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المنامة - الوطنية للنفط والغاز

ــة  ــركــ ــشــ ــ تـــمـــلـــكـــت ال
الــــقــــابــــضــــة لــلــنــفــط 
حكومة  أسهم  والغاز 
الشركة  في  البحرين 
ــاء  ــ ــن ــ ــب ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة ل
ــن  ــفـ ــسـ وإصــــــــــــاح الـ
“أسري”؛ بهدف زيادة 
نمو الشركة وتحقيق 

سياسة  مع  تماشًيا  أعمالها  وتطوير  اإلنــجــاز،  واستمرارية  االستقرار 
وإستراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

“أسري” تحت مظلة “القابضة للنفط والغاز”
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أحمد  الشيخ  الجمارك  رئيس  أعلن 
بن حمد آل خليفة عن إطاق نظام 
الـــذي يستهدف  الــبــيــضــاء”  “الــقــائــمــة 
االثنين  أو  البضائع  أو  المستوردين 
مـــًعـــا مــمــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم مــعــايــيــر 

الــثــقــة وااللـــتـــزام، وبــالــتــالــي، إدراج 
المستوردين والبضائع ضمن القوائم 
والتي  األخــضــر”  “المسار  تتبع  التي 

يتم اإلفساح عنها بشكل فوري.
مؤتمر  في  الجمارك  رئيس  ووصــف 

بأنه  الجديد  النظام  أمــس  صحافي 
في  اللوجستية  الــحــركــة  مــن  يــعــزز 
ويضاعف  للباد،  الجمركية   المنافذ 
وتيرة العمل والسرعة ويخفف الكلفة 
واألعباء على المستوردين من خال 

المنافذ، لكنه أكد في الوقت ذاته أن 
هذا ال يعني أن ما يرد في القائمة من 
منتجات أو أسماء لن تكون خاضعة 

للتدقيق والفحص.

الجمارك تطلق نظام “القائمة البيضاء”
أحمد بن حمد: اإلفساح الفوري عبر “المسار األخضر” للمستوردة المدرجة

جانب من المؤتمر الصحافي لـ”شؤون الجمارك”

مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  قـــال 
واإلدارة  لــروســيــا  الــمــفــتــيــن  ــورى  شــ
االتحادية  روســيــا  لمسلمي  الدينية 
روشان عباسوف إن مركز الملك حمد 
باكورة  السلمي هو  للتعايش  العالمي 
نابضة في المنطقة كلها، موضحًا أن 
لديه اهتماما بدراسة عمل هذا المركز 

ونقلها إلى روسيا.
أجرته  وأوضــح عباسوف، في حوار 
ــاد”، مــن مــقــر اقــامــتــه في  ــبـ مــعــه “الـ
الــبــحــريــنــيــة  الـــعـــاقـــات  ــمــنــامــة أن  ال
ــى مــراحــلــهــا، وأن  الــروســيــة فــي أزهـ
مــعــرض “صــنــع فــي روســـيـــا” المزمع 
اقــامــتــه فــي الــبــحــريــن نــهــايــة الشهر 
ــاري يـــأتـــي فــــي اطــــــار الـــدفـــع  ــ ــجـ ــ الـ
بالعاقات بين البلدين نحو مزيد من 

االزدهار والتعاون.
نهتم  ــيــة  ــن دي “كــمــؤســســة  وأضــــــاف 
بــيــن مسلمي  ــعــاقــات مـــا  ال بــتــعــزيــز 

ــام، واخــوانــهــم في  روســيــا بشكل عـ
ــبــحــريــن، لــيــس بـــاالتـــجـــاه الــديــنــي  ال
فــحــســب، بـــل فـــي كـــل االتـــجـــاهـــات، 
والتجارية  السياسية  المجاالت  منها 
تأتي  والــتــي  والتعليمية  والثقافية 
ضمن نشاطاتنا ومنها هذه المعرض”. 

وفيما يلي نص اللقاء.
ــيــوم، هــو أن هناك  وقـــال” مــا نـــراه ال
العاقات  تكون  ألن  حقيقية  عزيمة 
أوج حاالتها  البحرينية في  الروسية 
مــن الــتــطــور والــتــعــاون وعــلــى أعلى 
البلدين،  بكا  السياسية  المستويات 
والمتبادلة  المستمرة  اللقاءات  هذه 
أعطت زخما لهذه العاقات وإضافة، 
هــذا  نكمل  ديــنــيــة  كمؤسسة  ونــحــن 
بأخذ  االهتمام  الــعــام”..وأكــد  االطـــار 
الرائدة في حقل  البحرينية  التجربة 
المصارف والبنوك اإلسامية، وننقلها 

إلى روسيا.

اهتمام روسي بتجربة البحرين 
في الصيرفة اإلسالمية
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“هيئة المعلومات”: أكثرية سكان المملكة في العاصمة بواقع 561 ألًفا و880 نسمة

ا في البحرين 17 ألًفا و241 موظًفا أجنبيًّ

ــادرة عن  كشفت إحــصــائــيــة رســمــيــة صــ
اإللكترونية  المعلومات والحكومة  هيئة 
مملكة  ســـكـــان  عــــدد  إجـــمـــالـــي  أن  عـــن 
بنحو  يــقــدر   2018 عــام  حتى  البحرين 
عــدد  شــّكــل  حــيــث  نــســمــة،   1,503,091
ا  بحرينيًّ و417  ألــًفــا   689 البحرينيين 
ا مقيًما في  ألًفا و377 أجنبيًّ  813 مقابل 

مملكة البحرين.
وبــحــســب األرقـــــام الــرســمــيــة، فــقــد بلغ 
آخر  حسب  البحرينيين  العاملين  عــدد 
إحصائية لعام 2018 لدى منصة البحرين 
للبيانات المفتوحة 17 ألًفا و861 عاماً، 
ألًفا   17 البحرينيين  العاملين غير  وعدد 

ا. و241 عاماً أجنبيًّ

كثافة  تقدير  حسب  اإلحصائية  وبينت 
الــســكــان بــيــن الــمــحــافــظــات أن أكــثــريــة 
السكان هم في محافظة العاصمة ويبلغ 
وفــي  نــســمــة،  ــا و880  ــًف أل  561 عــددهــم 
المرتبة الثانية تأتي الكثافة لعدد سكان 
إجمالي  يبلغ  والتي  الشمالية  محافظة 

ساكنيها نحو 363 ألًفا و159 فرًد.

المنامة  - إنفورما ماركتس

مــن الــمــقــرر أن يــعــود مــعــرض الــجــواهــر 
في  األول  المعرض  وهــو   ،2019 العربية 
والساعات،  للمجوهرات  األوســط  الشرق 
للمعارض  الـــدولـــي  الــبــحــريــن  مــركــز  إلـــى 
 23 إلــى   19 من  الفترة  في  والمؤتمرات 
2019، وذلك تحت رعاية رئيس  نوفمبر 
األمــيــر  الــمــلــكــي  الــســمــو  وزراء صــاحــب 

خليفة بن سلمان آل خليفة.

انطالق “الجواهر العربية” 19 نوفمبر

المنامة - ABC اإلسالمي

 ABC بــنــك  الــصــافــيــة  األربــــاح  بلغت 
اإلسامي خال األشهر التسعة أشهر 
األولى من العام الجاري 28.9 مليون 
 %  13.9 بنسبة  أعــلــى  وهــي  دوالر، 
عن األربــاح الصافية المسجلة خال 
األشـــهـــر الــتــســعــة األولـــــى مـــن الــعــام 

الماضي.

28.9 مليون 
 ABC“ دوالر أرباح

اإلسالمي”
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 مازن مطر الشيخ محمد بن خليفة

سعيد محمد من الحد الصناعية

ابراهيم النهام

فوزي الشهابي

مروة خميس

الجولة الثالثة لكبار “اليد “أمين صالح األسطورةالسيسي يزور اإلماراتاللحاق بـ”الثورة الرابعة”12,5 مليون دينار للبعثات
قال وزير التربية والتعليم ماجد  «

النعيمي بشأن الميزانية المخصصة 
للبعثات والمنح الدراسية، 

وبخصوص متوسط كلفة البعثة 
والمنحة، إن الميزانية المعتمدة 

للبعثات والمنح الدراسية تبلغ نحو 
12 مليون نصف المليون دينار.

أكد ثالثة وزراء خليجيون للتجارة  «
شاركوا في مؤتمر أصحاب األعمال 

والمستثمرين العرب، أن دول 
المنطقة تواجه مخاطر ومنعطفات 

إذا لم تبدأ بتغيير أنظمتها 
االقتصادية للحاق بركب الثورة 

الصناعية الرابعة.

توّجه الرئيس المصري عبد الفتاح  «
السيسي، أمس األربعاء، إلى دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، في زيارة 
رسمية تستغرق يومين، لبحث 
العالقات الثنائية  مع ولي عهد 

أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان.

أمين صالح العشق الذي صار  «
أسطورة، والسنبلة التي تطعم 

جياع الثقافة والمعرفة. إنسانية 
عظيمة وفريدة، لوحة ساحرة 

مثل سحر لوحة “المونايزا” 
لدافنشي، إنه أشبه بالمؤلف 

الضخم عن تاريخ السينما .

تفتتح اليوم )الخميس( منافسات  «
الجولة الثالثة من دوري الدرجة 

األولى لكبار اليد بإقامة مباراتين.
ويلتقي في المباراة األولى 

التضامن مع البحرين في تمام 
الساعة 5.30 مساًء،وتليها مباراة 

تجمع توبلي مع سماهيج.



المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل رئيــس األمن العام اللواء طارق الحســن، المســؤول 
بمكتــب التحقيقــات الفيدرالي بالواليــات المتحدة األميركية 

تشارلز كابل.

بحـــث  اللقـــاء،  ل  ا ـ ـ ـ خ م  ـ ـ ـ ت و
ســـبل وآليات تطوير مجاالت 
التعـــاون األمنـــي بيـــن مملكة 
البحريـــن والواليات المتحدة، 
فضـــا عن مناقشـــة عـــدد من 

الموضوعـــات ذات االهتمـــام 
المشترك.

المركـــز  ـــاء مديـــر  ق ل ل ا ر  ـ ـ حضـ
المشـــترك لمكافحـــة اإلرهـــاب 

بوزارة الداخلية.

رئيس األمن العام يستقبل مسؤوال 
بمكتب التحقيقات الفيدرالي

المنامة - وزارة الداخلية

شــهد رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن الحفــل الختامــي 
والتــي  االحتيــال،  جرائــم  لمكافحــة  التوعويــة  الحملــة  ليــات  ا ع ف ل
العامــة  بــاإلدارة  االقتصاديــة  الجرائــم  مكافحــة  إدارة  تهــا  م ا ق أ
لمكافحــة الفســاد واألمن االقتصــادي واإللكتروني، تحت شــعار “ال 

تكن ضحية االحتيال”.

وأعـــرب رئيـــس األمـــن العام عن 
شكره وتقديره لمنتسبي اإلدارة 
ـة، وعلـــى رأســـهم المديـــر  ـ العامـ
العام العميد بســـام المعراج، على 
جهودهـــم فـــي مجـــال مكافحـــة 
لحمـــات  ا ة  ـ ـ ـ م ا ق إ و ة  ـ ـ ـ م ي ر ج ل ا
التوعويـــة الهادفـــة للوقاية منها، 
موضحا أن التوعية أمر أساسي 
فـــي مجال المكافحـــة، وال يجب 
أن تتوقـــف بعـــد انتهـــاء الحملة، 
فاألهـــم هـــو االســـتمرار والعمـــل 
ة  ـ ـ ـ اليب فاعل ـ ـ أسـ ر  كا ـ ـ ـ ت ب ا ى  ـ ـ ـ عل
ومتابعـــة كل مـــا هـــو جديـــد في 

هذا المجال.
إدارة  مديـــر  ـــد  ك أ  ، ه ـ ـ ـ ت ه ج ن  ـ ـ ـ م
مكافحـــة الجرائـــم االقتصاديـــة 
ة  ـ ـ ـ ح ف ا ك م ل ة  ـ ـ ـ م ا ع ل ا ة  ر ا د إل ا ـ ـ ـ ب
ادي  ـ ـ االقتصـ ن  ـ ـ ـ واألم د  ا ـ ـ فسـ ل ا
ـين  ـ ـدم حسـ ـ ـي المقـ ـ ـ واإللكترون
مطـــر أن التوجيهـــات الســـديدة 
لوزيـــر الداخليـــة لهـــا بالـــغ األثـــر 
ــراءات  ــة اإلجـ ــاذ كافـ ــي اتخـ فـ
ـد  ـ ـة؛ للحـ ـ ـتباقية والوقائيـ ـ االسـ
مـــن جرائـــم االحتيـــال من خال 
ع  ـ ـ ـ م ت ج م ل ا ح  ئ ا ر ـ ـ ـ ش ل ل  و ـ ـ ـ ص و ل ا

كافـــة، حيـــث تضمنـــت الحملـــة 
التوعوية، العديـــد من الفعاليات 
واألنشـــطة منهـــا إقامـــة ملتقـــى 
بعنوان “مخاطر جرائم االحتيال 
على المجتمع”، والذي اســـتهدف 
نحـــو 120 ممثـــا عـــن مختلـــف 
اع  ـ ـ ة والقطـ ـ ـ المملكـ ات  ـ ـ مؤسسـ
 ، ل ا ـ ـ ـ م ع أل ا د  ا و ر و ي  ـ ـ ـ ف ر ص م ل ا
كمـــا أقامـــت اإلدارة، عـــددا مـــن 
المحاضرات التوعوية في بعض 
الجهـــات الحكوميـــة والشـــركات 
ات  ـ ـ ـض المؤسسـ ـ ة وبعـ ـ ـ الخاصـ

التعليمية.
ـال الحفـــل الختامـــي، تـــم  ـ وخـ
ـجيلي حـــول  ـ م تسـ ـ ـ ـ ل ـرض في ـ عـ
الحملـــة التوعويـــة ومـــا تضمنته 
ــة  ــة موجهـ ـائل إعاميـ ـ ــن رسـ مـ
للجمهـــور وتهـــدف إلـــى حمايتـــه 

من األساليب االحتيالية.
وكرم رئيس األمن العام القائمين 
علـــى الحملة والجهـــات الداعمة، 
كمـــا تفقـــد المعـــرض الـــذي أقيم 
بهذه المناسبة، وتضمن عددا من 
المضبوطـــات في مجـــال جرائم 

االحتيال.

ابتكار أساليب فاعلة لمكافحة جرائم االحتيال
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بمناســبة ختام مؤتمر أصحاب األعمال والمســتثمرين العرب

جاللة الملك يتلقى شكر وتقدير رئيس “الغرفة”

تلقــى عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية شــكر وتقديــر من رئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين سمير ناس؛ بمناسبة ختام المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين 

العرب.

وفيما يلي نص البرقية..
حضرة صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
حفظه هللا ورعاه عاهل الباد 

المفدى
لســـام عليكـــم ورحمـــة هللا  ا

وبركاته،
يشـــرفني باألصالة عن نفسي 
إدارة  مجلـــس  عـــن  نيابـــة  و
واالتحـــاد  البحريـــن  رفـــة  غ
العـــام للغرف العربيـــة وجميع 
نرفـــع  أن  المؤتمـــر  عضـــاء  أ
لـــى جالتكـــم حفظكـــم هللا  إ
ختـــام  بمناســـبة  رعاكـــم  و
المؤتمر الثامن عشر ألصحاب 
األعمال والمســـتثمرين العرب 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير 
والعرفان على تفضل جالتكم 
برعايـــة هذا الحـــدث، مما كان 
لـــه عظيـــم األثر فـــي إنجاحه، 
جالتكـــم  عنـــه  عبرتـــم  ا  ـ ـ ـ م و
خال تشـــرف رؤســـاء الوفود 
بلقائكم من رؤى ثاقبة ونظرة 
مســـتقبلية لمناخـــات وفـــرص 

االســـتثمار، األمـــر الذي عكس 
مملكـــة  و م  ـ ـ ـ ك ت ل ا ج ف  ـ ـ ـ ق و م
ــم والمســـاند  البحريـــن الداعـ
لمسيرة العمل االقتصادي بين 

الدول العربية.
بهـــذا  يـــن  ر ح ب ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل م م ن  إ
النجـــاح الذي تحقـــق وبفضل 
ما قدمتمـــوه حفظكم هللا من 
دعـــم ومســـاندة قد أكـــد على 
قـــدرة مملكـــة البحريـــن علـــى 
استضافة فعاليات اقتصادية 
عالميـــة بـــكل كفـــاءة واقتدار 
ــاه مختلـــف  ــد انتبـ ــكل شـ بشـ
األوساط والمحافل في جميع 
الـــدول العربية المشـــاركة في 
هـــذا الحـــدث، وأكـــد علـــى ما 
تتمتع به مملكـــة البحرين من 
مقومـــات وإمكانيـــات تشـــجع 
علـــى إقامة وتنظيـــم فعاليات 
عالميـــة تجلـــى في المشـــاركة 
الواســـعة مـــن جميـــع الـــدول 
العربيـــة في هـــذا الحدث، كما 
أكـــد على ما يمكـــن أن نحققه 
طالما هناك عزم وإصرار وثقة 

بقـــدرة البحريـــن وأبنائها على 
تحقيق أكبر اإلنجازات.

إننـــا يـــا صاحب الجالـــة نقدر 
عاليـــا دعوتكـــم حفظكـــم هللا 
خال تشرفنا بلقائكم ورؤساء 
الوفود العربية المشـــاركة في 
المؤتمـــر إلى تطويـــر األجواء 
االقتصاديـــة العربية المحفزة 
ي  ـ ـ ـ ب ر ع ل ا ل  ـ ـ ـ م ع ل ا ر  ـ ـ ـ ي و ط ت ل
المشترك، وما أكدتم عليه من 
ضـــرورة تضافر الجهـــود التي 
تفعـــل التعـــاون العربـــي فـــي 
المجـــاالت المختلفـــة، ونؤكـــد 
لجالتكم أن هذه التوجيهات 
ا  ـ ـ براسـ ن تكون  ـ ـ ديدة سـ ـ ـ لسـ ا
لعملنا خـــال المرحلة المقبلة، 
ــامي  ــم السـ ــن لمقامكـ مؤكديـ
ــن  ـا داعميـ ـ ــنظل دومـ ـا سـ ـ أننـ
لجميع الجهـــود التي تبذلونها 
ــيرة  ــم مسـ ــم هللا لدعـ حفظكـ
التكامـــل االقتصادي والتنمية 

بين الدول العربية.
ـــر  ي د ق ت ل ا و ر  ك ـ ـ ـ ش ل ا د  د ـ ـ ـ ج ن
هللا  م  ـ ـ ـ ك ظ ف ح م  ـ ـ ـ ك ت ل ا ج ل

ـــي  ت ل ا تمرة  ـ ـ لمسـ ا ندة  ا ـ ـ لمسـ ل
تحظـــى بهـــا فعاليـــات الغرفة، 
ات  ـ ـ ـ ي آ مى  ـ ـ أسـ م  ـ ـ ـ ك ل ع  ـ ـ ـ رف ون
التهانـــي علـــى نجـــاح مملكـــة 
ذا  ـ ـ ـم هـ ـ ـي تنظيـ ـ ـن فـ ـ ـ البحري

الحدث.
وتفضلـــوا يا صاحـــب الجالة 
بقبول أصدق الشكر والتقدير 

واالحترام،
والســـام عليكـــم ورحمـــة هللا 

وبركاته

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين رئيس المؤتمر

المنامة - بنا

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر وتقدير ناس

سمو ولي العهد يتلقى شكر وتقدير رئيس “الغرفة”

العربـــي االقتصـــادي  والتعـــاون  العمـــل  ــموه داعـــم لمســـيرة  سـ

الخـــاص القطـــاع  ينظمهـــا  التـــي  بالفعاليـــات  هتـــم  م ه  و م ـ ـ ـ س

تلقــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة برقية شــكر وتقدير من رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين ســمير ناس؛ بمناســبة ختام المؤتمر الثامن 
عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب، وفيما يلي نص 

البرقية:

صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الـــوزراء الموقر حفظه 

هللا ورعاه 
ــام عليكـــم ورحمـــة هللا  السـ

وبركاته، 
يشـــرفني باألصالة عن نفسي 
إدارة  لـــس  ج م ن  ـ ـ ـ ع ة  ـ ـ ـ ب ا ي ن و
واالتحـــاد  ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ غرف
العـــام للغرف العربيـــة وجميع 
ع  ـ ـ ـ ي م ج و ر  ـ ـ ـ م ت ؤ م ل ا ء  ا ـ ـ ـ ض ع أ
ع  ـ ـ ـ نرف أن  ر  ـ ـ ـ لمؤتم ا اء  ـ ـ أعضـ
م هللا  ـ ـ ـ موكم حفظك ـ ـ ى سـ ـ ـ ـ ل إ
م  ا ـ ـ ـ ت خ ة  ب ـ ـ ـ س ا ن م ب م  ـ ـ ـ ك ا ع ر و
المؤتمر الثامن عشر ألصحاب 

األعمال والمستثمرين العرب، 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير 
ـتضافة  ـ ـى اسـ ـ ـ ان عل ـ ـ والعرفـ
مملكة البحريـــن لهذا الحدث، 
والنجـــاح الكبير الـــذي حققته 
مملكتنـــا الغاليـــة بإقامـــة هـــذا 
العـــرس االقتصـــادي العربـــي 
التكاملـــي الكبير بفضل الدعم 
الكبيـــر الـــذي أبدتـــه الحكومة 
ع  ـ ـ ـ ي م ج ب ة  ـ ـ ـ ل ث م م ة  ر ـ ـ ـ ق و م ل ا
الـــوزارات والهيئـــات المعنية، 
ــف  ــس موقـ ــذي عكـ ـر الـ ـ األمـ
ســـموكم وحكومتكم الموقرة 
ـيرة  ـ اند لمسـ ـ ـ ـم والمسـ ـ الداعـ
العمل االقتصـــادي بين الدول 

العربية.
مملكـــة  ســـتضافة  ا ن  أ ا  ـ ـ ـ م ك
البحريـــن للمؤتمـــر مـــا هـــو إال 
ـاتكم الحكيمـــة،  ـ ــاج سياسـ نتـ
حيـــث عبر ذلك عمـــا تتمتع به 
مملكة البحرين من إمكانيات 
ت  ا ـ ـ ـ ي ل ا ع ف م  ـ ـ ـ ي ظ ن ت ل ا  ـ ـ ـ ه ل ه ؤ ت
إقليمية ودولية بتميز، ونجاح 

شهد به جميع المشاركين. 
ر  ـ ـ ـ ي د ق ت ل ا و ر  ك ـ ـ ـ ش ل ا د  د ـ ـ ـ ج أ
لســـموكم حفظكم هللا، متمنيا 
لكـــم دوام الصحـــة والســـعادة 
والتوفيق لتحقيق المزيد من 
التطـــور التنمـــوي والحضاري 
واالقتصـــادي لهـــذه المملكـــة 
الغاليـــة في هذا العهـــد الزاهر 
لحضرة صاحب الجالة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
ـا فيـــه  ـ ـا لمـ ـ ــم هللا دومـ وفقكـ
ـم  ـ ـاح، ومتعكـ ـ ر والصـ ـ ـ الخيـ
بالصحـــة والعافيـــة لتواصلوا 

مسيرة العطاء واالنجاز.
والســـام عليكـــم ورحمـــة هللا 

وبركاته.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين رئيس المؤتمر

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة، برقيــة شــكر وتقدير من رئيــس غرفة تجارة 
وصناعــة البحرين ســمير ناس بمناســبة ختــام المؤتمر الثامن 

عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب. 

وفيما يلي نص البرقية: 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
حفظـــه هللا ولـــي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء 
الســـام عليكـــم ورحمـــة هللا 

وبركاته.. 
يشـــرفني باألصالة عن نفسي 
إدارة  لـــس  ج م ن  ـ ـ ـ ع ة  ـ ـ ـ ب ا ي ن و
غرفة البحرين واالتحاد العام 
للغرف العربية وجميع أعضاء 
المؤتمر أن نرفع إلى ســـموكم 
حفظكـــم هللا بمناســـبة ختـــام 
المؤتمر الثامن عشر ألصحاب 
ن  ي ر م ث ت ـ ـ ـ س م ل ا و ل  ا ـ ـ ـ م ع أل ا
العـــرب أســـمى آيـــات الشـــكر 
والتقديـــر على النجـــاح الكبير 

الـــذي حققته مملكتنـــا الغالية 
ث  د ـ ـ ـ ح ل ا ا  ذ ـ ـ ـ ه ة  ف ا ض ت ـ ـ ـ س ا ب

االقتصادي العربي الهام.
ـب  ـ رة صاحـ ـ ـ م حضـ ـ ـ  إن دعـ
الجالة الملـــك المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه من خـــال رعايته 
لهذا الحدث، عزز الدور الرائد 
ـي  ـ ـن فـ ـ ـ البحري ه  ـ ـ ـ ـذي تلعب ـ ـ ل ا
ــل  ــاون والتكامـ ــيرة التعـ مسـ
ل  و د ـ ـ ـ ل ا ن  ـ ـ ـ ي ب ي  د ا ـ ـ ـ ص ت ق ال ا
العربيـــة، ونحـــن فـــي الغرفـــة 
نثمـــن عاليا دعم ســـموكم وما 
لمســـناه مـــن اهتمـــام ومتابعة 
من ســـموكم لجميع الفعاليات 
التـــي ينظمها القطاع الخاص، 
م  ك ت ك ر ا ـ ـ ـ ش م ا  ـ ـ ـ ي ل ا ع ن  ـ ـ ـ ي ن م ث م
حفظكم هللا نيابة عن حضرة 
صاحب الجالة الملك المفدى 

حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي حفل 
ا كان  ـ ـ ر، ممـ ـ ـ اح المؤتمـ ـ ـ افتتـ
لـــه األثـــر البـــارز فـــي إنجاحه 
وتحقيـــق األهـــداف المأمولـــة 

منه.
والتقديـــر  الشـــكر  د  د ـ ـ ـ ج ن  
لســـموكم، متمنيـــن لكـــم دوام 
التوفيـــق والنجـــاح لتحقيـــق 
المزيـــد مـــن التطـــور التنموي 
والحضاري واالقتصادي لهذه 
المملكـــة الغالية في هذا العهد 

الزاهر لصاحب الجالة الملك 
المفدى حفظه هللا ورعاه وكل 
الدعـــم الذي تقدمـــه الحكومة 
برئاسة صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء الموقر، لتكون 
مملكـــة البحرين كما هي دائما 
الداعمـــة والحاضنة لكل جهد 
ـوض  ـ نهـ ل ا تهدف  ـ ـ ـل يسـ ـ وعمـ
س  ـ ـ ـ ل ج م ل  و د ة  ـ ـ ـ م و ظ ن م ب
ة  ـ ـ ـ ن ا ك م ل ا ل  ـ ـ ـ ت ح ت ل ن  و ا ـ ـ ـ ع ت ل ا
التي تســـتحقها على الســـاحة 

الدولية والعالمية.
 وفقكـــم هللا دومـــا لمـــا فيـــه 
ـم  ـ ـاح، ومتعكـ ـ ر والصـ ـ ـ الخيـ
بالصحـــة والعافيـــة لتواصلوا 
مســـيرة العطـــاء واإلنجـــاز إن 
شاء هللا، وتفضلوا يا صاحب 
الســـمو الملكي بقبـــول أصدق 
مشـــاعر االحتـــرام والتقديـــر، 

ودمتم بعون هللا سالمين. 

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين رئيس المؤتمر

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

المنامة - بنا

المنامة - بنا



زار القائــد العــام لقــوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة صباح 
أمــس الكليــة الملكيــة للقيــادة واألركان والدفــاع الوطنــي، وكان فــي اســتقباله رئيــس هيئــة 
األركان الفريــق الركــن ذيــاب بن صقر النعيمي، وآمر الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع 

الوطني اللواء الركن بحري عبدهللا سعيد المنصوري.
وفـــي بداية الزيارة، اطلـــع القائد العام لقوة الدفاع 
على ســـير تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الكلية 
الملكية للقيـــادة واألركان والدفاع الوطني، كما تم 
بحـــث عددا مـــن الموضوعـــات المتعلقـــة بتحديث 
والمرتبطـــة  المتخصصـــة  التدريبيـــة  البرامـــج 
العمليـــة  أو  النظريـــة  الدراســـية ســـواء  بالشـــؤون 
والتي من شأنها االرتقاء بجودة التعليم والتدريب 

بالكلية.
بعد ذلك اســـتمع المشـــير إلى بحـــث متخصص في 
مجال الـــذكاء االصطناعي قدمه عـــدد من الضباط 
الدارســـين في دورة الدفـــاع الوطني الثانية ودورة 
القيـــادة واألركان المشـــتركة الثانية عشـــرة، والذي 
تضمن محورين رئيســـيين همـــا )االقتصاد المعرفي 
وفلســـفة الـــذكاء االصطناعـــي(. وأشـــاد بمـــا قدمـــه 
الدارســـون مـــن معلومـــات قيمـــة وطريقـــة عـــرض 
وتقديـــم البحـــوث العلميـــة المتخصصـــة فـــي هـــذا 

الشأن الحيوي.
وبعدها ألقى القائـــد العام محاضرة لدورتي الدفاع 
الوطني الثانية والقيادة واألركان المشتركة الثانية 
عشـــرة المنعقـــدة حاليـــا فـــي الكليـــة، نقـــل خاللهـــا 

تحيـــات وتقديـــر وتوجيهـــات عاهـــل البـــالد القائـــد 
األعلـــى صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، للدارسين من مختلف أسلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحرين واألجهزة األمنيـــة ووزارات الدولة، 
والمشـــاركين من الدول الشقيقة، موجها الدارسين 
إلـــى أهميـــة أن تهدف الدراســـات والبحوث العلمية 
إلى كيفية االستفادة من برامج ونماذج وتطبيقات 
محاكاة الحروب المســـتقبلية والمحتملة العسكرية 
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  ومعرفـــة  واألمنيـــة 
العسكرية ومدى تأثيرها على هذا النوع من العلوم 
المتقدمة، موضحا أن على المؤسســـات العســـكرية 
أن تواكب آخر المستجدات األمنية إقليميا ودوليا، 
الممارســـات واآلليـــات  أفضـــل  إيجـــاد  بمـــا يخـــدم 
والبحوث العلمية المناســـبة بمنهـــاج متطورة تنمي 
أو  تحديـــات  أيـــة  لمواجهـــة  التحليليـــة  القـــدرات 

تهديدات محتملة.
وأضـــاف أن الموقـــف اإلســـتراتيجي فـــي المنطقـــة 
يشير إلى مدى أهمية وخطورة التطور التقني على 
األمـــن الوطنـــي والدولـــي وأثـــر التقدم فـــي الذكاء 
االصطناعـــي علـــى حـــروب المســـتقبل والتهديدات 

التـــي تواجهنـــا، األمـــر الـــذي يحتم علينا بـــذل كافة 
الجهـــود بـــكل عزيمـــة وإخـــالص؛ مـــن أجـــل حفـــظ 
السالم والمشـــاركة في مواجهة التهديدات إلرساء 
دعائم االستقرار واألمن الدوليين بالتعاون مع دول 

العالم الشقيقة والصديقة.
وأوضـــح أن قـــوة دفـــاع البحرين منضمـــه في أكثر 
مـــن خمســـة تحالفات، مشـــيدا بكافة الجهـــود التي 
تقـــوم بهـــا قـــوات التحالف العربـــي بقيـــادة المملكة 
العربية الســـعودية لدعم الشرعية في عملية إعادة 
األمـــل بجمهوريـــة اليمـــن الشـــقيقة، مشـــيرا إلى أن 
إســـتعدادات الجيـــوش العســـكرية ومشـــاركتها في 
الحروب هدفها األساسي تحقيق األمن واالستقرار 

والسالم وإيجاد بيئة آمنة ومزدهرة للجميع.
كمـــا اشـــتملت محاضـــرة القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين على العديد من المحاور العسكرية وركزت 

على عدد من األبعاد اإلســـتراتيجية وسبل استثمار 
العلـــم والتقنيـــات الحديثة إلرســـاء ثقافة الســـالم، 
وفي نهايـــة المحاضرة قام بالرد على استفســـارات 

وتساؤالت المشاركين في الدورتين.
وخـــالل الزيـــارة تـــرأس القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمد 
آل خليفـــة اجتماع المجلس األعلـــى للكلية الملكية 
للقيـــادة واألركان والدفاع الوطني، والذي عقد في 
مبنـــى الكليـــة، حيث أوضح أن مســـيرة قـــوة دفاع 
البحرين في ظل الرعايـــة الدائمة واالهتمام الكبير 
والتوجيهات الســـديدة من لدن عاهـــل البالد القائد 
األعلـــى صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، قـــد تحقـــق بفضلهـــا العديد مـــن اإلنجازات 
الكبيرة على المســـتويين القتالي واإلداري، وسعيها 
الدائـــم والمســـتمر بـــكل جهـــد نحـــو تنفيـــذ عمليـــة 

التطويـــر والتحديث لمختلف المناهـــج العلمية في 
شتى الصروح التدريبية العسكرية.

وأكـــد أهميـــة الدور الـــذي تقوم بـــه الكليـــة الملكية 
مجـــال  فـــي  الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة 
التعليـــم العســـكري العالي، والذي يهـــدف إلى إعداد 
العســـكرية  متطلبـــات  بكافـــة  مســـلحين  ضبـــاط 
المعاصرة على المســـتوى اإلســـتراتيجي وســـعيهم 
للمســـاهمة في متابعة عمليات التحديث والتطوير 
المنشـــودة والذي بدوره ســـينعكس أثـــره اإليجابي 
علـــى عمليـــات تنفيـــذ الواجبـــات لمختلـــف أســـلحة 

ووحدات قوة دفاع البحرين.
وأضـــاف أن قوة دفاع البحرين تهتم اهتماما كبيرا 
بتطويـــر برامـــج ومناهـــج الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة 
بالعنصـــر  ورفدهـــا  الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان 
البشـــري المؤهل أكاديميا وعســـكريا والعمل بشكل 
متواصل ودائم على رفع قدراتهم؛ ليكونوا قادرين 
علـــى التعامل مـــع آخر ما وصلت إليـــه التكنولوجيا 
الحديثـــة فـــي المجـــال التعليمي العســـكري، متمنيا 
للقيـــادة واألركان  الملكيـــة  الكليـــة  للقائميـــن علـــى 
والدفـــاع الوطني التوفيق والســـداد وتحقيق كافة 
األهداف المتعلقة بالبرامـــج التدريبية المتخصصة 
والمرتبطـــة بالشـــؤون الدراســـية ســـواء النظرية أو 
العمليـــة الخاصـــة ببرامج شـــهادة الدفـــاع الوطني. 
حضـــر الزيـــارة عـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفـــاع 

البحرين.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

القائد العام يطلع على خطط تطوير الكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني
ترأس اجتماع المجلس األعلى ودعا إلعداد ضباط مسلحين بكافة متطلبات العسكرية المعاصرة

local@albiladpress.com

الخميس 14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع األول 1441 - العدد 4048
03

“زوهو” تنظم مؤتمرها االفتتاحي لمساعدة رواد األعمال البحرينيين
أعلنــت  “زوهــو كورب”، المــزّود العالمي للبرمجيات القائمة على الســحابة، 
عزمهــا اســتضافة المؤتمــر االفتتاحــي للمســتخدمين في البحريــن بتاريخ 
20 نوفمبــر الجــاري، وذلــك فــي إطــار فعاليــات “األســبوع العالمــي لريــادة 

األعمال”، الذي يقام في الفترة 17 – 24 نوفمبر 2019.

 – “زوهوليكـــس  مؤتمـــر  وســـيقام 
البحريـــن” فـــي فنـــدق كـــراون بالزا، 
حيـــث يقـــّدم نخبـــة مـــن المتحدثين 
المرموقين نبذة تعريفية عن أحدث 
توظيـــف  وســـبل  “زوهـــو”  حلـــول 
التكنولوجيـــا الســـحابية فـــي تنميـــة 
األعمال التجارية. وخـــالل الفعالية، 
تطبيقيـــة  عمـــل  حلقـــات  ســـتقام 
كمـــا  فرديـــة،  تدريـــب  وجلســـات 
ســـتتاح للمشـــاركين فرصـــة التفاعل 
الذيـــن يســـتخدمون  مـــع نظرائهـــم، 
أيضا حلول “زوهو” لتطوير أعمالهم 

التجارية. 
ومـــع توفيرهـــا تطبيقـــات مخصصة 
لـــكل فئـــة رئيســـة تقريبـــا مـــن فئات 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  التجاريـــة،  األعمـــال 
وخدمـــة  والتســـويق  المبيعـــات 
الدعـــم  العمـــالء وعمليـــات مكاتـــب 
الخلفية، إلى جانب طيف واســـع من 
أدوات تعزيـــز االنتاجيـــة والتعـــاون، 
فـــإن “زوهو” تضـــم المجموعة األكثر 
الشـــمولية من التطبيقـــات البرمجية 
الخاصـــة باألعمـــال التجاريـــة علـــى 
مســـتوى القطاع، حيث تتكامل هذه 

التطبيقـــات، المبنيـــة علـــى المنصـــة 
بعضهـــا  مـــع  ذاتهـــا،  التكنولوجيـــة 
البعـــض بســـهولة، مما يتيـــح التدفق 

السلس للمعلومات فيما بينها. 
ويشّكل “زوهو وان”، نظام التشغيل 
األكثـــر  الحـــل  التجاريـــة،  لألعمـــال 
ثورية لدى الشركة، إذ إنه يضم أكثر 
مـــن 45 تطبيقـــا، إلى جانـــب العديد 
من الخدمـــات المدمجة مثل الذكاء 
األعمال،  واستخبارات  االصطناعي، 

والرســـائل والبحـــث. وإضافـــة إلـــى 
ذلك، يعـــد “زوهـــو وان” منصة قابلة 

للتعديل والتوسيع والدمج. 
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي 
أّن دعـــم اســـتضافة البحريـــن لهـــذا 

المؤتمـــر الدولـــي للمـــرة األولى يأتي 
ضمن توجهات “تمكين” في تشجيع 
قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت 
وحّث المؤسسات على االطالع على 
أحـــدث الحلـــول الرقميـــة المتقدمـــة 
والســـيما  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
مجـــال الحوســـبة الســـحابية وذلـــك 
أعمالهـــم  تطويـــر  فـــي  لتوظيفهـــا 
واالرتقـــاء بأدائها، وتشـــجيعهم على 
التحول الرقمي بما من شـــأنه تعزيز 
مكانة المملكـــة كوجهة رائدة لتقنية 
المعلومات واالتصاالت في المنطقة. 
وبـــدوره، ذكر رئيـــس “زوهو كورب” 
في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
هيذر نيزام: “تتمتع البحرين بواحدة 
من أعلى معدالت تبني التكنولوجيا 
الســـحابية فـــي المنطقـــة، وهـــو مـــا 

يجعلهـــا مـــن أســـرع األســـواق نمـــوا 
وكجـــزء  “زوهـــو”.  لشـــركة  بالنســـبة 
من فعاليات “أســـبوع ريادة األعمال 
العالمي”، فإننا نود أن نغتنم الفرصة 
للتفاعـــل مـــع قاعـــدة المســـتخدمين 
األعمـــال  رّواد  ومجتمـــع  لدينـــا 
مزايـــا  حـــول  لتثقيفهـــم  المحلييـــن 
التكنولوجيـــا الســـحابية ومنتجاتنـــا 
وأفضـــل الطـــرق التـــي يمكنهـــم مـــن 
خاللهـــا توظيـــف أحـــدث التطورات 
وتيـــرة  تســـريع  فـــي  التكنولوجيـــة 

تحّولهم الرقمي”. 
العـــام  أطلقـــت  “زوهـــو”  أن  يذكـــر 
2018 إصـــدارا متوافقا مع متطلبات 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة لبرنامجها 
المحاســـبي “زوهـــو بوكس”، للســـوق 

البحرينية.

