Two
لـــم يتوقف فخرهـــا عند هـــذا الحد، إذ 
حرصـــت علـــى وضـــع ســـجادة الفيلـــم 
الشهيرة في أحد غرف المؤتمرات في 
الشـــركة، إلى أن تم االســـتعانة بها في 

تصوير فيلم “دكتور سليب”.

طارق البحار



الثالثاء
 12 نوفمبر 2019 

 15 ربيع األول 1441 

دورات طالبية في التصميم ثالثي األبعاد وتوظيفه بالتراث

ذدأقامـــت الطالبـــات نور الحايكـــي، زهراء 
جلســـة  الطليحـــان،  ســـارة  عبداألميـــر، 
حوارية تحت عنوان “دور التصميم ثالثي 
التجريـــدي  التفكيـــر  فـــي تكويـــن  األبعـــاد 
لدى األطفـــال”، مع المصمـــم محمد مجيد، 
ثالثيـــة  الرســـوم  تأثيـــر  حـــول  تمحـــورت 
لـــدى  التجريـــدي  التكفيـــر  علـــى  األبعـــاد 
األطفال و تأثيرها السلبي واإليجابي على 

األطفال.
وأيضـــا نظمـــت طالبات الفنـــون والتصميم 
آيـــات محمد وزينـــب عبداألمير وسوســـن 

حبيـــل جلســـة حواريـــة بعنـــوان “توظيـــف 
التصميـــم الجرافيكي في تســـويق التراث 
الشـــعبي”، اســـتضفن فيهـــا المصمـــم ســـيد 
محمـــد الماجـــد وتناولن في هذه الجلســـة 
الجرافيكـــي  التصميـــم  اســـتغالل  كيفيـــة 
للمحافظـــة على التـــراث البحريـــن، وتمت 
الـــدورات بـ “فيلينك أتيليه” بدعم من ناهد 
إسحاق لدورها في تشـــجيع طلبة برنامج 
الفنـــون والتصميم ومســـاهمتها في إنجاح 
الفعاليـــة عبـــر توفير مســـتلزمات الجلســـة 

الحوارية في ظل الحضور الكبير.

»  ،”Don’t Start Now“ أطلقت النجمة دوا ليبا كليب أغنيتها الجديدة
 عبر موقع يوتيوب.

وتعاملت ليبا )24 عاما( من جديد مع فريق العمل الذي كتب وأنتج 
لها كليب “New Rules”، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية 

 عبر “يوتيوب”، وفق موقع “رولينج ستون”.
وسبق أن روجت ليبا كليبها الجديد من خالل نشر صورة لها من 
كواليس التصوير عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل، 

مشيرة إلى التوقيت الرسمي لطرحه.

٢٣

tariq_albahhar

هناك مقولة شــهيرة للقاص الروســي مكســيم غوركي وهي “يجب أن نتعامل مع 
الطفل بجدية، ويجب على كتبنا الموجهة لألطفال أن تساعد الطفل على هضم 
كل مــا أنتجتــه الثقافــة اإلنســانية، وفــي الوقت ذاتــه يجب أن نتكلــم مع الطفل 
بصيــغ فنيــة راقيــة. إن طبيعة الطفل تتطلب كل ما هو غير عادي، فعلى الكاتب 

أن يجد هذا الشيء غير العادي في الحياة العادية”.

هناك الكثير من المنجزات والتعقيدات 
التـــي دخلت عالـــم أدب الطفل وجعلته 
يبتعـــد كليـــا عـــن القـــراءة ويتجـــه إلـــى 
دراســـات  بينـــت  فقـــد  التكنولوجيـــا، 
تأثيـــر  لكشـــف  خصصـــت  عديـــدة 
التكنولوجيا، التي نعني بها هنا مختلف 
وســـائل التواصـــل االجتماعي والمواقع 
اإللكترونيـــة على األطفـــال، فهي تدفع 
بهـــم إلى مزيد مـــن القلـــق واالضطراب 
وعـــدم االســـتقرار، وتكشـــف لهـــم فـــي 
عالـــم مبكـــر تعقيـــد األحـــوال العائليـــة 
صعوبـــة  وباختصـــار  واالجتماعيـــة، 

الشرط اإلنساني. 
والحق أن معظم البرامج المبثوثة )في 
المواقع( تمثل خطرا كبيرا على األطفال 
والكبـــار على حـــد ســـواء، وإضافة إلى 
تفاهتها فإنها تشل عقل الطفل وتجعله 
يبتعد عن القراءة الحقيقية التي تنمي 