المنامة - بنا

إبراهيم جناحي

بشراكة إستراتيجية 
مع “تمكين” وضمن 

فعاليات أسبوع ريادة 
األعمال العالمي

المنامة - بنا

أكـــد ممثل جاللـــة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب، مستشـــار األمن الوطنـــي، رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة “أن اهتمـــام عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بالشـــباب 
في مملكة البحرين اهتمام أصيل ويرتكز على فكر 
ورؤيـــة حضاريـــة بعيـــدة األفق تالمـــس ضروريات 
التطـــور واالزدهـــار باعتبـــار أن الشـــباب هـــم القـــوة 
النهضـــة  “إن  ســـموه  وأضـــاف  لألمـــام”.  الدافعـــة 
الكبرى التي حققتهـــا مملكتنا العزيزة في الجوانب 
االقتصادية وفي تطور البنى التحتية وفي انتشـــار 
التعليـــم العـــام، وفي المجـــاالت الرياضيـــة وغيرها، 
كان لشـــبابنا اإلسهام الكبير فيها، لكن مع امتدادات 
التطور الصناعي والتجاري وريادة األعمال وزيادة 
الشباب المقبلين على أسواق العمل، أصبحت هناك 

حاجة ماســـة لزيادة فـــرص التدريـــب، ولذلك أعلنا 
مؤخـــرا عـــن إطـــالق برنامج )فـــرص( الذي تشـــرف 
كإحـــدى  الرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة  عليـــه 
مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي 
والرياضـــي فـــي البحريـــن )اســـتجابة(، وذلـــك عـــن 
طريـــق تقديم فرص منح وفرص تدريبية للشـــباب 

البحريني في العديد من الشركات والمؤسسات”.
جـــاء ذلـــك في كلمة ســـموه للعدد الجديـــد من مجلة 
)مياديـــن( وتطرق فيه إلـــى رؤية جاللة الملك بعنون 
)إلى الشـــباب... نـــداء القلب والعقـــل( ضمن أحاديث 
العربيـــة  ُكبـــرى الصحـــف  الوعـــي الوطنـــي، نشـــرته 
وصحفنـــا المحلية، وقـــد حظي هذا المقـــال باهتمام 
كبيـــر داخليـــا وخارجيـــا لمـــا فيـــه مـــن نظـــرة ملكية 
عميقـــة لمعالجـــة قضايا هذا الفئة مـــن المجتمع على 
ضـــوء إســـتراتيجية البحرين للشـــباب التـــي أطلقت 
فـــي العـــام 2005 ووضعـــت النقـــاط فـــي الحـــروف 

وكشـــفت عن إصـــرار وعزيمة قيـــادة العاهل المفدى 
لدور الشباب في المرحلة المقبلة. وقال سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد “منذ ذلك التاريخ والحركة الشـــبابية 

فـــي البحرين على العهد بها دائما تتطور وتتقدم في 
مناحي الحياة المختلفة، وليس في المجال الرياضي 
وحـــده التـــي حقـــق مـــن خاللـــه الشـــباب اإلنجـــازات 
الباهرة فـــي المحافل الدولية، بل التفرد والتميز في 
ضروب االبداع األخرى ســـواء فـــي المجال الفني أو 
األكاديمـــي أوالثقافـــي أو التقنـــي أو اإلعالمـــي دور 
كبيـــر في اعتالء البحرين للمنصـــات العالمية والفوز 
بجوائـــز لهـــا مكانتهـــا فـــي الســـاحة الدوليـــة، شـــبابنا 
رفعوا أسم مملكتنا عاليا بين األمم، مؤكدين على أن 
البحرين غنية بما تزخر به من شباب مبدع وخالّق”. 
وشـــدد ســـموه على “أن التوجيهات الملكية السامية 
دائمـــا تحثنـــا علـــى العمل بـــكل عزم من أجـــل توفير 
الفـــرص التدريبيـــة للشـــباب البحرينـــي فـــي مختلف 
المجـــاالت، وجعلـــه الواجهـــة األولـــى لســـوق العمـــل 
عبـــر تنميـــة مهاراته فـــي مختلف المجـــاالت وصقلها 
بطريقـــة متميزة، عبر بناء شـــراكات مع المؤسســـات 

والشـــركات لتأخـــذ دورهـــا الوطنـــي في بنـــاء الثروة 
الحقيقيـــة للبحرين، لذلك فإن أهـــداف هذا البرنامج 
تتلخـــص فـــي تقديم منـــح وفرص تدريبية للشـــباب 
البحريني في الشـــركات والمؤسسات من أجل تنمية 
قـــدرات الكـــوادر الوطنيـــة وتعزيـــز مهاراتهم وصقل 
خبراتهـــم من خـــالل دورات متخصصة في مجاالت 
متعـــددة، والعمـــل على زيـــادة حجم كفاءة الشـــباب 
وبنـــاء الثقـــة عبر مهارات تطبيقية تســـاعد الشـــباب 
علـــى االبتكار وبناء المســـتقبل وتهيئته للدخول في 
ســـوق العمـــل وقيادة ريـــادة االعمال”. وختم ســـموه 
مقالـــه في مجلة )مياديـــن( قائال: “نحن قادرون بإذن 
هللا تعالـــى وبحكمـــة وقيـــادة جاللـــة الملـــك وإصرار 
شـــبابنا على خوض كل التحديات بشجاعة لتحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة، مـــع العالم المتقدم وفي 
يقيننا أن الشـــباب البحريني ُيعتمـــد عليهم دائما كما 

عودونا على ذلك.

ناصر بن حمد لـ)ميادين(: قادرون على خوض كل التحديات لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة

اهتمام جاللة الملك بالشباب أصيل ويرتكز على فكر ورؤية حضارية بعيدة األفق

سمو الشيخ ناصر بن حمد



في إطار سلســـلة من الزيـــارات الميدانية، 
قام محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفـــة، بزيـــارة ميدانية إلى 
مدينـــة عيســـى بحضـــور مديـــر مديريـــة 
شـــرطة المحافظـــة حمـــد المـــري، ومديـــر 
عـــام البلديـــة عاصـــم عبداللطيـــف، وعدد 
مـــن المســـؤولين بالمحافظـــة والمديريـــة 

والبلدية وأهالي المنطقة.
وفـــي بدايـــة الزيـــارة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
المحافظـــة  نهـــج  أن  علـــي  بـــن  خليفـــة 
الجنوبيـــة، قائـــم على التواصـــل الميداني 
والمباشـــر مع األهالي، تنفيـــذًا للتوجيهات 
الكريمـــة لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 
الحكومة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، ومـــؤازرة ولي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، مؤكدا ســـموه 
أن الغاية األساســـية من الزيارة الميدانية، 
رصـــد ومتابعـــة العديـــد مـــن احتياجـــات 
األهالي األمنية والخدميـــة واالجتماعية، 

بالتنســـيق والتعاون المشترك مع مختلف 
الجهات األمنية والخدمية واألهلية.

والتقـــى ســـموه عـــددا مـــن أهالـــي مدينـــة 
عيســـى بصالـــة جامـــع ســـبيكة األنصاري، 
حـــرص  اللقـــاء  خـــالل  ســـموه  مؤكـــدا 
المحافظة الجنوبية وسعيها لتلقي العديد 
مـــن االحتياجـــات والمالحظـــات واآلراء، 
وذلـــك ضمـــن جهـــود المحافظـــة الراميـــة؛ 
لتحقيق المزيد من المكتســـبات، وتحقيقا 
لرؤى وتطلعات األهالي، منوها سموه إلى 
أن التواصـــل الميداني من القنوات المهمة 
التـــي تقـــوم بهـــا المحافظة للقـــاء األهالي 

واالستماع آلرائهم ومقترحاتهم.
وقـــام ســـمو المحافـــظ بزيـــارة عـــدد مـــن 
المواقـــع المهمـــة بمدينـــة عيســـى، مؤكـــدا 
الخدمـــات  بعـــض  اســـتكمال  ضـــرورة 
العامـــة  الخدميـــة  بالمرافـــق  األساســـية 
تطويـــر  أهميـــة  أكـــد  حيـــث  بالمنطقـــة، 
وتجميل وتحســـين بعض المرافق العامة؛ 
حفاظا علـــى المظهر الحضـــاري والتنموي 
للمنطقـــة، كما تابع ســـموه، إمـــكان تطوير 
مدينـــة  فـــي  القديمـــة  المواقـــع  بعـــض 
عيســـى وتحويل بعـــض المبانـــي القديمة 
والتراثيـــة لمحالت اجتماعية عامة تخدم 

العمـــل  تنشـــيط  فـــي  وتســـهم  المجتمـــع 
االجتماعـــي والثقافـــي بالمنطقة، مشـــيدا 
ســـموه بمـــا تتمتـــع بـــه مدينة عيســـى من 
إرث حضـــاري، واحتواؤهـــا علـــى مختلف 
المواهـــب والمجـــاالت الثقافيـــة والتراثية 

واالجتماعية.
وعلى صعيد الزيارة، شـــدد سمو المحافظ 
الطـــرق  وضـــع  المحافظـــة  متابعـــة  علـــى 
العامة في مدينة عيسى، وضرورة رصفها 
واســـتكمال خدمـــات الطرق، حيـــث تقوم 
المحافظـــة بالتنســـيق المباشـــر مـــع وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

العمرانـــي بمتابعة دراســـات لجنـــة الرصد 
الخدمي واالجتماعـــي بالمحافظة، مؤكدا 
ســـموه اهتمـــام “الجنوبيـــة” بمتابعـــة كافة 
التعديـــالت التـــي تقـــام بعـــدد مـــن الطرق 

العامة بالمنطقة.
وعلى الصعيد األمني، تابع ســـموه العديد 
مدينـــة  فـــي  األمنيـــة  االحتياجـــات  مـــن 
عيســـى ومختلف القضايا األمنية، مشيدا 
بالـــدور البارز الـــذي يقوم به رجـــال األمن 
وكافة منتسبي مديرية شرطة المحافظة 
العـــام  األمـــن  علـــى  حفاظـــا  الجنوبيـــة؛ 
بالمنطقة وتحقيق االســـتقرار المجتمعي، 

موضحـــا حرص ســـموه على تعزيـــز الدور 
المجمعـــات  مـــن  العديـــد  فـــي  الرقابـــي 
السكنية؛ لترسيخ دعائم األمن واالستقرار 

وحفاظا على السلوكيات العامة.
وفـــي الختـــام، عبـــر الحضـــور مـــن أهالـــي 
مدينـــة عيســـى عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم 
زيارتـــه  علـــى  الجنوبيـــة  لســـمو محافـــظ 
ومتابعته الحثيثة الحتياجاتهم، مؤكدين 
أهميـــة مثل هـــذه الزيـــارات التـــي تعكس 
الروابط االجتماعية الراسخة ومدى قرب 
وتواصـــل المحافظـــة مع مختلف شـــرائح 

المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يتابع احتياجات أهالي مدينة عيسى
ــة ــام ــع ــق ال ــرافـ ــمـ ــل الـ ــي ــم ــج ــة وتـــطـــويـــر وت ــيـ ــاسـ ــات األسـ ــدمـ ــخـ اســتــكــمــال الـ
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

شــاركت رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة في الدورة الثانية من “القمة العالمية للتســامح” 
والتــي تقــام يومــي 13 و14 نوفمبــر الجاري في دبي برعاية نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم بشــعار “التســامح فــي ظل الثقافات المتعــددة: تحقيق المنافــع االجتماعية واالقتصادية واإلنســانية 

وصوالً إلى عالم متسامح”.

وينّظم المعهد الدولي للتسامح التابع 
لمؤسســـة مبـــادرات محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم العالميـــة القمة بمشـــاركة 
قـــادة  مـــن  مشـــارك   3000 حوالـــي 
عالميين، خبراء دوليين ومســـؤولين 
حكوميين ومتخصصين ينتمون إلى 

أكثر من 100 دولة.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد: 
“تواجه مجتمعاتنـــا وأوطاننا العربية 
تحديات كبيرة تشـــكل تهديدًا حقيقًا 
للهويـــة والذاكـــرة الثقافيـــة”، مؤكدة 
أهميـــة حماية التراث الثقافي المادي 
وغيـــر المادي للبلـــدان العربية، وذلك 
قويـــة  مجتمعـــات  بنـــاء  أجـــل  مـــن 
ومؤثرة يمكنها المساهمة في إحالل 
السالم على كافة المستويات داخليًا 

وخارجيًا.

وأوضحت أن البحرين قّدمت جهودًا 
كبيـــرة فـــي ســـبيل حمايـــة المواقـــع 
التراثية والحضارية على الصعيدين 
المحلي واإلقليمي بالتعاون مع كافة 

المؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة، حيث 
تســـتضيف المملكة المركـــز اإلقليمي 
العربـــي للتراث العالمـــي منذ 2012م، 
والذي كانت له مســـاهمات كبيرة في 
حماية مـــدن ومواقع هامـــة في عدد 
من الدول العربية المتأثرة باألحداث 

الراهنة.
المحافـــل  هـــذه  تـــؤدي  أن  وتمّنـــت 
الدوليـــة، التـــي تلقـــي الضـــوء علـــى 
الســـالم، إلـــى تحقيق مبـــادرات على 
أرض الواقـــع فـــي كافة البلـــدان التي 
تواجـــه أحداثـــًا تؤثـــر علـــى ســـالمة 
وثقافتهـــا،  وهويتهـــا  مجتمعاتهـــا 
مضيفـــة أن الثقافـــة ما زالت تشـــّكل 
خير وسيلة لمقاومة كافة الصعوبات 
التي تواجه المجتمعات العربية هذه 

األيام.

مــي بنت محمد تشــارك فــي القمــة العالمية للتســامح

بناء مجتمعات قوية ومؤثرة يساهم في إحالل السالم

17th18-th November 2019
The Diplomat Radisson Blu Hotel
Kingdom of Bahrain

Under the Patronage of

H.E. Shaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa
Minister of Oil

Media Sponcor

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة بالمجلس األســـبوعي 
بالمحافظـــة، عـــددا غفيـــرا مـــن وجهـــاء وأعيـــان 
وأهالـــي المحافظـــة وعددا من الضبـــاط واألدباء 

واإلعالميين.
المحافـــظ  ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
بالحضـــور، مؤكـــدا أن المحافظـــة تشـــهد حركـــة 
تنمويـــة في جميع القطاعـــات، تنفيذا لتوجيهات 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، ودعـــم رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
خليفـــة، ومـــؤازرة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
مـــن خالل العمـــل على إبـــراز الوجهـــة الحضارية 

والتنموية في مختلف مناطق المحافظة.
وأشار سمو المحافظ إلى دور الزيارات الميدانية 
فـــي تلبية أبـــرز احتياجات أهالـــي المحافظة عن 
قـــرب وأثـــره البـــارز فـــي الحفـــاظ علـــى النســـيج 
التواصـــل  أن  إلـــى  ســـموه  منوهـــًا  المجتمعـــي، 
الميداني نهج تقوم عليه المحافظة، حيث يعكس 
الصـــورة الرائـــدة والعالقة الوطيدة مـــع األهالي، 
مشيرا سموه إلى زيارته مدينة عيسى وااللتقاء 
باألهالي للوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر 
والســـعي إلى تلبية وتنفيذ هذه االحتياجات من 
خالل التنســـيق والمتابعة المســـتمرة مع مختلف 

الجهات الخدمية واألمنية.

وأكـــد ســـموه أن هـــذه الزيـــارة ماهـــي إال واحدة 
مـــن سلســـلة الزيـــارات الدوريـــة التـــي تقـــوم بها 
وقـــرى  مناطـــق  لجميـــع  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المحافظة، مشـــيرًا ســـموه إلى أن هناك عددًا من 
الزيارات المستقبلية لمدينة خليفة وعسكر وجو 
والدور لمتابعة ما تم تنفيذه من مشـــاريع تنموية 
تلـــك  أبـــرز احتياجـــات  كبـــرى، والوقـــوف علـــى 
المناطـــق لضمـــان االرتقـــاء بمســـتوى بالخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وأكد ســـموه على دور التواصل المباشـــر لتحقيق 
الرؤى والتطلعات الخدمية واألمنية واالجتماعية 
الرائدة، وإبراز دور الشراكة المجتمعية في رصد 
المتطلبـــات المجتمعيـــة والعمـــل عليهـــا بالتعاون 
مـــع الجهات الحكوميـــة المختلفة، مؤكدًا ســـموه 

أن المحافظـــة الجنوبيـــة مقبلـــة علـــى حزمة من 
تلبـــي  التـــي  والحضاريـــة  الخدميـــة  المبـــادرات 

التطلعات بمختلف المجاالت والمستويات.
اعتزازهـــم  عـــن  الحضـــور  عبـــر  جهتهـــم،  مـــن 
وتقديرهم لســـمو المحافـــظ للجهود والمســـاعي 
التي يقوم بها ســـموه لبلـــوغ الغايات التي تحقق 

التنمية فـــي أرجاء المحافظـــة ودوره الكبير في 
تعزيـــز التواصل مـــع أهالي المحافظـــة من خالل 
المبـــادرات اإلســـتثنائية، وفتح قنـــوات التواصل 
المحافظـــة  حـــرص  تعكـــس  التـــي  المختلفـــة 
علـــى العمـــل لمتطلبـــات المواطنيـــن فـــي المجال 

االجتماعي واألمني والتنموي.

أعلــن عزمه زيــارة مدينة خليفة وعســكر وجــو والــدور لمتابعة المشــاريع الكبرى

سمو الشيخ خليفة بن علي: “الجنوبية” تشهد حركة تنموية في جميع القطاعات

الشيخة مي بنت محمد
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وزير المالية: مواصلة العمل مع الشركاء إلطالق صندوق السيولة
مســـتعرضا آخـــر تطـــورات االقتصـــاد العالمـــي مـــع الســـفير الفرنســـي

أكـــد وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة مواصلـــة العمل بجهـــود حثيثة 
مع الشـــركاء إلطالق صندوق الســـيولة، وذلـــك تنفيًذا 
للتكليف المناط بالوزارة من قبل ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، خالل 
الملتقـــى الحكومـــي 2019 بإنشـــاء صنـــدوق للســـيولة 
بــــ 100 مليـــون دينـــار بهدف إعـــادة هيكلـــة االلتزامات 
الماليـــة للشـــركات. جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه أمـــس عددا 
مـــن مســـؤولي الجهـــات ذات العالقـــة بعمليـــة إطـــالق 
الصنـــدوق، حيث ضم اللقاء كال من الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفة رئيس مجلـــس إدارة صندوق العمل 
)تمكيـــن(، وفـــاروق المؤيـــد رئيـــس مجلـــس إدارة بنك 
البحريـــن الوطنـــي، ومـــراد علـــي مـــراد رئيـــس مجلس 
إدارة بنـــك البحريـــن والكويـــت، عصـــام فخـــرو رئيس 
مجلس إدارة بنك البحرين اإلســـالمي، وسانجيف بول 
الرئيـــس التنفيـــذي لبنك البحريـــن للتنميـــة، وعدد من 
المسؤولين. وتم خالل اللقاء متابعة آخر المستجدات 

والتطـــورات المختصة بآليات العمـــل وإجراءات البدء 
في تفعيل صندوق السيولة واإلجراءات المنظمة له.

وكان وزير المالية قد التقى أمس نائب رئيس مجلس 
إدارة بنـــك الخليـــج الدولـــي عبـــدهللا الزامـــل وعضـــو 
مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك عبدالعزيز 
المـــال  قطـــاع  أن  اللقـــاء،  خـــالل  مؤكـــدا  الحليســـي، 
واألعمـــال عـــّزز مـــن مكانـــة البحريـــن االقتصاديـــة لما 
يســـهم به من تحفيٍز لنمو مختلـــف القطاعات  الحيوية 
بمـــا يدعـــم قاعدة االقتصـــاد الوطنـــي، مشـــيًرا إلى أن 
المؤسســـات الماليـــة والمصرفيـــة في مملكـــة البحرين 

مســـتمرة في مواكبـــة التطـــورات التكنولوجية المالية 
التي يشـــهدها هـــذا القطاع عالمًيا، ما أتـــاح لها تحقيق 

مزيد من النجاحات على مختلف األصعدة.
إلـــى ذلك، التقى الوزيـــر أمس أيضا ســـفير الجمهورية 
الفرنسية لدى مملكة البحرين جيروم كوشارد، يرافقه 
أوليفـــر بيلتـــز وهـــو المستشـــار االقتصـــادي بالســـفارة 
الفرنسية، ووفد من اإلدارة العامة للخزانة الفرنسية. 

وهنأ الوزير الســـفير الفرنســـي بمناســـبة تعينه ســـفيرا 
لبالده في مملكة البحرين، متمنيًا له التوفيق والنجاح 

في مهمته الجديدة.

المنامة - بنا

البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م )مراجعة(
 شـركـة دلمــون للـدواجــن )ش . م . ب(  

* اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع 
ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 
من قبل مجلس االدارة في 13 نوفمبر 2019 ويمكن 
اإلطالع على البيانات المالية بشكل متكامل من خالل 

www.dawajen.bh موقع الشركة اإللكتروني

روجعت البيانات المالية من بي دي أو

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيــس مجلــس اإلدارة 

عبدالهادي ميرزا جعفر
المدير العام

عبدالحسين خليل ديواني
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2019م

31 ديسمبر 2018
مدققة

30 سبتمبر 2019
مراجعة

الموجـودات 

الموجـودات غير المتـداولة

حق استخدام الموجودات 585,414  - 

ممتلكات واالت ومعدات 3,142,628  2,630,176 

إستثمار في شركة زميلة 1,597,833  1,635,076 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  2,921,687  2,971,304 
الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  676,755  668,095 
الربح أو الخسارة

استثمارات بالتكلفة المطفأة 500,000  750,000 

 8,654,651  9,424,317 

الموجودات المتداولة

المخزون 2,797,798  2,886,343 

ذمم تجارية مدينة وأخرى 1,943,446  2,414,299 

النقد وارصدة لدى البنوك   801,955  331,779 

 5,632,421  5,543,199 

مجموع الموجودات  14,967,516  14,287,072 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق المسـاهمين

رأس المال 3,120,928  3,120,928 

اإلحتياطي القانوني 1,560,464  1,560,464 

اإلحتياطي العـام 3,993,000  3,993,000 

إحتياطي التطوير وتقلبات أسعار  1,000,000  1,000,000 
المواد الخام

إحتياطي القيمة العادلة لإلسثمارات 1,879,702  1,865,423 

األرباح المستبقاة 1,683,730  1,454,210 

أسهم خزينة )118,093( )118,093(

مجموع حقوق المساهمين 13,119,731  12,875,932 

المطلوبات غير المتداولة

الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار  568,936  - 

الجزء غير المتداول من الدخل المؤجل   210,955  53,560 

حقوق نهاية الخدمة للموظفين 28,942  23,685 

 77,245  808,833 

المطلوبات المتـداولة

الجزء  المتداول من التزامات اإليجار  26,556  - 

ذمم تجارية دائنة وأخرى 998,590  1,045,635 

الجزء  المتداول من الدخل المؤجل   13,806  6,935 

سحب على المكشوف -  281,325 

 1,333,895  1,038,952 

مجموع المطلوبات 1,847,785  1,411,140 

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 14,967,516  14,287,072 

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م
فترة التسعة أشهر

المنتهية في 
30 سبتمبر 2018

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2019
مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2019

مراجعة

المبيعـات 3,616,530  3,890,145  11,511,047  11,586,275 

تكلفـة المبيعـات )3,508,144( )3,764,928( )11,190,771( )10,852,340(

إجمالي الربح خالل الفترة 108,386  125,217  320,276  733,935 

إيرادات أخرى 19,121  12,215  55,475  34,545 

مصروفات تشغيلية أخرى  )169,588( )175,097( )522,268( )482,987(

)خسارة(/ ربح العمليات )42,081( )37,665( )146,517( 285,493 

إيرادات اإلستثمارات 28,344  32,325  208,309  228,910 

حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة  )26,517( )43,077( )19,663( )123,824(

تكاليف تمويل )5,104( -  )17,242( - 

)خسائر(/مكاسب غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة  )8,554( )8,593( 8,660  36,231 
للموجودات المالية بالقيمة العادلة  من خالل الربح أو الخسارة

صافي )خسارة(/ربح الفترة )53,912( )57,010( 33,547  426,810 

)الخسارة(/العائد االساسي على السهم )فلس(   )1.76( )1.86( 1.10  13.94 

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م
فترة التسعة أشهر

المنتهية في 
30 سبتمبر 2018

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2019
مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2019

مراجعة

صافي)خسارة(/ربح للفترة )53,912( )57,010( 33,547  426,810 

الدخل الشامل اآلخـر:

البنود التي ال يمكن إعادة تبويبها في بيان األرباح أو الخسائر:

 75,079  380,895 مكاسب غري محققة ناتجة عن التغري يف القيمة العادلة  27,297  35,990 

للموجودات املالية  من خالل الدخل الشامل اآلخر

البنود التي يمكن إعادة تبويبها في بيان األرباح أو الخسائر:

حصة الرشكة من صايف التغري يف القيمة العادلة لإلستثامر  )2,353( 4,138  )17,578( 3,367 

يف الرشكة الزميلة

 78,446  363,317  الدخل الشامل اآلخر للفترة   24,944  40,128 

 505,256  396,864 مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة   )28,968( )16,882(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م

المجموع أسهم خزينة األرباح 
المستبقـاة

 إحتياطي القيمــة العادلــة 
لإلستثمارات

إحتياطي التطويروتقلبات 
أسعار المواد الخـام

اإلحتيـاطـي 
العــام

اإلحتيــاطي 
القـانونـي

رأس المــال

 12,656,895 )118,093(  1,315,749  1,784,847  1,000,000  3,993,000  1,560,464  3,120,928  في 31 يناير 2017 )مدققة(

تأثير تطبيق المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم )9( -  -  -  -  )3,292( )92,988( -  )96,280(

الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018 3,120,928  1,560,464  3,993,000  1,000,000  1,781,555  1,222,761  )118,093( 12,560,615 

 505,256  -  426,810  78,446 مجموع الدخل الشـاملة للفترة -  -  -  - 

 -  - )6,864(  6,864 التغير في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات الناتج عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من  -  -  -  - 
خالل الدخل الشامل اآلخر

أرباح أسهم موزعـة عن سنة 2017  -  -  -  -  -  )153,066( -  )153,066(

 12,912,805 )118,093(  1,489,641  1,866,865  1,000,000  3,993,000  1,560,464  3,120,928 في 30 سبتمبر 2018 )مراجعة(

 12,875,932 )118,093(  1,454,210  1,865,423  1,000,000  3,993,000  1,560,464  3,120,928 في 31 ديسمبر 2018)مدققة(

 396,864  -  33,547 مجموع الدخل الشـامل للفترة -  -  -  -  363,317 

التغير في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات الناتج عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -  -  -  )349,038( 349,038  -  - 
الدخل الشامل اآلخر

أرباح أسهم موزعـة عن سنة 2018  -  -  -  -  -  )153,065( -  )153,065(

 13,119,731 )118,093(  1,683,730  1,879,702  1,000,000  3,993,000  1,560,464  3,120,928 في 30 سبتمبر  2019 )مراجعة(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م
فترة التسعة أشهر

المنتهية في 
30 سبتمبر 2018

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2019
مراجعة

األنشطة التشغيلية

 426,810  33,547 صافي ربح الفترة

التسويات:

 285,916  317,579
  اإلستهالك

إطفاء على حق استخدام الموجودات 20,070  - 

مصروفات فائدة على التزامات اإليجار 15,236  - 

مكاسب القيمة العادلة غير المحققة  للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  )8,660( )36,231(
الخسارة

 123,824   حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة 19,663 

 ايرادات فوائد وأرباح أسهم )208,309( )228,910(

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)185,985(  88,545   المخزون

)1,051,381(  470,853   ذمم تجارية مدينة وأخرى

  ذمم تجارية دائنة وأخرى )24,585( )281,100(

)1,154(  5,257 حقوق نهاية الخدمة للموظفين، صافي

صافي التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في(األنشطه التشغيلية 729,196  )948,211(

األنشطة اإلستثمارية

شراء مباني وآالت ومعدات )830,031( )275,194(

 500,000  250,000 المحصل من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  

 257,248  430,511 المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 228,910 ايرادات فوائد وأرباح أسهم مستلمة 208,309 

 710,964  58,789 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطه اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار )25,225( - 

 40,978  164,266 صافي التغير في الدخل المؤجل

)70,580( 
صافي التغير في قرض قصير األجل - 

أرباح أسهم مدفوعة )175,525( )161,740(

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية )36,484( )191,342(

صافي الزياة /) النقص( في النقدية وما في حكمها 751,501  )428,589(

 828,627  50,454 النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

 400,038  801,955 النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

الفرد والمجتمع بين إرهاب الجماعات والتيارات )1-3(
Û  فــي الكثيــر مــن المجتمعــات، ومنهــا مجتمعنــا البحرينــي، كنــا نســتغرب فيما

مضــى مــن الســنين وننكر وننصدم، من وجــود جماعة دينية أو سياســية، أو 
تيار فكري، أو مجموعة لها اعتقاداتها الخاصة، بحيث تصبح هذه المجموعة 
أو الجماعــة أو حتــى التيار، بمثابة المســيطر على كل شــيء في حياة الفرد، 

وأحياًنا على حياة مجتمع وحتى ال نبالغ نقول.. يسيطر على أتباعه.
Û  ولكــن مــع مضــي الســنين، تبيــن أن حتــى المجتمــع البحرينــي ابُتلــي بمثــل

هــذه الجماعــات، واألخطــر تلــك التــي تعمــل فــي الخفــاء حتــى وإن حظيت 
بالترخيــص الرســمي أو رفعت الفتًة علــى مقرها أو كان لها حضور بين حين 
وآخر في المجتمع وفعالياته، وأخطرها من تتلبس بلباس الدين أو الطائفة، 
والخطورة هنا تتمثل في سهولة اإليقاع باألتباع من بوابة الدين والمتاجرة 
ببعــض المعتنقــات أو المعتقــدات الدينيــة، وأيًضــا، الخطــر يصبح أشــد حين 
يكــون علــى رأس هــذه المجموعــة أو تلــك الجماعــة أو هــذا التيار، شــخصية 
أو أكثــر، لهــا نفوذهــا وســطوتها ولهــا من المــال والقــوة والقدرة مــا يمتن من 

السيطرة على األتباع.
Û  إن مثــل هــذا النــوع مــن الممارســات موجــود فــي مجتمعنا البحرينــي والبد 

مــن التصــدي لها بقوة، ولعلنــا اليوم نجد الحديث يتكــّرر في كل المجتمعات 
العربية والعالمية عن إرهاب الجماعات الدينية، ووســمها مع شــديد األســف 
بالجماعــات “اإلســالمية” كــون الديــن اإلســالمي هــو الديــن الــذي تعتنقه وال 
نســتطيع أن ننكــر ذلــك، وهــي أيًضــا ليســت مقتصــرة علــى مذهــب أو طائفة 
إســالمية معينة، بل حتى على مســتوى العشيرة والقبيلة كما نرى في الكثير 
من الدول، أصبحت تتفرع جماعات لها خطرها الكبير على الفرد والمجتمع، 
وإن لم تكن ذات إرهاب بحمل السالح، فلها إرهاب آخر وهو اإلرهاب الفكري 
وإرهاب الســيطرة وإخضاع األتباع وتســييرهم كيف ووفق ما تشــاء قيادة 

الجماعة.
Û  والغريب في األمر، أنني كنت أطالع قبل فترة تقريًرا عن كتاب أصدره مركز 

اســمه “مؤمنون بال حدود للدراســات”، لمجموعة من الباحثين العرب عنوانه 
:”التطــرف الدينــي في فكر الجماعات اإلســالمية.. نحو مقاربات تفســيرية”، 
فيه إشارة إلى محاولة فهم جوانب التطرف المختلفة على صعيد ما أسموه 
“الظاهر المميتة في ثقافتنا المعاصرة”، وما إذا كان التطرف مقتصًرا وحصًرا 
علــى ثقافــة بعينهــا أم هو حالة تعانــي منها مختلف الشــعوب ووفق مختلف 
الثقافــات واألديــان، وكذلــك التفريــق بيــن الممارســات الناضجــة والواعيــة 
وبيــن تلــك التــي تتجــه نحــو اإلرهــاب والغلــو والتشــدد الخارج عــن الحدود 
المقبولــة، والــذي يلقي بآثاره الضارة علــى األوطان، أفراًدا ومجتمًعا، لما ألثر 

سيكولوجية العنف والتطرف والطائفية والتشّدد على حياة الكثيرين.
Û  ومــن أهــم النتائــج أن هنــاك العديــد من األمــور البديهية المتفــق عليها حتى 

دون إجراء أبحاث أو دراسات، وهو بديهة رفض كل تطرف وانغالق وفتنة 
وغرس لتبعية هذه الجماعة أو تلك الطائفة أو هذه العشــيرة أو تلك القبيلة 

دون تبعية االرتباط بالوطن، وفي هذا تهديد خطير للمجتمع.

عادل المرزوق

المبارك يستعرض مواضيع الكهرباء مع آل رحمة
ــر عـــن تــطــويــر الــخــدمــات ــم ــث ــن ي ــي ــت ــط ــل ــس ــاون بــيــن ال ــعـ ــتـ الـ

اســتقبل وزيــر شــؤون الكهربــاء والماء وائل المبارك بمكتبــه  النائب غازي آل رحمة 
ممثل الدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالنائب 
واســتعرض معــه عــددا من المواضيــع المرتبطة بقطاعــي الكهرباء والمــاء؛ للتعرف 

على أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم.

وخـــالل اللقـــاء أشـــاد الوزيـــر بالجهـــود 
المخلصة التي يقوم بها النواب في طرح 
ومناقشـــة القضايا التـــي تمس مصلحة 
بيـــن  المشـــترك  وبالتعـــاون  المواطـــن 
الســـلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
المواطنيـــن،  تطلعـــات  تحقيـــق  فـــي 
واالرتقـــاء بجـــودة وكفـــاءة الخدمـــات 
المقدمة،  انطالقًا من توجيهات القيادة 
الرشـــيدة بتوثيق وتوطيد التعاون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي 
هـــذا الصدد قـــام الوزير بإطـــالع النائب 
علـــى خطـــط وبرامـــج هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء فـــي المرحلـــة المقبلـــة وخطـــط 
تحســـين جودة الخدمات التـــي تقدمها 

الهيئة، واإلنجازات التي حققتها.
مـــن جهـــة أخـــرى أشـــاد النائـــب بجهود 
الوزيـــر والمســـؤولين فـــي العمـــل علـــى 
مؤكـــدًا  الخدمـــات،  جـــودة  تحســـين 

خـــالل اللقـــاء أن تعزيـــز ســـبل التواصل 
الســـلطة  بيـــن  المتواصلـــة  واللقـــاءات 
عنهـــا  ســـيثمر  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
تحقيق العديد من الجوانب التطويرية 

التـــي يطمـــح ويتطلـــع إليهـــا المواطـــن 
عـــن شـــكره وتقديـــره  والمقيـــم معربـــًا 
للتعاون المســـتمر بين الـــوزارة واعضاء 

المجلس.

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء
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قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن الميزانية المخصصة للبعثات والمنح الدراسية، وبخصوص متوسط 
كلفة البعثة والمنحة الدراسية الواحدة، إن الميزانية المعتمدة للبعثات والمنح الدراسية تبلغ نحو 12 مليون نصف 
المليون دينار، تغطي كلفة البعثات والمنح الدراســية المقررة لهذا العام 2019 و2020، وكذلك االلتزامات الســابقة 

من البعثات والمنح الدراسية للطلبة المستمرين على مقاعد الدراسة في الداخل والخارج.

ســـؤال  علـــى  رده  فـــي  وأشـــار 
مقدم من عضو مجلس الشـــورى 
أحمـــد الحـــداد حصلـــت “البـــاد” 
علـــى نســـخة منـــه: بأن متوســـط 
فـــي  الدراســـية  البعثـــات  كلفـــة 
جامعة البحريـــن وكلية البحرين 
للمعلميـــن وكلية البحرين التقنية 
)بوليتكنـــك البحريـــن( يبلـــغ نحو 
۹۹۰ دينارا بحرينيا، أما متوسط 
المنـــح الدراســـية يبلـــغ نحو 400 

دينارا سنويا.
وأوضـــح بأنـــه نظرا لوجـــود عدد 
المتفوقيـــن  الطلبـــة  مـــن  كبيـــر 
الحاصليـــن على معدالت مرتفعة 
و۱۰۰   %  ۹۸ بيـــن  تتـــراوح 
لخريجـــي  بالنســـبة  خاصـــة   %
وفـــي  الخاصـــة،  المـــدارس 
المقابـــل محدوديـــة البعثـــات في 
مثـــل  المرغوبـــة  التخصصـــات 
الطـــب والهندســـة، وعليـــه تلجـــأ 
الوزارة إلى االســـتفادة من نتائج 
لتكـــون  التفاضـــل  اختبـــارات 
أكبـــر  لضمـــان  تفاضلـــي  كمعيـــار 
مقدار مـــن العدالة في تخصيص 
تلـــك البعثـــات، حيـــث بلـــغ عـــدد 
تخصـــص  فـــي  ســـجلوا  الذيـــن 

الطـــب كخيـــار أول علـــى ســـبيل 
المثـــال ۲۳۲ طالبـــا، فـــي حين أن 
عدد المقاعد المخصصة لدراســـة 
الطب لهذا العام بلغ تسعة مقاعد 

فقط.

متطلبات السوق

وعن آلية اإلعـــداد لخطة البعثات 
ومـــدى  الدراســـية،  والمنـــح 
وماءمتهـــا مـــع متطلبـــات ســـوق 
العمـــل وأهـــداف رؤيـــة البحريـــن 
االقتصاديـــة ۲۰۳۰، أوضـــح أنهـــا 
لجـــان  بتشـــكيل  ســـنويا  تقـــوم 
داخليـــة؛ لدراســـة حاجة الـــوزارة 
التخصصـــات  مـــن  المســـتقبلية 
العلميـــة التي تطرحها مؤسســـات 
التعليم العالي، كمـــا تقوم الوزارة 
بالتنســـيق مع جهات عـــدة، ممثلة 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  فـــي 
االجتماعية، وهيئة صندوق العمل 
“تمكيـــن”، والهيئات والمؤسســـات 
العاقـــة  ذات  والخاصـــة  العامـــة 
للوقوف على حاجتها الفعلية من 
التخصصـــات األخـــرى التـــي تلبي 
حاجـــة ســـوق العمـــل فـــي مملكة 

البحريـــن، موضحـــا انـــه اســـتنادا 
إلـــى هـــذه الحاجـــة الفعليـــة مـــن 
مختلف التخصصات، تعد الوزارة 
خطـــة البعثات الســـنوية متضمنة 
لســـوق  المطلوبـــة  التخصصـــات 
العمل بما في ذلك حاجات الوزارة 
مـــع  ينســـجم  وبمـــا  المســـتقبلية، 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
بجعل المواطـــن البحريني الخيار 
األفضل لسوق العمل، وذلك وفقا 

للميزانية المرصودة.
وذكـــر أن الوزارة تتبـــع في توزيع 
الدراســـية  والمنـــح  البعثـــات 
علـــى مؤسســـات التعليـــم العالـــي 
الخارجيـــة،  أو  المحليـــة  ســـواء 
خطـــة ســـنوية تلبـــي احتياجـــات 
الـــوزارة من التخصصـــات العلمية 
واحتياجـــات الـــوزارات والهيئات 
العامـــة فـــي المملكـــة، إلـــى جانب 
صـــرف مكافأة الطلبـــة المتفوقين 
الحاصليـــن علـــى معـــدل تراكمـــي 
والعمـــل  فـــوق،  فمـــا   %  ۹۰ مـــن 
على تحقيق التـــوازن بين رغبات 
الطلبـــة وتوفير احتياجات ســـوق 
العمـــل مـــن التخصصـــات العلمية 

المطلوبة.

توزيع البعثات

وردًا علـــى ســـؤال الحداد بشـــأن 
آليـــة الوزارة فـــي توزيع البعثات 
الدراسية بين الطلبة المتفوقين 
من خريجـــي الثانوية العامة من 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصة، 
قال الوزير: إن الوزارة تتبع آلية 
موحدة منذ سنوات عديدة بشأن 
توزيع البعثات والمنح الدراسية، 
على نواح عدة، إذ إن اســـتحقاق 
البعثات والمنح الدراسية للطلبة 
للشـــروط  تخضـــع  المتفوقيـــن 
والضوابـــط المعتمـــدة مـــن قبـــل 
إذ  بالـــوزارة،  البعثـــات  لجنـــة 
تطرح الـــوزارة البعثـــات والمنح 
الدراســـية للتنافـــس بيـــن الطلبة 
المتفوقين من خريجي الثانوية 

العامـــة من المـــدارس الحكومية 
والخاصـــة من أبناء البحرين في 

إطار المعايير المعتمدة.
وأشـــار إلـــى أن توزيـــع البعثـــات 
والمنـــح الدراســـية علـــى الطلبة، 
علـــى أســـاس الجـــدارة العلميـــة 
الحصـــول  معيـــار  باعتبارهـــا 
على هـــذه الخدمة مـــن أصحاب 
المعـــدالت الدراســـية مـــن 90 % 

فأكثر.
وبيـــن أنـــه يتـــم إتاحـــة الفرصـــة 
أمـــام جميـــع الطلبـــة المتفوقيـــن 
الحاصليـــن على معـــدل تراكمي 
مـــن 90 % فمـــا فـــوق للتنافـــس 
علـــى البعثات والمنح الدراســـية 
الممنوحـــة مـــن الـــوزارة، حيـــث 
بعثـــة  علـــى  جميعهـــم  يحصـــل 

أو منحـــة دراســـية، مهمـــا كانـــت 
نتائجهـــم فـــي اختبـــار القـــدرات 

والمقابلة الشخصية.
التســـجيل  عمليـــة  تتـــم  وأردف 
الدراســـية  والمنـــح  للبعثـــات 
البرنامـــج  ويتولـــى  إلكترونيـــا، 
البعثات  اإللكترونـــي تخصيـــص 
لمبـــدأ  الدراســـية وفقـــا  والمنـــح 

الجدارة األكاديمية.
الـــوزارة تعتمـــد  إلـــى أن  ولفـــت 
نتائج البعثات والمنح الدراسية، 
وتنشرها على الموقع اإللكتروني 
للـــوزارة، ويكـــون الدخـــول على 
أو  اإللكترونـــي  الـــوزارة  موقـــع 
اإللكترونيـــة  الحكومـــة  موقـــع 
شـــخصيا بإدخـــال الرقم الســـري 
الـــذي تـــم اســـتخدامه لتســـجيل 
الدراســـية؛  والمنـــح  البعثـــات 
المنحـــة  أو  البعثـــة  لمعرفـــة 
الدراســـية التـــي حصلـــوا عليهـــا، 
علـــى  التعليمـــات  اتبـــاع  ويتـــم 

الموقع لتثبيتهما إلكترونيا.

عضو مجلس الشورى أحمد الحدادوزير التربية والتعليم
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النعيمي: 12.5 مليون دينار ميزانية البعثات والمنح الدراسية

متوسط المنح 
الدراسية للطالب 
الحاصل على 90 
% وما فوق يبلغ 

400 دينار

مروة خميس

المنامة - النيابة العامة

إحالة “حراس األمن” 
غير المرخصين 

للمحاكمة

القائـــم  النيابـــة  رئيـــس  صـــّرح 
بأعمال رئيـــس نيابة الوزارات 
عدنـــان  العامـــة  والجهـــات 
الوداعـــي بـــأن النيابـــة العامـــة 
تلّقت باًغا مـــن اإلدارة العامة 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
مـــن مديريـــة شـــرطة  وباًغـــا 
أن  مـــن  العاصمـــة  محافظـــة 
توّصلـــت  الشـــرطة  تحريـــات 
إلـــى قيام عـــدد مـــن المتهمين 
بممارســـة وظيفة حـــراس أمن 
دون  مـــن  الخاصـــة  للمنشـــآت 

ترخيص.
العامـــة  النيابـــة  بـــادرت  وقـــد 
بالتحقيق فور تلقيها الباغين 
المتهميـــن  باســـتجواب 
هت لهم  المقبـــوض عليهم ووجِّ
تهمـــة تقديـــم خدمـــات أمنيـــة 
فـــي  تتمثـــل  الغيـــر  لحســـاب 
للمنشـــآت  األمنيـــة  الحراســـة 
الخاصة بـــدون الحصول على 
عليهـــا  والمعاقـــب  ترخيـــص 
بالقانـــون رقم 24 لســـنة 2006 
بشأن شركات األمن والحراسة 
الخاصة، واتخذت اإلجراءات 
بشـــأنهم،  المقـــررة  القانونيـــة 
وأصـــدرت أمـــًرا بالقبـــض على 
باقـــي المتهميـــن، وتـــم إحالـــة 
المحاكمـــة  إلـــى  المتهميـــن 
وتحـــدد لنظـــر القضية جلســـة 
أمـــام   19/11/2019 بتاريـــخ 
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة 

الثامنة.

البحرين سائرة على نهج جاللة الملك بنشر ثقافة التسامح والسالم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  ألقـــى 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  كلمـــة  النعيمـــي 
لمنظمـــة  العـــام  للمؤتمـــر   40 الـــدورة 
اليونســـكو، الـــذي يعقـــد حاليـــا في مقر 
المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، 
حيـــث نقـــل فـــي البداية تمنيـــات عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة لهذا المؤتمر بالتوفيق 
والنجـــاح؛ مـــن أجـــل تحقيـــق األهداف 
اإلنســـانية النبيلة التـــي تعمل من أجلها 
أن  إلـــى  مشـــيرا  اليونســـكو،  منظمـــة 
االجتماع في رحاب اليونسكو في هذه 
المرحلـــة االنتقاليـــة المهمـــة مـــن تاريخ 
المنظمـــة يترجـــم اهتمـــام دول العالـــم 

بالتعاون والتضامن والشراكة؛ لمواجهة 
التحديات العديدة التي تعترض عالمنا، 
كمـــا تواجه المنظمة التـــي تتعرض إلى 
مزيـــد من الضغـــوط بســـبب الصعوبات 
الماليـــة والتوترات التـــي تجتاح العالم، 
وأصبحـــت تمـــس حتـــى حـــق اإلنســـان 
فـــي الحيـــاة وحقه في التعليـــم، مؤكدا 
دعم مملكـــة البحرين لرؤية اليونســـكو 
للتعليم وإســـتراتيجيتها لتنفيذ أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، مســـتذكرا بعـــض 
جوانـــب التعـــاون بين مملكـــة البحرين 
والمنظمة في أكثر من مجال، خصوصا 
مـــن خـــال جائـــزة اليونســـكو – الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيات المعلومات واالتصال في 

التعليـــم، التـــي جـــاءت خدمـــة ألهداف 
اليونســـكو منذ العـــام 2006، وأصبحت 
جـــزءا ال يتجـــزأ من تشـــجيع المبادرات 
العالميـــة المتميـــزة فـــي توظيـــف هـــذه 
التكنولوجيـــات فـــي التعليـــم، وخدمـــة 
كافـــة الفئـــات المحتاجـــة إلـــى الوصول 

للتعليم.
وأكد الوزير بأن مملكة البحرين تحتفل 
هـــذا العـــام 2019 بإنشـــاء اللبنة األولى 
للتعليم النظامي الحكومي، والذي كان 
مفتاحـــا رئيســـا لدخول بوابـــة الحداثة 
والتنويـــر، مشـــيرا إلـــى أن المملكـــة قد 
قطعـــت شـــوطا كبيرا في بنـــاء التعليم 
وتطويره وتنويع مساراته، حتى أصبح 
الحصـــول عليـــه متاحـــا للجميـــع، كمـــا 

أصبـــح النظـــام التعليمي فـــي البحرين 
من بين أكثـــر النظـــم التعليمية حيويًة 
وتطـــورا، ومن أوجه هذا التطور نجاح 
مملكة البحرين في سياســـة دمج ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، ومن ذلك دمج 
فئـــة اضطـــراب التوحـــد فـــي المرحلـــة 
اإلعدادية بعد نجاح هذا السياســـة في 

المرحلة االبتدائية.
وأكد الوزيـــر أن مملكة البحرين بقيادة 
جالة الملك، ستظل على وفائها الدائم 
للمبـــادئ والقيـــم اإلنســـانية التي تعمل 
لنشـــر  اليونســـكو؛  مـــن أجلهـــا منظمـــة 
التســـامح  وثقافـــة  والحـــوار  التعليـــم 
والسام، وتعزيز التعاون الدولي ألجل 

اإلنسان.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم
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تـــــطـــــويـــــر شــــــــــــارع “شـــــــجـــــــرة الـــــحـــــيـــــاة”

جسر مشاة بشارع االستقالل

علــى شــارع  للمشــاة  بإنشــاء جســر  الجنوبيــة مقترحــا  بلــدي  مــرر مجلــس 
االســتقالل لخدمــة أهالــي المنطقــة والقطانين فيهــا، وتســهيل عبورهم إلى 

الطرف اآلخر.

وقبل التصويت، أشار مقدم المقترح 
أن  إلـــى  عبدالرحمـــن  عمـــر  البلـــدي 
المنطقـــة تضـــم على جانبيهـــا مناطق 
عمـــل  وورش  وصناعيـــة  خدميـــة 
وســـكنا للعمال، إلى جانـــب المحالت 
والمجمعات التجارية، مما تزداد معه 

الحاجة إلى عبور الشارع.
وبيـــن أنـــه باإلمكان اللجـــوء إلى أحد 
المســـتثمرين للمســـاهمة فـــي إقامـــة 
هـــذا الجســـر فـــي حـــال عـــدم توافـــر 

الموازنات لدى الوزارة.

وفـــي ســـياق متصـــل، مـــرر المجلـــس 
البلـــدي مقترحـــا آخر بإجـــراء تطوير 
شـــامل لشـــارع 96 بمنطقـــة الصخير، 
بدءا من جســـر رقـــم 3 والرفاع فيوز 
ومرورا بشجرة الحياة وشركة تطوير 
للبتـــرول. وبين مقدم المقترح البلدي 
حـــزام الدوســـري أن أعمـــال التطوير 
المطلوبة تتمثل في توســـعة الشـــارع 
إلى مســـارين فـــي كل اتجاه، ورصف 
الطريق باإلســـفلت وجوانبه بالطوب 
األحمـــر، إلـــى جانـــب إجـــراء األعمال 

التجميليـــة مـــن زراعـــة المســـطحات 
الخضراء واألشجار.

ولفت إلى أن هذا المقترح يساهم في 
الحفاظ على مظهر المنطقة الجمالي 

والحضـــاري، ومنـــع الســـلوكيات غيـــر 
القانونيـــة من قبـــل عبور الشـــاحنات 
المحملة بالرمال من المناطق القريبة 

منه.

الغياب
لم يســـجل اجتمـــاع مجلس بلدي 
الـــدور  مـــن  الخامـــس  الجنوبيـــة 
التشـــريعي  الفصـــل  فـــي  الثانـــي 

الخامس غياب أي من أعضائه.

تغطية:
سيدعلي المحافظة         

حزام الدوسري

موظفو األوقاف السنية لدى حضورهم اجتماع مجلس بلدي الجنوبية

طرح حدائق الجنوبية لالستثمار
حــــــديــــــقــــــة لـــــــأطـــــــفـــــــال بـــــمـــــديـــــنـــــة عـــيـــســـى

الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  أقـــر 
مقترحـــا يقضـــي بطـــرح حدائـــق 
المحافظـــة الجنوبية لالســـتثمار. 
وأشـــار رئيـــس المجلـــس البلـــدي 
بـــدر التميمي إلى أن هذا المقترح 
يأتـــي بنـــاء علـــى وجـــود توجـــه 
ورغبة من قبل البلدية لالستثمار 
فـــي الحدائـــق الواقعـــة في نطاق 
قبـــل  مـــن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 

الشركات الوطنية كألبا وبابكو.
علـــى  يقـــوم  المقتـــرح  أن  ـــن  وبيَّ
المســـتثمرة  الجهـــة  تتولـــى  أن 
الحدائـــق  تشـــغيل  مســـؤولية 
الحراســـات  وتوفيـــر  وصيانتهـــا، 
األمنية الخاصة بها، على أن يتاح 
للشـــركة اســـتغالل هـــذه المرافق 

لدواعي الترويج والدعاية.
ولفت إلى أن طـــرح هذا المقترح 
يتماشى مع األوضاع االقتصادية 
للبـــالد، ويســـاهم فـــي تفعيل دور 
المجلـــس البلـــدي فـــي وضع نظم 

تســـاهم فـــي تقليـــل مصروفـــات 
البلدية وزيادة إيراداتها.

وأوضح أن هذا المقترح يشترط 
الحديقـــة  دخـــول  يكـــون  أن 
األلعـــاب  تكـــون  وأن  بالمجـــان، 

بأسعار رمزية.

بلـــدي الجنوبيـــة  وافـــق مجلـــس 
علـــى مقترح إقامـــة حديقة عامة 
العقـــارات  أحـــد  علـــى  لألطفـــال 
بمدينـــة   805 بمجمـــع  العامـــة 

عيسى.
وقبـــل التصويـــت، قالـــت مقدمة 

المقتـــرح البلديـــة إيمـــان القـــالف 
تســـتغل  المقترحـــة  األرض  إن 
حاليا لركن الشـــاحنات وسيارات 
إقامـــة  جانـــب  إلـــى  الخـــردة، 
مـــن  عليهـــا  الليليـــة  التجمعـــات 
قبل بعـــض العمالـــة األجنبية مما 

يتسبب بإزعاج األهالي.
وبيـــن مدير عـــام بلديـــة المنطقة 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيف أن 
األرض مخصصة أساسا لحديقة، 
مقترحـــا على المجلس اســـتبدال 
إلـــى  تدعـــو  بأخـــرى  التوصيـــة 
تخصيص ميزانية إلنشاء حديقة 
على العقار، وإدراجها ضمن خطة 

المشاريع للعام المقبل.
ورأى التميمـــي أن الوثيقـــة التـــي 
لديـــه ال تنـــص صراحـــة علـــى أن 
العقـــار مخصـــص لحديقة، وعليه 
سيتم التوصية بتخصيص العقار 
ومن ثم رفع توصية أخرى لرصد 

الميزانيات إلنشائها.

عاصم عبداللطيف

وافق مجلس بلدي الجنوبية على مقترح بتخصيص قطعة أرض في مدينة عيسى ضمن نطاق الدائرة األولى إلنشاء 
صالة مناسبات للنساء فقط. وقالت مقدم المقترح البلدية إيمان القالف إن المقترح يأتي متماشًيا مع حاجة المنطقة 
لصالة تحتضن الفعاليات والمناســبات الخاصة بالنســاء، حيث إن الصاالت الموجودة في المنطقة جميعها مخصصة 

للرجال.

 ولفتـــت إلـــى أن الدائـــرة تتضمن 
العديـــد مـــن العقارات التـــي تعود 
البلديـــات،  إلـــى  ملكيتهـــا  فـــي 
والتـــي باإلمـــكان تخصيصها لهذا 

المشروع.
ومـــن جانـــب آخـــر، مـــّرر المجلس 
مقترًحـــا يقضـــي باســـتمالك أحـــد 
العقـــارات الســـتخدامه كمواقـــف 

لقوارب الصيد بمرفأ الزالق.
البلـــدي  المقتـــرح  مقـــدم  ولفـــت 
طالل عتيق إلـــى أن هذا المقترح 
علـــى  الحفـــاظ  إطـــار  فـــي  يأتـــي 
للمنطقـــة،  الحضـــاري  المظهـــر 
والحفاظ كذلك على القوارب من 
اإلتالف لدى ركنها وسط األحياء 

السكنية.
 إلـــى ذلـــك، عّبر أعضـــاء المجلس 
مـــن  الشـــديد  اســـتيائهم  عـــن 
إدارة األوقـــاف الســـنية إليعازهـــا 

لموظفيـــن غير معنييـــن الجتماع 
علـــى  للـــرد  البلـــدي  المجلـــس 

استفساراتهم.
 وأكـــدوا لممثلي اإلدارة إصرارهم 
بمســـتجدات  تزويدهـــم  علـــى 

المحافظـــة  فـــي  مشـــاريع اإلدارة 
من قبـــل المختصين فـــي اإلدارة، 
وعدم االكتفاء بحضور أشـــخاص 
ال اختصاص لهم في اإلجابة على 

استفساراتهم.

طالل عتيق

اســتــمــاك عـــقـــار لــمــواقــف “طــــراريــــد” بـــالـــزالق

صالة مناسبات بمدينة عيسى للنساء فقط

وافــق مجلــس بلــدي الجنوبيــة علــى مقترح بتخصيــص أماكن في الحافــالت العامة للكراســي المتحركة لــذوي الهمم. 
وقــال مقــدم المقتــرح البلــدي طالل عتيــق إن الهدف من هذا المقترح التســهيل على هذه الفئة اســتخدام المواصالت 

العامة بكل أريحية.

هـــذا  تطبيـــق  أن  إلـــى  ولفـــت 
المقتـــرح يتطلب تهيئـــة محطات 
النقـــل العـــام، بحيث يســـهل على 
مســـتخدمي الكراســـي المتحركة 
الصعـــود إلـــى المحطـــة، وبالتالي 
تسهيل عملية دخولهم وخروجهم 

منها.
تهيئـــة  يتـــم  أن  إلـــى  ودعـــا 
المواصالت العامـــة مثل حافالت 
المـــدارس، عبر تخصيـــص مقاعد 
مخصصـــة لـــذوي الهمـــم ومـــدرج 
يســـهل عملية صعودهم ونزولهم 

من الحافالت.
وأشـــار إلى أن هـــذا المقترح يأتي 
المملكـــة  توجـــه  مـــع  بالتماشـــي 
وجهودهـــا فـــي دمـــج ذوي الهمم 
فـــي المجتمـــع، ودعـــم انخراطهم 

ومشاركتهم في الحياة العامة.
إلـــى ذلك، مـــّرر المجلـــس مقترًحا 
آخر بشأن تخصيص أرض إلقامة 

جامـــع وصالة ومناســـبات بمدينة 
خليفة.

وبـــّرر رئيس المجلـــس البلدي بدر 
يأتـــي  المقتـــرح بكونـــه  التميمـــي 

متماشـــًيا مـــع التوســـع العمرانـــي 
المنطقـــة،  تشـــهده  الـــذي  الكبيـــر 
حيـــث يمثل هـــذا الجامع والصالة 

حاجة ملحة لدى قاطنيها.

بدر التميمي

ــة خــلــيــفــة ــن ــدي ــم ــة مـــنـــاســـبـــات ب ــ ــال ــ ــع وص ــامـ جـ

تهيئة المواصالت العامة لتناسب ذوي الهمم



للمجلس  الـــعـــام  األمـــيـــن  أكــــدت 
للمرأة هالة األنصاري “أن  األعلى 
التشبيك  عملية  يتابع  المجلس 
في  المشاركة  الــفــرق  جميع  بين 
مسابقة )الهاكاثون العلمي للمرأة 
الــبــحــريــنــيــة( مـــع الــجــهــات ذات 
المختلفة،  القطاعات  العالقة في 
المختصة  الــجــهــات  حــث  بــهــدف 
لتقديم التوجيه المناسب لتطوير 
المطلوب  الدعم  وتقديم  األفكار 
ــع وتــنــفــيــذهــا  ــاريـ ــشـ ــمـ ــنــي الـ ــتــب ل
يضمن  وبــمــا  ــواقــع،  ال أرض  على 

استدامة وتنمية تلك المشاريع”.
جــاء ذلــك خــالل لــقــاء مــع الفرق 
فـــي أول  الــتــي شـــاركـــت   12 ـــ  ــ ال
البحرين  فــي  نــســائــي  هــاكــاثــون 
أقــامــه الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة 
ــيــة الــبــحــريــن  بـــالـــتـــعـــاون مـــع كــل
الــتــقــنــيــة )الــبــولــتــيــكــنــك( بــعــنــوان 
)تنافس وابتكار(، كأحد االنشطة 
المصاحبة  الرئيسية  والفعاليات 
ليوم المرأة البحرينية الذي جرى 
لالحتفاء  الــعــام  هــذا  تخصيصه 
العالي  التعليم  بالمرأة في مجال 
وعـــلـــوم الــمــســتــقــبــل حــيــث جــرى 
على  المشاركة  شــهــادات  تــوزيــع 

عضوات الفرق.
وأوضحت األنصاري في تصريح 
الــمــجــلــس  “أن  الــمــنــاســبــة  بـــهـــذه 
األعلى للمرأة سيبدأ بهذا التوجه 
المشاريع  أحـــد  تبني  خـــالل  مــن 
المشاركة في الهاكاثون، مشروع 
)مرشدك( وهو عبارة عن تطبيق 
الكتروني معني بخدمات اإلرشاد 
االجتماعية  والــحــمــايــة  األســــري 

ــهـــات الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ــدى الـــجـ ــ لـ
مــســتــوى الــمــمــلــكــة وذلــــك نــظــرًا 
الرتــبــاط فــكــرة الــمــشــروع بشكل 
المجلس  اختصاصات  مع  مباشر 
ويــتــســق مـــع مـــجـــال االســتــقــرار 
ــخــطــة الــوطــنــيــة  ــن ال ــري مـ ــ األســ

لنهوض المرأة البحرينية”.
وبيّنت “أن هذه التوجه يأتي من 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  حـــرص 
في  الــمــرأة  مشاركة  تعزيز  على 
مــجــال عــلــوم الــمــســتــقــبــل ورفـــع 
ــهــا فـــي بـــنـــاء اقــتــصــاد  اســهــامــات
المعرفة، وذلك من خالل تطوير 
لعلوم  الــداعــمــة  التحتية  البنية 
ــل، واالســـتـــثـــمـــار فــي  ــب ــق ــمــســت ال
ــبــحــوث كـــــأداة مــثــلــى لــــدوران  ال
عجلة االبــتــكــار، واالســتــمــرار في 

تــطــويــر قـــــدرات الــجــيــل الــقــادم 
فــي مــجــاالت االبـــداع واالبــتــكــار، 
واستدامة تقدم المرأة البحرينية 
للمناصب  وتقلدها  الــمــجــال  فــي 

النوعية والقيادية”.
ــالل الــلــقــاء ألــقــت مــديــر عــام  وخـ
الشيخة  والــتــطــويــر  الــســيــاســات 
كلمة  خليفة  آل  راشــد  بنت  دينا 
ــة  تــجــرب “أن  فـــيـــهـــا  ــت  ــ ــحـ ــ أوضـ
ــمــي ســتــخــضــع  ــعــل ــون ال ــاثـ ــاكـ ــهـ الـ
لتطويره  وذلــك  المجلس  لتقييم 
ــة تــشــجــع الــنــســاء  ــ كــمــنــصــة دوريـ
توظيف  على  مهاراتهم  وتنمي 
ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكــ ــ تــقــنــيــات ال
من  ويــرفــع  استخدامها  ــادة  وإجـ
االقتصاد  مشاركتها في مجاالت 

الرقمي”.

المنامة - بنا

التشبيك مع الفرق المشاركة بـ“الهاكاثون العلمي”
ــنـــى مـــــشـــــروع “مـــــرشـــــدك” ــبـ ــتـ ــرأة” يـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ األنـــــــصـــــــاري: “األعــــــلــــــى لـ

إطالق نظام “القائمة البيضاء” لتسهيل دخول المواد المستوردة
ــن بــالــقــائــمــة ــي ــدرج ــم ــل ــر “الـــمـــســـار األخـــضـــر” ل ــب ــارك: اإلفـــســـاح الـــفـــوري ع ــمـ ــجـ رئـــيـــس الـ

أعلن رئيس شــؤون الجمارك الشــيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن إطالق نظام 
“القائمة البيضاء” الذي يســتهدف المســتوردين أو البضائع أو االثنين مًعا ممن 
تنطبــق عليهــم معايير الثقة وااللتــزام، وبالتالي، إدراج المســتوردين والبضائع 
ضمن القوائم التي تتبع “المسار األخضر” والتي يتم اإلفساح عنها بشكل فوري.

تعزيز الحركة اللوجستية

ــارك فـــي مــؤتــمــر  ــمـ ووصـــــف رئـــيـــس الـــجـ
يعزز  بأنه  الجديد  النظام  أمــس  صحفي 
ــحــركــة الــلــوجــســتــيــة فـــي الــمــنــافــذ  مـــن ال
العمل  للبالد، ويضاعف وتيرة  الجمركية  
على  واألعــبــاء  الكلفة  ويخفف  والسرعة 
أكد  لكنه  المنافذ،  المستوردين من خالل 
الــوقــت ذاتـــه أن هــذا ال يعني أن ما  فــي 
أسماء  أو  منتجات  مــن  القائمة  فــي  يــرد 
بل  والفحص،  للتدقيق  تكون خاضعة  لن 
فحص  يــجــرى  حــيــث  الــمــكــان  سيختلف 
البضائع في مستودعات التجار، وهذا هو 
الفكر الحديث في عملية تيسير التجارة.

وفقا لمؤشرات البنك الدولي

وتــحــدث فــي الــمــؤتــمــر كــل مــن الــرئــيــس 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 
ــخــدمــات الــصــحــيــة مــريــم الــجــالهــمــة،  وال
والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمد بن دينة، والوكيل المساعد للصحة 
الــهــاجــري،  ــوزارة الصحة مــريــم  ــ ب الــعــامــة 
والشؤون  التخطيط  عــام  مدير  بحضور 
تركي  الشيخ  الجمارك  بشؤون  ــة  اإلداريـ
بن دعيج آل خليفة، ومدير عام التفتيش 
واألمن الجمركي عبدهللا الكبيسي، ومدير 
عام التخليص والخدمات الجمركية وليد 
الصباغ، فيما أعطى الشيخ أحمد بن حمد 
فكرة عن أساس النظام الذي بحثته لجنة 
التطوير الجمركي المشكلة بقرار من ولي 
األول  النائب  األعــلــى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
توصيات  رفع  في  الفضل  لها  كان  والتي 
اللوجستية،  الــحــركــة  لتحسين  عــديــدة 
ومنها إلغاء القيود لبعض الجهات واتباع 

نظام المخاطر المطبق في الجمارك. 
الــعــمــل  نــســتــكــمــل  ــوم..  ــ ــي ــ “ال قـــولـــه:  وزاد 
بــإطــالق )الــقــائــمــة الــبــيــضــاء(، ويــســرنــا أن 
الجهات  إلــى  والــتــقــديــر  الشكر  عــن  نعبر 

العبء  لتخفيف  القائمة  فــي  المشاركة 
الــذي  الــوقــت  واستغالل  موظفيهم  على 
يتم توفيره للتركيز على متطلبات تطوير 
عــمــلــهــم، كــمــا أن الــنــظــام يــأتــي كــإضــافــة 
متقدمة لنجاحات البحرين بعد اختيارها 
ضمن أفضل الدول في العالم تحسًنا في 
مؤشرات البنك الدولي، ونحن اليوم نأخذ 
التي  التطور  خطوة جديدة من خطوات 
لتعزيز  المستقبل  في  كبير  بشكل  سيؤثر 

مكانة المملكة”.
وأضاف: “هذه اإلجراءات والتسهيالت ال 
تؤثر بتاًتا على الجانب األمني، بل هي من 
الرقابية، مع وجود معايير  الجهة  معايير 
شؤون الجمارك لحماية البالد، والتنسيق 
المشترك في العمل مع الجهات المشاركة 
ــمــبــدأ الـــشـــراكـــة ضــمــن “فــريــق  تـــأكـــيـــًدا ل

البحرين”.

مستلزمات وأجهزة طبية دون رقابة

للهيئة  ــتــنــفــيــذي  ال الـــرئـــيـــس  وتـــوجـــهـــت 
ــمــهــن والـــخـــدمـــات  ــيــة لــتــنــظــيــم ال ــوطــن ال
الصحية بالشكر إلى شؤون الجمارك على 
الرقابية،  للجهات  المقدم  الجهود والدعم 
تتعامل مع شؤون  الهيئة  أن  إلى  مشيرًة 
الـــجـــمـــارك بــشــكــل يـــومـــي، حــيــث تــدخــل 
مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وتحتاج 
الجمارك  تسهيالت  مــع  وتــفــاعــال  رقــابــة، 
تحديد  اخترنا  البيضاء  القائمة  وفــكــرة 
من  التي  الطبية  واألجــهــزة  المستلزمات 
الممكن أن تدخل دون الحاجة إلى رقابة 
درجــات   4 إلــى  وهــي مصنفة  الهيئة،  من 
المستلزمات  وهــي  األولـــى،  الــدرجــة  منها 
اخترناها، حيث ال تحتاج  التي  البسيطة 
رقابة وال تؤثر على داخل الجسم أو تؤثر 
على االستخدام، وحددناها ضمن “القائمة 
ــاشــرة مـــن منافذ  لــتــدخــل مــب ــبــيــضــاء”  ال
الجمارك إلى العميل دون حاجة إلى رقابة 
على  العمل  ما خفف عبء  وهــذا  الهيئة، 
االنتظار؛  وقت  قلص  وكذلك  الموظفين، 
وتلبية  الــمــســتــشــفــيــات  إلـــى  تــصــل  لــكــي 

حاجات المرضى بشكل يومي، ونأمل في 
المستلزمات  المزيد من  المستقبل دراسة 

الممكن تسجيلها في تلك القائمة.
وردا على سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع 
دخــول أدويــة تخالف األنظمة، أكــدت أن 
المدرج  بل  القائمة،  ليست ضمن  األدويــة 
على  الطبية  واألجــهــزة  المستلزمات  هــو 
كراسي  األســرة،  القفازات،  المثال  سبيل 
جهاز  عــن  مثاًل  تحدثنا  لــو  أمــا  المرضى، 
من  التأكد  مــن  فالبد  للتشخيص،  أشعة 
القائمة  في  تدخل  لم  ــة  واألدويـ جــودتــه، 
البيضاء حتى اآلن؛ ألن لها نظاما ورقابة 

صارمة لمنع دخول األدوية المزورة.

30 ألف طلب سنوي للمواد الكيماوية

األعــلــى  للمجلس  األســــاس  الــهــدف  وعـــن 
للبيئة في هذا النظام، قال محمد بن دينة، 
إنه كيفية تسهيل األمور على المستفيدين 
مـــن تــجــار ومــســتــثــمــريــن خــصــوًصــا في 
القطاعات ذات الطابع اللوجستي لوصول 
فالمكتب  البحرين،  إلى  الكيماوية  المواد 
المشترك بين المجلس والجمارك يستقبل 
30 ألـــف طــلــب ســنــوًيــا الســتــيــراد الــمــواد 
إصدار  لسرعة  التعاون  ووفق  الكيماوية، 
العمل  استكمال  يتم  للمواد،  التراخيص 
ومنها  الجهات،  بعض  استثناء  خالل  من 
ــذه الــمــواد  الــمــصــانــع الــتــي تــســتــخــدم هــ
للتصنيع وأدرجوا على “القائمة البيضاء”؛ 
يحتاجونها  التي  الــمــواد  دخــول  لتسهيل 
ــادرة تدعم  ــمــب فــي صــنــاعــاتــهــم، وهـــذه ال
إضافة  على  ونعمل  البحريني،  االقتصاد 
المزيد للقائمة مستقباًل، مجيًبا على سؤال 
يتعلق بكمية المواد بالقول إن هناك 1800 

في  المجلس  معها  يتعامل  مسجلة  جهة 
استيراد المواد الكيماوية، وتم إعفاء 24 
 2000 نحو  تستورد  المعفاة  وهــذه  جهة، 

مادة كيماوية في السنة.

تسهيل دخول األغذية 
ومستحضرات التجميل

العامة  للصحة  المساعد  الوكيل  وأفــادت 
وتــنــســيــق  تـــتـــعـــاون  الــصــحــة  وزارة  أن 
والمجلس  والهيئة  الجمارك  مع  مشترك 
األغذية  مسؤولية  ولدينا  للبيئة،  األعلى 
التجميل،  ومــســتــحــضــرات  ــمــســتــوردة  ال
الملك  وجسر  خليفة  ميناء  منافذ  وفــي 
البحرين الدولي، لدينا مراكز  فهد ومطار 
صحية تابعة للصحة العامة منذ سنوات، 
وهدفنا هو أن نسهل إجراءات االستيراد 
للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها، 
ــعــمــل عــلــى مــوظــفــي  ــذلـــك تــســهــيــل ال وكـ
ــاك ضــوابــط واشــتــراطــات  الــــــوزارة، وهــن
وإجراءات وأنظمة معمول بها، لكن هناك 
وقد  التدقيق  تحتاج  ال  كبيرة  شــركــات 
نقوم  وما  البيضاء”،  “القائمة  في  أدرجت 
الجهات  مع  مشترك  تعاون  على  قائم  به 
توجيهات  وفــق  الــبــالد  لخدمة  المعنية، 
وتطوير  لرقي  والعمل  الرشيدة،  القيادة 
الخدمات اللوجستية لدعم االستثمار في 

البالد.

الوقت المستغرق لالختبار واإلفساح

الــصــحــافــيــيــن،  أســئــلــة  عــلــى  رده  وفــــي 
“آلية  عــن  حمد  بــن  أحمد  الشيخ  تحدث 
الوقت  أن  إلى  فأشار  المستغرق”،  الوقت 
واختبار  بتفقد  للقيام  حالًيا  المستغرق 
ــواد الــمــســتــوردة مـــن جــانــب الــجــهــة  ــمـ الـ

إلى  عينات  إرســـال  يتم  حيث  الرقابية، 
المختبر وبعد النتيجة يتم إفساح دخول 
خمسة  إلــى  يومين  بين  يتفاوت  الــمــواد، 
للمنافذ  سماح  فترة  هناك  ألن  ذلك  أيــام؛ 
ال يتم فرض رسوم عليها إلبقاء البضاعة 
في الميناء تصل إلى ستة أيام دون دفع 
التفتيش على  بشأن  أمــا  أرضــيــة،  رســوم 
فاالستثناء  عينات،  وأخــذ  المستودعات 
ال يعني عدم القيام بهذا العمل، فالتقارير 
المصانع  مستجدات  على  تطلعنا  الدولية 
والمنتجات، سواء بالنسبة للجمارك كجهة 
أمنية أو الجهة الرقابية، فهناك استمرارية 
كانت  وإذا  والفحص،  الرقابة  عملية  في 
األرقام تبدو قليلة من ناحية العدد، فأود 
اإلشارة إلى أن 10 شركات من المصدرين 
جسر  عــبــر  الــســعــوديــة  إلـــى  البحرينيين 
الملك فهد يشكلون 60 بالمئة من الحركة، 
المعفاة  الشركات  بين  من  أن  ننسى  وال 
ومنها  كــبــيــرة،  كميات  يــســتــوردون  ممن 
المصانع الوطنية العاملة في مجال المواد 

الكيماوية.

“القائمة البيضاء” تمثل ريادة للبحرين

وعـــن وجــــود قــائــمــة مـــوحـــدة بــيــن دول 
مجلس التعاون، فهناك جهود مبذولة في 
بتوقيع  تتعلق  المشترك  التنسيق  إطـــار 
االعتراف  “وثيقة  تسمى  تفاهم  مذكرات 
والبلد  البلد  من  اعتراف  وهي  المتبادل”، 
تكون  ألن  تأهلت  الــتــي  بــالــقــوائــم  اآلخـــر 
ضمن أعضاء برنامج “المشغل االقتصادي 
سرعة  تعطي  الــمــيــزة  وهـــذه  الــمــعــتــمــد”، 
انتقال بين المنافذ البينية لدول المجلس 
أما  المعتمدين،  االقتصاديين  للمشغلين 
فكرة “القائمة البيضاء” التي تم اعتمادها 

لدينا، فهي “سابقة” على مستوى الخليج 
فكرة  ونعتبرها  الخليج،  حــدود  وخـــارج 
كريادة  الثالث  الجهات  بتعاون  متقدمة 

للبحرين.

اتفاقية تقييم مستويات 

)SLA( الخدمة

بتوقيع  يتعلق  ســؤال  على  إجابته  وفــي 
اتـــفـــاقـــيـــة تــقــيــيــم مـــســـتـــويـــات الــخــدمــة 
الجديد،  النظام  إقرار  )SLA( ودورها في 
ــشــيــخ أحـــمـــد أن االتـــفـــاقـــيـــة هي  ال أكــــد 
الجمركي،  التخليص  لجنة  لعمل  تتويج 
وتــشــرفــنــا فــي شــهــر يــنــايــر 2019 تــزامــًنــا 
 9 لــلــجــمــارك، بتوقيع  الــعــالــمــي  الــيــوم  مــع 
يــوم واحـــد، وهــي مذكرات  فــي  اتفاقات 
ــتـــراف بــمــســتــوى الــخــدمــة، اســتــكــمــاال  اعـ
يتم  خاللها  مــن  الــتــي  االتــفــاقــيــة  لجهود 
والجمارك،  الرقابية  الجهة  مهام  تحديد 
رقابية  جهة  لكل  المستغرق  الزمن  ومنه 
وسحب المواد إلعطاء الرأي والفسح عن 
المادة، وإذا تجاوز الوقت، يحق للجمارك 
القفل  وجـــود  مــع  البضاعة  عــن  اإلفــســاح 
قبل  من  تتبعه  يمكن  والــذي  اإللكتروني، 
الحاوية  وفتح  الرقابية  الجهة  موظفي 
في مستودع التاجر، ومن خالل متابعتنا 
الجهات  جميع  قبل  من  األداء  لمؤشرات 
الرقابية، نرى التزاًما في مذكرة التفاهم، 
الــبــيــضــاء”،  “الــقــائــمــة  إلـــى  ننتقل  والــيــوم 
وطموحنا هو انضمام بقية الجهات أسوة 
الصحة،  ووزارة  للبيئة،  األعلى  بالمجلس 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية.

جانب من المؤتمر الصحفي منصفة المتحدثين في المؤتمر الصحفي يتوسطهم رئيس الجمارك

local@albiladpress.com

الخميس 14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع األول 1441 - العدد 4048
08

سعيد محمد من الحد الصناعية



تحــت رعايــة كريمــة مــن وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، 
افتتــح رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن صبــاح يــوم أمــس بفنــدق 
الخليــج، مؤتمــر ومعــرض الخليــج لألدلــة الجنائيــة بحضــور عــدد واســع مــن 
المســؤولين والمختصين بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنتسبي وزارات 

الداخلية.

ورّحب مديـــر اإلدارة العامة للمباحث 
بـــن  عبدالعزيـــز  الجنائيـــة  واألدلـــة 
اللجنـــة  رئيـــس  الرميحـــي،  معيـــوف 
الحضـــور،  بجمـــع  العليـــا  التنظيميـــة 
قبل أن يقول “يســـعدنا ويشـــرفنا بأن 
نلتقي معكـــم اليوم بمؤتمـــر ومعرض 
الخليج لألدلة الجنائية الثالث، والذي 
ُيقـــام ألول مرة فـــي مملكـــة البحرين 
ُعقـــدت  حيـــث  الثالثـــة،  وبنســـخته 
النســـختين األولى والثانية في إمارة 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  أبوطبـــي 

المتحدة الشقيقة”.
وأضـــاف الرميحـــي فـــي كلمتـــه: “إن 
األدلـــة  فـــي  العلمـــي  المؤتمـــر  هـــذا 
الجنائية بمملكة البحرين، يأتي إيماًنا 
مـــن وزارة الداخليـــة ألهميـــة تبـــادل 
الخبـــرات، ومتابعة التطورات العلمية 

والتقنيـــة الراميـــة لمكافحـــة الجريمة 
والحد منهـــا، وتعزيز تبـــادل الخبرات 

بين الوفود المشاركة”.
المؤتمـــر  يعـــد  “كمـــا  بالقـــول:  وتابـــع 
فرصة للمشـــاركة للتعريف بإسهامات 
وزارة الداخليـــة فـــي مجـــال البحـــث 
الممارســـات  ســـبل  وإبـــراز  العلمـــي، 
العلميـــة والتقنيـــة فـــي المجـــال ذاته، 
وورش  عمـــل  بـــأوراق  والمســـاهمة 
تخصصـــات  بعـــدة  مختلفـــة  عمـــل 
علمية وجنائية، وســـيصاحب المؤتمر 
معـــرض إلبـــراز أهم التقنيـــات العلمية 
في مجال األمن والمختبرات، وبوجه 
عمـــل يمكن القول بـــأن المؤتمر منصة 
عالميـــة متميـــزة لالرتقـــاء بالخبـــرات 
والكفاءات العلمية لمناقشة أحدث ما 
تـــم التوّصل من نظريات وممارســـات 

وتجارب على المستوى الدولي”.
 وأورد الرميحي في كلمته “إن وزارة 
الداخليـــة بمملكـــة البحريـــن ال تدخـــر 
الســـبل الكفيلة برفع المســـتوى الفني 
والتقنـــي للعامليـــن فـــي مجـــال األدلة 
الجنائية والطب الشرعي، واالستفادة 
مـــن التجـــارب العربيـــة والدوليـــة في 
هذا المجـــال، وتطبيق أواصر التعاون 
فيمـــا بينهمـــا، والوقـــوف علـــى أحدث 
المســـتجدات العلميـــة والبحثيـــة بمـــا 

يسهم في تطوير القدرات”.

 وأردف “ال يخفـــى علـــى الجميع، بأننا 
نعيـــش في عالم متســـارع متطور في 
أســـاليب الجريمة، وفي ابتكار وسائل 
يتطلـــب  مـــا  وهـــو  جديـــدة،  وأدوات 
التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  اســـتباقهم 
ســـبيل  فـــي  االصطناعـــي  والـــذكاء 

الكشف عن الجريمة”.
 ومضـــى بالقـــول “كمـــا يتطلـــب األمر 
من الخبـــراء والمتخصصين بالتفكير 
بأســـاليب مغايره أكثر إبداًعا وابتكاًرا 
لمكافحة الجريمـــة ومرتكبيها، وفتح 

المجـــال ألفضـــل الممارســـات العلمية 
والعملية بين الدول المشـــاركة، حيث 
وعلـــم  الجنائيـــة  األدلـــة  مجـــال  إن 
الجريمة يعـــد أحد ركائز نظام العدالة 
غمـــوض  كشـــف  بســـبيل  الجنائيـــة، 
الجرائم، واألدلة القاطعة المبنية على 

أسس علمية ومنهجية”.
 بعدهـــا، تـــم عـــرض فيلـــم وثائقي تم 
إعـــداده بهذه المناســـبة، عـــن القدرات 
والجاهزية الفريدة إلدارة التحقيقات 
واألدلـــة الجنائيـــة، وذلـــك عبـــر ســـرد 

فـــك  تـــم  حقيقيـــة  جرائميـــة  واقعـــة 
طالســـمها ما بيـــن اإلدارة ومدير أمن 
العاصمـــة فـــي تتبـــع مجـــرم محتـــرف 
ارتكب سلســـلة مـــن عمليات الســـرقة 
ســـرقات  وبغنائـــم  موقًعـــا،   113 فـــي 
وصلـــت لقرابـــة األربعمائة ألـــف دينار 
بحرينـــي، حيـــث ســـطا خاللهـــا علـــى 

شقق ومنازل سكنية.
بعـــد عرض الفيلـــم، قام رئيـــس األمن 
العـــام اللـــواء طـــارق الحســـن بتكريم 

المشاركين والمنظمين.

مشاركة خليجية واسعة وضرورة مواجهة التطور التكنولوجي الجرائمي
ــثــالــث ــة ال ــي ــائ ــن ــج ــام يــفــتــتــح مـــعـــرض ومــؤتــمــر األدلـــــة ال ــعـ ــن الـ ــ رئـــيـــس األمـ
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المنامة- بنا

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن 
عبـــدهللا بن حمد آل خليفة في مكتبه 
بمناســـبة  الـــدوي؛  جمعـــة  الموظـــف 
حصولـــه علـــى درجة الماجســـتير من 
جامعة كلية البحرين الجامعية، حيث 
كان عنوان الرسالة “اإلدارة اإلسالمية 

للثروات واالستثمار العقاري”.
وأثنـــى رئيـــس الجهـــاز علـــى الجهـــد 
المبـــذول مـــن قبـــل الباحـــث والنتائج 
التي تم التوصل لها في هذه الدراسة 
التوفيـــق  كل  لـــه  متمنيـــا  القيمـــة، 
العلميـــة  حياتـــه  فـــي  لـــه  والنجـــاح 

والعملية. 