الفكر وتنير القلب.
مـــن هـــذه النقطـــة أريـــد أن أنطلـــق إلى 
القـــول: لقـــد تربـــت أجيال علـــى قراءة 

مجـــالت األطفال الشـــهيرة فـــي الوطن 
العربـــي وهي كثيرة، فقـــد كانت تدخل 
البيـــوت على نطاق واســـع ولعبت دورا 
كبيرا فـــي التثقيـــف والمعرفة وأعطت 
مدروســـة،  تربويـــة  نظريـــات  الطفـــل 
لتعلـــم  كبيـــرة  فرصـــة  بمثابـــة  وكانـــت 
شـــؤون كثيرة مـــا كان ليتاح لـــه تعلمها 

من دونها.
أما اليوم، ومع بالغ األســـف، تراجع دور 
تلـــك المجالت الغنيـــة بالـــزاد والمعرفة 
علـــى  ميتـــة”  “أوراق  مكانهـــا  وحلـــت 
شـــكل مجلـــة ال تقـــدم اإلمتـــاع الفكري 
والوجدانـــي للطفـــل وصقـــل عبقريتـــه، 
بعكـــس المجـــاالت القديمة التـــي كانت 
والمثـــل  القيـــم  إلـــى  بالجســـر  أشـــبه 
والمبادئ الحضاريـــة والتراث، إذ كانت 
إلـــى كل ذلـــك بأســـلوب  تنقـــل الطفـــل 

واضح مبسط وبشكل فني جذاب.
شـــكل  بـــال  اليـــوم  األطفـــال  مجـــالت 
ومضمون وال تشـــبع نهم أطفالنا للقراءة 
المفيـــدة فـــي شـــتى موضوعـــات العلوم 

االنتكاســـة  وهـــذه  واآلداب،  والفنـــون 
طبيعية مـــع دخول وقوة 

التكنولوجيـــا،  قبضـــة 
التي جعلت االهتمام 
مجـــالت  بمحتـــوى 

األطفـــال يقـــل، إن لـــم يكـــن معدوما من 
األســـاس، وأنـــا شـــخصيا مـــع تخصيص 
مـــن  مفصولـــة  صفحـــة 
اليوميـــة  الصحيفـــة 
يراعـــى  لألطفـــال 

فيهـــا نـــوع الـــورق واأللـــوان وتوزيعهـــا 
مجانـــا فـــي يـــوم محـــدد، وبذلـــك نكون 
ســـاهمنا على أقل تقديـــر في هذا العصر 
العربـــي  طفلنـــا  إلصـــاق  فـــي  المخيـــف 
بالصحيفـــة اليوميـــة، مـــا يشـــجعه على 
المطالعة واالســـتفادة من مناهل الثقافة 
واألدب بـــدال مـــن تركه هكـــذا يحوم في 
أرض جدبـــاء.  مجـــالت زمـــان، التي كنا 
نحـــرص علـــى اقتنائها، تقـــدم معلومات 
وتنمـــي  مداركنـــا  وتوســـع  مترابطـــة 
المعرفة وترتفع بمستوى تذوق الفنون، 

على خالف مجالت اليوم التي ال تعتني 
وصحـــة  اللغـــة  بســـالمة  األســـاس  مـــن 
األســـلوب وتنوع المادة، فشـــخصيا كان 
والـــدي )رحمـــه هللا( يشـــتري لـــي مجلـــة 
“أسامة” السورية، وكانت بالفعل مدرسة 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
خالصـــة القول، الـــدرس التربـــوي الذي 
تقدمـــه المجلة أفضل بكثير من دروس 
وثرثرة المواقع اإللكترونية؛ ألن المجلة 
قادرة على إحراز االنتصار النهائي مهما 

ساءت الظروف.

صقل عبقرية الطفلتنمي الفكر وتنير القلب

قراءة مفيدة إمتاع فكري ووجداني منهل للثقافةتقدم معلومات مترابطة غنية بالزاد والمعرفة فرصة كبيرة لتعلم شؤون كثيرة

تربويـــة نظريـــات  الطفـــل  وأعطـــت  والمعرفـــة  التثقيـــف  فـــي  كبيـــرا  دورا  لعبـــت 

مجالت األطفال القديمة تحرز االنتصار النهائي على التكنولوجيا

أسامة الماجد
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دي نيرو يصف ترامب بـ“األحمق والرئيس المزيف”
واصــل الممثــل والمنتــج األميركــي روبــرت دي نيــرو، انتقاداته الالذعة للرئيــس دونالد ترامب، قائال إنه يســتغرب ألمر من 
يؤيدون سياساته. وقال النجم األميركي، خالل مقابلة صحافية، إن ترامب ليس مناسبا حتى ليكون فردا جيدا من أفراد 

عصابة؛ ألنه ال يتشبث بكالمه في أي موضوع.