رئيس “المساحة” يشيد بمضمون رسالة الماجستير للدوي

وزير الخارجية يتسّلم أوراق اعتماد السفير المصري
القضايـــا مجمـــل  إزاء  التنســـيق  ومواصلـــة  التعـــاون  أطـــر  تعزيـــز 

اســـتقبل وزير الخارجية الشـــيخ 
بـــن محمـــد آل  بـــن أحمـــد  خالـــد 
خليفـــة، بمكتبـــه بالديـــوان العـــام 
شـــعبان،  ياســـر  أمـــس،  للـــوزارة، 
حيـــث تســـّلم نســـخة مـــن أوراق 
اعتمـــاده ســـفيًرا لجمهورية مصر 
مملكـــة  لـــدى  المعيـــن  العربيـــة 

البحرين.
وزيـــر  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل   
مؤكـــًدا  بشـــعبان،  الخارجيـــة 
اعتزاز مملكة البحرين بالعالقات 
األخويـــة الراســـخة التـــي تربطها 
بجمهورية مصر العربية في شتى 
األصعدة، منّوًهـــا بحرص البلدين 
علـــى تعزيز أطر التعـــاون الثنائي 

ومواصلة التنسيق المشترك إزاء 
كافة القضايا اإلقليمية والدولية، 
متمّنًيـــا للســـفير كل التوفيـــق في 

أداء مهام عمله.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب ياســـر محمد 

أحمد شـــعبان عن اعتـــزازه بلقاء 
إلـــى  مشـــيًرا  الخارجيـــة،  وزيـــر 
المســـتوى المتميـــز الـــذي وصلت 
إليه العالقات األخوية بين مملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية، 

مؤكًدا أنه ســـيبذل قصارى جهده 
علـــى  العالقـــات  هـــذه  لتعزيـــز 
متمّنًيـــا  المســـتويات،  مختلـــف 
التقـــدم  دوام  البحريـــن  لمملكـــة 

والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

إبراهيم النهام

رئيس األمن العام لــ “^”: جاهزية تامة لحلحلة الجرائم
بـــالـــبـــحـــريـــن ــة  ــ ــم ــ ــري ــ ــج ــ ال ــوى  ــ ــت ــ ــس ــ م انــــخــــفــــاض  وراء  ــش  ــ ــاي ــ ــع ــ ــت ــ ال

اللـــواء  العـــام  األمـــن  رئيـــس  أكـــد   
طارق الحســـن أن ســـوء اســـتخدام 
والـــذكاء االصطناعي  التكنولوجيـــا 
أعطى المجرميـــن وعناصر اإلجرام 
قبـــل،  مـــن  مســـبوقة  غيـــر  قـــدرات 
فالجريمـــة بشـــكلها الراهـــن تختلف 
ـــا عـــن شـــكلها البدائـــي  اختالًفـــا كليًّ
السابق، لكنه وفي نفس الوقت فإن 
التكنولوجيا التي أتاحت للمجرمين 
الحصول على هذه القدرات، وّفرت 
-بالمقابـــل- للقائميـــن علـــى مكافحة 
الجريمة الفـــرص الكريمة، فهو تحدٍّ 

وفرص بذات الوقت.
لـــــ  بتصريحـــه  الحســـن  وأوضـــح   
“البالد” قائال:” نتطلع باســـتمرار إلى 
أفضـــل ما وصلت إليـــه التكنولوجيا 
فـــي هـــذا الجانـــب، ليس مـــن خالل 
المعرض والمؤتمـــر القائم، وإنما من 
خالل الخبـــرات الموجـــودة وتبادل 
الخبرات واألفكار مع اآلخرين، فهي 
فرصـــة لنـــا وللـــدول المشـــاركة فـــي 
المؤتمر لالســـتفادة من هذا الحدث، 

خدمة للعدالة”.
 وأضـــاف “لدينا خطط واســـعة فيما 
يتعلق بقاعدة البيانات التي تساعدنا 
فـــي حلحلة الجرائـــم وغيرها، وهي 
خطـــط قائمة ومســـتمرة ومشـــاريع 
على األرض، وتشـــمل أيًضا التحليل 
وجمع البيانات وتطوير المختبرات، 
وهي مشـــاريع قائمـــة وليس خطط 

معلقة.
 وعـــن تقنيـــة الوصـــول للمجرميـــن 
عـــن طريق تقنية التحليل بالرائحة، 
قال الحســـن “تطـــور العلـــم الجنائي 

ســـاعدنا فـــي الكثيـــر مـــن القضايـــا، 
عـــن طريق تحليل الحمـــض النووي 
الوراثـــي، والـــذي ال يشـــمل تحديـــد 
بـــل يصـــل  هويـــة الشـــخص فقـــط، 
إلـــى العمر، ولـــون العينيـــن، والهيئة 
الخارجيـــة، وأي أمـــراض قـــد يكون 

مصاب بها”.
 وفيمـــا يتعلـــق بمعـــدل الجرائم في 
البحريـــن، أكـــد الحســـن بأنهـــا غيـــر 
عالية، مضيًفا “التعايش والتســـامح 
فـــي البحريـــن لـــه دور إيجابـــي في 
الحد مـــن الجرائم بمختلف أنواعها، 

لدينا مزيج مميز ورائع”.
المؤسســـات  مـــن  “كثيـــر  ويقـــول   
المشـــاركة لدينـــا عقـــود واتفاقيـــات 
معهـــم، وإذا مـــا رأينا بـــأن هنالك أي 
مشـــاركات تمثل إضافة لعملنا فإننا 

ســـنكون حريصيـــن أن تكـــون جزًءا 
من عملنا”.

 وفـــي استفســـار آخـــر لــ”البـــالد” عن 
نزول مستوى الجرائم في البحرين، 
خصوًصـــا العمليـــات اإلرهابيـــة قال 
فـــي  األمـــن  الحمـــد  “للـــه  الحســـن 
البحرين في أحســـن حاالتـــه، ولكن 
يبقـــى التهديد من اإلرهـــاب مرتفًعا، 
ليـــس على المســـتوى المحلي فقط، 

وإنما اإلقليمي والعالمي”. 

أحمد السركال: التعاون 

الجنائي بين دول المجلس 

بأعلى مستوياته 

 قـــال مدير المختبـــر الجنائي بإمارة 
الداخليـــة  وزارة  ممثـــل  الشـــارقة، 

اإلماراتيـــة العميـــد أحمـــد الرســـكال 
فـــي المؤتمـــر بـــأن: “المؤتمـــر والذي 
فـــي  يتميـــز  الثالثـــة،  للســـنة  يعقـــد 
الشـــركات  حيـــث  مـــن  التطـــور 
الُمشـــاركة وأيًضـــا النـــدوات وورش 
العمـــل المميزة والتـــي تمثل إضافة 
للمعرض وللمؤتمر وللمشاركين فيه 
على مســـتوى دول مجلس التعاون 

الخليجي”.
 وأضاف الرســـكال: “نريد أن نوصل 
رســـالة للعالـــم، عـــن مدى المســـتوى 
المتطور الذي وصلـــت إليه األجهزة 
المختصـــة فـــي دول الخليـــج بهـــذا 
المجـــال، والـــذي يهـــدف للحـــد مـــن 
وتحقيـــق  الجرائميـــة  العمليـــات 
العدالـــة الجنائيـــة، وبـــأن التقنيـــة ال 
تقتصـــر علـــى دولـــة واحـــدة بعينها، 

وبـــأن الجريمة غير محصورة بدولة 
بعينها، ودورنا فـــي هذه المؤتمرات 
توحيـــد الجهود لمحاربـــة ومكافحة 

الجريمة”.
وأوضح: “لدينا خبرة تقارب 28 سنة 
في مجال العمل والمختبر الجنائي، 
وأوكد لـــك أن تطور الجريمة يقابله 
تطـــور العلم الجنائـــي، وأؤكد لك أن 
ال وجـــود للجريمـــة الكاملـــة، حيـــث 
يكـــون بها نقص يســـاعدنا بالوصول 
إلى مرتكبيها، ومعظم الجرائم تحل 
بســـهولة خالًفا للســـابق، ومنها يحل 

ببضع دقائق أو ساعات”.
 وعـــن شـــبكة المعلومـــات الجنائيـــة 
أفـــاد  العربـــي،  الخليـــج  دول  بيـــن 
“عـــن هنالـــك اجتماعـــات  الرســـكال 
ســـنوية علـــى مســـتوى األمـــن العام 

والمعلومـــات  الخليـــج،  دول  بيـــن 
متبادلـــة، ناهيـــك عـــن الشـــراكة مـــع 
الشرطة الدولية )األنتربول(، يضاف 
إليهـــا المعلومـــات على المســـتويات 
المســـتمر  والتواصـــل  الشـــخصية، 
بيـــن الخبراء والـــذي يعـــّزز التفاهم 
فيمـــا بينهـــم بخصـــوص المعلومات 

والتقنيات الحديثة”.
القائـــم  والمؤتمـــر  المعـــرض  وعـــن   
قـــال “نأخـــذ المشـــاركة بمثـــل هـــذه 
فهـــي  جـــدي،  بشـــكل  المؤتمـــرات 
وخيـــر  ومفيـــدة،  ومهمـــة  نافعـــة، 
دليل مشـــاركتنا من اإلمـــارات بوفد 
مـــن ثمانيـــة أشـــخاص، ناهيـــك عن 
المشـــاركة الفاعلـــة والكبيـــرة لبقيـــة 

جمع الحضور”.

مدير المختبر الجنائي بإمارة الشارقة متحدثا لـ”البالد”
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“األعلى للشؤون اإلسالمية” يوافق على تعديل نظام جمعية إسالمية
االحتفـــال بالمولـــد النبـــوي فرصـــة لتجديد العهـــد بقيم ومبـــادئ ديننا الحنيف

رفـــع المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة 
المولـــد النبـــوي الشـــريف إلى عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وإلـــى حكومـــة وشـــعب مملكة 
البحرين، وإلى األمة اإلسامية، سائا هللا 
تعالى أن يعيد هذه المناســـبة العزيزة على 

الجميع بالخير واليمن والبركات. 
وأكد المجلس أنَّ احتفاء األمة اإلســـامية 
التأســـي  فيهـــا  يكـــرِّس  الكريـــم  برســـولها 
واالقتـــداء بـــه والســـير علـــى نهجـــه، وأنَّ 
االحتفـــال بمولده الشـــريف لفرصـــة طيبة 

لتجديـــد العهد بقيم ديننا الحنيف ومبادئه 
فـــي  وتأكيدهـــا  وترســـيخها  الســـامية، 
النفوس باعتبارها ركًنا أساًســـا من هويتنا 
وتاريخنـــا  األصيـــل  ونهجنـــا  اإلســـامية 
العريـــق، فهي ذكـــرى خالـــدة وعزيزة على 
الخيـــر  علـــى  هـــم  تحثُّ جميًعـــا  المســـلمين 
والمحبـــة والتآلف والســـام، وتبعث فيهم 
تلـــك القيـــم النبيلـــة التـــي ُبعث بها ســـيدنا 
آلـــه  وعلـــى  عليـــه  هللا  صلـــى  المصطفـــى 

وصحبه وسلم. 
بعـــد ذلـــك، بحـــث المجلـــس الموضوعـــات 
المدرجـــة علـــى جدول األعمال، واســـتهلها 
الجمعيـــات  لجنـــة  تقريـــر  باســـتعراض 
والمؤسسات اإلسامية بشأن طلب وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية رأي المجلس 
فـــي طلـــب إحـــدى الجمعيـــات اإلســـامية 
وقـــرر  األساســـي،  نظامهـــا  فـــي  التعديـــل 

المجلس الموافقة على توصية اللجنة. 
مـــن  مذكـــرة  إلـــى  المجلـــس  اســـتمع  ثـــم 
األمانـــة العامـــة بشـــأن آخـــر المســـتجدات 
بشـــأن مشـــروع صيانة جامع الشـــيخ حمد 
بالمحـــرق المدرج ضمن قائمة مشـــروعات 
إلـــى  ووجـــه  الجوامـــع،  إلعمـــار  المجلـــس 
ســـرعة العمل على إنجاز هذا المشروع بما 

يعود بالنفع والفائدة على الجميع. 
واطلـــع على طلب وارد من مجلس النواب 
بخصـــوص مشـــروع قانـــون بإضافـــة مادة 

جديـــدة برقـــم )316( مكـــرًرا إلـــى قانـــون 
العقوبـــات الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)15( لسنة 1976م المعد في ضوء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس الشـــورى، وقرر 
المجلـــس إحالـــة الطلـــب ومرفقاتـــه علـــى 
لجنة إبداء الرأي الشـــرعي لدراســـته ورفع 

توصيتها بشأنه إلى المجلس. 
باســـتعراض  جلســـته  المجلـــس  واختتـــم 
الرســـائل الـــواردة وبحـــث ما يســـتجد من 

أعمال، واتخذ بشأنها القرارات الازمة.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - وزارة الداخلية

يناقـــش برنامج “األمـــن” اإلذاعي في 
حلقتـــه التي تـــذاع اليـــوم “الخميس” 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  اســـتعدادات 
البـــر فـــي  بمناســـبة انطـــاق موســـم 
الجـــاري،  الشـــهر  مـــن  العشـــرين 
إدارة  مديـــر  البرنامـــج  ويســـتضيف 
باإلنابـــة  والمتابعـــة  المعلومـــات 
كمـــا  الســـبيعي،  منيـــرة  بالمحافظـــة 
يتضمـــن البرنامـــج مســـابقة وجوائـــز 
نقديـــة للمشـــاركين، والذيـــن يمكنهم 

االتصال على هاتف 17684888.
تعـــده  اإلذاعـــي،  “األمـــن”  برنامـــج 
لإلعـــام  العامـــة  اإلدارة  وتقدمـــه 
والثقافـــة األمنيـــة بـــوزارة الداخليـــة 
بالتعـــاون مـــع إذاعة مملكـــة البحرين 
ويبـــث كل خميس في تمام الســـاعة 
 FM102.3 1.00 ظهـــرا على الموجـــة
والحلقـــة مـــن تقديم النقيب جاســـم 

ومـــن  الزيانـــي  وشـــيخة  آدم  عيـــد 
إخـــراج المـــازم مروة حمـــد المعراج 

والمخرج المنفذ مســـاعد مازم ثاني 
عبدالرحمن البطي.

“األمن” اإلذاعي يناقش استعدادات “الجنوبية” لموسم البر

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اجتمـــع  وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا بـــن حســـن النعيمـــي 
اإلســـكان  وزيـــر  مـــع  أمـــس،  صبـــاح 
باسم  الحمر والوفد المرافق بالقيادة 

العامة.
وخـــال االجتماع رحب وزير شـــؤون 
والوفـــد  اإلســـكان  بوزيـــر  الدفـــاع 
عاقـــات  اســـتعراض  وتـــم  المرافـــق، 

التعاون والتنســـيق المشترك بين قوة 
دفـــاع البحريـــن ووزارة اإلســـكان، كما 
جـــرى بحث عـــدد مـــن المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
حضـــر االجتماع اللـــواء الركـــن بحري 
يوســـف أحمد مال هللا مســـاعد رئيس 
والتمويـــن،  لإلمـــداد  األركان  هيئـــة 
واللواء الركن علي صقر النعيمي مدير 

اإلمـــداد والتمويـــن، واللـــواء حقوقـــي 
الدكتور يوســـف راشـــد فليفـــل رئيس 
محكمـــة  رئيـــس  العســـكري  القضـــاء 
التمييـــز العســـكرية، واللـــواء مهندس 
مديـــر  البوعينيـــن  فضـــل  عبدالعزيـــز 
األشـــغال العســـكرية، واللواء إبراهيم 
عبـــدهللا المحمود المدير المالي، وعدد 

من المسؤولين بوزارة اإلسكان.

استعراض التنسيق المشترك بين “الدفاع” و“اإلسكان”

المطوع يرعى الملتقى الخليجي للتخطيط االستراتيجي
المســـتدامة التنميـــة  الســـبيل لتحقيـــق أهـــداف  يناقـــش أفضـــل 

مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
تســـتضيف  المطـــوع،  محمـــد  الـــوزراء 
مملكة البحرين خال الفترة 4 ولغاية 5 
ديسمبر المقبل، أعمال الملتقى الخليجي 
االســـتراتيجي،  للتخطيـــط  الســـادس 
والذي تنظمه “أكت سمارت الستشارات 
العاقات العامة”، حيث سيكون المحور 
“تخطيـــط  الملتقـــى  ألعمـــال  الرئيـــس 

استراتيجي لتنمية مستدامة”.
العـــام  األميـــن  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
للملتقـــى فهـــد الشـــهابي: تمثـــل التنميـــة 
المســـتدامة هاجســـا دوليا، وقـــد أدركت 
الممكـــن  غيـــر  مـــن  أنـــه  الـــدول  جميـــع 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
مـــن دون تخطيـــط اســـتراتيجي ســـليم 

لهـــا. ومن هـــذا المنطلـــق، فقـــد قررنا أن 
نخصص الدورة السادســـة مـــن الملتقى 
الخليجي للتخطيط االســـتراتيجي؛ من 
أجـــل مناقشـــة أفضـــل الســـبل لتســـخير 
أجـــل  مـــن  االســـتراتيجي  التخطيـــط 
الوصول إلى تنمية مســـتدامة. وأضاف: 
أهـــداف  المتحـــدة  األمـــم  حـــددت  لقـــد 
التنمية المســـتدامة فـــي 17 هدفا. وفي 
هذا الملتقى سنســـلط الضـــوء على أهم 
اآلليات المتبعـــة دوليا؛ من أجل تحقيق 
تلك األهداف، وقد استعنا بمجموعة من 
الخبـــراء والمختصيـــن المعتمديـــن لدى 
األمـــم المتحـــدة؛ للوقوف علـــى تجارب 

مختلف الشعوب في هذا المجال.
ألعمـــال  العامـــة  األمانـــة  أن  وأوضـــح 
هـــذا الملتقـــى عمـــدت إلى رفع مســـتوى 

الكبيـــرة  لألهميـــة  فيـــه،   المتحدثيـــن 
فيـــه.  ســـتطرح  التـــي  للموضوعـــات 
ومـــن المتوقـــع مشـــاركة عـــدد مـــن كبار 
وأجهـــزة  الحكومـــة  فـــي  المســـؤولين 
الدولة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء 
الدولييـــن المعتمديـــن مـــن قبـــل األمـــم 
المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

وفـــي نهايـــة تصريحـــه، وجـــه الشـــهابي 
شـــكره للوزير المطـــوع، لرعايتـــه أعمال 
المتقـــى، كما ووجه دعوته للمهتمين من 
القطاعين العام والخاص، للمشاركة في 
هـــذا الملتقـــى، والمشـــاركة الفعليـــة في 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة. كما 
أوضح أنه يمكن للمهتمين االستفادة من 
العروض الخاصة للراغبين في المشاركة 
فـــي أعمـــال الملتقـــى مـــن المجموعـــات 

والطلبـــة والباحثين عن عمل، أو متابعة 
أخبـــار الملتقى على الموقـــع اإللكتروني 
أو   www.actsmartpr.com للملتقـــى 
مختلـــف  فـــي   GFSP6# الوســـم  علـــى 

وسائل التواصل االجتماعي.

محمد المطوع

المنامة - بنا

بن دينة: منصة ديناميكية لمواجهة التحديات البيئية 
جدد الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة محمـــد مبـــارك بـــن دينـــه حـــرص 
الهيئـــة علـــى إنشـــاء منصـــة ديناميكيـــة 
الخـــاص  والقطـــاع  الحكومـــات  تمكـــن 
والمنظمـــات الدولية من العمل والتعاون 
معا للتوصل إلى حلول مربحة لمواجهة 
التحديـــات البيئيـــة الحاليـــة مـــن خـــال 

استثمارات تجارية موجهة.
يجـــري  اليـــوم  هـــذا  عملنـــا  “إن  وقـــال: 
بالشـــراكة مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة 
والتـــي  )اليونيـــدو(،  الصناعيـــة  للتنميـــة 
يجمعنـــا معهـــا تاريـــخ طويـــل مـــن خلق 
المشـــاريع وتغييـــر حيـــاة النـــاس محليـــا 
وعالميا” مشيرا إلى أن “نموذج البحرين” 
يعتبـــر “نتيجـــة واضحة وبـــارزة لتعاوننا 
وعملنـــا الوثيق معهـــم على مر الســـنين، 
ويتـــم فـــي الوقـــت الحالـــي تطبيـــق هذا 
النموذج في 52 دولة حول العالم، حيث 
يدعم برنامج تنمية المؤسسات وترويج 

االستثمار”.
وأضـــاف بن دينـــه خال افتتـــاح مؤتمر 
االســـتثمارات المســـتدامة ألجندة 2030 
“نود من خال هذا المؤتمر بحث الســـبل 
التـــي يمكـــن لاســـتثمارات الذكيـــة فـــي 
التكنولوجيـــا الخضـــراء مـــن خالهـــا أن 
تســـاهم فـــي إدارة التنميـــة المســـتدامة 
وتشـــجيع  االقتصـــادي  النمـــو  وتعزيـــز 
االبتـــكار، ونأمـــل أن نتمكن مـــن اإلجابة 
علـــى هـــذا الســـؤال بمعيـــة المشـــاركين 
في هـــذا المؤتمـــر والذين يزيـــد عددهم 
عـــن 500 مشـــارك، مـــع الوضع فـــي عين 
االعتبار المواضيـــع المتعلقة بالتحديات 
اإلقليميـــة، والطاقـــة، والتغيـــر المناخي، 
وفعالية الموارد، ونمط الحياة والصحة”.

وأكـــد بـــن دينـــه حـــرص المجلـــس علـــى 
مواصلة العمل مـــع الجهات ذات العاقة 
واالســـتمرار كاعبيـــن دولييـــن فـــي حل 
المخـــاوف البيئية المذكـــورة في أهداف 

التنمية المســـتدامة رقم 7 و8 و11 و13، 
ودمج مجال كفاءة الموارد والتحديات 
الحيـــاة  ونمـــط  الصحـــة  مجـــال  فـــي 
الموضحـــة فـــي األهـــداف التنموية رقم 
3 و12، وتفعيـــل األهـــداف رقـــم 9 و17 
بشـــأن ريادة األعمال واالبتكار؛ من أجل 
تحقيق مســـتقبل أفضل وأكثر استدامة 

للجميع.
وينعقد مؤتمر االســـتثمارات المستدامة 
ألجنـــدة 2030 - االســـتثمار في الصناعة 
ضمـــن  أساســـية  كفعاليـــة  الخضـــراء، 
فعاليات المنتـــدى العالمي لرواد األعمال 
واالســـتثمار 2019 والـــذي يقام بالتزامن 
ألصحـــاب  عشـــر  الثامـــن  المؤتمـــر  مـــع 
فـــي  العـــرب  والمســـتثمرين  األعمـــال 
 13 حتـــى   11 الفتـــرة  خـــال  البحريـــن 

نوفمبر 2019.
يمكـــن  كيـــف  المؤتمـــر  ويتنـــاول 
تكـــون  أن  المســـتدامة  لاســـتثمارات 

ضرورية لتحقيق أهداف أجندة التنمية 
خـــال  مـــن   ،2030 للعـــام  المســـتدامة 
تســـريع االبتكار وتعزيـــز التكنولوجيات 
الخضـــراء، كمـــا يناقـــش المؤتمـــر الـــدور 
الذي يلعبه االبتـــكار وريادة األعمال في 

الدفع بالصناعات الرائدة.
وضم المؤتمر ممثلين رفيعي المســـتوى 
المجلـــس  عـــن  ممثلـــون  بينهـــم  مـــن 
مكتـــب  مـــع  بالتعـــاون  للبيئـــة  األعلـــى 
والتكنولوجيـــا  االســـتثمار  ترويـــج 
للتنميـــة  المتحـــدة  لـــدى منظمـــة األمـــم 

األمـــم  ومنظمـــة  )اليونيـــدو(  الصناعيـــة 
المتحـــدة للبيئة، وشـــركاؤنا في التنمية، 
والقطاعيـــن العـــام والخـــاص، والخبراء 

األكاديميين واإلقليميين.
ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة؛ حتى 
تتمكـــن الحكومـــات البلديـــة واإلقليمية، 
والمســـتثمرين  الدوليـــة،  والمنظمـــات 
والقطاع الخاص أن يجتمعوا؛ لمناقشـــة 
والمربحـــة  للتطبيـــق  القابلـــة  الحلـــول 
لمواجهـــة التحديـــات البيئيـــة من خال 

االستثمارات التجارية.

المشـــاركون  يخـــرج  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الملموســـة  التجاريـــة  الفـــرص  بتحديـــد 
فـــي االســـتثمارات البيئيـــة، والتـــي قـــد 
تـــؤدي إلـــى انطاق مشـــاريع تابعـــة بين 
اليونيدو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

والحكومات والقطاع الخاص.
ويتطرق المؤتمر إلى مواضيع عدة فيما 
يحقـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة من 
بينهـــا التحديات اإلقليمية والنقاط التي 
ســـيتم التركيـــز عليهـــا لمعالجـــة القضايا 
المفـــرط  االســـتخدام  مثـــل  اإلقليميـــة 
للطاقـــة، وندرة الميـــاه، وإدارة النفايات، 
وبطالـــة  والتلـــوث،  المناخـــي،  والتغيـــر 
للتكنولوجيـــا  يمكـــن  وكيـــف  الشـــباب، 
لمعالجـــة  حلـــوال  توفـــر  أن  الخضـــراء 
األنظمـــة، حيـــث إن التحديـــات البيئيـــة 
بشـــكل  معالجتهـــا  ويجـــب  مترابطـــة 

منهجي وليس واحدة تلو األخرى.

المنامة- بنا

صوت المواطن في )عراد(
Û  نشرت “الباد” أخيرا على موقعها في تطبيق االنستغرام

تصريحا مهما لعضو المجلس البلدي عن قرية عراد أحمد 
المقهوي، ذكر فيه الحال المزري الذي وصل إليه األهالي 
هنالــك بســبب الروائــح الُمقــززة الصــادرة عــن شــبكات 
المجاري، والتي يؤكد هو وجمع منهم، بأنها بسبب فشل 
الُمقــاول الــذي تعاقدت معه الــوزارة ألن يؤدي عمله كما 

يجب.

Û  انتشــار عــن  أخــرى  معلومــات  أيضــا  حمــل  التصريــح 
لبيــوت  ذلــك  بســبب  ووصولهــا  والحشــرات  القــوارض 
الناس، وبان هذه الباكج )الروائح والقوارض( دفع بعض 
األهالــي إلبــداء الرغبــة ببيــع منازلهم ومغــادرة عراد إلى 

مناطق أخرى.

Û  وما بين ما يحدث في عراد والذي نفته الوزارة باتصال
تلقيته من إحدى المســئولين بقسم اإلعام هنالك، نؤكد 
مجــددا ضــرورة إعادة النظر بشــكل جذري آللية تواصل 
الــوزارات الخدمية مع المواطنيــن ومع أعضاء المجلس 
البلــدي فيمــا يخص المواضيــع العاجلة التــي تهمهم غير 

قابلة التأجيل، وآلية حلها بالسرعة المرجوة.

Û  المــكان البحرينيــة دائمــا وأبــدا  وكمــا كانــت الصحافــة 
الرحب والحاضن للجميع، بنقل مشــاكلهم واحتياجاتهم 
ومطالبهــم، يتوجب أن تكون هــي الخيار األخير، وليس 
األول لذلــك، لكنهــا وبســبب مــن يتعثــر فــي أداء واجبه، 
ويتلــكأ، باتــت خيــارا أول وحاســما فــي المكاشــفة وفي 
الكبــس علــى المتخاذليــن، وفــي إيصــال حقــوق النــاس 

ومطالبهم.

Û  كلكــم راع وكلكــم مســئول علــى رعيتــه، نذكــر بهــا كل
مســئول فــي األشــغال وغيرهــا مــن الــوزارات، ومن كان 
يجد بنفســه عــدم األهلية بأداء عملــه، فليترك المناصب 

لمن يستحقها.

Û  أحمــد الجــريء  البلــدي  للعضــو  شــكري  أقــدم  ختامــا، 
المقهــوي والــذي بــات الصــوت الناطــق والجاهــر ألهالــي 
عراد على جهوده ومتابعته، وأدعو المسئولين لانصات 

لمطالب المواطنين هنالك فورا وبا إبطاء.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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بداية، كيف تقرأ تطور مسار  «
العالقات البحرينية الروسية؟

مـــا نـــراه اليـــوم، هـــو أن هنـــاك عزيمـــة 
حقيقيـــة ألن تكـــون العالقات الروســـية 
البحرينيـــة فـــي أوج حاالتها من التطور 
المســـتويات  أعلـــى  وعلـــى  والتعـــاون 
السياســـية بكال البلدين، هـــذه اللقاءات 
المســـتمرة والمتبادلة أعطت زخما لهذه 
العالقـــات وإضافـــة، ونحـــن كمؤسســـة 

دينية نكمل هذا االطار العام.
ونهتـــم كمنظمـــات دينيـــة ألن نقوي من 
هـــذا الحـــراك بما فيـــه مصلحـــة البلدين 
الشقيقين، والحمد لله كانت هناك زيارة 
مثمـــرة قبـــل 4 أعـــوام من قبـــل مجلس 
إلـــى مملكـــة  المفتيـــن لروســـيا  شـــورى 
الُمفتـــي راوي عيـــن  برئاســـة  البحريـــن 
الديـــن والتي أثمرت حينهـــا بالكثير من 

النتائج واالتفاقات الُمثمرة.
وفي خالل هذه الزيارة، تشرفنا بمقابلة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وتحدثنا مع جاللته 
عن العالقات الروسية البحرينية وسبل 
الدفع بها قدمـــًا، كما كان لدينا توافقات 
مع المجلس األعلى للشـــؤون اإلسالمية 
ممثلة بالشيخ عبدالرحمن بن محمد آل 
خليفة، حيث تـــم توقيع اتفاقية تفاهم 
وتعاون لتبادل زيـــارات الوفود المعنية 

بالشؤون اإلسالمية.
هـــو  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  أن  وأضـــاف 
عضـــو في لجنـــة الرؤية االســـتراتيجية 
الروســـية مـــع العالـــم اإلســـالمي، وهـــي 
اللجنـــة التي يرأســـها رئيـــس جمهورية 
تترســـتان روســـتام ميخانيـــوف وهـــي 
رئاســـة عهـــدت اليـــه مـــن قبـــل الرئيس 

الروسي فيالديمير بوتن.
واشـــار إلـــى أن تلـــك اللجنـــة يدخل في 
عضويتهـــا كبار الشـــخصيات من الدول 
اإلســـالمية وتهـــدف لتطويـــر العالقـــات 

بين روسيا والدول اإلسالمية.

هل هنالك أواصر تعاون سابقة  «
في الحقل الديني بين البلدين؟

بـــكل تأكيـــد، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال 
رعايـــة جاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة للمســـابقة الدوليـــة للتـــالوة 
وتحفيـــظ القـــرآن الكريـــم التـــي نظمت 
في موسكو العام 2017 وسميت حينها 
باســـم جاللته، وهي للتوضيح مســـابقة 
ســـنوية يشـــارك فيها قـــراء وحفظة من 

شتى أنحاء العالم وبإجمالي 40 دولة.
وأشـــار في هـــذا الجانب، إلى أنه ســـبق 

وأن تســـلمنا من قبل مملكـــة البحرين 

بزيارة سابقة العام 2017، هدية نفيسة 
 10 وبعـــدد  البحريـــن”  “مصحـــف  هـــي 
اآلالف نســـخة، حيث تـــم توزيعها على 
المســـاجد فـــي جميـــع أقطـــار جمهورية 
نقـــدره  أمـــر  وهـــو  االتحاديـــة،  روســـيا 

لجاللة الملك وللبحرين قيادة وشعبا.
كمـــا تـــم إهداؤنـــا مجموعـــة كبيـــرة من 
الكتب اإلسالمية المهمة والثرية والتي 
تمثل أمهات المراجع اإلسالمية المهمة، 
وهي اهداء من المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـالمية فـــي البحريـــن إلـــى المركـــز 
الثقافـــي االســـالمي فـــي موســـكو، هذه 
الكتب ال تزال موجودة، ويســـتفيد منها 
الكثير مـــن العلماء والباحثيـــن والطلبة 

الدارسين في الشؤون اإلسالمية.
وأوضـــح أنـــه وضمـــن االتفاقيـــة التـــي 
وقعـــت مـــع المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـالمية، كان البنـــد الرئيـــس للعمـــل 
بشكل مشـــترك معه لنشـــر قيم اإلسالم 

الصحيحة ومنها التعايش والوئام 
وحســـن الجـــوار، ونبـــذ العنف 

والكراهية، والعداء لآلخر.
اإلطـــار،  هـــذا  وضمـــن 

مـــع  نتعـــاون  نحـــن 
البحرين  مملكـــة 

في نشر القيم 
لســـمحة  ا
م  ســـال لإل
لحنيـــف  ا
لتـــي  ا و
تـــي  يأ

ضمـــن 
سياســـة 

المملكة بهذا الجانب.

كيف هي التجربة الروسية لحفظة  «
القرآن الكريم وتدريس علومه؟

لدينا كثير من الحفظة والمرتلين الروس، 
والذين نهتم بأن يشاركوا في قرابة 20 
مسابقة دولية في حفظ القرآن وترتيلة، 
ومنهـــا في البحريـــن، ولقد فـــاز أحدهم 

فـــي المرتبـــة 
نية  لثا ا

بإحدى هذه المسابقات في المنامة قبل 
سنوات عدة.

منـــذ  الروســـية  الدولـــة  اهتمـــت  ولقـــد 
العـــام 1991 بأن تفتـــح لنا األبواب على 
مصراعيها، وتساعد أبناءنا على تطوير 
الكريـــم  القـــرآن  حفـــظ  فـــي  مهاراتهـــم 
وتجويده، وفي المشـــاركة بالمســـابقات 
المحليـــة والدوليـــة، وتنظيـــم األحداث 

الكبرى المتعلقة بهذا الشأن.
لدينا في روســـيا حـــوار متطور وناضج 
بيـــن األديـــان، ولدينـــا مجلـــس خـــاص 
في التعـــاون ما بين الديانـــات، ويمثل 
الديانات األربع الرئيسة وهي اإلسالم، 
المســـيحية، البوذيـــة، واليهودية، وهو 

تحت رعاية الرئاسة الروسية نفسها.
كما أن للرئيس فالديمير بوتين مجلســـا 
خاصـــا يلتقي فيـــه بين حيـــن وآخر مع 
بحديـــث  وممثليهـــم،  األديـــان  رؤســـاء 

شفاف ومنفتح وديمقراطي.

هل هنالك تجربة معينة  «
استوقفتكم في البحرين؟

تجـــارب  هنـــاك  بالتأكيـــد، 
بحرينيـــة عديـــدة ورائعـــة 
أولهـــا مركـــز الملك حمد 
للتعايـــش  العالمـــي 
السلمي والذي يعتبر 
نابضـــة  باكـــورة 
المنطقـــة  فـــي 
ونحـــن  كلهـــا، 
نـــدرس عمـــل 
المركـــز  هـــذا 
بالغ  باهتمام 
ج  نحتـــا و
ه  لفكـــر
لمســـتنير  ا

والرائـــد، بـــل إن هنـــاك توجـــه ألن نعقـــد 
بمشـــاركة  روســـيا  فـــي  كبيـــرا  مؤتمـــرا 
والتعايـــش  التســـامح  عـــن  بحرينيـــة 

الديني.
إلـــى ذلك، هنـــاك كذلك مركز الدراســـات 
الماليـــة اإلســـالمية فـــي المنامـــة ولدينا 
وشـــراكات  معـــه،  متعـــددة  اتفاقيـــات 
المعاييـــر  مركـــز  باعتبـــاره  متعـــددة، 

األساسية للصيرفة اإلسالمية.
ونهتـــم ألن نأخـــذ التجربـــة البحرينيـــة 
الرائـــدة فـــي حقـــل المصـــارف والبنـــوك 
اإلســـالمية، وننقلها إلى روسيا، وهنالك 
اهتمامـــات حقيقية بالوقـــت الراهن في 
البنـــك المركـــزي الروســـي لقـــراءة هـــذه 
لكنـــه  بهـــا،  والعمـــل  المميـــزة،  التجربـــة 
بالمقابـــل أمـــر يســـتلزم تغييـــر وتعديـــل 

بعض القوانين لدينا.

زيارتكم هذه هي زيارة تحضيرية  «
لحدث مهم سيكون في 25 من 

الشهر الحالي وهو المعرض 
األول للمنتجات الروسية تحت 

عنوان “صنع في روسيا”، كيف 
تنظرون لهذا المعرض وألهدافه؟

المعـــرض يأتـــي كخطـــوة مثمـــرة نحـــو 
األمـــام بتعزيـــز العالقـــات بيـــن البلديـــن 
دينيـــة  كمؤسســـة  ونحـــن  الصديقيـــن، 
نهتـــم بتعزيـــز العالقـــات بيـــن مســـلمي 
روسيا بشكل عام، واخوانهم في مملكة 
البحرين، ليس باالتجاه الديني فحسب، 
بل فـــي كل االتجاهات، منهـــا المجاالت 
والثقافيـــة  والتجاريـــة  السياســـية 
والتعليمي والتي تأتي ضمن نشـــاطاتنا 

منها هذه المعرض.

ما أهم القطاعات التجارية التي  «
ستشارك في المعرض؟

سيكون هناك ممثلون لقطاعات معالجة 
صديقـــة  التقنيـــات  باســـتخدام  الميـــاه 
)األقمشـــة  التجزئـــة  قطاعـــة  للبيئـــة، 
واألزياء(، قطـــاع النفط والغاز، مصنعي 
الموارد الزراعيـــة واالطارات الصناعية، 
مـــوردي المواد البيولوجيـــة والكيمائية، 
مـــواد البنـــاء، المـــواد الغذائيـــة، المـــواد 
العضوية للمواد الغذائية ومستحضرات 
التجميـــل، منتجـــات الدواجـــن واللحوم 
الحالل، موردي المعدات الطبية، أنظمة 

تقنية المعلومات الخاصة باألمن.
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قالت شؤون البلديات، في وزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
تعقيبـــا علـــى مـــا ورد فـــي مقـــال الزميـــل 
اسامة الماجد تحت عنوان “أشجار ميتة 
منذ سنوات في الشوارع .. أين المتابعة”، 
إنها أعـــدت منظومـــة متكاملـــة لالهتمام 
والمحافظـــة  الخضـــراء  بالمســـطحات 
عليها من خـــالل اإلدارة العامة للخدمات 
البلدية المشتركة، وكذلك من خالل عمل 
البلديـــات وأمانـــة العاصمـــة تمثلـــت فـــي 
زيادة نســـبة التشـــجير والصيانة الدورية 
المتابعـــة  علـــى  والعمـــل  الـــري  ألنظمـــة 
المستمرة للمواقع التي تشهد بين الحين 
واآلخـــر جفـــاف المزروعـــات ومعالجتهـــا 
علـــى الفور، باإلضافة إلى تهذيب وتقليم 

األشـــجار والنخيل فـــي الشـــوارع العامة 
بشكل دوري ومستمر. 

كما أوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز 
جهودهـــا فـــي مجـــال التنميـــة الحضرية 
وزيـــادة  بالبيئـــة  لالرتقـــاء  المســـتدامة 
الرقعـــة الخضراء واســـتمرارها في تنفيذ 
بأعمـــال  المتعلقـــة  التطويريـــة  برامجهـــا 
الزراعـــة والتجميـــل والتـــي تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز جـــودة وكفاءة مســـتوى خدماتها 

المقدمة للمواطنين والمقيمين. 
كمـــا أكـــدت أن جـــزء مـــن اســـتراتيجية 
نســـبة  بزيـــادة  االهتمـــام  هـــو  الـــوزارة 
وطـــرح  البحريـــن  وتخضيـــر  التشـــجير 
بيئـــة  توفـــر  الـــذي  المشـــاريع  مـــن  عـــدد 
الشـــوارع  بتشـــجير  والعنايـــة  خضـــراء 

العامـــة والداخليـــة للحفاظ علـــى المنظر 
الجمالي والبيئي كجزء من أولوياتها في 
تحقيق التنمية المســـتدامة فـــي المملكة 

بصيانـــة181  ســـنويا  الـــوزارة  تقـــوم  إذ 
حديقة ومنتزه عام موزعة على مختلف 

المحافظات.

امـــا فيمـــا يتعلـــق بالنقـــاط التـــي ذكرهـــا 
الكاتـــب فـــي المقـــال، فاوضحت شـــؤون 
البلديـــات أنه يتم المتابعة وبصفة دورية 
والزراعـــة  والتقليـــم  التشـــجير  ألعمـــال 
علـــى شـــارع بغـــداد حيـــث أن األشـــجار 
التي قامـــت البلدية بزراعتهـــا هي بحالة 
األشـــجار  لبعـــض  بالنســـبة  أمـــا  ممتـــازة، 
القديمـــة جـــدا الواقعة على هذا الشـــارع 
فتتـــم صيانتهـــا من فترة إلـــى أخرى من 
قبل البلدية، والبعض اآلخر تمت زراعتها 
بعـــض  وقـــوف  وأن  األهالـــي،  قبـــل  مـــن 
الســـيارات علـــى المزروعـــات تعيـــق غالبا 
أعمـــال الري والصيانة في بعض المواقع. 
حيـــث توجد لدى البلديـــة خطة متكاملة 

لتطوير كافة المواقع والميادين. 
كما اشارت إلى أن هناك مشروع لتشجير 

حـــدود  فـــي  القـــدس  شـــارع  وتجميـــل 
العاصمـــة تـــم طـــرح المناقصـــة الخاصـــة 
بذلـــك وتقييمهـــا وســـوف يتـــم البدء في 
العمل حال اســـتكمال إجراءات الترسية، 
أمـــا الجـــزء الواقع من شـــارع القدس في 
المحافظة الجنوبيـــة قد تم تجميله على 

مراحل. 
أمـــا بخصوص نصب الشـــالل الواقع عند 
تقاطع الصقر، نفيدكم  بأن هناك مشروع 
لتطوير التقاطع مع إنشـــاء جسر في تلك 
المنطقة، وبالتالي ستشرع الوزارة خالل 
الفتـــرة القادمـــة إلى إزالة نصب الشـــالل 
لتهيئـــة الموقـــع لتنفيذ أعمال المشـــروع، 
ونقله إلى موقـــع قريب، حيث أن صيانة 
وغيـــر  مكلفـــة  ســـتكون  الشـــالل  نصـــب 

مجدية في الوقت الحالي.

“البلديــات” تعقيبــا علــى مقــال “أشــجار ميته منذ ســنوات فــي الشــوارع.. أيــن المتابعة”

صيانة المزروعات وفق برنامج زمني ومناقصة لتجميل شارع القدس

ــن الــــروس”:مــــوســــكــــو تـــدعـــم حــــــوار األديــــــان ــي ــت ــف ــم ــب رئـــيـــس ال ــ ــائ ــ “ن

عباسوف متحدثا لـ “البالد”

نتعاون مع البحرين لنشر القيم السمحة لإلسالم الحنيف

التطور حاالت  أوج  في  البحرينية  الروسية  العالقات  تكون  ألن  حقيقية  عزيمة 

قال النائب األول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا واإلدارة الدينية لمسلمي روسيا االتحادية روشان عباسوف إن مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
السلمي هو باكورة نابضة في المنطقة كلها، موضحًا أن لديه اهتماما بدراسة عمل هذا المركز ونقلها إلى روسيا.

وأوضــح عباســوف فــي حــوار أجرتــه معــه “البالد” من مقــر اقامته في المنامــة أن العالقات البحرينية الروســية فــي أزهى مراحلها، وأن معــرض “صنع في 
روسيا” المزمع اقامته في البحرين نهاية الشهر الجاري يأتي في اطار الدفع بالعالقات بين البلدين نحو مزيد من االزدهار والتعاون.

وأضــاف “كمؤسســة دينيــة نهتــم بتعزيــز العالقــات مــا بين مســلمي روســيا بشــكل عام، واخوانهــم في البحريــن، ليس باالتجــاه الديني فحســب، بل في كل 
االتجاهات، منها المجاالت السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية والتي تأتي ضمن نشاطاتنا ومنها هذه المعرض”. وفيما يلي نص اللقاء.

مرتلين القرآن 
الروس يشاركون 
في 20 مسابقة 
دولية بينها في 

البحرين

نهتم بأخذ تجربة 
المملكة في 

مجال الصيرفة 
االسالمية 

لموسكو



local@albiladpress.com

الخميس 14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع األول 1441 - العدد 4048
12
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سفير البحرين يسّلم أوراق اعتماده لحاكمة نيوزلندا
البلديـــن بيـــن  الصداقـــة  أواصـــر  توطيـــد  علـــى  حريصـــة  المملكـــة 

تســـّلمت الحاكمـــة العامـــة لنيوزلنـــدا 
باتســـي ريـــدي، اليـــوم، أوراق اعتماد 
ســـعادة الدكتور محمد غســـان محمد 
عدنان شـــيخو، كســـفير فـــوق العادة 
مفوض لمملكة البحرين لدى نيوزلندا 

المقيم في جاكرتا.
وخـــال اللقـــاء، نقل الدكتـــور محمد 
غســـان محمد عدنان شـــيخو تحيات 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفـــة وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفة، إلـــى الحاكمة العامة 
بموفـــور  لهـــا  وتمنياتهـــم  لنيوزلنـــدا، 

الصحـــة والعافية، ولشـــعب نيوزلندا 
الصديق بمزيد من التطور والرخاء.

العامـــة  الحاكمـــة  أعربـــت  وقـــد   
لمملكـــة  تمنياتهـــا  عـــن  لنيوزلنـــدا 
وشـــعًبا  وحكومـــًة  ملـــًكا  البحريـــن 
فـــي  الرفعـــة واالزدهـــار  مـــن  بمزيـــد 
كافة المجـــاالت، متمنيًة للســـفير كل 
التوفيـــق والنجاح في مهام عمله بما 
يخدم العاقـــات الثنائية القائمة بين 

البلدين الصديقين.
حـــرص  الســـفير  أكـــد  جانبـــه،  مـــن   
مملكـــة البحرين علـــى توطيد أواصر 
مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة  الصداقـــة 
واالرتقـــاء  ونيوزلنـــدا  البحريـــن 
بعاقات التعاون الثنائي في مختلف 
المجـــاالت بما يعـــود بالخير والمنفعة 

على البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

تســّلمت رئيســة جمهوريــة نيبــال الديمقراطيــة االتحاديــة بيديــا ديفــي 
كســفير  القعــود،  محمــد  عبدالرحمــن  الســفير  اعتمــاد  أوراق  بهانــداري، 
مملكــة البحريــن لدى جمهورية نيبال الديمقراطيــة االتحادية المقيم في 

نيودلهي.

 ونقـــل الســـفير عبدالرحمـــن محمد 
تحيـــات  اللقـــاء  خـــال  القعـــود، 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  حضـــرة 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان ال خليفة وولي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، إلى رئيســـة جمهورية نيبال 

الديمقراطية االتحادية بيديا ديفي 
بـــدوام  لهـــا  وتمنياتهـــم  بهانـــداري، 
الصحة والعافية، ولجمهورية نيبال 
وشـــعبها  االتحاديـــة  الديمقراطيـــة 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
 وأشـــاد الجانبـــان بمســـار عاقـــات 
البلديـــن،  بيـــن  القائمـــة  الصداقـــة 
معربيـــن عـــن تطلعهم إلـــى االرتقاء 
بالعاقات الثنائية إلى آفاق أوســـع، 
المشـــتركة  الطموحـــات  يلبـــي  بمـــا 

للبلدين والشعبين الصديقين.

رئيسة نيبال تتسلم أوراق اعتماد 
سفيرنا لدى كاتماندو

القائد: مواكبة تطبيقات الذكاء والثورة الصناعية الرابعة
علـــى هامـــش مشـــاركته فـــي “مؤتمـــر أصحـــاب األعمـــال والمســـتثمرين العـــرب”

قال الرئيس التنفيـــذي لهيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمد القائد إن 
تبنـــي البحريـــن للتحول الرقمي ســـيعزز 
قدرتهـــا علـــى مواكبـــة تطبيقـــات الذكاء 
االصطناعـــي في خضم التوجـــه العالمي 
لتبني ما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة 
مـــن تقنيـــات مبتكـــرة، مؤكـــدا أثـــر ذلـــك 
وأداء  فاعليـــة  زيـــادة  علـــى  وانعكاســـه 
مختلف القطاعـــات بفضل االعتماد على 
تســـهيل  بغيـــة  الحديثـــة؛  التكنولوجيـــا 

تقديم الخدمات والمعامات.
بالجلســـة  مشـــاركته  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
النقاشـــية الرابعـــة تحت عنـــوان “الثورة 
الصناعيـــة الرابعة والذكاء االصطناعي”، 
والتي عقدت على هامش الدورة الثالثة 

األعمـــال  لـــرواد  العالمـــي  “المؤتمـــر  مـــن 
واالســـتثمار” ضمـــن أعمال اليـــوم الثالث 
للمؤتمر الثامن عشـــر ألصحـــاب األعمال 
والمســـتثمرين العرب،  حيث أشار القائد 
إلـــى أن المملكـــة مـــن أوائـــل الـــدول في 
المنطقـــة التـــي تبنـــت مبـــادرات وطنيـــة 
متميـــزة في مجال التقنية واستشـــرافها 
لمستقبله الواعد، بفضل الدعم واالهتمام 
الـــذي يوليه عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة لقطاع 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت، والـــذي 
تمثـــل جليـــا فـــي تهيئـــة البنـــى التحتية 
التقنية واعتماد القوانين الخاصة بقطاع 
الشـــاملة  السياســـات  وإقـــرار  التقنيـــة، 
التـــي تعنـــى بتفعيـــل ومواكبـــة كافـــة ما 

تحمله من مســـتجدات تقنية مستقبلية، 
والحـــرص علـــى ترســـيخ ونشـــر الثقافة 
وتوعيتهـــم  األفـــراد  بيـــن  اإللكترونيـــة 
التطبيقـــات  الســـتخدام  المســـتمرة 
والبرامج الحديثة وتطويع التكنولوجيا 

المتطورة لتمكين المؤسسات الحكومية 
الحلـــول  مـــن  لاســـتفادة  والخاصـــة؛ 
التقنيـــة لتقديم خدماتها بطرق ميســـرة 
وبخطوات سريعة وتقديم أوجه الدعم؛ 

لضمان مواكبتها للتقنيات الحديثة.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

تأييد سجن متدرب على استعمال األسلحة والمفرقعات 5 سنوات
أيـــدت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
إلـــى  باالنضمـــام  مـــدان  معاقبـــة  األولـــى 
جماعـــة إرهابية والتدرب على اســـتعمال 
مختلف أنواع األســـلحة والمتفجرات في 
معســـكرات تابعة إلى حـــزب هللا العراقي، 
إذ قـــرر بتدربـــه علـــى اســـتعمال قذائـــف 
 RPGو PKCالهـــاون و”الكاشـــينكوف” و
والقناصـــة، وتم القبـــض عليه حال عودته 
للباد قادما من إيران؛ وذلك بسجنه لمدة 
5 سنوات وشـــهر واحد عما أسند إليه من 

اتهامات.
فـــي حيـــن لـــم يســـتأنف باقـــي المتهميـــن 
الثمانيـــة والذيـــن صـــدرت بحقهـــم أحكام 

بالسجن 5 سنوات لكل منهم.
وتشـــير التفاصيل حســـبما جاءت بأوراق 
القضيـــة إلى أن معلومات كانت قد تلقتها 
إدارة المباحث الجنائية من مصادر سرية، 

مفادهـــا أن بعـــض العناصـــر ســـافروا إلـــى 
العـــراق لتلقـــي التدريبات العســـكرية على 
أنـــواع األســـلحة والمتفجـــرات؛  مختلـــف 
بهدف القيـــام بأعمال إرهابيـــة في مملكة 
البحرين. وبالتحري حول تلك المعلومات 
تم التوصل إلى أن المتهم الثاني عمد إلى 
تجنيد المتهـــم األول “المســـتأنف”، والذي 
سافر إلى العراق في العام 2017 بتنسيق 
مـــن الثاني ليتلقى تدريبات عســـكرية في 
معســـكرات تابعة لما يسمى بكتائب حزب 

هللا العراقي.
كمـــا تـــم إدراج المســـتأنف تنظيميا تحت 
كل من المتهمين الثالث والرابع - شقيقين 
- ليتلقى التعليمات والتكليفات منهما فور 
عودتـــه إلى المملكة كونـــه قد غادر إيران، 
وبمجرد وصوله الباد تبين أنه كان قادما 

من دولة أوروبية، فتم القبض عليه.
وبالتحقيـــق مع المســـتأنف قرر أنه ســـافر 
فـــي العـــام 2017 إلـــى إيـــران بعـــد القبض 

علـــى مجموعـــة مـــن أصدقائـــه، ورفـــض 
العـــودة خوفا مـــن اعتـــراف أحدهم عليه، 
لـــذا فقد مكـــث برفقة المتهـــم الثاني الذي 
عـــرض عليـــه فكـــرة الســـفر للعـــراق لتلقي 
ذلـــك،  علـــى  تدريبـــات عســـكرية فوافـــق 
وبالفعـــل التقى به فيها في مدينة كرباء، 
وهناك توجها إلى شقة سكنية شاهد فيها 
المتهمين الثالث والرابع حسب اعترافاته.
وأضـــاف أنـــه بعـــد يوميـــن مـــن وصولـــه 
تواصل مع شخص عراقي لبدء التدريبات 
والمعاينـــة  الشـــخصي  لألمـــن  النظريـــة 
والمراقبة وعلى كيفية اســـتخدام ســـاح 

الهاون وتصنيع العبوات المتفجرة.
وتابـــع، كما أنـــه باشـــر التدريبـــات العملية 
و “الكاشـــينكوف”  مثـــل  أســـلحة  علـــى 
PKC والقناصة وRPG، كما صنع عبوتين 
متفجرتين من نوع “ستايت ومخروطة” 
انتهـــاء  وفـــور  إحداهمـــا،  بتفجيـــر  وقـــام 
التدريبات توجه مجددا إلى إيران، ومنها 

ســـافر إلى دولة أوروبية قـــرر العودة منها 
إلـــى المملكـــة، ومـــا إن وصل البـــاد حتى 

ألقي القبض عليه.
العامـــة  اإلدارة  بتقريـــر  للمحكمـــة  وثبـــت 
لمكافحـــة الجرائـــم اإللكترونيـــة مـــن أنـــه 
المضبـــوط  المحمـــول  الهاتـــف  بفحـــص 
بحوزة المســـتأنف تبين أنـــه يحتوي على 
صـــور شـــخصية ومقاطـــع فيديـــو إباحية 
وصـــور لمواقع جغرافيـــة لمملكة البحرين 
ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة، وأنه بفحص 
القـــرص الصلـــب المضبـــوط بحوزته تبين 
أنـــه يحتـــوي علـــى صـــور تخـــص أعمـــال 
 2011 ســـنة  وأحـــداث  وتخريـــب  شـــغب 
ومقاطـــع فيديـــو ألعمال شـــغب وتخريب 

ومظاهرات ومقاطع فيديو إباحية.
كما أكدت التحريات عن اشتراك المتهمين 
من الخامـــس وحتى التاســـع في عمليات 
تجنيد الشباب البحريني لتلقي التدريبات 

العسكرية في إيران.
أن  تضمنـــت  التحريـــات  أن  وأضافـــت 
فـــي  تنظيميـــا  إدراجـــه  تـــم  المســـتأنف 
الجماعـــة تحـــت المتهمين الثالـــث والرابع 
أن  علـــى  البحريـــن،  خـــارج  المتواجديـــن 
عودتـــه  حـــال  التعليمـــات  منهمـــا  يتلقـــى 
إرهابيـــة  عناصـــر  وتجنيـــد  للبحريـــن 
بمطـــار  عليـــه  القبـــض  فتـــم  لمعاونتـــه، 

البحرين حال وصوله الباد.
وكانـــت أحالـــت النيابـــة العامـــة المتهمين 
التســـعة، الذين تتـــراوح أعمارهم بين 20 
و32 عامـــا، للمحاكمة على اعتبار أنهم في 

غضون العام 2017، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمـــون جميعا: انضمـــوا وآخرون 
بـــأن  إرهابيـــة  جماعـــة  إلـــى  مجهولـــون 
انخرطـــوا ضمن عناصرها ومارســـوا معها 
أنشطتها اإلرهابية وفق المخطط المحدد 
لهـــم، وقـــد تولـــى المتهـــم الثانـــي تجنيـــد 
المتهـــم  مـــن ضمنهـــم  الجماعـــة،  عناصـــر 

األول “المستأنف”، وذلك في إطار تحقيق 
األغـــراض  بتلـــك  علمهـــم  مـــع  أغراضهـــا 

اإلرهابية.
ثانيا: المتهم األول “المستأنف”:

األســـلحة  اســـتعمال  علـــى  تـــدرب   -  1
العـــراق  جمهوريـــة  فـــي  والمفرقعـــات 
بمعســـكر كتائب حزب هللا العراقي بقصد 

ارتكاب جرائم إرهابية.
2 - حـــاز وأحـــرز صـــور ومقاطـــع إباحيـــة 

بداخل هاتفه النقال والقرص الصلب.
بطـــرق  اشـــترك  الثانـــي:  المتهـــم  ثالثـــا: 
مـــع  والمســـاعدة  واالتفـــاق  التحريـــض 
المســـتأنف علـــى تدريبـــه علـــى اســـتعمال 
األسلحة والمفرقعات في العراق، بمعسكر 
كتائب حـــزب هللا العراقي، بقصد ارتكاب 
جرائم إرهابية، بأن خلق لديه فكرة السفر 
وســـاعده بأن تكفل بتوفير تذكرة الســـفر 
وســـكنه وتنقاتـــه والوصـــول إلـــى أماكن 

التدريب.

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف 
وافديــن مدانيــن بحيــازة وإحــراز كمية تقدر بـــ2 كيلوجرام 
وأيــدت  تعاطيهــا،  أو  بيعهــا  قصــد  دون  الهيرويــن  مــن 
معاقبتهما بالســجن لمدة 7 ســنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 
5000 دينــار، وأمــرت بإبعــاد المتهمين نهائيا عــن البالد بعد 

تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات.

وتشـــير التفاصيل إلى ورود 
أول  مـــازم  إلـــى  معلومـــات 
بـــإدارة مكافحـــة المخدرات، 
تحرياتـــه  أكدتهـــا  والتـــي 
حيـــازة  تضمنـــت  الســـرية، 
كميـــة  المســـتأنفين  وإحـــراز 
كبيـــرة مـــن مـــادة الهيرويـــن 
المخـــدرة فـــي غيـــر األحوال 

المرخص بها قانونا.
إذنـــا  الضابـــط  فاســـتصدر 
مـــن النيابـــة العامـــة لتفتيش 
شـــخصهما ومســـكنها، ونفاذا 
إلـــى  انتقـــل  اإلذن  لذلـــك 
وبتفتيشـــه  يقيمـــان،  حيـــث 
عثـــر  األول  للمســـتأنف 
نقـــدي  مبلـــغ  علـــى  بحوزتـــه 

ومـــا  دينـــارا   173.5 وقـــدره 
يعـــادل 12 دينـــارا مـــن عملة 
خليجية، كما عثر بمســـكنهما 
علـــى  يحتـــوي  كيـــس  علـــى 
كميـــة مـــن المســـحوق ثبـــت 
معمليـــا أنها لمـــادة الهيروين 
المخـــدرة، والتي بلغ وزنها 2 

كيلوجرام.
العامـــة  النيابـــة  وقـــد كانـــت 
علـــى  للمحكمـــة  أحالتهمـــا 
 12 بتاريـــخ  أنهمـــا  اعتبـــار 
بغيـــر  حـــازا   ،2019 ينايـــر 
قصـــد اإلتجار أو التعاطي أو 
االســـتعمال الشـــخصي مادة 
الهيرويـــن المخـــدرة في غير 
األحوال المرخص بها قانونا.

7 سنوات لوافدين حازا كيلوي 
“هيروين” بقصد غير االتجار

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

“هيئة المعلومات”: األجانب أكثر من البحرينيين بنحو 124 ألًفا
17 ألًفـــا و241 موظًفـــا أجنبيًّـــا فـــي المملكـــة

كشـــفت إحصائيـــة رســـمية صـــادرة عـــن 
هيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
مملكـــة  ســـكان  عـــدد  إجمالـــي  أن  عـــن 
البحريـــن حتـــى عـــام 2018 يقـــدر بنحو 
عـــدد  نســـمة، حيـــث شـــّكل   1,503,091
ـــا  بحرينيًّ و417  ألًفـــا   689 البحرينييـــن 
ا مقيًما في  مقابـــل 813 ألًفـــا و377 أجنبيًّ

مملكة البحرين.
 وتكشـــف البيانـــات بـــأن عـــدد الســـكان 
األجانـــب أكثر مـــن عـــدد البحرينيين أي 
ـــا، فيما  بفـــارق بلـــغ 123ألًفـــا و960 أجنبيًّ
ا خال  كان عددهم نحو 759,019 أجنبيًّ
ألًفـــا و358   54 2017، وزاد بنحـــو  عـــام 

ا خال عام 2018. أجنبيًّ
بلـــغ  فقـــد  الرســـمية،  األرقـــام  وبحســـب 
عـــدد العامليـــن البحرينييـــن حســـب آخر 

إحصائية لعام 2018 لدى منصة البحرين 
للبيانـــات المفتوحة 17 ألًفا و861 عاماً، 
وعـــدد العاملين غيـــر البحرينيين 17 ألًفا 

ا. و241 عاماً أجنبيًّ
وبينـــت اإلحصائية حســـب تقدير كثافة 
أكثريـــة  أن  المحافظـــات  بيـــن  الســـكان 
السكان هم في محافظة العاصمة ويبلغ 
نســـمة، وفـــي  ألًفـــا و880   561 عددهـــم 
المرتبة الثانية تأتي الكثافة لعدد ســـكان 
محافظـــة الشـــمالية والتي يبلـــغ إجمالي 

ساكنيها نحو 363 ألًفا و159 فرًد.
أمـــا المحافظة الجنوبيـــة فقد كان تقدير 
ســـاكنيها نحو 309 آالف و426 شـــخًصا، 
فيما بلغ تقدير عدد السكان األقل حسب 
المحافظـــات فـــي محافظـــة المحرق إلى 

المصدر:منصۀ البحرین للبیانات المفتوحۀ لهیئۀ المعلومات والحکومۀ اإللکترونیۀ268 ألًفا و626 فرًدا من قاطنيها.

العمال

محمــــــد خـلــيــــــلمــــــــروة خـمـيــــــس

تعداد السکان 
فی مملکۀ البحرین لعام 2018

عدد السکان
1,503,091 

البحرینیین

689,417 
غیر البحرینیین

813,377

البحرینیون 

17,861

561,880

268,626

363,159
309,426

غیر بحرینیون

17,241 

محافظۀ 
المحرق

محافظۀ 
العاصمۀ

محافظۀ 
الشمالیۀ

محافظۀ 
الجنوبیۀ

عدد السكان في كل محافظة «تقدیري»
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المنامة - المواصالت واالتصاالت

منحـــت وزارة المواصالت واالتصاالت 
ترخيصا لشـــركة هيـــر تاكســـي ذ.م.م.، 
لمزاولـــة  تأســـس  شـــركة  ثانـــي  وهـــي 

نشـــاطي ســـيارات األجـــرة وســـيارات األجـــرة تحت الطلـــب من قبـــل األفراد 
 Here Taxi( العامليـــن حاليـــا في نشـــاط ســـيارات األجـــرة لســـيارات األجـــرة
W.L.L(، حيـــث تهـــدف هذه المبادرة إلـــى تطوير الخدمـــات المقدمة من قبل 
ســـواق األجـــرة وتشـــجيعهم لالنتقـــال للعمـــل المؤسســـي لالرتقـــاء بالخدمـــة 
وتطويرها.  وقالت الوكيل المســـاعد للنقل البري، ندى عبداللطيف “إن قطاع 
النقل البري أحد القطاعات النشطة في البالد التي تدعم النشاط االقتصادي، 
لذلك تواصل الوزارة جهودها في تعزيز خدمات ســـيارات األجرة وســـيارات 
األجرة تحت الطلب أسوة بالدول المتقدمة، ونحن في الوزارة نرحب ونشجع 
دعم المؤسســـات واســـتثمارهم في قطاع النقل بما يتماشى مع إستراتيجية 

الوزارة التي تهدف الى تطوير قطاع النقل البري”.
وأضافـــت يهـــدف االنتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسســـي إلى ضمان 
االســـتمرارية فـــي خضـــم تنافـــس الشـــركات مـــع متغيـــرات الســـوق والعرض 
والطلب مما يحفظ للعاملين بالقطاع على االستمرارية بكل سهولة محافظين 
علـــى مهنتهم ومصدر دخلهم، كما من شـــأنه فتح أبـــواب ربح أفضل للعاملين 
في سيارات األجرة واألجرة تحت الطلب إضافة إلى التوسع والتطور وخلق 

أفكار جديدة مستقبال.

“المواصالت” 
ترخص لـ “هير 

تاكسي”

المنامة - سيكو

ارتفـــع صافـــي األرباح الموحدة لـ “ســـيكو” 
خالل األشـــهر التسعة األولى 2019 بنسبة 
10 %  لتبلـــغ 3.6 مليـــون دينـــار مقارنـــة بـ 
3.3 مليون دينار في الفترة نفســـها 2018. 
وارتفـــع صافـــي الدخل التشـــغيلي بنســـبة 
11 % ليصـــل إلـــى 9.3 مليـــون دينـــار في 
بــــ  2019 مقارنـــة  التســـعة  فتـــرة األشـــهر 
8.3 مليـــون دينـــار خـــالل الفتـــرة نفســـها 
من العـــام الماضي. وبلـــغ إجمالي النفقات 
التشغيلية، والتي تشمل نفقات الموظفين 
والمصاريـــف اإلدارية العامـــة والمصاريف 
األخرى 5.6 مليون دينار في فترة األشهر 
التســـعة 2019 مقارنة بــــ 4.8 مليون دينار 
للفترة نفســـها مـــن العام الماضـــي. وبلغت 
ربحيـــة الســـهم الواحـــد في فترة األشـــهر 
فلـــس   9.67 قيمتـــه  مـــا   2019 التســـعة 
مقارنـــة بــــ 8.82 فلـــس للفتـــرة نفســـها من 
العـــام الماضي. كما ســـجل إجمالي الدخل 
الشـــامل لفتـــرة األشـــهر التســـعة 2019 ما 
قيمتـــه 4.1 مليـــون دينار، بارتفاع بنســـبة 
20 % مقارنـــة بــــ 3.4 مليـــون دينـــار فـــي 

الفترة نفسها 2018.
وبلغ صافي األرباح الموحدة على أســـاس 
ربـــع ســـنوي 708 آالف دينـــار فـــي الربـــع 
الثالث  2019، بانخفاض بنســـبة 8 % عن 
769 ألـــف دينـــار للفتـــرة نفســـها مـــن العام 

التشـــغيلي  الدخـــل  صافـــي  وبلـــغ   .2018
1.7 مليـــون دينار في الربـــع الثالث 2019 
منخفضـــا بنســـبة 27 % عـــن 2.3 مليـــون 
دينـــار فـــي الربـــع المماثـــل 2018. كمـــا بلغ 
للربـــع  التشـــغيلية  المصروفـــات  إجمالـــي 
الثالـــث  2019 ما قيمتـــه 1.9 دينار مقابل 
1.6 مليون دينار في الربع نفسه من العام 
الماضـــي. وبلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحد 
1.91 فلس في الربع الثالث  2019 مقارنة 
بــــ 2.08 فلـــس فـــي الربـــع الثالـــث 2018. 
وارتفـــع إجمالي الدخل الشـــامل في الربع 
  % 44 بنســـبة   2019 العـــام  مـــن  الثالـــث 
ليصـــل إلـــى 1.05 مليـــون دينـــار، مقارنة بـ 

728 ألف دينار في الربع الثالث 2018. 
وقال رئيس مجلس إدارة ســـيكو الشـــيخ 
عبد هللا بـــن خليفة آل خليفة “على الرغم 
من تقلبات األسواق الخليجية في الفترة، 

حافظـــت ســـيكو علـــى مكانتها الراســـخة 
وواصلـــت ريادتهـــا فـــي قطـــاع الخدمات 
المالية في البحرين، المنبثقة من الســـمعة 
المرموقـــة التـــي اكتســـبتها؛ بوصفها مدير 
وصانـــع  المنطقـــة،  فـــي  الرائـــد  األصـــول 
لعمالئهـــا  الموثـــوق  والمستشـــار  الســـوق 

والمستثمرين”. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قالـــت  ومـــن جهتهـــا، 
لســـيكو نجـــالء الشـــيراوي “إن الخدمـــات 
المتنوعـــة التـــي تقدمها ســـيكو، والتواجد 
اإلقليمـــي أتاح للبنك تحقيـــق نتائج قوية 
في وســـط بيئـــة عمل حافلـــة بالتحديات. 
وقد واصلـــت األســـواق اإلقليمية تحقيق 
أداء متفاوت خالل الربع الثالث من العام، 
مـــع اتجاهـــات تصحيحيـــة فـــي الكويـــت 
والســـعودية مقابل أهتمام متزايد شهدته 

األسواق في دبي وُعمان والبحرين”.

الشيخ عبدالله بن خليفة

التشغيلي الدخل  دينار   مليون  و9.3   ..%  10 بارتفاع 
3.6 مليون دينار أرباح “سيكو” في 9 أشهر

بزيادة نسبتها 13.9 %.. و34.6 مليون دوالر الدخل التشغيلي

أرباح “ABC اإلسالمي” في 9 أشهر

بلغــت األربــاح الصافية بنك ABC اإلســالمي خالل األشــهر التســعة أشــهر األولى مــن العام الجــاري 28.9 مليون دوالر، 
وهي أعلى بنســبة 13.9 % عن األرباح الصافية المســجلة خالل األشــهر التســعة األولى من العام الماضي والتي بلغت 

25.3 مليون دوالر.

 وارتفـــع مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 
إلى 34.6 مليون دوالر، مســـجاًل زيادة 
بنسبة 11.4 % مقارنة باألشهر التسعة 
األولى مـــن العام الماضي والتي بلغت 

31 مليون دوالر.
 كمـــا بلغـــت المصروفـــات التشـــغيلية 
5.6 مليـــون دوالر، وهي أعلى بنســـبة 
19.8 % مقارنـــة بالفتـــرة ذاتهـــا مـــن 
العـــام الماضـــي والبالغـــة 4.7 مليـــون 
دوالر. وعلى أســـاس معـــدل، ارتفعت 
المصروفات خالل العام 2019 بنســـبة 
5.2 % بعد عدم احتساب المصروفات 

غير المتكررة في 2018. 

 األداء المالي لفترة الثالثة أشهر

 علـــى صعيـــد متصـــل، بلغـــت األربـــاح 
الصافيـــة خالل الربـــع الثالث من العام 
الجـــاري 9.9 مليون دوالر، وهي أعلى 
بنســـبة 2.3 % عـــن األربـــاح الصافيـــة 
المســـجلة في الربـــع الثالث مـــن العام 

مليـــون   9.7 بلغـــت  والتـــي  الماضـــي 
دوالر.

 وارتفـــع مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 
مســـجاًل  دوالر،  مليـــون   12.3 إلـــى 
زيـــادة بنســـبة 18 % مقارنـــة مع 10.5 
مليـــون دوالر فـــي الفتـــرة المقابلة من 
العـــام الماضـــي. وبلغـــت المصروفـــات 
التشـــغيلية 1.8 مليـــون دوالر، وهـــي 
مـــع  مقارنـــة   %  61.1 بنســـبة  أعلـــى 
البالغـــة 1.1  التشـــغيلية  المصروفـــات 
مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام 
الماضي. وعلى أساس معدل، ارتفعت 
المصروفات خالل العام 2019 بنســـبة 
1.9 % بعد عدم احتساب المصروفات 

غير المتكررة في 2018.

الميزانية العامة
إجمالـــي  بلـــغ  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
اإلســـالمي   ABC بنـــك  موجـــودات 
1.885 مليـــار دوالر فـــي 30 ســـبتمبر 

2019، مقارنة مع إجمالي الموجودات 
البالـــغ 1.745 مليـــار دوالر فـــي نهايـــة 
عـــام 2018، بينما بلـــغ مجموع حقوق 
المساهمين في 30 سبتمبر 2019 مبلغ 
357 مليـــون دوالر، مقارنـــة مـــع 352 

مليون دوالر في نهاية 2018.
للبنـــك   وبقيـــت القاعـــدة الرأســـمالية 
ا حيـــث إن النســـبة الكليـــة  قويـــة جـــدًّ
بلغـــت 31.9 %،  المـــال  لكفايـــة رأس 
وبلغـــت نســـبة الفئـــة األولـــى من رأس 

المال 30.8 %.
مـــن جانبه، قال العضـــو المنتدب لبنك 
ABC اإلســـالمي، حّمـــاد حســـن “لقـــد 
اســـتمر أداؤنـــا المـــرن الذي بـــدأ خالل 
األرباع الســـابقة من العام، والذي نتج 
عنـــه زيادة مجموع الدخل التشـــغيلي 
والدخل الصافي على أســـاس ســـنوي 
بنســـبة 11.4 % وبنسبة 13.9 % على 
التوالـــي. وبالرجـــوع إلـــى التباطؤ في 
النشاط االقتصادي واألسواق الهادئة، 

فـــإن هـــذا األداء يمثل انعكاًســـا للعمل 
الشـــاق والجهـــود التـــي بذلتهـــا فـــرق 
التغطيـــة والســـلعة. وقـــد تـــم تحقيق 
الزيـــادة الكبيـــرة فـــي إجمالـــي الدخل 
التشـــغيلي والدخل الصافي من خالل 
االســـتخدام الفعـــال للميزانيـــة العامة 
واإلدارة االستباقية للمخاطر المتعلقة 
ومـــع  األضعـــف.  لالئتمـــان  بالتعـــرض 
دخولنـــا فـــي الربـــع األخيـــر مـــن العام، 
فإننـــا ما زلنـــا متفائلين بحـــذر ونتطلع 
بشـــكل   2019 عـــام  نختتـــم  أن  إلـــى 

إيجابي”.

المنامة - ABC اإلسالمي

دبي - مجموعة شمال التسويقية

5.6 % نمو سوق 
ا الفواكه الخليجي سنويًّ

من المتوقع أن يحقق سوق الفواكه 
سنوي  نمو  معدل  الخليج  دول  في 
الــعــام  حــتــى   %  5.6 نسبته  مــركــب 
السوق  هــذه  حجم  بلغ  وقــد   ،2024
بدول الخليج أكثر من 20 ألف طن 

متري في العام 2016.
الفرنسي  الــتــفــاح  ــادرات  صــ وبلغت 
ــط نحو 40 ألف  الــشــرق األوسـ ــى  إل
و2019،   2018 ــي  ــامـ عـ بـــيـــن  ــن  طــ
التفاح  جمعية  لبيانات  وفًقا  وذلــك 

والكمثرى الفرنسية.

قامئة املزيانية العمومية املوحدة -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة التغيريات يف حقوق املسامهني املوحدة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل املرحلية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

مكا يف 30 سبمترب 2019 )مراجعة(

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2019 )مراجعة(   
     

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2019 )مراجعة(

مراجعة
٣٠ سبمترب 

2٠19

مدققة
 31  ديمسرب

2018

األصول

 1,206  1,474 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 8,496  996 مستحقات لدى البنوك

 9,502  -   مراحبات مستحقة القبض

 2,496  -   مضاربات مستحقة القبض

 841  839 متويالت مستحقة القبض

 73,405  16,293 استمثارات يف الصكوك

 4,771  4,691 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 137  135 معدات

 1,180  656 أصول أخرى

 26,556  26,025 االستمثارات العقارية

 128,590  51,109 مجموع األصول

للتسعة اهشر املنهتية يف ٣٠ سبمترب

2٠192018

 )5,065( )16,736(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )5,065( )16,736(صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 30,327  19,210 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 25,262  2,474 النقد وما يف حمكه يف 30 سبمترب

مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

للثالثة اهشر املنهتية 
يف ٣٠ سبمترب

للتسعة اهشر املنهتية 
يف ٣٠ سبمترب

2٠1920182٠192018

الدخل من:

2,605  234  846 175األستمثار يف الصكوك

 60  89  1  11 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 161  132  68  38 مستحقات لدى البنوك

 752  19    622  19   مستحقات المتويل

 44  16  11  - مستحقات املضاربات

خمصوما مهنا: عائد اىل حاميل الصكوك قصرية 
 )1,587()823( )573( )72(االجل - املستمثرين و البنوك

171 975 )333( 2,035

 358  215  217  71 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 965  973  308  336 أرباح اإلجارة 

 242  2  7    -   أرباح أخرى 

 )2( )1(--خسائر من العمالت األجنبية

 3,598  856  1,507  578 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 1,775  2,049  541  543 تاكليف املوظفني 

 543  533  181  173 االسهتالك

 708  881  250  288 مرصوفات عامة وادارية  

3,026 3,463  972  1,004 املرصوفات التشغيلية 

صايف )اخلسارة( الرحب للفرتة قبل 
 572 )2,607(535)426(خمصص االمضحالل 

 280  -    -    -   صايف املسرتدات خلسائر االئمتان

خسائر القمية العادلة غري احملققة من 
 )285( -    -    -   االستمثارات يف الصناديق املالية

مسرتدات / )خمصصات( االمضحالل 
 9  48 )14(  - لألستمثارات - الصايف

 576 )2,559(521)426(صايف )اخلسارة( الرحب للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات                              

 74,271 -مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 1,494 897مستحقات املوظفني

 678  624 مطلوبات أخرى

 76,443 1,521 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 )15,174( )17,733()خسائر مرتامكة(

 8,282  8,282 احتياطات

 52,147  49,588 مجموع حقوق املسامهني 

 128,590  51,109 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
مجموع حقوق )خسائر مرتامكة(األحتياطات 

املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2019

صايف اخلسارة للفرتة

 59,039 

- 

 3,881 

- 

 2,226 

- 

 2,175 

- 

 8,282 

- 

)15,174( 

)2,559( 

 52,147 

)2,559( 

 49,588  )17,733( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف ٣٠ سبمترب 2٠19

 54,141  )13,465( 8,567  2,460     2,226  3,881   59,039الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديل األنتقال إىل اإلعمتاد FAS 30 مكا هو 

 )2,007( )2,007(-----يف 1 يناير 2018

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 إعادة الرصيد يف 1 يناير 2٠18 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

  -

   -

  -

   -

  -

   -

  -

)285( 

  -

)285( 

 576 

 285 

   576   

   - 

 52,710  )14,611( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 30 سبمترب 2018 
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هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املوحدة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 6 نومفرب 2٠19.
القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية.

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 6 نومفرب 2٠19.
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حسب دليل التوجهيات ملرصف البحرين املركزي حتت بند رمق )LR- 2.5.2B(. مكا قام املسامهون خالل اجمتاع امجلعيه العموميه غري العادية املنعقد بتارخي 28 مارس 2٠19، بإصدار قرارًا باملوافقة عىل حتويل 
ترخيص البنك من مرصف قطاع مجلة اساليم اىل رشكة استمثاريه فئة 1، رشيطة موافقة مرصف البحرين املركزي.
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أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

عامر صادق
الرئيس التنفيذي 

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
مكا يف ٣٠ سبمترب 2٠19 )مراجعة(

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2019 )مراجعة(

ندى عبداللطيف

حّماد حسن

وفد بحريني يستعرض االستثمار النفطي في أبوظبي

ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز ناصـــر الســـويدي وفـــدا 
رفيـــع المســـتوى مـــن كبـــار المســـؤولين 
فـــي الهيئـــة والشـــركات التابعـــة للهيئة، 
المشـــارك في فعاليـــات معرض ومؤتمر 
أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2019” 
  .2019 نوفمبـــر   14  –  11 الفتـــرة  فـــي 
وعلـــى هامش فعاليـــات المؤتمر اجتمع 
السويدي والوفد المرافق له مع كبريات 
الشـــركات العالميـــة فـــي مجـــال النفـــط 

والغاز؛ لبحث الفـــرص الهائلة والمتاحة 
لالستثمار في قطاع الطاقة البحريني، 

والسيما مع التقدم المذهل الذي تحققه 
البحريـــن في تنفيذ المشـــاريع الحيوية 

التي تهدف إلى تطوير الموارد الحالية، 
وفي ظل االكتشـــاف النفطـــي الحديث 
واألكبـــر في تاريـــخ البحرين، والذي تم 
اإلعالن عنه في العام الماضي. وتطرق 
الوفد إلـــى أهم المشـــاريع الحيوية في 
المملكة، ومن ضمنها مشـــروع تحديث 
البحريـــن ومشـــروع تحديـــث  مصفـــاة 
واســـتبدال خط األنابيب المشترك بين 
البحرين والســـعودية ومشـــروع مصنع 
الغاز الثالث ومشروع مرفأ الغاز المسال 
وغيرها من المشاريع المهمة التي تعود 

بالنفع على االقتصاد البحريني.

الوفد البحريني المشارك في “أديبك 2019”

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

نجالء الشيراوي

28.9
مليون دوالر

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

تعقـــد مؤسســـة التنظيـــم العقاري سلســـلة 
من النـــدوات على مدار األســـابيع المقبلة؛ 
العقاريـــة  الوحـــدات  أصحـــاب  لتثقيـــف 
الواقعـــة ضمن أجزاء مشـــتركة مـــن مباٍن 
الواجـــب  الخطـــوات  حـــول  مشـــاريع،  أو 
اتخاذها إلنشـــاء إتحادات المالك وأفضل 
الســـبل؛ لضمان عمل هذه االتحادات على 
أســـاس فعـــال ومتوافـــق. وقـــال الرئيـــس 
العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة “إن 
المؤسســـة حريصـــة علـــى التأكـــد مـــن أن 

فـــي  العقاريـــة  الوحـــدات  مـــالّك  جميـــع 
المشـــاريع ذات األجـــزاء المشـــتركة علـــى 
وعـــي تـــام بأهمية اإلنخراط في تأســـيس 
وإنشـــاء اتحاد المالك لعقاراتهم. وإنه من 
مصلحة المالك على المدى الطويل حماية 
اســـتثماراتهم مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي 
إنشـــاء هذه االتحـــادات وانتخاب مجلس 
اإلدارة وتحديـــد رســـوم الخدمـــة وكيفية 
أن  يجـــب  كمـــا  الممتلـــكات.  تلـــك  إدارة 
يكـــون المالك على دراية تامة بااللتزامات 
األخرى مثل ضمان وجود تغطية تأمينية 

كافية على المبنى أو المشـــروع”. وســـيتم 
عقـــد هذه الندوات من الســـاعة الخامســـة 
فـــي  والنصـــف  السادســـة  مســـاًء وحتـــى 

مواقع مختلفة في البحرين كاآلتي:
- نـــادي بابكـــو- قاعة عوالي، يـــوم اإلثنين 

25 نوفمبر 2019 .
- غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين - قاعة 

المملكة، يوم األربعاء 27 نوفمبر 2019.
 - للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز   -
8 و9  BIPEX، الموافـــق يومـــي  معـــرض  

ديسمبر 2019.