وأضــاف أنه ال يعرف بالضبط ما الذي 
يجعــل الناس يؤيــدون ترامب، “حتى 
أنــه  أعتقــد  ال  العصابــات،  عالــم  فــي 

يستطيع أن يصمد طويال”.
وأوضح دي نيرو، أن ترامب يســتطيع 
العقــار،  عالــم  فــي  فقــط  يصمــد  أن 
وســبب هــذا الصمــود بســيط بحســب 
قولــه “ألنــه ورث كل تلــك األموال، أما 
هــو فأحمق. وفي العالــم الحقيقي، لن 

يصمد طويال، هذا إحساسي”.
ولم يكتف النجم األميركي بهذا القدر، 
فوصــف ترامــب بـــ ”الرئيــس المزيف”، 
للمحاســبة  إخضاعــه  ضــرورة  مؤكــدا 
مــن خالل تحقيق العــزل الذي أطلقته 
مجلــس  فــي  الديمقراطيــة  الغالبيــة 

النواب في الكونغرس األميركي.
وأورد دي نيــرو، أنــه في حــال لم يجر 

المضــي قدما في تحقيــق العزل “فإننا 
ســنكون قــد تركنــاه مــن دون عقــاب.. 
لقــد ارتكــب خطأ وعليــه أن يدفع ثمن 
ذلــك، ال بــد مــن محاســبته”، وفــق مــا 

نقلت “فوكس نيوز”.

تفســيرا  يجــد  أن  نيــرو  دي  وحــاول 
النتقــادات ترامب تجاه اإلعالم، فقال 
إن “الرئيــس األميركــي يصــف األخبار 
بالكاذبــة؛ ألنــه يعلم جيدا أنه شــخص 

مزيف”.

المنتجــات  ســالمة  لجنــة  أصــدرت 
االســتهالكية األميركيــة تحذيــًرا مــن 
اســتخدام أي سرير هزاز لنوم الرضع، 
الدراســات وحــاالت  بعــد أن كشــفت 
سحب المنتجات من األسواق نتيجة 
لحــدوث وفيــات ألكثــر مــن 73 طفــاًل 
رضيًعا في الواليات المتحدة؛ بســبب 
هذه المهود الهزازة، بحسب ما نشرته 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وينصــح أطبــاء األطفال بضــرورة أن 
علــى  بشــكل مســطح  األطفــال  ينــام 
ظهورهــم، وتوصلــت التحقيقات إلى 
أن عــدًدا غيــر قليــل مــن األطفــال قد 
لقــوا حتفهــم أثنــاء نومهــم في أســرة 
األطفــال؛ ألنهــم كانوا يســتلقون فيها 
بزاويــة مائلــة تزيــد عــن 10 درجــات. 
وتشــير األبحــاث إلــى أن النــوم فــي 
ســرير مائــل يزيــد مــن خطــر تدحــرج 

األطفال وخنقهم حتى الموت.

 المهد الهزاز 
خطر على حياة 
األطفال الرضع

أصيبــت ســيدة تبلغ مــن العمــر 36 عاما 
بنوبة قلبية خالل مســاعدتها البنها في 
أداء الواجب المنزلي لمادة الرياضيات.

وحاولــت األم وانــغ مع طفلهــا البالغ من 
العمــر 9 ســنوات حــل الواجــب المنزلــي 
يســتوعب  لــم  ولكنــه  عديــدة،  مــرات 
طريقــة حــل المســألة، ما جعلهــا تغضب 
بســرعة  ينبــض  قلبهــا  وبــدأ  بشــدة 

وأصيبت بضيق في التنفس.

مــن مشــكلة  تعانــي  أنهــا  أدركــت  وانــغ 
هــرع  الــذي  بزوجهــا  لتتصــل  صحيــة 
تشــخيص  تــم  حيــث  للمستشــفى،  بهــا 

إصابتها باحتشاء عضلة القلب.
وأوضحــت وانــغ، التــي ال تــزال تتعافى 
كثيــرا  غضبــت  أنهــا  المستشــفى،  فــي 
بســبب عدم فهم ابنها لشرحها، لكنها لم 
تتخيــل أن غضبهــا ســيكون لــه عواقب 

وخيمة على صحتها.