المقبلة األســابــيــع  مـــدار  على  ــدوات  نـ سلسلة  ــال  خ
“العقاري” تناقش إنشاء وإدارة اتحادات المالك
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 أكــد ثالثــة وزراء خليجيــون للتجــارة شــاركوا فــي مؤتمــر أصحــاب األعمــال 
والمستثمرين العرب، الذي اختتم أعماله في المنامة أمس، أن دول المنطقة 
تواجــه مخاطــر ومنعطفــات إذا لــم تبــدأ بتغييــر أنظمتها االقتصاديــة للحاق 
بركــب الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مشــيرين إلــى أن دول المنطقــة ال تــزال 

متأخرة عن ذلك.

 وحــدد وزراء التجــارة فــي كل مــن البحرين والســعودية والكويــت عدًدا من 
العناصــر الرئيســية لتحــول دول المنطقــة، منهــا تطويــر التشــريعات وأنظمة 
التعليم وبيئة الشــركات وتحفيز القطاع الخاص، مؤكدين على أن البدء في 

هذا التحول لم يعد خياًرا ينتظر أو يمكن تجاهله.

 ماذا يقول الوزير البحريني؟

والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  ويمســـك   
والسياحة البحريني، زايد الزياني، العصى 
مـــن المنتصـــف، حيـــن يستشـــف المخاطر 
التي تكتنف اقتصاديات المنطقة من عدم 
اللحـــاق بركب التطـــور، لكنه يرى في هذه 
الـــدول الكثير الذي يمكن فعله والمميزات 
التـــي تجعلها تبدأ المشـــوار من اآلن، إذ ال 
يوجد أي خيار لهذه الدول ســـوى التوجه 

للتحول للحاق بالثورة الصناعية الرابعة.
وتساءل الزياني هل نحن مستعدون لهذه 

الثورة الصناعية؟، مستدرًكا بالقول “ال”.
وأوضح الزيانـــي أن تهيئة الجيل الجديد 
نحـــو التغييـــرات المتالحقـــة، ال يبـــدأ مـــع 
وصول اإلنســـان إلـــى عمر الشـــباب، ولكن 
مـــن مراحـــل صغيرة من 4 ســـنوات أو 12 
ســـنة، إذ يجـــب البـــدء مـــن أعمـــار مبكرة، 
مشـــيًرا إلـــى أن البحريـــن اتخـــذت خطوة 
نحـــو خفـــض الســـن المطلـــوب لتأســـيس 
شـــركة وذلك من 21 عاًما لتكون 18 عاًما، 
مبدًيا رأيه بأنه “لو توقف األمر عليه لحدد 
أن تكون ســـن تأســـيس شـــركة 10 أعوام، 
الفتـــا إلـــى أن ســـن الـــزواج هـــي 16 ســـنة 
وحينهـــا يتم ائتمان شـــخصين على حياة 
الزوجيـــن، فكيف ال يتم ائتمان أشـــخاص 
في نفس هذا العمر أو أقل على الشـــركات 
وهـــي عبارة عن رأس مال، حيث إن قيمة 

اإلنسان أغلى من المال.
ويقول الزياني إن البحرين مرت بعدد من 
المراحـــل االقتصادية بدًءا من الثالثينات 
حينما اكتشـــف النفط، مروًرا بالســـبعينات 
وحتـــى  المصرفيـــة،  الصناعـــة  بظهـــور 
الثمانينات حين ظهرت البنوك اإلسالمية، 
وحتى بداية األلفية الحالية حيث فتحت 
وشـــهدت  االتصـــاالت  ســـوق  البحريـــن 
تأســـيس نحو 54 شركة اتصاالت، لتصبح 
المملكـــة مـــن أكثر الـــدول تطـــوًرا في هذا 
الســـياق، معّبـــًرا عـــن فخـــره بـــأن القطـــاع 
الخـــاص بـــات يســـاهم بنحـــو 80 % مـــن 

الناتج المحلي اإلجمالي.

 القطاع الخاص وقيادة المبادرة

وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن القطـــاع الخـــاص 
يجب أن يقود زمام المبادرة والريادة في 
االقتصاد، إذ رأى أن الحكومات قامت في 
فتـــرات زمنية ســـابقة بدور قيـــادي وذلك 
لظـــروف وقتيـــة، لكـــن اآلن علـــى القطـــاع 
الخاص أن يســـتلم هـــذا الدور وأن يقتصر 
دور الحكومـــة علـــى التشـــريع والتنظيـــم 

والرقابة.
وأضاف أن بعض أصحاب األعمال ال زالوا 
يوجهـــون العتـــب للحكومـــة ويقولـــون إن 

“الحكومة ما سوت لنا”.
وتطـــّرق الزيانـــي إلى محورين أساســـيين 
للتحـــول فـــي الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة: 
ضـــرورة تغيير نظـــام التعليم مـــن التركيز 
علـــى المـــادة العلميـــة، إلـــى اإلبـــداع ومـــن 
العمـــل بشـــكل فـــردي إلـــى العمـــل بصورة 
جماعي، إلى جانب تمكين القطاع الخاص 
من لعـــب أدواره المطلوبة منـــه، الفتا إلى 
أن دول المنطقـــة تتمتع بعدد من العوامل 

المحفزة منها صغر متوسط أعمار سكانها.
األجيـــال  تحفيـــز  ضـــرورة  الوزيـــر  وأكـــد 
القادمـــة وعـــدم خلـــق حالـــة مـــن “فقـــدان 
األمل” أو اإلحباط التي يصعب معه العمل 

على التغيير في ظل األجواء السالبة.

انتهاء عصر الحماية والدعم الحكومي

وقـــال الزيانـــي إن العالـــم أصبـــح مفتوًحا 
اليوم، يســـتطيع من خالله أي شـــخص أن 
يعمـــل فـــي أي مـــكان دون وجـــود حـــدود 
لألســـواق التـــي يعمـــل فيهـــا. وأشـــار إلـــى 
أهمية تأهيل التاجـــر البحريني أو العربي 
لكـــي يعمل كأنـــه رجل أعمال ســـنغافوري 
أميـــركا،  فـــي  وأميركـــي  ســـنغافورة  فـــي 
مؤكـــًدا أنـــه آن األوان للقطـــاع الخاص أن 

يتحرك.
 وتابع الوزير أن الشـــركة أو صاحب العمل 
يجـــب أن يكون مؤهـــالً للمنافســـة وليس 
ألنه يحمل جنسية البلد الذي يعمل فيها.

وقـــال إن البحريـــن خطـــت خطـــوات نحو 
فتح قطاعات األعمال لالستثمار األجنبي، 
بعـــد أخذ مرئيات القطـــاع الخاص، مؤكًدا 
أن التاجـــر والشـــركة البحرينيـــة والعامـــل 
لألســـواق  ينظـــروا  أن  يجـــب  البحرينـــي، 
الخارجيـــة وأن ال يقتصـــر نظرهـــم علـــى 

السوق المحلية المحدودة فقط.
ورأى الزيانـــي أن عصـــر الحمايـــة والدعم 
علـــى  االعتمـــاد  وأن  انتهـــى،  الحكومـــي 
ذلـــك فـــي االقتصـــاد يجعل مـــن االقتصاد 
الوطنـــي غير مســـتقر أو مســـتدام، وشـــّبه 
االقتصـــاد القائم على الدعـــم والحمائية بـ 
“الطفـــل” الذي يعتمد علـــى والديه، والذي 

ال يمكنـــه مواجهـــة التغييـــرات المتالحقة 
والمتسارعة.

 وبّين الوزيـــر أن البحرين قامت بعدد من 
الخطـــوات لحث الشـــركات علـــى الخروج 
مـــن الســـوق البحرينيـــة الصغيـــرة والنظر 
أرحـــب عبـــر مبـــادرة “مركـــز  آفـــاق  نحـــو 
نتائـــج  المركـــز  الصـــادرات” حيـــث حقـــق 

إيجابية منذ تدشينه قبل عام.

 القصبي: تسونامي التغيير 

إلى ذلك، أشـــار وزيـــر التجارة الســـعودي، 
ماجـــد القصبـــي، إلى أن الثـــورة الصناعية 
أســـرع  بوتيـــرة  تســـير  الحاليـــة  الرابعـــة 

مـــن الثـــورات األولـــى والثانيـــة والثالثـــة، 
وأن التحـــوالت التـــي تمـــر علـــى البشـــرية 
فـــي الوقـــت الراهن لـــم يشـــهدها التاريخ، 
موضًحـــا أنـــه قبـــل خمـــس ســـنوات فقط 
كان عدد مســـتخدمي اإلنترنت أقل من 3 
مليارات نسمة في حين ارتفع العدد حتى 
يونيو الماضي ليفوق 4.1 مليار مستخدم، 
حيـــث أصبحت األعمـــال تتخطى الحاجز 
الزمنـــي والمكاني وباتـــت الخدمات تقدم 
على مدار الساعة وبدون حدود جغرافية.
 وقـــال الوزيـــر إن الوتيرة والســـرعة التي 
تتحـــرك بها التقنيات والتطورات الحديثة 
إذا كانـــت  مـــا  “مخيفـــة” وتطـــرح ســـؤال 

الدول العربية جاهـــزة لهذا التحول، إذ لم 
يعد هناك خيار للتحول.

 وقـــال الوزيـــر الســـعودي إن بـــالده أقّرت 
وبرنامـــج   2030 للعـــام  اســـتراتيجية 
للتحـــول الرقمـــي، الفًتـــا إلـــى أن المملكـــة 
العربية الســـعودية تحتل المرتبة العاشرة 
كأكبـــر ســـوق للتجـــارة اإللكترونية بحجم 
تجـــارة يصل إلـــى 80 مليار ريـــال، ورصد 
نحـــو 34 ألـــف متجـــر إلكترونـــي، مشـــيًرا 
للبيانـــات  هيئـــة  أسســـت  بـــالده  أن  إلـــى 
والـــذكاء االصطناعي، كما أســـس مجلس 
للتجـــارة اإللكترونية وعملت المملكة على 
إيجـــاد نظـــام ومركـــز متخصـــص للتجارة 

اإللكترونية.
وقـــال الوزيـــر القصبي إن هنـــاك 6 محاور 
أساســـية من أجل رفع مســـتوى الجاهزية 
للتطـــورات التي يشـــهدها العالـــم والثورة 
الصناعيـــة الرابعة، من بينهـــا ترقية البنية 
يتعلـــق  ومســـار  والقانونيـــة،  التشـــريعية 
بسلســـلة اإلمدادات والتـــي من بينها نظام 
المدفوعات والنقل والخدمات اللوجستية 
الذكيـــة، ومحور آخر يتعلـــق بتعزيز البيئة 

التنافسية.
 ومـــن بين المحاور التـــي تطرق لها الوزير 
الســـعودي زيادة المهارات في المســـتقبل، 
إذ أشار إلى 6 من أصل 10 وظائف سوف 
يتـــم أتمتتهـــا أو جعلهـــا تتـــم بصـــورة آلية 
لتقـــوم بهـــا األنظمـــة اآلليـــة، فـــي حين أن 
80 % من األنشـــطة ســـتتم أتمتتهـــا، ولن 
يكـــون هناك ســـوى 5 % من األعمال فقط 

واألنشطة التي ال يمكن أتمتتها.
 وتابـــع الوزيـــر “األيدي العاملـــة الرخيصة 
لن تكون ميزة تنافســـية في المستقبل، أو 
لـــن تكون مؤثـــرة، والمهارات المســـتقبلية 
المطلوبة ســـتتغير، وســـتكون هناك حاجة 

لالبتكار والتقنية”.
وتحدث الوزير السعودي عن “لغة جديدة” 
فـــي عالـــم التجـــارة واالقتصـــاد اليـــوم، إذ 
ظهـــرت واتســـعت مصطلحـــات لـــم تكـــن 
موجودة مثل العمـــالت الرقمية والمتاجر 
الرقمية، وشـــبه ما يجري فـــي عالم اليوم 

بأنه “تسونامي” من التغيير.
وشـــّدد القصبي على ضـــرورة تحول دول 
المنطقـــة مـــن دول اســـتهالكية إلـــى دول 
منتجة، وضـــرورة أن تحدد دول المنطقة 
البوصلة وأين ســـتكون بعد عشـــر سنوات 

من اآلن.

نظرة متفائلة للوزير الكويتي

خالـــد  الكويتـــي  التجـــارة  وزيـــر  أمـــا   
الروضـــان، فتحـــّدث بلغـــة “متفائلـــة” عـــن 
وبالخصـــوص  المنطقـــة  دول  مســـتقبل 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في ظل 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة، إذ رأى أن دول 
الخليـــج حققت الكثير مـــن الخطوات في 
سبيل التحول في السنوات الماضية وهو 
مـــا أظهره تقرير مؤشـــر ســـهولة ممارســـة 
البنـــك  أصـــدره  والـــذي  األخيـــر  األعمـــال 
والكويـــت  الســـعودية  كانـــت  إذ  الدولـــي 
الـــدول  وأســـرع  أفضـــل  مـــن  والبحريـــن 

تحسًنا في هذا المؤشر.
وتحـــدث الروضـــان عـــن الخطـــوات التي 
قامـــت بها الحكومـــة الكويتية في تطوير 
الكثير من التشريعات القديمة والتي مرت 
عليها عشـــرات الســـنين من بينهـــا قوانين 

السجل التجاري والتأمين وغيرها.
 وأقـــّر الوزيـــر بـــأن الفتـــرة المقبلـــة تحمل 
معهـــا الكثيـــر مـــن “المخـــاوف” ولكنها في 

نفس الوقت تحمل الكثير من الفرص.
ورصـــد الوزيـــر الكويتـــي 4 عوامل تجعل 
من الثورة الصناعيـــة الرابعة في مصلحة 
دول المنطقـــة ودول الخليـــج علـــى وجـــه 
الصناعيـــة  الثـــورة  أن  منهـــا  الخصـــوص، 
الرابعة تتطلب رؤوس أموال كبيرة وهي 
موجودة فـــي دول الخليج، إلى جانب أن 
هـــذه الثـــورة ســـتعالج قلة العمالـــة بفضل 
المنطقـــة  دول  اســـتدعت  التـــي  التقنيـــة 
لجلـــب العمالـــة األجنبية، كمـــا أن الصناعة 
التقليديـــة تتطلب مـــوارد طبيعية وهو ما 
تفتقـــده دول الخليـــج، والنقطـــة األخيـــرة 
أن دول الخليج يمكن العمل فيها كســـوق 
واحدة وبالتالي االستفادة من هذه الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة بأفضل صـــورة. واتفق 
الوزيـــر مع نظرائه بضـــرورة تطوير أنظمة 

دول للتعليم وفي المنطقة.

الوزراء الثالثة أثناء الجلسة النقاشية أمس

ثالثة وزراء خليجيين يحددون “بوصلة” اللحاق بالثورة الرابعة
تــجــاهــلــه ــن  ــك ــم ي وال  خــــيــــاًرا  يـــعـــد  ــم  ــ ل والــتــغــيــيــر  ــول  ــحـ ــتـ الـ أن  أكـــــــدوا 
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المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز 
عن تملك الشـــركة القابضة للنفط والغاز 
أســـهم حكومـــة البحريـــن فـــي الشـــركة 
العربيـــة لبناء وإصالح الســـفن “أســـري”؛ 
وتحقيـــق  الشـــركة  نمـــو  زيـــادة  بهـــدف 
االســـتقرار واستمرارية اإلنجاز، وتطوير 
أعمالها تماشًيا مع سياسة وإستراتيجية 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفط والغـــاز؛ لتحقيق 
االستفادة والمردود االقتصادي األمثل.

الجديـــدة  السياســـات  علـــى  وبنـــاًء 
للشـــركة وبـــدء تنفيـــذ المرحلـــة التاليـــة 
مـــن إســـتراتيجيتها طويلة األجـــل، فقد 
علـــى  اإلدارة  مجلـــس  مصادقـــة  تمـــت 
محمـــد  الشـــيخ  النفـــط،  وزيـــر  تولـــي  
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، رئيًســـا لمجلـــس 
إدارة “أســـري” إضافـــة إلـــى تعيين مازن 
مطـــر عضـــًوا بمجلـــس اإلدارة والعضـــو 
المنتـــدب للشـــركة، حيث ســـيتولى مهام 
ومســـؤوليات الرئيـــس التنفيـــذي، خلًفـــا 
لمجـــدي الشـــرقاوي الرئيـــس التنفيـــذي 

بالوكالـــة خـــالل الفتـــرة الســـابقة، والذي 
سيستمر دوره كاستشاري للشركة. 

وقال وزير النفط إن قطاع النفط والغاز 
ودعـــم  برعايـــة  يحظـــى  البحريـــن  فـــي 
لتعزيـــز  الحكيمـــة؛  القيـــادة  ومســـاندة 
القـــدرات واالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد 
النفطيـــة وتعزيزهـــا مـــن أجـــل تحســـين 
االقتصاد الوطنـــي، مؤكدا حرص الهيئة 
الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز علـــى مواصلـــة 
النمـــو واالزدهـــار فـــي القطـــاع النفطـــي 
مـــن خالل تعزيـــز مختلف االســـتثمارات 

لتأسيس وبناء شركات متخصصة تعود 
بالنفـــع علـــى االقتصـــاد الوطني، مشـــيًرا 
لتطويـــر  والجـــاد  الحثيـــث  العمـــل  إلـــى 
خدمات شركة أسري وتحديثها كمنشأة 
متخصصـــة بإصالح الســـفن، إضافة إلى 
دورهـــا كمزود لخدمـــات بحرية متعددة 
ذات ايـــرادات جديـــدة متنوعـــة تشـــمل 
إضافـــة إلـــى خدمـــات إصـــالح الســـفن، 
المنصـــات  وصيانـــة  إصـــالح  خدمـــات 
البحريـــة، خدمـــات األفشـــور، وخدمـــات 

الهندسة والتصنيع.

“النفــــــط والغــــاز” تستحــــوذ على األسهــــم الحكوميــــة بـ “أســــري”

علي الفردان من المنامة  - تصوير: رسول الحجيري

الزياني: دعم 
وحماية الحكومة 
للشركات ال يخلق 
اقتصاًدا مستداًما

الروضان:4 عناصر 
تجعل الثورة 
الرابعة في 

مصلحة للخليج

القصبي: تسونامي 
التحول االقتصادي 

“مخيف” وما زلنا 
متخلفين

السنابس - الغرفة

خـــرج مؤتمـــر رجـــال األعمـــال والمســـتثمرين العرب 
بعـــدة توصيـــات مهمـــة يمكـــن إيجازهـــا فـــي اآلتـــي: 
أنـــه يجب التركيـــز على التعليم كمفتـــاح للولوج إلى 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، وذلك من خـــالل تدريب 
األشـــخاص لتبنـــي تقنيـــات هـــذه الثـــورة الصناعية. 
كمـــا أوصى بأنه يجب اســـتحداث وظائف بديلة عن 
الوظائف التقليدية، إذ قال المؤتمرون إنه مع تقنيات 
االبتـــكار الجديـــة تظهـــر الحاجة إلى إعطـــاء الفرص 
إلى المواهب الشـــبابية والتي يجب المحافظة عليها 

وإبقاء الموهوبين في كل دولة.
وأوصـــى المؤتمـــر أنه ال يجب أن يكـــون هناك توازن 
بيـــن االبتـــكار والتشـــريع بقـــدر مـــا يجـــب أن يكـــون 
هنـــاك تنســـيق كبيـــر بيـــن المبتكريـــن والمشـــرعين. 
وذكـــرت التوصيـــات أنـــه يجـــب أن يتـــم اســـتغالل 
الـــذكاء الصناعي في جميـــع القطاعات خصوصا في 
المناطـــق النائية مـــع تعذر الوصول إلى الســـكان في 

تلك المناطق.
ورأى المؤتمـــرون أن دور الحكومـــة هو ضمان تدفق 
رأس المـــال ومعرفـــة ســـير األعمـــال، إذ يجـــب علـــى 
الحكومات تســـهيل القوانين واإلجراءات والعمليات 
التجاريـــة. ونظـــرا لتطـــور التكنولوجيـــا فـــي العصـــر 
الحالـــي “نحتاج مصدرا بديـــال للتمويل، حيث يلعب 

الضخمـــة،  المشـــاريع  فـــي  التقليـــدي دورا  التمويـــل 
الصغيـــرة  للشـــركات  بالنســـبة  مختلـــف  األمـــر  لكـــن 

والمتوسطة، إذ إنها ال تحصل على الدعم الكافي.
لذلك تنشـــأ الحاجة للســـماح للتمويـــل البديل ليكون 
التمويـــل الرئيـــس وراء نجـــاح الشـــركات الصغيـــرة 

والمتوسطة”.

 االنتقال إلى االقتصاد الرقمي  

وأوصـــى المؤتمر أنه على الدول العربية تبني االنتقال 
إلـــى االقتصاد الرقمـــي وتبني سياســـات اإلحالل على 
الفـــور وذلـــك لحاجة هذه الـــدول للقيام بذلـــك، كما أن 
االنتقال إلى الثـــورة الصناعية الرابعة يأتي في صالح 
الـــدول العربية ألســـباب عديدة أهمهـــا: إن هذه الثورة 
فّكـــت االرتبـــاط بيـــن المـــوارد الطبيعيـــة والتصنيـــف، 
وهـــذا يخـــدم منطقتنـــا التي تفتقـــر للمـــوارد الطبيعية 
والســـبب اآلخـــر هو أن هذه الثورة ســـتكون ســـببا في 
رفـــع جانب التعليم المتدني أساســـا فـــي دول المنطقة 
واألمر األخير هو حاجة هذه الثورة والتكنولوجيا إلى 
رأس مـــال وأموال اســـتثمارية، وهي ما هو متوفر في 
المنطقـــة. وعليه، فـــإن جميع العناصر ســـتخدم الدول 

العربية في التحول.
كما يجب اســـتغالل البـــوادر إيجابيـــة وتنميتها، ولكن 

يجـــب التركيز علـــى النواقـــص التي تفتقـــر إليها دولنا 
العربيـــة، وأهـــم هـــذه النواقص هـــي: االهتمـــام بقطاع 
التعليـــم وفـــي هـــذا المجـــال يجـــب أن نـــزرع االبتـــكار 
والريادة من مراحل التعليم األولي، وعدم اســـتحداث 

هذه المواد فقط في مرحلة التعليم العالي. 

حماية النظام المصرفي

ورأى المشـــاركون أنـــه مـــن الضـــروري حمايـــة النظـــام 
المصرفـــي، مع الســـماح لالبتكار بالنمـــو، إذ يجب على 
دول المنطقـــة التركيـــز علـــى إزالـــة الحواجـــز – إزالـــة 
التأشـــيرات، القيـــود التجاريـــة، وذلك لمواكبـــة الثورة 
الصناعيـــة. وأوصـــوا أن “دول المنطقـــة تحتاج تنظيم 
االســـتثمار البديـــل، وهي أيضـــا بحاجة إلـــى مزيد من 
التعليـــم في االســـتثمارات البديلة”. كما أن االســـتثمار 
العقاري هو ســـوق ناشـــئ لالســـتثمار، ويجـــب التركيز 
عليـــه. كمـــا يجـــب التركيـــز على االســـتثمار فـــي البنية 

التحتية. 
كمـــا أوصـــى المؤتمـــر بضـــرورة التركيـــز علـــى التجارة 
اإللكترونية؛ ألنها تعد فرصة ممتازة ألصحاب األعمال، 
حيـــث تتيح لهـــم الفرصة في االســـتثمار دون الحاجة 
لدفـــع أقســـاط االيجار أو مصاريف المكان المســـتخدم 

للتجارة، فذلك يساعد على خفض التكاليف.

“المستثمرون العرب” يوصي بالتركيز على التعليم لمواكبة الثورة الصناعية

 الشيخ محمد بن خليفة مازن مطر
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زينب العكري من المنامة  - )تصوير خليل إبراهيم(

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة وورك سمارت أحمد الحجيري عن مؤتمر تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت “ميت آي ســي تي” ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا 
“بيتكس”، وسيتناول موضوع “الطريق إلى اقتصاد رقمي”، والذي ينعقد في شهر 

مارس 2020.

وعـــن االقتصـــاد والتحـــول الرقمـــي في 
البحريـــن، أوضـــح الحجيري - لــــ “البالد” 
علـــى هامـــش انعقـــاد منتـــدى “الطريـــق 
إلـــى االقتصـــاد الرقمـــي” برعايـــة وزيـــر 
المواصـــالت واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد 
أمـــس - أن جاللـــة الملـــك أطلـــق رؤيـــة 
واضحـــة لالقتصـــاد الرقمي ممـــا يمنحنا 
كشـــركات للقطـــاع الخـــاص قـــدرة أكبـــر 
ـتراتيجية  ـ ــود إسـ ًرا لوجـ ـ ـ ـرك؛ نظـ ـ للتحـ
واضحـــة لـــدى الحكومـــة، مـــع تحديـــد 
أولويـــات دور الحكومـــة؛ لـــذا فـــإن لدينا 
ة  ـ ـ ـ ب ك ا مو ل اص  ـ ـ خـ ع  ا ـ ـ طـ كق ية  ؤول ـ ـ مسـ
توجهـــات الحكومة وأن نكـــون جاهزين 

لهذه اإلستراتيجية.
ـري أن النقـــاش فـــي  ـ ـح الحجيـ ـ وأوضـ
عـــل  ج ة  ـ ـ ـ ي ف ي ك ل  و ـ ـ ـ ح ر  ا د ى  د ـ ـ ـ ت ن م ل ا
ـاالت  ـ ـات واالتصـ ـ ا المعلومـ ـ ـ تكنولوجيـ
منصة إلطالق اســـتعداد القطاع الخاص 
مع القطاع الحكومي لتحقيق توجيهات 
ـامي،  ـ ـه السـ ـ ــي خطابـ ـك فـ ـ ـ ـة المل ـ ـ جالل
مؤكـــًدا ضـــرورة التنســـيق وااللتزام بين 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص تالفًيـــا 

ألي تأخير قد يحدث.
وشـــدد علـــى أن القطـــاع الخـــاص لديـــه 
اهتمـــام كبيـــر لتنفيـــذ األمـــر وفـــق خطة 
موضوعـــة من قبـــل الحكومة ويســـاهم 

القطاع الخاص في تنفيذها.
وهـــدف منتـــدى “الطريق إلـــى االقتصاد 
الرقمـــي”، وهـــو األول مـــن نوعـــه فـــي 
البحريـــن إلـــى تعزيـــز تحـــول منظمـــات 
ـاالت  ـ ـات واالتصـ ـ ا المعلومـ ـ ـ تكنولوجيـ
ـي،  ـ اد الرقمـ ـ ـ ـو االقتصـ ـ ـة نحـ ـ البحرينيـ
ويتزامـــن المنتدى مع بـــدء التحضيرات 
ر  ـ ـ ـ ـن مؤتم ـ مـ رة  ـ ـ لعاشـ ا دورة  ـ ـ ـ ل ا د  ـ ـ ـ عق ل
ـاالت  ـ ـات واالتصـ ـ ا المعلومـ ـ ـ تكنولوجيـ
“ميـــت آي ســـي تـــي” ومعـــرض البحرين 
الدولـــي للتكنولوجيـــا “بيتكـــس”، والذي 

ــل  ـارس المقبـ ـ 24 و26 مـ ــي  ـيقام فـ ـ سـ
ويتناول موضـــوع “الطريق إلى اقتصاد 

رقمي”.
وبّيـــن الحجيـــري أن المؤتمـــر والمحاور 
التي ســـيغطيها تم تغييرها لتتواكب مع 
كيفيـــة التوصـــل إلى االقتصـــاد الرقمي، 
خصوًصا أن المحاور ستركز على جميع 
النقاط التي تطرق إليها جاللة الملك في 

خطابه السامي.
وأضـــاف أن خطـــاب جاللـــة الملـــك عـــن 
االقتصـــاد الرقمـــي طلـــب مـــن الحكومة 
وضـــع خطـــة عمـــل للقطـــاع الحكومـــي 
بمشـــاركة جميـــع الـــوزارات والجهـــات 
ـاع  ـ ـى أن القطـ ـ ـ ا إل يًر ـ ـ ـة، مشـ ـ الحكوميـ
الخـــاص دوره فـــي الخطـــة عبـــر توفيـــر 
البرمجيـــات والحلـــول، وكذلك االطالع 
علـــى تجـــارب الشـــركات العالميـــة التـــي 
لعبـــت دوًرا فـــي هـــذا المجـــال ونريـــد 
االطـــالع علـــى تجاربهـــا، إلـــى جانب أن 

تعمل شـــركات االتصاالت لتكـــون البنية 
التحتيـــة لالتصـــاالت ســـريعة ويعتمـــد 
عليهـــا، ومواصفاتها تالئـــم التغيير الذي 

سيحدث.

 حضور 100 شركة 

وتطـــرق إلـــى أن المعـــرض سيســـتعرض 
أحـــدث التقنيـــات الحديثة مثـــل الواقع 
االصطناعـــي،  لـــذكاء  ا و ي  ـ ـ ـ ض ا ر ت ف ال ا
متوقًعا أن يتضاعف عدد الشركات التي 

يســـتقطبها المعـــرض من 50 شـــركة في 
العـــام 2019 إلـــى 100 في العـــام المقبل 
2020، كمـــا ستشـــارك شـــركات ناشـــئة 
“ستارت اب” ومشاريع لطلبة الجامعات.
ــر والمعـــرض  ــر أن تنظيـــم المؤتمـ وذكـ
ســـيتزامن معـــه فعاليـــات مصاحبـــة في 
ــنوي  ــاء السـ ــد اللقـ ــا عقـ البحريـــن، منهـ
لالتحاد العربي للمعلومات واالتصاالت، 
ات  ـ ـ لمعلومـ ا ات  ـ ـ ـ ي تقن ري  ـ ـ ـ اء مدي ـ ـ ـ ق ول

واالتصاالت السنوي.

أحمد الحجيري متحدثا في المنتدى

الحجيري: خطط حكومية لالقتصاد الرقمي و”الخاص” يواكبها
2020 مــــــارس  ــق  ــل ــط ــن ي  ” ي ـ ـ ـ ـ ـ ت ي  ــــ س ي  آ ت  ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ م “

4.5 مليون دينار أرباح “الوطنية القابضة” في 9 أشهر
حققت شركة البحرين الوطنية القابضة 
صافي ربح عائد إلى مساهمين بلغ 4.54 
مليون دينارخالل التســـعة أشـــهر األولى 
مـــن العـــام 2019، مقارنة بــــ 2.86 مليون 
دينـــار للفترة نفســـها مـــن العام الســـابق، 
وذلـــك بارتفـــاع قـــدره 59 %. وارتفعـــت 
ربحية السهم لفترة التسعة 2019 لتصل 
إلـــى 40.3 فلســـا مقارنـــة بــــ 25.7 فلـــس 
للفتـــرة نفســـها العـــام الســـابق. أمـــا على 
صعيد صافي األقســـاط المكتســـبة، فقد 
بلـــغ 13.18 مليـــون دينـــار لفترة التســـعة 
أشـــهر 2019، مقارنـــة بــــ 12.33 مليـــون 
دينـــار للفتـــرة نفســـها مـــن العام الســـابق 
وذلك بارتفاع قدره 7 %. بينما ســـجلت 
المجموعـــة أربـــاح اكتتـــاب بلغـــت 2.22 
مليـــون دينـــار، مقارنة بــــ 456 ألف دينار 
للفترة نفســـها العام الســـابق، أي بارتفاع 

قـــدره 388 %. كمـــا ارتفـــع صافـــي إيراد 
ـاض  ـ ائر انخفـ ـ ـ ـد خسـ ـ ـتثمارات بعـ ـ االسـ
القيمـــة بنســـبة 26 % ليصـــل إلـــى 2.46 
ــعة  ــهر التسـ ــرة األشـ ــار لفتـ ــون دينـ مليـ
1.95 مليـــون دينـــار  ـــ  2019، مقارنـــة بـ
للفترة الســـابقة. وقوبل ذلك باالنخفاض 
في حصة المجموعة من أرباح شـــركات 
زميلة محتســـبة بطريقـــة حقوق الملكية 
وذلـــك بنســـبة 30 % لتصـــل إلـــى 1.25 

مليون دينار لفترة األشهر التسعة .
ـي  ـ ـي صافـ ـ ـاع فـ ـ ـبب االرتفـ ـ ـود سـ ـ ويعـ
األرباح لفترة األشـــهر التســـعة 2019 في 
مقابـــل الفترة نفســـها مـــن العام الســـابق 
إلـــى انخفـــاض المطالبـــات المتكبدة في 
تأمين المركبات وارتفاع إيراد المحفظة 

االستثمارية.
ـرى، حققـــت المجموعـــة  ـ ـة أخـ ـ ـن جهـ ـ مـ

صافي ربح عائد إلى مســـاهمي الشـــركة 
خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الحالـــي 
بلـــغ 1.78 مليون دينـــار، مقارنة مع 975 
ألـــف دينار خالل الفترة نفســـها من العام 
الســـابق وذلك بارتفاع قـــدره 82 %. كما 
ارتفعت ربحية الســـهم للربـــع الثالث من 
العـــام الجـــاري لتصـــل إلـــى 15.8 فلـــس 
مقارنـــة بــــ 8.6 فلســـا للفتـــرة نفســـها من 
العـــام الســـابق. وأما علـــى صعيد صافي 
األقســـاط المكتسبة، فقد بلغ خالل الربع 

الثالـــث مـــن هذا العـــام 4.5 مليون دينار، 
مقارنة بـ 4.3 مليون دينار للفترة نفســـها 
من العام الســـابق وذلـــك بارتفاع قدره 5 

 .%
ويعود ســـبب االرتفاع فـــي صافي الربح 
للربـــع الثالـــث للعـــام الجـــاري فـــي مقابل 
الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الســـابق إلـــى 

الزيـــادة في صافي األقســـاط المكتســـبة 
وارتفاع إيراد المحفظة االستثمارية مع 

انخفاض صافي المطالبات المتكبدة.
فـــاروق  اإلدارة  رئيـــس مجلـــس  ال  ـ ـ ـ وق
المؤيـــد “األداء القـــوي للمجموعـــة خالل 
هذا العام تحقق نتيجة الجهود المبذولة 
على عـــدة جهـــات، منها االحتفـــاظ على 

العمـــالء وتحســـين الضوابـــط للســـيطرة 
بـــات، والتـــي تـــم  ـف المطال ـ ـى تكاليـ ـ ـ عل
تحقيقها مـــع االحتفاظ على مخصصات 
فنيـــة قويـــة. وكانت األســـواق اإلقليمية 
ـة  ـ ـة والمحفظـ ـ ـا متقلبـ ـ ـرة، ولكنهـ ـ مزدهـ
االســـتثمارية ســـاهمت بقـــوة فـــي زيادة 
الربحيـــة، وقـــد تحقق ذلك مـــع احتفاظ 
المجموعـــة علـــى مســـتويات مريحة من 

السيولة المالية”.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة سمير 
الـــوزان “يســـرنا أن نرى األدلـــة المتزايدة 
علـــى نتـــاج جهودنا في الفتـــرات القليلة 
الماضيـــة في الســـيطرة علـــى المطالبات 
ة  ـ ـ الخدمـ ر  ـ ـ ـ يي ـى معا ـ ـ ر عل ـ ـ ـ ثي تأ ل ا دون 
التـــي نقدمهـــا لعمالئنـــا. ومازلنـــا نحتفظ 
بميزانية وسيولة مالية قوية على الرغم 
من الزيادة الطفيفة في الذمم المدينة”.

المنامة - البحرين الوطنية القابضة

سمير الوزان فاروق المؤيد

بارتفاع قدره 59 
%.. و13.2 مليون 

دينار األقساط 
المكتسبة

الخميس 14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع األول 1441 - العدد 4048

المنامة  - إنفورما ماركتس

مـــن المقـــرر أن يعود معـــرض ‘الجواهر 
العربيـــة 2019، وهـــو المعـــرض األول 
للمجوهـــرات  ـط  ـ ـرق األوسـ ـ الشـ ـي  ـ فـ
والســـاعات، إلى مركز البحرين الدولي 
ــرة  ــرات فـــي الفتـ ــارض والمؤتمـ للمعـ
مـــن 19 إلـــى 23 نوفمبـــر2019. ويقام 
المعرض الســـنوي في نســـخته الثامنة 
ــة  والعشـــرين المرموقـــة تحـــت رعايـ
رئيـــس وزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ـي  ـ ام فـ ـ ـ ـذا العـ ـ ـرض هـ ـ ـهد معـ ـ وسيشـ
هـــذه النســـخة المليئة باإلبـــداع الكثير 
ن  ـ ـ ـ م ة  ـ ـ ـ ع و ن ت م ل ا ت  ا ـ ـ ـ ض و ر ع م ل ا ن  ـ ـ ـ م
مجوهـــرات وســـاعات وأحجـــار كريمة 
وإكسســـوارات فاخـــرة علـــى مســـاحة 
ـع،  ـ ـ ر مرب ـ ـ 21,000 متـ غ  ـ ـ ـ ـعة تبل ـ شاسـ
وســـتكون هذه المنتجات متاحة للبيع 
لعامـــة النـــاس والتجـــار. وأعلن منظمو 
ــا ماركتـــس والـــذي  المعـــرض إنفورمـ
ســـيكون دخوله مجانا، أنهم يتوقعون 

حضـــور أكثـــر مـــن 55,000 زائـــر خالل 
الحدث الذي يستمر خمسة أيام.

ويقـــدم المعـــرض مـــن خـــالل شـــراكته 
ألول مرة مع كريـــم تخفيضات خاصة 
للزائريـــن مـــن وإلـــى مركـــز البحريـــن 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات، ممـــا 
يجعل زيارتهـــم أكثر متعة وخالية من 

المتاعب.
وسيرحب بالزوار أكثر من 561 عارضا 
ا وإقليميـــا ودوليـــا ســـيطلقون  ـ ـ محليـ

خطـــوط منتجات جديـــدة، ويعرضون 
آخـــر مجموعاتهم مـــن القطع محدودة 
الطبعـــة في معـــرض الجواهـــر العربية 

.2019
كما ستشـــهد نســـخة هذا العـــام إطالق 

أول تطبيق محمول على اإلطالق. 
والتســـويق  المبيعـــات  مديـــر  ل  ا ـ ـ ـ ق و
فـــي شـــركة إنفورمـــا ماركتـــس فـــوزي 
ـهابي “إن الزيـــادة الصحيـــة فـــي  ـ الشـ
ـور، مقترنـــة بمشـــاركة  ـ ـداد الحضـ ـ أعـ

مســـتمرة مـــن العارضيـــن والمبيعـــات 
القويـــة تعكس اســـتمرار قـــوة معرض 
الجواهر العربية في الشـــرق األوســـط 
ومكانتـــه كحـــدث رائـــد علـــى جـــدول 

الصناعة العالمي.”
لســـاعات  ا ت  و ـ ـ ـ ي ب ر  ه ـ ـ ـ ش أ د  و ـ ـ ـ ع ت و
ر  ـ ـ ـ ه ا و ج ل ا ض  ر ـ ـ ـ ع م ب ت  ا ر ـ ـ ـ ه و ج م ل ا و
العربيـــة 2019، بما في ذلـــك الماركات 
الرائـــدة مثل مجوهـــرات الزين وهاينز 

ماير وآللئ المحمود وغيرها الكثير.

انطالق “الجواهر العربية 2019 “ 19 نوفمبر

فوزي الشهابي

لشـــركة  لتنفيـــذي  ا س  ـ ـ ـ ي ئ ر ل ا ل  ا ـ ـ ـ ق
الكوهجي للتطويـــر، محمد الكوهجي، 
 16 لـــي  تثمرت حوا ـ ـ اسـ ركة  ـ ـ الشـ إن 
مليـــون دينـــار فـــي مشـــروعها األخيـــر 

“السيف أفنيوز 2”.
وافتتـــح المشـــروع الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة تنظيم العقارات، الشـــيخ محمد 
ع  ـ ـ ـث يقـ ـ ـة، حيـ ـ ـة آل خليفـ ـ ـن خليفـ ـ ـ ب
المشـــروع فـــي منطقة الســـيف بالجهة 

المقابلة لمجمع السيتي سنتر.
 وقـــال الكوهجـــي إنـــه تـــم البـــدء فـــي 
 2016 ــام  ــة العـ ــاء المشـــروع بدايـ بنـ
وتـــم االنتهـــاء منه فـــي ابريـــل 2019، 
ويتكـــون “الســـيف أفنيـــوز 2” من برج 

واحد يحتوي على 36 طابًقا ومجموع 
190 شقة متاحة اآلن رسميا لالمتالك 
ـرص  ـ فـ ـذب  ـ ا يجـ ـ ـ تئجار ممـ ـ ـ أو االسـ

استثمارية كبيرة للبحرين.
ــد أن المشـــروع حقـــق مبيعـــات   وأكـ
تصـــل إلـــى 92 %في أول 3 أشـــهر من 
بـــدء بيـــع وحـــدات المشـــروع، وحقـــق 
عوائـــد مجزية تصل إلـــى 160 %على 
رأس المـــال المشـــغل وبيـــن 8 % إلـــى 
11 % عوائـــد على األصـــول، مبيًنا أنها 
مؤشـــرات عاليـــة فـــي الســـوق العقاري 

ا. حاليًّ
 وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم تطبيـــق عناصـــر 
االستدامة للمشـــروع بعد ارتفاع كلفة 

الكهربـــاء 10 أضعاف عن الســـابق و30 
ضعف على أســـعار المياه، الفًتا إلى أن 
المشـــروع طبـــق كل التقنيات الحديثة 
وتم تحسين كفاءة التكييف والعوازل 
ـــورة  ت ا ف ك  ال ه ت ـ ـ ـ س ا ح  ـ ـ ـ ب ص أ ث  ـ ـ ـ ي ح ب
الكهربـــاء والمـــاء أقل بحوالـــي 25 %  

إلى 30 %  عن المشاريع السابقة.
 وتابـــع الكوهجـــي “إنـــه لمـــن الفخـــر 
لنـــا أن نكـــون معروفيـــن كأحـــد أكبـــر 
مطـــوري العقارات فـــي المملكة، حيث 
نهدف باســـتمرار إلى تطوير مســـتقبل 
العقـــارات وزيـــادة تنـــوع أعمالنـــا مـــن 

خالل تنويع مشاريعنا التنموية”.
 وأضـــاف “أن التفانـــي فـــي العمل على 

تفاصيـــل “ســـيف االفنيـــوز 2” قد قادنا 
إلـــى تحقيـــق أعلـــى معاييـــر الرفاهيـــة 

للمستأجرين”.

“الســـيف افنيـــوز  ـروع  ـ ر أن مشـ ـ ـ يذكـ
حـــة حصريـــا  را ل ا ئل  ا ـ ـ ر وسـ ـ ـ ـ يوف  ”2
للمســـتأجرين، بمـــا فـــي ذلـــك منتجـــع 

ة  ـ ـ ـ ق ط ن م و ل  ا ـ ـ ـ ف ط أل ل ب  ـ ـ ـ ع ل ة  ـ ـ ـ ق ط ن م و
للشواء ومسبح ومركز لرجال األعمال 
وقاعـــة متعـــددة األغـــراض. باإلضافة 
إلـــى الخدمـــات التـــي تقدمهـــا شـــركة 
ا  ـ ـ ـي تعتمدهـ ـ ـادور التـ ـ ـال امباسـ ـ رویـ
ل  ـ ـ ـ ث م ر  ـ ـ ـ ي و ط ت ل ل ي  ـ ـ ـ ج ه و ك ل ا ة  ك ر ـ ـ ـ ش
ــب  ــي ومكتـ ـ ـر المنزل ـ ـات التدبيـ ـ خدمـ
ـع  ـ ـة مـ ـ ـات الصيانـ ـ ـتقبال وخدمـ ـ االسـ
االلتـــزام بأعلـــى مســـتويات الجـــودة 
اعد  ـ ـ وتسـ تأجرين.  ـ ـ مسـ ل ل ة  ـ ـ ـ ي رعا ل وا
شـــركة الكوهجـــي للتطوير فـــي وضع 
معايير المجـــال العقاري من خالل هذا 
المشـــروع الـــذي يقـــوم علـــى تشـــكيل 

السوق العقاري.

الشيخ محمد بن خليفة لدى تدشينه المشروع

ــاء” 30 % ــربـ ــهـ ــكـ ــدة عــنــاصــر االســـتـــدامـــة لــتــقــلــيــل اســـتـــهـــاك “الـ ــم ــت ــع م

“الكوهجي” تدّشن “السيف أفنيوز 2” بكلفة 16 مليون دينار

أمل الحامد المحرر االقتصادي من المنامة

“بيتكس” يستعرض 
الواقع االفتراضي 

والذكاء 
االصطناعي
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 الوثائق جاهزة
سهولة  استخراج  إجازة البناء

كافة الخدمات متوفرة من كهرباء وماء
جميع شوارع  المخطط مرصوفة          

هام 
جًدا

أرض تم استخراج إجازات بناء وبعضها 35
تم الشـــروع بالبنـــاء 

فيلتين قيد ا¨نشــاء( تم الحجز)
فلل قيد ا¨نشاء6

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا
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درة 2
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محجوز تم البيع
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12293.133814,536

22002.830646,744

32002.830646,744

42244.632773,147

7694.236269,005
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2549030158,230

2649030158,230

2949030158,230

3049030158,230

3149030158,230

43495.133175,865

441358.142613,980

451005.640432,971

461005.640432,971

471005.640432,971

481005.640432,971

491453.644688,448

50431.627125,435

109362.427105,323

127311.42790,501

128311.42790,501

140220BOOKED

144220BOOKED

146362.427105,323

 |  02

38344464-

قيد رقم: ٨-٥٥٢٥٤

قيد رقم: ٤-٤١٦٣٦

قيد رقم: ٢-١١٤٦٨٢قيد رقم: ٨-١١٨٦٦

قيد رقم: ٥-٣٨٢١٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٤٩٢٥٦
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٠٩٢٠
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٥١١٦٦
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-152154( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٤٨٥٣٠
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: لبنا جاويد احمد ملك

االسم التجاري الحالي: مكتب العوان لتخليص الوثائق
االسم التجاري الجديد: سفريات البيت الجوي

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فخرية احمد علي عبدهللا

االسم التجاري الحالي: فاتنة الخليج للحنة
االسم التجاري الجديد: مركز فانتة الخليج للتجميل

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنة أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالنبي عبدهللا علي خاتم

االسم التجاري الحالي: مصنع األبرار لأللمنيوم
االسم التجاري الجديد: االبرار لالمنيوم

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنة أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عهود جاسم احمد الزري

االسم التجاري الحالي: مطعم واحة حضرموت
االسم التجاري الجديد: مطعم دار ام حمد

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنة أدناه بطلب اســم تجاري، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: امنه حبيب علي جاسم

االسم التجاري الحالي: حي الرضا للمواد الغذائية
االسم التجاري الجديد: بوتيك زينا

 تاريخ: 11/11/2019

 تاريخ: 11/11/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )١٥٠٢٩٥( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 

إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٢٦٣١٣( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

الســادة الشــركاء في شــركة ســيرتيفايد كابيتا كونســلتنتس ذ.م.م المسجلة 

للشــركة  القانونــي  الشــكل  تحويــل  طالبيــن  رقــم ٧٨٩٦٩،  القيــد  بموجــب 

المذكــورة الــى شــركة الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره ١٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب 

SUKUMA�  )عشــرة آالف دينار بحريني(، لتصبح الشــركة مملوكة من السيد

RAN NAIR DEEPU

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد بدرية عبدالعلي محمد الجشــي المالك لـ مجوهرات وصياغة ابوذيب 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم٦٨٤٥٦ ، يطلــب تحويــل 
المؤسســة فرديــة الى شــركة تضامن برأســمال وقــدره ٥٠٠٠ دينــار بحريني 

وذلك لتصبح مملوكة من السادة التلية اسماءهم:
١. بدرية عبدالعلي محمد الجشي

MUZAFFAR ALI .٢
SHAHID ALI .٣

القيد : ٧٨٩٦٩ 

 تاريخ: 11/2019/١٣

القيد : ٦٨٤٥٦ 

 تاريخ: 11/2019/١١

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة جاليريا الموبيل ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٩٠٧٩٠-١ 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

شركة مطعم كرم الضيافة ش.ش.و لمالكتها اسمهان عبدالرزاق محسن الشعبان
سجل تجاري رقم ١٢٤٣٦١ 

بنــاء علــى قــرار المالــك فــي شــركة جاليريــا الموبيــل ذ.م.م  المســجلة تحت رقم 
 MATHEWS THOMAS / ٩٠٧٩٠-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة

مصفيًا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الازمة، خال 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
MATHEWS THOMAS  :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36049016 )973+(
rolls@batelco.com.bh :البريد االلكتروني

بنــاء علــى قــرار المالكــة لشــركة مطعم  كــرم الضيافــة ش.ش.و لمالكتها اســمهان 
عبدالــرزاق محســن الشــعبان  المســجلة تحــت رقــم ١٢٤٣٦١، بتصفيــة الشــركة 

اختياريا وتعيين السيدة / اسمهان عبدالرزاق محسن الشعبان مصفيًا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــا بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الازمة، خال 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  اسمهان عبدالرزاق محسن الشعبان

رقم الموبايل: ٣٩٧٧٧٠٠٣ )973+(
Ffalcona@yahoo.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 11/2019/١٣
إعالن رقم )99999( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
الى شركة ذات مسؤلية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

مالك شركة بلمارك للمقاوالت ش.ش.و المسجلة بموجب القيد رقم ٩١٤٢٩ 

، طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة كل من الفرعين  )١( )٢( الى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٫٠٠٠بين كل من:

١. اميره عبدهللا محمد الحربي

SANDEEP RAJAN .٢

القيد : 91429 

 تاريخ: 3/11/2019
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قيد رقم: ٢-٣٠٦٢١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-151630( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خديجة سلمان ابراهيم سلمان

االسم التجاري الحالي: فروتيلو ايسكريم
االسم التجاري الجديد: فروتيلو فروزن بوغرت

 تاريخ: 12/11/2019
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غارات إســرائيلية على قطاع غزة.. وارتفاع عدد الشهداء لـ23

االحتالل يهّدد “الجهاد اإلسالمي” باغتيال أمينه العام

الفلســـطينية،  الصحـــة  وزارة  قالـــت 
أمـــس األربعـــاء، إن حصيلـــة ضحايـــا 
الغارات اإلسرائيلية على غزة ارتفعت 
إلى 23 شـــهيًدا و60 جريًحا، في حين 
وّجهت إسرائيل تحذيًرا مبّطًنا لحركة 
الجهاد اإلســـامي، باســـتهداف أمينها 
العـــام زياد النخالـــة وقادتها اآلخرين، 
ما لم توقف إطاق الصواريخ.  ونقل 
موقع “روتـــر نت” العبـــري عن مصادر 
رســـمية قولهـــا إنـــه تم توجيه رســـالة 
عاجلـــة لـ”الجهـــاد اإلســـامي”، مفادها 
الصواريـــخ،  إطـــاق  اســـتمر  إذا  أنـــه 
سوف نغتال األمين العام زياد النخالة 

وقادة آخرين.
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بنياميـــن نتنياهـــو، إن حركـــة الجهـــاد 
اإلســـامي أمامهـــا خيـــار واحـــد، وهو 
وقـــف الهجمات الصاروخية، وإال فإن 
إسرائيل ستواصل ضربها “با رحمة”.

 ونقلت صحيفة “هآرتس” عن نتنياهو 
اجتمـــاع طـــارئ  فـــي مســـتهل  قولـــه 
للحكومة اإلســـرائيلية أمس األربعاء: 
“أمام الجهاد اإلســـامي خيـــار واحد، 
وهـــو وقف هـــذه الهجمـــات، وإال فإننا 

سنوجه لها المزيد من الضربات”.
عـــن  اإلســـرائيلي  الجيـــش  وكشـــف   
إرســـال تعزيـــزات عســـكرية وحشـــود 
ونشـــر  غـــزة،  قطـــاع  محيـــط  إلـــى 
منظومات أخرى مـــن القبة الحديدية 
تحســـبا الســـتمرار إطـــاق الصواريخ 

على منطقة تل أبيب.

موجة واسعة 

المتحـــدث  أدرعـــي،  أفيخـــاي  قـــال   
علـــى  اإلســـرائيلي  الجيـــش  باســـم 
قبـــل  الجيـــش  “أنهـــى  “تويتـــر”: 
قليـــل موجـــة واســـعة مـــن الضربات 
الجويـــة علـــى أهداف تابعـــة لمنظمة 
تـــم  غـــزة..  فـــي  اإلســـامي  الجهـــاد 
رؤوس  إلنتـــاج  مصنـــع  اســـتهداف 
جنـــوب  فـــي  لصواريـــخ  حربيـــة 

القطـــاع.. الحديث عـــن موقع إلنتاج 
الصواريـــخ ومـــواد خاصـــة لتصنيـــع 
الصواريـــخ بعيـــدة المـــدى”. وأضاف 
أنـــه تـــم “اســـتهداف مقر قيـــادة لواء 
لإلســـامي..  للجهـــاد  يونـــس  خـــان 
والبحرية اإلسرائيلية هاجمت قطعة 
بحرية تابعـــة للقوة البحريـــة للجهاد 
الصحـــة  وزارة  وكانـــت  اإلســـامي”. 
قـــد أعلنت فـــي وقت ســـابق، ارتفاع 
حصيلـــة ضحايا القصف اإلســـرائيلي 
علـــى غزة بعد مقتل ثاثة في قصف 
إســـرائيلي شـــرق مدينة غزة، ليرتفع 
عدد القتلى الذين ســـقطوا أمس إلى 
9. وكان قصـــف إســـرائيلي على حي 
التفـــاح بقطـــاع غـــزة أدى، فـــي وقت 
سابق أمس، لقتل 4 أشخاص. وقبلها 
بوقت قصيـــر، ُقتل فلســـطينيان في 
غـــارات إســـرائيلية على قطـــاع غزة، 
كمـــا أعلنـــت وزارة الصحـــة التابعـــة 
لحركـــة حمـــاس فـــي القطـــاع، ليصل 
بذلـــك عدد القتلى الفلســـطينيين في 
الهجمـــات اإلســـرائيلية علـــى القطاع 

منـــذ الثاثـــاء إلـــى 19، و55 جريًحا. 
وعدد القتلى يشـــمل أحد قادة حركة 

الجهاد وزوجته.

دعوة لتدخل دولي

الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيـــس  دعـــا 
محمـــد اشـــتية إلـــى تدخـــل دولـــي 
فوري لوقف ”العدوان اإلســـرائيلي“ 

المتواصل على قطاع غزة. 
وقال اشتية في بيان أصدره مكتبه 
”يجب على إسرائيل وقف جرائمها 
ضـــد المدنييـــن فـــوًرا، وندعو األمم 
المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان 
لتوفيـــر الحمايـــة ألبناء شـــعبنا من 
انتهاكات االحتال ســـواء في غزة 

أو الضفة“. 
)محمـــود  ”الرئيـــس  أن  وأضـــاف 
يجريـــان  والحكومـــة  عبـــاس( 
اتصـــاالت إقليميـــة ودوليـــة مكثفة 
التدحـــرج“،  مـــن  العـــدوان  لمنـــع 
وشـــدد على أنـــه ”ال يجب الســـماح 
االنتخابـــات  فـــي  للمتنافســـين 

الـــدم  باســـتخدام  اإلســـرائيلية 
الفلسطيني كورقة انتخابية“. 

مساع مصرية 

أن  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت 
صيغـــة  إليجـــاد  تســـعى  القاهـــرة 
الهـــدوء  عـــودة  تضمـــن  للتفاهـــم 
إلـــى قطاع غـــزة، ووقـــف العمليات 
العسكرية اإلســـرائيلية والصواريخ 
الفلسطينية.  وبدأت هذه المساعي 
بوصـــول المنســـق األممـــي الخاص 
لعمليـــة الســـام بالشـــرق األوســـط 
نيقـــوالي مادينـــوف إلـــى القاهـــرة 
للقاء الرئيس عبد الفتاح السيســـي 
فـــي إطار جهـــوده لوقـــف التصعيد 

حول قطاع غزة.
ووصل الوســـيط األممـــي إلى مصر 
في ظـــل جولة عنـــف جديدة حول 
قطـــاع غـــزة، علـــى خلفيـــة اغتيـــال 
“ســـرايا  فـــي  القيـــادي  إســـرائيل 
القـــدس” بهـــاء أبـــو العطـــا، وتبادل 
القصف بين إسرائيل وفصائل غزة.

القدس المحتلة/غزة ـ وكاالت

دبي - قناة العربية

ُقتل 7 عسكريين يمنيين على األقل، بينهم ضابط برتبة عميد وجرح عشرات 
آخرون، أمس األربعاء، في قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي استهدف 
معسكر “صحن الجن” ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب )شرق 
اليمن(. وأوضحت مصادر عسكرية لقناتي “العربية” و”الحدث” أن ميليشيات 
الحوثـــي مـــن أطلقـــت، مـــن مواقـــع تمركزهـــا فـــي جبل هيـــان غـــرب مأرب، 
صاروخين من نوع “أورغان” أطلقتهما، فســـقط أحدهما عند المدخل الرئيس 
للمعسكر في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات 
المشتركة. وأوضح المصدر أن المحصلة األولية للهجوم بلغت 7 قتلى، بينهم 
العميـــد ركـــن عبد الرقيـــب الصيادي، قائد معســـكر الثنية، باإلضافة لعشـــرات 
الجرحى. إلى ذلك، طالبت الحكومة اليمنية الشـــرعية، األمم المتحدة، بإدانة 
التصعيـــد والخروقـــات التـــي ارتكبتها ميليشـــيات الحوثـــي االنقابية، خال 
األيـــام الماضيـــة، فـــي محافظة الحديـــدة غربي البـــاد، وقالـــت إن “التصعيد 
والخروقـــات التـــي ارتكبتها الميليشـــيات الحوثية غير مبـــررة ويجب إدانتها 

بكل صراحة ووضوح”.

مقتل 7 عسكريين يمنيين بصاروخ حوثي بمأرب

واشنطن ـ وكاالت

وّقـــع الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
قـــراًرا الثاثاء، بتمديـــد “حالة الطوارئ 
الوطنيـــة” ضـــد إيـــران لمـــدة عـــام آخر، 
والذي كان قد أقر من قبل الكونغرس.

وينـــص القـــرار علـــى أن العاقـــات بين 
واشـــنطن وطهـــران لم تطبـــع بعد، وإن 
تنفيـــذ القرارات بشـــأن إيـــران الصادرة 

في 19 يناير 1981 ال تزال سارية.
وجـــاءت تلـــك القـــرارات بســـبب قطـــع 
العاقـــات بين واشـــنطن وطهـــران بعد 
الثـــورة اإليرانية عندما احتل مجموعة 
األميركيـــة  الســـفارة  الثورييـــن  مـــن 

ا  دبلوماســـيًّ  52 واحتجـــزوا 
ـــا كرهائـــن لمـــدة 444  أميركيًّ
يوًمـــا مـــن 4 نوفمبـــر -1979 

20 يناير 1981.
وفـــي بيان صـــدر على موقع 

البيـــت األبيض، شـــّدد 
علـــى  ترامـــب 

الطـــوارئ  حالـــة  إبقـــاء  إلـــى  الحاجـــة 
الوطنيـــة في المرســـوم 12170 بشـــأن 
إيران الـــذي أصدره الرئيـــس األميركي 

السابق جيمي كارتر.
 هـــذا بينمـــا أصدر الرئيس الســـابق بيل 
كلينتـــون، قـــراًرا آخـــر فـــي عـــام 1995 
برقـــم 12957 ضد إيـــران، تحت عنوان 
“حالة الطوارئ الوطنية” وشـــمل فرض 
عقوبـــات تمنـــع أي تعـــاون أميركـــي مع 
صناعـــة النفط اإليرانية وحظر التجارة 

مع إيران.
ويتـــم تمديد “حالة الطـــوارئ الوطنية” 
الحكومـــات  جميـــع  وفـــي  ا  ســـنويًّ
الجمهوريـــة،  أو  الديمقراطيـــة 
حيث ال تـــزال الواليات المتحدة 
تعتبـــر النظام اإليراني وســـلوكه 
ـــا  عالميًّ تهديـــًدا  العدوانـــي 
وخطـــًرا على األمن 
القومي األميركي.

ترامب يمّدد حالة الطوارئ ضد إيران عاًما آخر

بغداد ـ وكاالت

دعـــا زعيـــم التيـــار الصـــدري فـــي العراق، 
مقتـــدى الصدر، في بيان أمـــس األربعاء، 
البرلمـــان العراقـــي إلى “إقـــرار إصاحات 

جذرية” أو الرحيل.
وقال الصدر في بيانه: “على الشرفاء في 
البرلمـــان العمـــل علـــى إقـــرار اإلصاحات 
الجذريـــة وإن لـــم يســـتطيعوا فـــا معنى 

لبقائهم في البرلمان مكتوفي األيدي”.
وأضـــاف الصـــدر فـــي بيانـــه: “أجـــد مـــن 
أن  معتبـــرا  الثـــوار”،  مناصـــرة  المناســـب 
حققـــت  واالعتصامـــات  “التظاهـــرات 
الفاســـدين  إذالل  أهمهـــا  انتصـــارات 
وإرعابهـــم”. وشـــدد الصدر علـــى ضرورة 
عدم مساس القوات األمنية بالمتظاهرين 
وضرورة محاولة “إبعاد المندســـين وغير 
المنضبطيـــن الذيـــن يعتدون علـــى الثوار 
بالقتـــل والخطـــف والقنـــص”، مؤكـــدا أن 
“استمرار االحتجاجات بصورتها السلمية 

ســـينجح هـــذه الثـــورة ولن تكـــون مجرد 
فـــورة”. وفـــي هـــذا الســـياق، دعـــا الصدر 
أئمـــة الجمعة فـــي كل المحافظات لقيادة 
تظاهـــرات ســـلمية دعمـــا للمحتجين “كي 
تتحقـــق اإلصاحات بصـــورة جدية وبا 

تسويف”.
وفـــي هـــذا الســـياق، دعـــا المحتجين إلى 
“إبعاد شـــبح التدخل الخارجي األميركي 
الدبلوماســـية  للبعثـــات  التعـــرض  وعـــدم 

ولـــو  المحتلـــة  غيـــر  الـــدول  وســـفارات 
بالهتاف”.

عـــادل  حكومـــة  موضـــوع  فـــي  أمـــا 
“علـــى  أن  الصـــدر  فاعتبـــر  عبدالمهـــدي، 
الشـــعب  لصـــوت  اإلذعـــان  الحكومـــة 
المنتفـــض مـــن البصـــرة إلـــى بغـــداد، وأن 
تتنـــازل عـــن عرشـــها العاجي”. كما ناشـــد 
“الموظفيـــن الشـــرفاء مســـاندة إخوتهـــم 

الثوار بإضراب شامل ولو ليوم واحد”.

طالب عراقيون يشاركون في تظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة النجف )أف ب(

حث على إبعاد شبح التدخل الخارجي وعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية
الصدر يدعو البرلمان إلقرار إصالحات جذرية

بيروت ـ وكاالت

تتعّمـــق األزمـــة اللبنانية لتدخـــل في نفق 
مظلـــم، بعد حـــوار الرئيس ميشـــال عون 
مـــع وســـائل إعـــام لبنانية، والـــذي ترقبه 
الحراك الشعبي، ليصب الحوار مزيًدا من 

الزيت على النار.
اللبنانـــي  الشـــارع  تقنـــع  لـــم  تصريحـــات 
المنتفـــض ضد الطبقـــة الحاكمة، ومخيبة 

لآلمال كما يراها البعض.
الرئيس ميشال عون حّذر من مما وصفها 
بكارثـــة، في حال اســـتمرار االحتجاجات 
دعـــا  أنـــه  إلـــى  ولفـــت  الحالـــي،  بشـــكلها 
المتظاهريـــن للحـــوار لحـــل األزمـــة، دون 

تلقي أجوبة منهم.
وأوضـــح أن المشـــاورات النيابية، بشـــأن 
تكليـــف رئيـــس جديد للحكومـــة، قد تبدأ 

اليوم الخميس أو غًدا الجمعة.
وأعلـــن أنه لمس ترّدًدا من رئيس الوزراء 
تولـــي  فـــي  الحريـــري  المســـتقيل، ســـعد 

المنصب مجدًدا، معرًبا عن تأييده تشكيل 
حكومة تضم سياسيين واختصاصيين.

 واستنكر عون استمرار التظاهرات، قائاً 
إن مـــن ال يقبل المشـــاركة في الحوار من 

الحراك، فليترك البلد ويهاجر.
كلمـــات لـــم تمر مـــرور الكرام، فقـــد ألهبت 
غضب المتظاهرين، الذين قاموا بإشعال 
اإلطارات في مناطق مختلفة، كما أغلقوا 
العديـــد مـــن الطرق فـــي مدن عـــدة بدًءا 

مـــن بيـــروت، وصـــوالً إلى البقـــاع وصيدا 
وطرابلس وغيرها.

تطـــورات متســـارعة لـــم تخـــل مـــن إراقة 
المتظاهريـــن  أحـــد  قتـــل  فقـــد  الدمـــاء، 
منطقـــة  فـــي  الجيـــش  قـــوات  برصـــاص 
خلدا جنوبي بيروت. وعلى الفور، ناشـــد 
رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد 
اللبنانييـــن  المواطنيـــن  كافـــة  الحريـــري 

المحافظة على حراكهم السلمي.

مقتل شخص خالل موجة جديدة من االحتجاجات في لبنان بعد كلمة عون )أ ف ب(

الحريري يدعــو للمحافظة على الحراك الســلمي عقب “حادثة خلدا”
بعد كلمات عون.. الشارع اللبناني “يلتهب”

الباز ـ وكاالت

أعلنـــت النائبة الثانيـــة لرئيس مجلس 
الشـــيوخ البوليفي جانين آنيز نفســـها 
رئيســـة انتقاليـــة للبـــاد خـــال انعقاد 
جلســـة للكونغـــرس لـــم يكتمـــل فيهـــا 
القانونـــي.  وتـــم اســـتدعاء  النصـــاب 
النـــواب إلـــى جلســـة للمصادقـــة علـــى 
موراليـــس  ايفـــو  الرئيـــس  اســـتقالة 
وتأكيـــد تعييـــن آنيـــز البالغـــة 52 عاًما 
رئيســـة انتقاليـــة. وآنيـــز مخولة وفق 
دســـتور بوليفيـــا لتولـــي الرئاســـة بعد 
مجلـــس  ورئيســـي  الرئيـــس  نائـــب 

فـــي  النـــواب  ومجلـــس  الشـــيوخ 
اســـتقالوا  الذيـــن  الكونغـــرس 

موراليـــس.   مـــع  جميًعـــا 
االســـتقاالت  وأحدثـــت 

فـــي  فراًغـــا  الجماعيـــة 
الســـلطة بعـــد أســـابيع 
االحتجاجـــات  مـــن 
والعنيفـــة  الشـــعبية 

التـــي تلـــت انتخاب موراليـــس لوالية 
أّيـــدت  والحقـــا،  رابعـــة.  رئاســـية 
المحكمـــة الدســـتورية تعييـــن جانين 
آنيـــز رئيســـة مؤقتـــة للبـــاد.  وجـــاء 
بيان عن المحكمـــة ليدعم تعيين آنيز 
البالغة 52 عاًما بعد أن فشـــلت جلسة 
تأكيـــد تعيينهـــا فـــي الكونغـــرس فـــي 
تأميـــن النصـــاب القانوني. واســـتندت 
المحكمـــة إلى إعان دســـتوري صادر 
ينبغـــي  ال  بأنـــه  يقضـــي   2001 عـــام 
تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث 
إن التالـــي فـــي التسلســـل يتولى 
الرئاســـة “بحكم الواقع”. وفي 
مـــا  موراليـــس  دان  المقابـــل 
أســـماه “االنقاب األكثر خبًثا 
وعدوانية في التاريخ” 
بعد إعان آنيز نفسها 
رئيسة مؤقتة للباد.

جانين آنيز تعلن نفسها رئيسة انتقالية لبوليفيا
أبوظبي ـ سكاي نيوز

مستشـــهًدا بأدلـــة وفيديوهـــات، اّتهـــم 
الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات  قائـــد 
مظلوم كوباني، تركيا بتشجيع تنظيم 
داعـــش اإلرهابـــي علـــى إعـــادة تنظيم 
صفوفـــه والعـــودة إلـــى المناطـــق التي 
تـــم طـــرده منهـــا، محـــّذًرا فـــي الوقـــت 
نفســـه من هجمات محتملة قد يشـــنها 

التنظيم في دول غربية.
 وفـــي لقـــاء خاص مع شـــبكة “ســـكاي 
عـــودة  “خطـــر  كوبانـــي:  قـــال  نيـــوز”، 
ا وجـــدي. الكثير من  داعـــش كبير جـــدًّ
النـــاس ال يعرفون هـــذا ولكنه حقيقي، 
العدوان التركي وّفر المساحة وأعطى 

األمل لعناصر داعش، والمدن التي 
قاعـــدة  ســـتكون  تركيـــا  دخلتهـــا 

لداعش ليعيد تشكيل نفسه”.
ســـوريا  قـــوات  قائـــد  واتهـــم 

الديمقراطية تركيا، بأنها تشجع 
داعش علـــى العودة إلى 

المناطق التي طردتـــه القوات الكردية 
والتحالف الدولي منها.

هـــذا  “نعـــم  نيـــوز”:  لـ”ســـكاي  وقـــال 
صحيح.. هـــذا اتهام جدي، ولكن هناك 
أدلة تثبت صحتـــه، والكثير من الناس 
يعرفون ذلك”، واستطرد قائاً: “هذا ال 
يقتصـــر على عناصر داعش، إذ يشـــمل 
النصـــرة  فـــي  ســـابقين  عناصـــر  أيًضـــا 
والقاعـــدة، الذيـــن قاتلناهـــم في 2013 

و2014”.
مـــن جانبها، تنفي تركيا تلك االتهامات 
تـــم  فيديـــو  مقاطـــع  لكـــن  تمامـــا، 
تصويرها في شـــمال ســـوريا، 
ســـوريا  قـــوات  تملكهـــا 
واطلعـــت  الديمقراطيـــة، 
عليها سكاي نيوز، أثبتت 
أن مســـلحين متشـــددين 
قاتلوا إلى جانب الجيش 

التركي.

“قسد”: تركيا تشّجع داعش على العودة

السيسي إلى اإلمارات 
في زيارة رسمية

القاهرة ـ وكاالت

توّجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
أمس األربعاء، إلى دولة اإلمارات العربية 
ــمــتــحــدة، فـــي زيـــــارة رســمــيــة تــســتــغــرق  ال
يومين.  وسيبحث السيسي خالل الزيارة، 
مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
التي  الوثيقة  الثنائية  العالقات  نهيان،  آل 
تجمع البلدين، فضالً عن التشاور والتنسيق 
واألزمــات  العربية  القضايا  مختلف  حــول 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، 
وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم 

الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

جيش االحتالل يرسل تعزيزات عسكرية وحشود إلى محيط قطاع غزة )اف ب(
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أسامة الماجد

تكالبوا على البحرين بالكذب واليوم يغطون وجوههم بكفن أسود
عندمـــا واجهـــت البحريـــن اإلرهـــاب الصفـــوي عـــام 2011 ومؤامرة 
“الـــدوار” والحراك الطائفي العفن وحلم االنقالب والكثير من معاني 
اإلخـــالل باألمـــن ونشـــر الفوضـــى في الشـــوارع وقتل رجـــال األمن 
والتفجيـــرات التـــي أزهقت أرواحـــا بريئة، خرجت علينـــا أكوام من 
المنظمات العالمية ذات الروائح الكريهة وشوهت الحقيقة باألكاذيب 
والخرافـــات، ورأينـــا قلقـــا ال مثيـــل لـــه علـــى العمـــالء واإلرهابييـــن 
وتعاطفـــا مع المخططات اإليرانية العدوانية، وقادة االنقالب الذين 
كانـــوا يســـعون إلـــى خلخلـــة البلد والوصـــول به إلى حافـــة الجحيم 
والحـــرب الطائفيـــة عبر التحشـــيد والدعـــوات العنصرية، والســـؤال 
المطـــروح اليـــوم، أين هي تلك المنظمات من مـــا يحدث في العراق 
مـــن قتـــل وتنكيل بالمتظاهرين الســـلميين الذين يريـــدون التخلص 
من الطائفية وفســـاد السلطة وسيطرة النظام اإليراني على خيرات 

بلدهم وقطع أرجل الماللي التي دنست أراضيهم؟
أيـــن هـــي تلـــك المنظمـــة التـــي كانت قلقـــة مـــن اســـتخدام الغازات 
المســـيلة للدموع، وكانت غير قلقة من األســـياخ الحديدية والسهام 

الحارقـــة والمولوتوف الذي يتعرض له رجال حفظ النظام، أين هي 
من اســـتخدام القوة المميتة وحمامات الدم المنتشـــرة في شـــوارع 
ومـــدن العـــراق؟ أين فطاحـــل الحقوقيين من خطـــف وقتل وضرب 

وترهيب المتظاهرين وسحقهم بهراوة النظام اإليراني اإلرهابي؟

غريب األمر، بل أكثر من الغرابة وال يكاد يصدق، فعندما لعبت إيران  «
في البحرين ونشرت خبثها وجراثيمها وسمومها ومولت اإلرهاب 
وقتلت من قتلت، تكالبت علينا المنظمات الحقوقية باألكاذيب 

واالفتراءات، واليوم تغطي هذه المنظمات وجهها المشوه بقطعة 
من كفن أسود كي ال ترى ماذا تفعل إيران في الشعب العراقي العربي 

األصيل الذي انتفض وتوحد ضد هيمنة الماللي المحتلين، ومعهم 
أيضا شخصيات إعالمية خائنة تعمل بنهج الكذب من أجل المال 
والمصالح الشخصية، وعقدوا اتفاقيات العار مع النظام اإليراني 

وكل من يهدد األمن العربي، ومن السهل مشاهدة هؤالء المرتزقة 
والقطعان في فيديوهات منتشرة بوسائل التواصل االجتماعي وهم 

يدافعون عن إيران وينتقدون كل مواطن عراقي شريف قال كلمة ال 
لبيع العراق.

شمســـنا، وجونا القائـــظ، ال رحمة فيهما، وال يمكن تشـــبيههما إال بجحيم 
النـــار وحرارتـــه، وباجتماعهمـــا مـــع الرطوبـــة، ال نقـــول حينهـــا إال “هللا 
المســـتعان”، نعـــم الجو بـــدأ بالتحســـن نوعًا ما منذ أســـبوع تقريبـــًا، لكن 
طقســـنا الحـــار الرطـــب هـــو الجـــو العـــام الغالب علـــى أكثر شـــهور العام، 
ووجود طلبة المدارس تحت أشـــعة الشمس الالهبة، يمارسون التمارين 
الرياضية أشبه بعملية تعذيب، ال عملية إكسابهم مرونة ونشاطا بدنيا.

مـــدارس حكوميـــة ال تـــزال تفتقـــر لوجـــود صـــاالت رياضيـــة، والطلبـــة 
وبحكم حصصهم الرياضية، يمارســـون تمارينهم تحت أشـــعة الشـــمس، 
فأيـــة رياضة هذه التي ســـتزيدهم نشـــاطًا وقوة، وهـــم يلهثون من الحر 
والرطوبة، وأشـــعة الشمس عمودية على رؤوسهم! وبعد حصة الرياضة 
تلـــك، هـــل نتوقع منهم قـــدرة على التركيـــز والتفكير، أو حتـــى مواصلة 
دوامهم المدرســـي بقوة ونشـــاط، وهم من اســـتنفدوا كل طاقتهم تحت 

أشعة الشمس؟
الكثيـــر من أولئك الطلبة يعانون من أمراض وراثية أو مزمنة، وبدالً من 
أن تكون الرياضة محفزًا لهم لتقيهم من األمراض، ســـتكون ممارســـتهم 
تلك التمارين تحت أشـــعة الشـــمس وباالً عليهم، وستعرض صحتهم، بل 

ستعرض حياتهم للخطر. 

واألدهـــى واألمـــر أن الطلبة الذين يبدون عجزهم عن مواصلة ممارســـة 
التماريـــن، ُيجبـــرون عليهـــا مـــن قبيـــل أنهـــم طلبة بليـــدون، متكاســـلون 
و”عيايره”، دون أن يوضع في االعتبار أن من بينهم من هو فعالً قد وصل 
إلـــى مرحلة اإلجهاد، حتى إن لـــم يكن من الطلبة ذوي التاريخ المرضي، 
ومـــا قـــال ما قالـــه إال نذيرًا لوقوع خطب ما، فمن بيـــن أولئك الطلبة من 
لم يأكل وجبته، أو يعاني من الجفاف، ووجودهم تحت أشـــعة الشمس، 
وتحـــت ضغط التمارين قد يعرضهم كأضعف احتمال لضربة شـــمس قد 

توقعهم مغمًا عليهم أو تعرضهم ألية مشكلة صحية أخرى. 
مـــن المخجـــل ونحـــن على مشـــارف العـــام 2020 أن نطالـــب بتخصيص 
صـــاالت رياضية فـــي المدارس الحكوميـــة، ولكن من المعيـــب كذلك أن 
ندفـــن رؤوســـنا فـــي الرمـــال وأن ال نطالب بها وتســـتمر المشـــكلة. مهالً، 
بدأت زخات من المطر قبل أيام في الهطول، هل يعني ذلك أن الحصص 
الرياضية ســـُتلغى في فصل الشـــتاء المتالء الســـاحات المدرسية بمياه 

األمطار؟.

ياسمينة: بعض المدارس ال توجد بها ساحات مظللة لالستراحة، وال صاالت  «
رياضية!.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

مدارس بال صاالت رياضية

فـــي أحـــدث تصريحاته قال المبعوث األميركي الخاص بشـــأن إيران 
براين هوك “إن إيران انتهكت ســـيادة العراق وال تزال تسعى للهيمنة 
عليه، وإن النظام اإليراني قام بالسيطرة على العراق لسنوات وهناك 
الكثيـــر مـــن المواطنين ضد هـــذا األمر، وأكد أنه عندمـــا يظهر النظام 

اإليراني فإن الفساد ليس بعيدا”. 
بعد ستة عشر عاما جاء السيد هوك ليصرح لنا بما نعرفه وما يعرفه 
كل األطفال، نحن نعرف يا ســـيدي أن إيران ســـيطرت على مقدرات 
العـــراق وصـــارت صاحبة الحل والربـــط، لكن من المســـؤول عن هذه 
الحالـــة؟ مـــن الذي قدم العراق على طبق مـــن فضة إليران لكي تفعل 

ما تشاء.
العراق كان شعبا واحدا، فأصبح طوائف تتناحر ويقتل بعضها بعضا، 
العراق كان له جيش قوي مسلح بأحدث األسلحة وتبخر كل هذا في 

دقائـــق معدودة، العراق كان يمتلك احتياطيا من النفط، فأصبح هذا 
النفـــط نهبا للكثيرين عندما ســـيطرت عليه جماعات إرهابية مجرمة 
صـــارت تبيعه بثمن بخس للـــدول التي ترعاها وتســـتخدمها، العراق 
كانـــت به خيرات تطعم شـــعبه وتزيد، فأصبـــح العراقيون يصرخون 
بســـبب المعيشة التي أصبحوا يعيشونها ويطلبون المدد من حكومة 

ال تملك أن تلبي مطالب الشعب في ظل التدهور االقتصادي! 

الدنيا كلها تفهم السبب كما تفهم التغلغل اإليراني في كل أنحاء  «
العراق، الدنيا كلها تعرف أن إيران المستفيد الوحيد مما جرى في 
العراق. السيد هوك يقول إن الكثير من أبناء الشعب العراقي ضد 
السيطرة اإليرانية على مقدرات العراق، ونحن نسأله وماذا بعد يا 

سيدي؟ ماذا بعد هذا االكتشاف الذي أعلنت عنه؟ ومن الذي سيقف ضد 
هذه الهيمنة اإليرانية وما هي أدواته؟.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

وماذا بعد يا سيد براين هوك؟

عجبًا يا ظريف فمن أي طهران أنت آت؟!
لـــم أفاجأ بقدر ما اســـتغربت من وقاحة وزيـــر الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريـــف وهـــو يخاطب قيادات وشـــعوب المنطقة من خالل مقـــال كتبه باللغة 
العربيـــة عنوانـــه حـــول مبـــادرة هرمز للســـالم التـــي طرحتها طهـــران من قبل 
الرئيـــس اإليراني روحاني في اجتماعـــات الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

نيويورك من هذا العام.
ظريـــف تحـــدث فـــي مقاله عـــن أهمية هـــذه المبادرة كما استرســـل في شـــرح 
دوافـــع ومنطلقات صياغتهـــا معبرًا عنها بمفردات رنانة مثـــل الحوار اإلقليمي 

والوشائج الدينية والثقافية واألواصر العائلية.
المضحك في الموضوع أنه تزامنًا مع نشر مقال ظريف قامت طهران باإلعالن 
عـــن تخصيـــب اليورانيوم في مفاعل فوردو النووي فـــي إطار خفض التزامها 
باالتفـــاق النـــووي فـــي خطوة ال تفســـير لها ســـوى التعنت والصـــدام مع القوى 
الدولية الرافضة المتالك إيران الســـالح النووي، حيث يشكل امتالكها تهديدا 
لجيرانها واألمن والسلم الدوليين في ضوء رفضها الحوار والحلول السلمية.
وزيـــر خارجية النظام اإليراني الـــذي احتفل منذ أيام قليلة بالذكرى األربعين 
الحتجـــاز الرهائـــن األميركييـــن فـــي الســـفارة األميركيـــة بكل فخـــر وبجاحة 
يحدثنـــا اليـــوم عن احترام الســـيادة وعـــدم التدخل في الشـــأن الداخلي وقد 
عاثـــت بالده في اليمن وســـوريا والعراق ولبنان فســـادًا، وهـــي مازالت تحتل 
الجزر اإلماراتية طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، هو ينصحنا اليوم 
بحـــل االختالفات بالطرق الســـلمية، حيـــث يواصل الحرس الثـــوري اإليراني 
انتهاكه القانون الدولي، وهو يعتدي على السفن في الممرات البحرية، يعظنا 
النظام اإليراني حول استئصال اإلرهاب وقد مول اإلرهابيين باألسلحة، وهو 
يتحـــدث اليـــوم عن أخطـــار التحالفات العســـكرية... عجبًا يـــا ظريف فمن أي 

طهران أنت آت؟!
ال أعلم ما الذي كان يفكر به روحاني عند طرحه هذه المبادرة الساذجة التي ال  «

تتعدى أن تكون كلمات على ورق، وإذا كانت هناك مبادرة أعتقد أن من األجدر أن 
تكون على أرض الواقع من خالل مبادرات فعلية ال كتابية، فأكاذيب طهران التي 
انطلت على اإلدارة األميركية السابقة لن تنطلي على أحد مجددًا، وأعتقد أنه من 

األجدر بالرئيس روحاني البحث عن حلول فعلية خصوصًا في ظل تراجع نفوذ 
النظام في الدول العربية التي استفاقت شعوبها وباتت انتفاضتها تؤرق النظام 

اإليراني.