لــم تكــن تتوقــع امــرأة فرنســية أن تجد 
نفســها فــي ورطــة كلفتها حياتهــا، بينما 
كانــت تحضــر قالبا مــن الحلويات البنها 

في مطبخ المنزل.
فقــد توفيت ربة منزل فرنســية، األحد، 
بعد أن علق وشاحها في خالط كهربائي 

أثناء قيامها بتحضير حلويات البنها.
وأفــادت فــرق اإلســعاف والشــرطة أن 
امــرأة، تبلغ مــن العمر 58 عامــا، توفيت 

فــي  وشــاحها  علــق  عندمــا  اختناقــا 
الخالط الكهربائي.

المــرأة  أن  الشــرطة  وأوضحــت 
الخمســينية كانــت تعــد الحلويــات مــع 
ابنهــا عندمــا وقعــت الحادثة المؤســفة، 
مشــيرة إلــى أن ابن الضحيــة، البالغ من 
فــي  جانبهــا  إلــى  كان  عامــا،   15 العمــر 
بحســب  الحــادث،  وقــوع  عنــد  الشــقة 

فرانس برس.

أم كادت تفقد حياتها بسبب مسألة رياضيات

تحضير قالب من الحلويات يكلف فرنسية حياتها

من أسبوع الموضة في أوروبا الوسطى في العاصمة 
المجرية، بودابست )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الحربــي  المغامــرات  فيلــم  تصــدر 
التاريخــي الجديد “ميــدواي” إيرادات 
مطلــع  الشــمالية  بأميــركا  الســينما 

األسبوع محققا 17.5 مليون دوالر.
والفيلم بطولة وودي هارلســون ولوك 
إيفانز وماندي مور وباتريك ويلســون 
ومــن إخــراج روالن إيمريتــش. وجاء 
فيلــم الرعب واإلثــارة الجديد “دكتور 
ســليب” فــي المركــز الثانــي بإيــرادات 
والفيلــم  دوالر،  مليــون   14.1 بلغــت 
وريبيــكا  مكريغــور  إيــوان  بطولــة 
وكليــف  كــوران  وكيليــغ  فيرغســون 
كورتس ومن إخــراج مايك فالناغان. 
العائلــي  الكوميــدي  الفيلــم  واحتــل 
الجديد “اللعب بالنار” )بالينغويذ فاير( 
المركــز الثالــث بإيــرادات بلغــت 12.8 
مليــون دوالر، والفيلــم بطولــة جــون 
ســينا وكيغــان - مايــكل كــي وبريانــا 
هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

أنهــا  الروســية  الســلطات  أعلنــت 
عشــرات  ســراح  إطــالق  اســتكملت 
الحيتان البيضاء األسيرة التي أثارت 
معاناتها مناشــدة من نجوم هوليوود 
وتدخال من الرئيس فالديمير بوتين.
التــي تــم صيدهــا  وكانــت الحيتــان، 
لمتنزهــات  لبيعهــا  الماضــي  العــام 
فــي  محتجــزة  الصيــن،  فــي  بحريــة 
ظــروف صعبة قــرب مينــاء ناخودكا 
مــن   11 بجانــب  الهــادي  بالمحيــط 
إعــالم  وســائل  ووصفــت  الدالفيــن، 
“ســجن  بـــ  أســرها  مــكان  روســية 

الحيتان”.
وكانــت معانــاة الدالفيــن المحتجــزة 
مــع 87 حوتا أبيض أثارت مناشــدات 
دوليــة ودعــم مشــاهير منهــم الممثل 
اللتمــاس  كابريــو  دي  ليونــاردو 
اجتذب نحو 1.5 مليون توقيع يدعو 

إلعادتها للمحيط.

فيلم “ميدواي” 
يتصدر إيرادات 

السينما األميركية

بأمر بوتين.. روسيا 
تحرر آخر الحيتان 

المحتجزة
كشــف فريــق مــن الباحثيــن مــن كليــة 
الهندســة والعلــوم التطبيقيــة بجامعــة 
نانجينغ في الصين، أخيرا، عن شاشــة 
عــرض مبتكــرة ورقيقــة للغايــة ومرنة 
بما يكفي ألن يتم تثبيتها على البشــرة 
أو الجلد، مثل تلك األنواع من الوشوم 

المؤقتة.
فقــد يصبــح تفحــص ســاعة التوقيــت 
فــي  أمضيتــه  الــذي  الوقــت  لمعرفــة 
الركــض، أو النظــر إلــى شاشــة هاتفــك 

الذكي لمعرفة من يتصل بك، شــيئا من 
الماضي؛ بفضل “واجهة اآللة البشــرية” 
الثوريــة التــي تتيح عــرض المعلومات 

مباشرة على بشرة اإلنسان.
أن  وفريقــه  كونــج  ديشــنغ  ويعتقــد 
أن  يمكــن  الجديــدة  “أســيل”  شاشــة 
تحتــوي قريبــا علــى تطبيقــات توجــد 
فــي األجهــزة الذكيــة القابلــة لالرتداء، 
والروبوتات المصغرة و ”واجهات اآللة 

البشرية”.

الوشم الذكي.. آخر صيحة في عالم التكنولوجيا

ممثلة تلفزيون الواقع األميركية تيدي جو ميلينكامب تصل حفل جوائز 
اختيار الشعب في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا )أ ف ب(

شاشة العرض “أسيل” تبدو مثل وشم مؤقت على بشرة اإلنسان.

اُتهمــت معلمــة بديلــة فــي مدرســة 
ثانويــة فــي كايــل بواليــة تكســاس 
األميركيــة باالعتــداء الشــديد علــى 
طالبــة عمرهــا 15 عاما، وطردت من 
وظيفتهــا بعــد ظهور لقطــات فيديو 

توثق جرها الشابة من كرسيها. 
ووقعــت الحادثة في مدرســة ليمان 
الفائــت،  الجمعــة  يــوم  الثانويــة 
وقــام عــدد مــن الطالب فــي الفصل 
مــن  مختلفــة  لقطــات  بتصويــر 

المشادة العنيفة.
وقــال مكتب مقاطعة هايز شــيريف 
العتــداء  اســُتدعوا  المســؤولين  إن 
مزعــوم فــي المدرســة، وبعــد إجراء 
الطــالب  مــن  العديــد  مــع  مقابــالت 
ومراجعة اللقطات المصورة، قبضوا 
علــى المعلمــة واتهموهــا باالعتــداء 

الدرجــة  الشــديد، وهــو جنايــة مــن 
الثانية.

وقــال المكتب المســؤول إن الطالبة 
الشــابة ُنقلــت إلــى المستشــفى مــن 
قبل والدها؛ لتقييم حالتها الصحية، 
أخــرى  تفاصيــل  أي  تقديــم  دون 
عــن وضعهــا. وفــي بيــان ُنشــر علــى 
“فيســبوك”، قالــت مديــرة المدرســة 
ُطــردت  المعلمــة  إن  زونيغــا  كاريــن 
بعــد “شــجارها مــع طالبــة” و” تحــت 
يمكــن  ال  الظــروف،  مــن  ظــرف  أي 
الســماح بهــذا الســلوك فــي مدرســة 
ليمان الثانويــة”. وأضافت موضحة 
“إضافــة إلى ذلــك، ُألقي القبض على 
الموظفــة الســابقة مــن قبــل مكتــب 
مقاطعة هايز شــيريف وتواجه تهما 

جنائية محتملة”.

اعتقال معلمة ضربت طالبة في أميركا

قــرر محافــظ البحيــرة فــي مصر 
طبيــب  إحالــة  آمنــة،  هشــام 
مستشــفى  فــي  نســاء  أمــراض 
للتحقيــق  المركــزي  شــبراخيت 
العاجــل؛ بســبب إخاللــه بقواعــد 
إلحــدى  العــالج  وصفــة  كتابــة 

المريضات. 
ففي مستشفى شــبراخيت وبعد 

أن أجــرى الطبيــب المذكــور الكشــف الطبي على ســيدة تشــكو من آالمهــا، ووجد أن 
حالتهــا مطمئنــة وال تحتــاج إلــى أي عــالج، وإلصرارهــا علــى صــرف عالج لهــا، أخل 

بالقواعد الخاصة بكتابة الوصفة ودّون في الوصفة عبارة “أي حاجة”.
وبعــد التحقــق من صحــة الخبر، وجه المحافظ وكيــل وزارة الصحة بإحالة الطبيب 
المذكور للتحقيق، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليه، مؤكدا أنه لن يسمح بالتهاون 

أو االستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح. 

أغرب وصفة طبية في العالم
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