بدور عدنان

الِعلم لصالح السالم والتنمية
الِعلم مصدر للحياة والرخاء والتطور اإلنســـاني، بالعلم نقرأ وننتج، فالِعلم مهم 
لحياتنا، وُكلما تعلمنا أكثر غرســـت أقدامنا في األرض أكثر واســـتطعنا الوصول 
إلى الفضاء العلي باحثين عن أســـرار هذا الكون العجيب، فالِعلم ليســـت له أية 

حدود سواء على األرض أو في السماء.
فالكثيـــر مـــن الـــدول تســـتخدم الِعلـــم وأســـبابه مـــن أجـــل تطويـــر التكنولوجيا 
العســـكرية والعتاد الحربي، وهي سلع تباع وتشـــترى، والقليل من الدول تسلك 
ســـلوك الِعلم العادل والمنتج لخير البشـــرية وأرضها، واستخدام اإلنسان موارد 
األرض في اإلنتاج الصحيح ُيحقق له الرخاء ولبالده النماء، واســـتغالله السيئ 

للموارد ُيساهم في خرابها وقتل أخيه اإلنسان.
إن المجتمع األكثر اســـتدامة هو المجتمع الـــذي يقوم على الِعلم، ويتجه أفراده 
ومؤسســـاته إلـــى االســـتفادة الســـلمية من علـــوم الدنيـــا، فالِعلم ُيعبـــد لنا طريق 
الســـالم والتنمية اإلنســـانية، فالعلوم هي لجميع البشـــر وُكل ما يتم إنتاجه من 
طعام ودواء ولباس وتقنيات هو حق مكفول لهم بدون استثناء، فجميع البشر 

شركاء في الموارد الطبيعية وإنتاجها حٌق لهم جميًعا.
فـــي هذا العام تم رفع شـــعار “إتاحة العلوم أمـــام الجميع لكي ال ُيترك أحد خلف 
الركـــب”، فعلـــى جميـــع األمم االهتمام بـــكل أنواع العلوم واســـتخدامها من أجل 
الســـالم والتنمية، وعليها أن تعمل علـــى تعزيز الوعي العام بدور الِعلم وتحقيق 
التضامن الِعلمي المشترك بين األمم والتواصل باستخدام الِعلم لصالح اإلنسان 

واألرض رخاًء ونماء.
حدث في السنوات األخيرة الكثير من التقدم الِعلمي إال أن التباينات بين البلدان 
مازالت كثيرة، وهذا قلل االســـتفادة المشـــتركة من العلوم والتكنولوجيا وعدم 
التمتع الكلي بفوائدها، إن االستفادة المشتركة تعني جعل العلوم والتكنولوجيا 
متاحة للجميع، ومن أجل التنمية ولتحقيق الســـالم بين األمم وشـــعوبها، وهذا 

ما يجعل الرخاء أكثر سهولة والنماء أكثر شمواًل.
إن هدف التنمية المستدامة لألرض واإلنسان ربط الِعلم بالمجتمع ربًطا  «

وثيًقا، وهذا يضمن العدالة الِعلمية بتحقيق االستفادة من منتجات هذه 
العلوم، فاألرض موطن لنا جميًعا وما فيها من خيرات لنا، ما ُيحقق السالم 

الذي يسعى إليه اإلنسان منذ فجر التاريخ، بالِعلم نخفف آالم الجوع، 
ونقلص الفقر، ونقضي على النزاعات والحروب، بالِعلم نبني وطًنا وعالًما 

بدون أية معيقات، وبه تتقدم األمم وتنهض.

عبدعلي الغسرة



هــزم فريــق باربــار نظيره فوالذ اإليراني بنتيجــة )23/25( في المباراة التي جمعتهما أمس 
ضمــن الجولــة األخيــرة من الــدور التمهيــدي لبطولة األنديــة اآلســيوية 22 لألندية أبطال 

ا في كوريا الجنوبية. الدوري لكرة اليد والمقامة حاليًّ

وأنهى باربار الشوط األول بفارق 5 أهداف 
وبنتيجة )9/14(، ولم يشـــفع هذا االنتصار 
لكتيبة البنفســـج في حصد إحدى بطاقتي 
التأهـــل للـــدور قبل النهائي بســـبب انتصار 
كل من الوحدة السعودي والوكرة القطري 
فـــي مباراتيهمـــا، ليتأهـــا بأفضليـــة فـــارق 
األهـــداف عـــن باربـــار رغـــم تســـاوي الفرق 
الثاثـــة بعدد النقـــاط )8(. وبذلك ســـيلعب 
الكـــرة البحرينيـــة مبـــاراة تحديـــد  ســـفير 
المراكـــز “5 - 8” بمواجهـــة صاحـــب األرض 
والجمهور فريق هاوكس الكوري الجنوبي 
المواجهـــة  فـــي  فـــاز  وإذا  الجمعـــة،  غـــًدا 
ســـيلعب مباراة المركز الخامس والسادس 

مـــع الفائز مـــن لقاء )الكويـــت وعمان( فيما 
لو خســـر ســـيخوض مباراة مركزّي السابع 

والثامن مع )الخاسر من اللقاء ذاته(.
وضرب ممثلنا بيـــٍد من حديد أمام الفريق 
اإليراني وتمكن من بســـط أفضليته الفنية 
وسط تألق العبي كافة الخطوط والمراكز 
لينهـــي الشـــوط األول بفـــارق مريح. وفي 
الشـــوط الثاني واصل العبو البنفسج على 
النهج نفسه وسط صحوة في أداء الفريق 
اإليراني الذي ســـعى ألن يعود بالنتيجة إال 
أن باربـــار قد أحكـــم قبضته وأنهـــى اللقاء 

لصالحه.
ويمثـــل باربـــار فـــي البطولـــة قائمة تضم 

16 العًبـــا، وهم: األخـــوان محمود وعلي 
عبدالقادر، أحمد المقابي، حســـن الناصر، 
عبـــاس عبدالكريـــم، علي محمد، عيســـى 
مشـــاخيل، قاســـم جعفـــر، الســـيد حســـن 

جعفـــر، مؤيد شـــعيب، علـــي أحمد، خليل 
إبراهيم والحارسان عيسى خلف وقاسم 
الشـــويخ، والمحترفان علي عيد ومحمد 

ميرزا. 

الدور قبل النهائي

تأهـــل للـــدور قبـــل النهائـــي فريـــق الوحـــدة 
الســـعودي والوكـــرة القطـــري مـــن المجموعة 
الثانيـــة، وفريقا الشـــارقة اإلماراتي والعربي 
القطـــري مـــن المجموعـــة األولى. وســـيواجه 
حســـين  منتخبنـــا  نجمـــّي  بقيـــادة  الوحـــدة 
الصيـــاد ومحمد حبيب فريق الشـــارقة الذي 
يمثلـــه نجمنـــا اآلخـــر علي ميرزا فـــي موقعة 
ســـيصطدم  المقابـــل  وفـــي  للغايـــة،  قويـــة 
الفريقـــان القطريـــان ببعضهمـــا بعًضا لخطف 

بطاقة النهائي.

باربار يهزم فوالذ اإليراني بالبطولة اآلسيوية

جانب من المنافسات

اتحاد الطاولة

تشــهد قاعــة المؤتمــرات والمحاضرات باالتحاد البحريني لكرة الطاولة مســاء اليوم الخميس اجتمــاع الجمعية العمومية العادية 
لالتحاد، وذلك عند السابعة مساًء بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة مجلس اإلدارة وأعضاء االتحاد.

 وأنهـــى اتحـــاد الطاولة كافـــة األمور 
المتعلقـــة بالجمعيـــة العموميـــة التي 
اللجنـــة  مندوبـــي  حضـــور  ستشـــهد 
األولمبيـــة البحرينيـــة، حيـــث وّجهت 
اإلدارة التنفيذيـــة باالتحاد الدعوات 
علـــى كافـــة األنديـــة المنضوية تحت 
الجمعيـــة  لحضـــور  االتحـــاد  مظلـــة 

العمومية العادية.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  ورّحبـــت   
عبدالعزيز آل خليفـــة بكافة الحضور 
كافـــة  مـــن  متمنيـــة  الجمعيـــة،  فـــي 
األندية التواجد لمناقشـــة العديد من 
المواضيـــع المتعلقـــة باللعبـــة والتـــي 
حققـــت العديـــد مـــن اإلنجـــازات في 

الفترة الماضية.

 مـــن جانبـــه، أكـــد أميـــن ســـر االتحاد 
الجمعيـــة  أن  ســـيادي  إبراهيـــم 
العمومية ستشهد مناقشة التقريرين 
اإلداري والمالـــي وعدد من المواضيع 

وسيســـتعرض  باللعبـــة،  المتعلقـــة 
تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات  االتحـــاد 
في الفتـــرة الماضية في المشـــاركات 
مناقشـــة  إلـــى  إضافـــة  الخارجيـــة 

مقترحات األندية.
 وأشـــار إبراهيـــم ســـيادي أن األندية 
المنضويـــة تحـــت مظلـــة االتحاد هي 
العمود الفقري، واالتحاد وبتوجيهات 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  مـــن  دائمـــة 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة حريـــص علـــى 
إطاع األندية بكافة األمور التي من 
شأنها مواصلة االرتقاء باللعبة والتي 
تنعكـــس باإليجـــاب على المشـــاركات 
الوطنيـــة  للمنتخبـــات  الخارجيـــة 

واألندية.

حياة بنت عبدالعزيز

عنــد الســابعة مســاًء بحضــور حيــاة بنــت عبدالعزيــز
اليوم اجتماع الجمعية العمومية التحاد الطاولة

بعــد قــرار مملكــة البحريــن بالمشــاركة ببطولــة كأس الخليــج الرابعة والعشــرين “خليجي 24” التي ســتقام من 26 نوفمبــر لغاية 8 
ديســمبر 2019 بالعاصمــة القطريــة الدوحــة تنتظــر خزينة االتحــاد البحريني لكرة القدم مليــون دوالر )376000 ألــف دينار( جراء 

المشاركة فقط في العرس الخليجي.

وكانـــت كا من البحرين والســـعودية 
فـــي  المشـــاركة  قـــررت  واإلمـــارات 
خليجي 24 بعد تلقيهم دعوة جديدة 
مـــن االتحـــاد الخليجـــي لكـــرة القـــدم 
للمشـــاركة حســـب البيانات الرســـمية 

التي صدرت من االتحادات الثاثة.
وأعلنـــت اللجنة المنظمة للبطولة عن 
حصـــول الفريـــق الفائـــز باللقـــب على 
مبلـــغ مليونـــي دوالر مقابـــل مليـــون 
دوالر للوصيف وســـتنال جميع الفرق 
المشـــاركة علـــى مبلـــغ مليـــون دوالر 
أميركي نظير مشاركتها في البطولة، 
األمـــر الذي ســـينعش خزينـــة االتحاد 

البحريني لكرة القدم.

ولـــن يكـــون مبلـــغ المليـــون دوالر هو 
الوحيـــد الذي مـــن الممكن أن يحصل 
عليه اتحاد الكرة، ففي حال حصوله 
المركـــز األول فإنـــه سيســـكب  علـــى 

)مليونـــي  دوالر  ماييـــن  ثاثـــة 
مكافـــأة البطولة ومليون للمشـــاركة( 
لمركـــز  )مليـــون  دوالر  مليونـــي  أو 
الوصافـــة ومليـــون للمشـــاركة( وهـــو 
ما ســـيخدم االتحـــاد كثيـــًرا في دعم 
برامج المنتخبات الوطنية على وجه 

الخصوص.
وتعد الجوائـــز المالية خال خليجي 
24 هـــي األعلـــى في تاريـــخ البطولة، 
العمانـــي  المنتخـــب  تحصـــل  حيـــث 
حامـــل لقب خليجـــي 23 في الكويت 
على مبلغ مليون دوالر أميركي، ونال 
المنتخـــب اإلماراتـــي الوصيف نصف 

مليون دوالر.

”21 “خـــلـــيـــجـــي  بـــــ  ــه  ــتـ ــاركـ ــشـ مـ قـــــــرار  ــد  ــعـ بـ
اتحاد الكرة يكسب مليون دوالر
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أنهـــى ســـتة بحرينييـــن ماراثون 
أثينـــا األصلـــي بنجـــاح وذلك في 
يـــوم األحـــد الموافـــق ١٠ نوفمبر 
مـــن:  كل  شـــارك  وقـــد  الجـــاري، 
محمود األنصاري، ســـعاد المؤيد، 
فاطمة األنصاري، أسامة المؤيد، 
نجوى عبدالرحيم، وآمنة المؤيد 
في السباق، والذي ينطلق سنويا 
مـــن مدينة ماراثـــون في اليونان 

وينتهي في العاصمة أثينا.
ويتميـــز الســـباق بكونـــه الســـباق 

التأسيسي للماراثونات الحديثة، 
فقـــد تم اعتمـــاد الماراثون كأحد 
األلعـــاب األولمبية وذلك تماشـــيا 
للمســـافة التقريبيـــة التي قطعها 
كمـــا  اإلغريقييـــن  الجنـــود  أحـــد 
اإلغريقيـــة،  الروايـــات  فـــي  ورد 
بعـــد نهايـــة معركـــة ماراثون في 
ســـنة ٤٩٠ قبـــل الميـــاد، والتـــي 
انطلـــق بها جرًيـــا للعاصمة ليعلن 
انتصار اإلغريق على الفرس في 

المعركة.

٦ بحرينيين ينهون ماراثون أثينا بنجاح
سبورت

يالقــي منتخبــي مصــر واليابــان وأحــد المنتخبــات األوربية

منتخب اليد يبدأ إعداده للتصفيات بداية ديسمبر

كشـــف عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 
لجنـــة  رئيـــس  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
المنتخبات إســـماعيل باقر عن برنامج 
للبطولـــة  األول  المنتخـــب  إعـــداد 
اآلســـيوية التاســـعة عشـــر والتي تقام 
بدولـــة الكويت في الفترة ما بين 16 – 
27 يناير المقبل والمؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم 2021.
وقال باقر إن برنامج اإلعداد ســـيكون 
في بداية الشهر المقبل بقيادة المدرب 
اآليســـلندي أرون ومســـاعده الوطنـــي 
أحمـــد منصـــور بالتدريبـــات المحليـــة، 
وفي منتصف الشهر سيتجه المنتخب 
إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة إلقامة 
معســـكرًا تدريبيًا يلتقي فيه المنتخب 
المصـــري فـــي مباراتيـــن وديتيـــن ثـــم 

العودة مجدًدا إلى البحرين.
المنتخـــب  أن  إلـــى  باقـــر  أشـــار  كمـــا 
ا مع منتخب الياباني الذي  سيلعب وديًّ
سيتواجد في البحرين في العاشر من 
شـــهر ينايـــر وســـتكون هنـــاك مباراتان 
وديتـــان معه قبل الســـفر إلى الكويت، 
موضًحا إلى السعي نحو تأمين مباراة 
وديـــة خامســـة تقـــام فـــي البحرين مع 

أحد المنتخبات األوروبية.
 وقال رئيس لجنـــة المنتخبات باتحاد 

اليد أن المدرب اآليســـلندي سيتواجد 
في أواخر الشهر الحالي، وسيتم إعان 
القائمـــة األوليـــة والتي قـــد يطرأ عليها 
بعـــض التغييـــرات بحســـب المتغيرات 
الجديـــدة التي طـــرأت بإصابة الاعب 
علي عبدالقـــادر، وكذلك مـــع احتمالية 
دخـــول عناصـــر جديـــدة وفًقـــا لرؤيـــة 
الجهاز الفنـــي بالمنتخب، مبيًنا أن دور 
متابعـــة الاعبين في الـــدوري المحلي 
مناطة بالمدرب المساعد أحمد منصور 
وكذلـــك المـــدرب الـــذي يحـــرص علـــى 
تقييـــم أداء عدد منهم وكذلك متابعته 
لمباريـــات فريـــق باربـــار فـــي البطولـــة 
ـــا فـــي كوريـــا  اآلســـيوية المقامـــة حاليًّ

الجنوبية.
علـــي  الاعـــب  إصابـــة  وبخصـــوص 

عبدالقادر، أوضح اســـماعيل أن غيابه 
ســـيكون مؤثًرا على الفريق دون أدنى 
شـــك لمـــا لـــه مـــن أهميـــة بالغـــة ولكـــن 
الجهـــاز الفنـــي ســـيعمل علـــى التعامل 
الخيـــارات  وفـــق  الغيـــاب  هـــذا  مـــع 
المتاحـــة، موضًحـــا أن االتحـــاد يقـــوم 
ـــا باإلجـــراءات المعتـــادة إلجـــراء  حاليًّ
العمليـــة الجراحيـــة لاعب في أســـرع 
علـــى  اإلطـــاع  بعـــد  ممكـــن  وقـــت 
التقاريـــر المرفقة حـــول إصابة الرباط 
التـــي تعـــرض لهـــا مؤخًرا فـــي البطولة 

اآلسيوية.
باقـــر  أكـــد  نفســـه،  الصعيـــد  وعلـــى   
مشـــاركة الحارس محمد عبدالحســـين 
فـــي البطولـــة بحســـب نتائـــج العمليـــة 
التي أجريت له، حيث إن الحارس بدأ 

برنامج التأهيل ونأمل أن يكون جاهًزا 
في الوقت المناسب، على حد قوله.

االتحـــاد  أن  باقـــر  اســـماعيل  وبّيـــن   
يســـعى على تجهيز المنتخب بالصورة 
اآلســـيوية  البطولـــة  فـــي  المطلوبـــة 
القادمـــة والتـــي يهدف منهـــا إلى حجز 
بطاقـــة التأهل إلى المونديـــال العالمي 
تاريخـــه وبعـــد  فـــي  الخامســـة  للمـــرة 
اإلنجاز الكبير الذي تحقق بالتأهل إلى 

دورة األلعاب األولمبية بطوكيو.
يذكـــر أن منتخبنا وقع فـــي المجموعة 
األولـــى بالبطولة اآلســـيوية إلى جانب 
منتخبي إيران وينوزلندا حيث يشارك 
يتأهـــل  منتخًبـــا   13 التصفيـــات  فـــي 
منهـــا أربعة منتخبات إلـــى كأس العالم 

القادمة بجمهورية مصر العربية.

اتحاد اليد

إسماعيل باقر منتخب الرجال لكرة اليد

اللجنة اإلعالمية

لبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  قّدمـــت 
البحريـــن األولـــى المفتوحة للبوتشـــيا 
عـــدًدا مـــن الـــورش التدريبيـــة للحكام 
والجهازيـــن اإلداري والفني اســـتعداًدا 
للمشـــاركة فـــي البطولة واســـتضافتها، 
اللجنـــة  البطولـــة  هـــذه  تنظـــم  حيـــث 
مـــع  بالتعـــاون  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
ذوي  لرياضـــة  التنظيميـــة  اللجنـــة 
اإلعاقـــة لـــدول مجلس التعـــاون حيث 
والخمســـين  الخامســـة  البطولـــة  تعـــد 

للجنة التنظيميـــة واألولى لألندية في 
لعبة البوتشيا.

وأكـــد مديـــر البطولـــة عبدالـــرزاق علي 
الهرمـــي أن اللجنـــة المنظمـــة حرصت 
لضمـــان  الـــورش  هـــذه  تقديـــم  علـــى 
مقومات النجـــاح، وإظهار هذا الحدث 

الرياضي المهم بالصوة المشرفة.
 وتناولـــت الورش أبرز الجوانب الفنية 
والتحكمية والتنظيمية تحت إشـــراف 
عدد من رؤســـاء اللجان باإلضافة إلى 

شـــرح الئحة البطولـــة وأهـــم القوانين 
واإلجراءات إلـــى جانب تطبيق عملي 

لقيـــاس مدى قدرات جميع اللجان في 
إدارة البطولة بالطريقة المثلى.

جانب من الدورات

لجنة بطولة البوتشيا تقّدم ورش عمل تمهيدية

سيلعب غًدا مع علي مجيد
هاوكس الكوري 

لتحديد المراكز “5 - 8”

حسن علي



 يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم عند 8 مساء بتوقيت هونغ كونغ )3 عصًرا بتوقيت البحرين(، اليوم- الخميس، لقاء أمام منتخب هونغ كونغ، 
على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. 

إلـــى  ـــا  حاليًّ المجموعـــة  ترتيـــب  ويشـــير 
صـــدارة منتخبنا والعـــراق برصيد 7 نقاط 
لـــكل واحـــد منهما من فوزيـــن وتعادل، ثم 
إيران برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، 
هونـــج كونـــج وكمبوديا بواقـــع نقطة لكل 
منتخب، علما أن العراق وإيران سيلتقيان 
اليوم في األردن، وتخضع كمبوديا للراحة 
اإلجباريـــة. وتتمثل أهمية المبـــاراة اليوم 
أمـــام منتخـــب هونـــغ كونـــغ؛ كـــون نقـــاط 
الفـــوز ســـتمنح “األحمـــر” االســـتمرار فـــي 
صـــدارة المجموعـــة، ناهيـــك عـــن الدافـــع 
المضـــي  نحـــو  الكبيـــر لالعبيـــن  المعنـــوي 
قدمـــا في المنافســـة علـــى بطاقـــة مؤهلة 
إلـــى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس 
العالم 2022، خصوصا قبل المباراة المهمة 
والمرتقبـــة أمام العراق فـــي بداية مرحلة 
اإليـــاب األســـبوع المقبل. ويـــدرك المدرب 
البرتغالـــي لمنتخبنا الوطني هيليو ســـوزا، 
األهمية الكبـــرى التي تكتســـيها المواجهة 
اليوم أمام منتخـــب هونغ كونغ، خصوصا 
مـــع النظر بعيـــن االعتبار إلى نقـــاط مهمة 
في مشوار “األحمر” بالتصفيات، خصوًصا 
وأنه اللقاء الثاني للمنتخب في التصفيات 
خـــارج الديار؛ وكـــون المنتخب أيًضا تنقل 
برحلة طويلة وسينتقل مباشرة في اليوم 
التالي إلى األردن برحلة طويلة أيًضا قبل 

مواجهة العراق.

ختام التحضيرات

اختتم منتخبنا الوطني سلسلة تحضيراته 
لمبـــاراة هونغ كونغ بخوضه المران األخير 
علـــى ملعـــب المبـــاراة، إذ تـــدرب “األحمر” 
عند 8 مساء بتوقيت هونغ كونغ بمشاركة 
جميـــع الالعبيـــن. وشـــهد المـــران حضـــور 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  ومتابعـــة 
لجنـــة  ورئيـــس  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
االســـتثمار والتسويق رئيس وفد منتخبنا 

في هونغ كونغ، محمد الحمادي.
وســـيطرت األجواء الحماسية والتفاؤلية 

على المران األخير لـ”األحمر”.
لالعـــب  األول  الظهـــور  المـــران  وشـــهد 
“األحمـــر” عبـــدهللا يوســـف، خصوًصـــا بعد 
انتظامـــه مع المنتخب مســـاء الثالثاء إثر 

فراغه من ناديه سالفيا براغ التشيكي.
وكان المنتخب قد دّشـــن تحضيراته بدءا 

التدريبـــات  الجـــاري عبـــر  6 نوفمبـــر  مـــن 
المحليـــة، قبـــل أن يغـــادر يـــوم 10 نوفمبر 

إلى هونغ كونغ عبر طائرة خاصة.
إلى ذلك، خاض منتخب هونغ كونغ مرانه 

أمس عند 6 مساء على ملعب المباراة.

طاقم التحكيم

مـــن  تحكيمـــي  طاقـــم  المبـــاراة  ســـيدير 
 kim كوريـــا الجنوبيـــة مكـــون من الحكـــم
 ،yoon kwang األول  المســـاعد   ،dong
المساعد الثاني park sang، الحكم الرابع 
kim hee، مقيـــم الحـــكام aung tun مـــن 
 Sivakumar المبـــاراة  مراقـــب  ميانمـــار، 
من ســـنغافورة، المســـؤول األمني للمباراة 
حمد المزروعي من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

االجتماع الفني 

عقـــد صبـــاح يـــوم أمـــس االجتمـــاع الفني 
التنســـيقي الذي يســـبق المبـــاراة، بحضور 
مراقـــب المبـــاراة ومقيم الحـــكام وممثلي 

ومثـــل  المعنيـــة.  والجهـــات  المنتخبيـــن 
منتخبنا الوطني في االجتماع رئيس قسم 
الشـــؤون الفنيـــة باالتحاد عابـــد األنصاري 
البوعينيـــن  عبـــدهللا  المنتخـــب  ومديـــر 
وإداري المنتخـــب يحيى بوعـــالي. وتقّرر 
خـــالل االجتماع أن يلعـــب منتخبنا باللون 

األبيض، وهونغ كونغ باللون األحمر. 

 المؤتمر الصحافي

 قـــال المدرب البرتغالـــي لمنتخبنا الوطني 
المنتخـــب  هيليـــو ســـوزا، إن تحضيـــرات 
للمبـــاراة أمـــام هونـــغ ســـارت علـــى النحو 

المعتاد خالل الفترة الماضية.
وذكر ســـوزا فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
يســـبق المبـــاراة إن المبـــاراة مهمـــة للغاية، 
مشـــيًرا إلى أن الطموح هـــو تحقيق الفوز 

وكسب النقاط الثالث.
وأشـــار إلـــى أن الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب 
درس منتخـــب هونـــغ كونـــغ، مبيًنـــا تميزه 
في الجانب الدفاعي واالرتداد الهجومي، 
مؤكًدا أن طريقته مختلفة عن المنتخبات 

األخـــرى في المجموعـــة، خاصة مع تميزه 
في الكرات الثابتة أيًضا.

الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  قـــال  بـــدوره، 
عبدالوهـــاب المالـــود إن المبـــاراة مهمة بال 
شـــك، مشـــيًرا إلى أن الالعبين سيقدمون 
كل مـــا لديهـــم وتطبيق تعليمـــات المدرب 

من أجل الظفر بنتيجة الفوز.
وأكـــد أن جميع الالعبين جاهزون لخوض 
المبـــاراة اليـــوم، مشـــيًرا إلـــى أن التركيـــز 
سيكون بشكل كامل على لقاء هونغ كونغ 
دون التفكيـــر فـــي لقـــاء العـــراق بالجولـــة 
المقبلـــة.  إلـــى ذلـــك، أكـــد مـــدرب منتخب 
هونـــغ كونـــغ، الفنلنـــدي فالنتايـــن، صعوبة 

المباراة اليوم أمام منتخب البحرين.
وقال فالنتاين خالل لقائه بوسائل اإلعالم 
المختلفـــة فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي 
يسبق المباراة: “سنواجه الفريق المتصدى 
ـــا المجموعة، المباراة لن تكون ســـهلة  حاليًّ
مســـتويات  قـــدم  المنافـــس  أن  خاصـــة 

متميزة خالل الجوالت الماضية”.
وأوضـــح المـــدرب الفنلنـــدي أن منتخـــب 

البحريـــن قوي ويمتلـــك عناصر جيدة في 
أكثـــر مـــن مركـــز. وذكر أنـــه ســـيلعب على 
حســـب إمكانـــات فريقـــه محـــاوالً تحقيق 

أفضل نتيجة ممكنة.
بعـــض  وجـــود  فالنتايـــن  المـــدرب  وبيـــن 
الغيابـــات فـــي صفـــوف العناصـــر بفريقـــه، 
مشـــيًرا إلى أنه يطمح لتحقيـــق الفوز في 

المباراة اليوم، متمنًيا مساندة الجماهير.

ذكريات إسماعيل

العـــب منتخبنـــا الوطني األول إســـماعيل 
عبداللطيف له ذكريات خاصة في الملعب 
بيـــن  اليـــوم  مواجهـــة  ســـيحتضن  الـــذي 

األحمر وهونغ كونغ.
أن  إلـــى  تشـــير  التاريخيـــة  المواجهـــات 
“ســـمعة” وضـــع بصمتـــه فـــي الملعـــب عام 
جمـــع  الـــذي  اللقـــاء  فـــي  وذلـــك   ،2009
المنتخبيـــن ضمـــن تصفيـــات كأس آســـيا 
أهـــداف  بثالثـــة  منتخبنـــا  فـــاز  إذ   ،2011
يومهـــا  إســـماعيل  وكان  واحـــد  مقابـــل 
أحـــد المســـجلين لألهـــداف الثالثـــة، فيما 

كـــرر نجـــم خـــط المقدمـــة زيارتـــه لشـــباك 
هونـــغ كونـــغ في لقـــاء اإلياب ضمـــن ذات 
التصفيـــات، والـــذي أقيـــم فـــي البحريـــن، 
حيـــث فاز منتخبنا بنتيجة )0-4( وســـجل 
إســـماعيل يومها 3 أهداف )هاتريك( على 

استاد البحرين الوطني.
يشـــار إلـــى أن آخر لقـــاء جمـــع المنتخبين 
كان فـــي عـــام )2017( وأقيـــم بهونغ كونغ، 
إذ تفـــوق منتخبنـــا وديـــا بهدفيـــن دون رد 

سجلهما علي مدن وسامي الحسيني.

10 آالف

بحســـب حديث موفد “البالد سبورت” مع 
مديـــرة اإلعـــالم باتحـــاد هونـــغ كونغ على 
هامـــش المؤتمر الصحافي يوم أمس، فإن 
التقديـــرات الخاصة بالحضور الجماهيري 
لمبـــاراة اليوم تتـــراوح بين 6 آالف متفرج 

كحد أدنى إلى 10 آالف كحد أقصى.
 يأتي ذلك بســـبب األوضاع التي تعيشـــها 
هونـــغ كونـــغ خـــالل الفتـــرة الحاليـــة، مـــع 
أن  علًمـــا  االضطرابـــات،  بعـــض  وجـــود 
الحضـــور الجماهيـــري آلخر مبـــاراة لهونغ 
كونـــغ فـــي التصفيـــات علـــى أرضهـــا وبين 

جماهيرها بلغ 14 ألف متفرج.

عبدالله يوسف شارك في التمرين ألول مرة منتخبنا سيلعب باللون األببض من االجتماع الفني

من تدريب هونغ كونغ من تدريبات منتخبنا

هيليو سوزاعبدالوهاب المالودإسماعيل عبداللطيففالنتاين

ممثلو منتخبنا في االجتماع الغنيمن التدريب األخير لمنتخبنا أمس )تصوير:سيد علي شبر(المؤتمر الصحافي لمنتخبنا

األحمــر يحــل ضيــًفا عـلى هــونــغ كـونــغ
ــة ــزدوجـ ــمـ ــي الــتــصــفــيــات الـ ــ ــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي ف ــالـ ــثـ ــى لـــلـــفـــوز الـ ــع ــس ي
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النقاط الثالث ستمنح 
المنتخب االستمرار 

في صدارة المجموعة

منتخبنا يلعب 
باألبيض وطاقم 

تحكيم كوري

سوزا يؤكد 
الجاهزية.. المالود: 

هدفنا النقاط الثالث

االتحاد العربي للريشة

اعتمد االتحاد العربي للريشـــة الطائرة 
برئاسة سوســـن تقوي انضمام االتحاد 
الجيبوتي للعائلة العربية للعبة الريشة 
الطائرة رســـميا وذلك بناء على الرغبة 
المرفوعـــة من االتحاد ذاتـــه لالنضمام 
إلـــى عضوية االتحـــاد العربي للريشـــة 

الطائرة ليكون العضو الخامس عشر.
وأعرب رئيس وأعضـــاء مجلس إدارة 
االتحـــاد العربـــي للريشـــة الطائـــرة عن 
ســـعادتهم الكبيـــرة بانضمـــام جيبوتي 

إلى أســـرة االتحاد؛ للمساهمة في نشر 
اللعبة على أكبر نطاق والمشـــاركة في 
أنشـــطة وبرامج االتحـــاد العربي الذي 
يهـــدف فـــي المقـــام األول واألخير إلى 
تعزيـــز الروابـــط األخويـــة بيـــن شـــباب 
علـــى  والعمـــل  العربـــي،  الوطـــن  دول 
النهـــوض برياضة الريشـــة الطائرة في 

الدول العربية.
وبهـــذه المناســـبة، أعرب األميـــن العام 
جعفـــر ابراهيم عـــن ســـروره واعتزازه 

الكبيـــر بانضمـــام جيبوتـــي، مرحبـــا بها 
في أسرة لعبة الريشة الطائرة لتساهم 
مع باقي الـــدول األعضاء في االرتقاء 
باللعبـــة، مؤكـــدا بأن زيادة عـــدد الدول 
األعضاء يسهم بشكل فاعل في تعزيز 
قـــوة االتحـــاد وتماســـكه ويـــؤدي إلـــى 
زيادة شعبية اللعبة ونموها في الوطن 
العربـــي ويوســـع مـــن رقعة ممارســـيها 
علـــى أكبـــر نطـــاق، وهـــو الهـــدف الذي 

يتطلع له االتحاد العربي.

بانضمـــام  كثيـــرا  “ســـعدنا  وأضـــاف 
جيبوتي وســـنعمل يدا بيد مع اتحادها 
الوطنـــي للعبة في مد جســـور التعاون 
والتنســـيق بما يسهم في بناء منظومة 
قويـــة للعبـــة الريشـــة الطائـــرة والعمل 
علـــى تطويـــر كافـــة أركان اللعبـــة مـــن 
العبيـــن ومدربيـــن وإدارييـــن وحكام. 
لجيبوتـــي  يكـــون  بـــأن  أمـــل  وكلنـــا 
حضورهـــا القـــوي في أنشـــطة وبرامج 
االتحاد العربي لتكتســـب اللعبة المزيد 

مـــن التميـــز والنجـــاح، وأن تتكلل تلك 
الجهـــود بتخرج كوكبـــة من أبرز نجوم 

اللعبة في البالد”.
يشـــار إلـــى أن االتحاد العربي للريشـــة 
الطائـــرة يضم في عضويتـــه حاليا 15 
اتحـــادا عربيـــا وطنيـــا، وهـــي: مملكـــة 
البحرين، الســـعودية، الكويت، العراق، 
لبنـــان، فلســـطين، األردن، مصـــر، ليبيا، 
تونـــس، الجزائـــر، المغـــرب، موريتانيا، 

السودان، جيبوتي.

انضمام جيبوتي لالتحاد العربي للريشة الطائرة

أحمد مهدي

جعفر إبراهيم



عيسى بن عبداهلل يوجه االتحاد الملكي لالستعداد التام
رفع مجلس إدارة االتحاد الملكي للفروسية 
ــدرة أســـمـــى آيـــــات الــشــكــر  ــقــ ــ ــات ال ــاقـ ــبـ وسـ
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  إلــى  والعرفان 
األمــن  مستشار  الشباب  وشـــؤون  الخيرية 
للشباب  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  الــوطــنــي 
الملكي  لالتحاد  الفخري  الرئيس  والرياضة 
على  خليفة  آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
دعـــم ومــتــابــعــة ســمــوه الــمــتــواصــل ألنشطة 
رفع  فــي  يساهم  حيث  المختلفة،  االتــحــاد 
تحقيق  على  والمواصلة  االتحاد  طموحات 
بتوجيهات  االتــحــاد  وضعها  التي  األهـــداف 

من سموه.
جاء ذلك خالل ترؤس سمو الشيخ عيسى 

األول  االجـــتـــمـــاع  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدهللا  بـــن 
لالتحاد  رئيسًا  سموه  تعيين  بعد  لالتحاد 

بحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
شكره  عــن  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  وأعـــرب 
راشد  بن  فيصل  الشيخ  سمو  إلى  وتقديره 
آل خليفة نائب رئيس المجلس االعلى للبيئة 
على جهود سموه الكبيرة التي بذلها طوال 
االتحاد وحرص سموه  في  الماضية  الفترة 
على تطوير جميع المسابقات والعمل الفني 
بتحقيق  شك  دون  ساهم  والــذي  واإلداري 
مجلس  وضعها  التي  ــداف  األهـ مــن  العديد 
بن  عــيــســى  الــشــيــخ  ســمــو  أكـــد  إذ  االدارة، 
عبدهللا آل خليفة أن االتحاد سيواصل على 
تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة بمواصلة تطوير المسابقات وتحقيق 
جميع األهداف التي وضعها مجلس االدارة.

لتنظيم  التجهيزات  االدارة  مجلس  وناقش 
سيقام  الــذي  للقدرة  الموسم  افتتاح  سباق 
يـــوم الــســبــت الــمــقــبــل 23 نــوفــمــبــر الــحــالــي، 

العاملة  اللجان  جميع  االتــحــاد  وجــه  حيث 
باالستعداد للسباق وإخراجه بأفضل صورة 

تنظيمية. 
كــمــا نــاقــش االتــحــاد انــطــالق بــطــوالت قفز 
الخيل  جمال  بــطــوالت  ومناقشة  الحواجز 

العربية.
وأكد مجلس االدارة أن االتحاد حريص على 
والفرسان  لالسطبالت  الدعم  كامل  تقديم 
لتقديم  البطوالت  مختلف  في  المشاركين 
أفضل المستويات وعكس الصورة المشرقة 

لتطور رياضات الخيل والقدرة، واستقطاب 
أكــد  حــيــث  المختلفة،  للمسابقات  الـــرعـــاة 
مجلس االدارة أن االتحاد سيدرس عدد من 

المقترحات الستقطاب الرعاة.
برياضة  تعني  لجنة  إنشاء  االتحاد  ودرس 
إلتقاط األوتاد، بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
لهذه  المقترحات  بعض  االتــحــاد  سيقدم  إذ 

اللجنة خالل االجتماع المقبل.
االعالمي  الجانب  أن  االدارة  مجلس  وأكــد 
لمختلف  والمكملة  المهمة  ــالع  األضــ أحـــد 
بالتغطيات  االتحاد  أشــاد  حيث  النجاحات، 
االعـــالمـــيـــة الــتــي تـــرافـــق الـــبـــطـــوالت الــتــي 
ــاد وتــــم مــنــاقــشــة عــــدد من  ــحـ يــنــظــمــهــا االتـ

الجوانب االعالمية للموسم الجديد.

جانب من االجتماع

االتحاد الملكي للفروسية

حــضــر األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــنــة الــبــارالــمــبــيــة 
البحرينية علي الماجد جانًبا من منافسات 
أللعاب  البارالمبية  التاسعة  العالم  بطولة 
ــادي دبــي  ــ ــا فـــي ن ــيًّ الـــقـــوى والــمــقــامــة حــال
من  عشر  الخامس  حتى  الهمم  ألصحاب 

شهر نوفمبر الجاري.
ــأن هــذه البطولة   وصـــّرح األمــيــن الــعــام ب
تعتبر من أكبر البطوالت التي تقام لرياضة 
قوية  فيها  المنافسة  وتعد  العزيمة،  ذوي 
للغاية بسبب وجود نخبة من أبطال العالم، 
عن  الضغوط  جميع  إلبــعــاد  نسعى  ونحن 
تحقيق  منهم  آملين  والالعبات،  الالعبين 
عالية  مستويات  وتقديم  إيجابية  أرقــام 
تعود عليهم بالنفع في المشاركات المقبلة 

وأهمها دورة األلعاب البارالمبية 2020.
 وأشاد الماجد بالمستوى التنظيمي الرائع 
معايير  ألعلى  وفًقا  جــاء  والــذي  للبطولة، 

ــداث  األحــ تنظيم  فــي  الــعــالــمــيــة  الـــجـــودة 
هذا  أن  إلــى  الفــًتــا  الرياضية،  والــبــطــوالت 
ــارات  ــة اإلمــ ــر لــيــس بــغــريــب عــلــى دولـ األمـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــتــي أصــبــحــت وجهة 
ــة لــمــخــتــلــف الــمــنــافــســات  ــاذبـ ريــاضــيــة جـ

والفعاليات الدولية.

رقم شخصي جديد للفردان

ا  الفردان رقًما شخصيًّ  سجلت الالعبة أمل 
جديًدا لها في مسابقة دفع الجلة للسيدات 
اليوم  منافسات  ضمن  وذلـــك   ،”F54 “فــئــة 
السادس من بطولة العالم البارالمبية أللعاب 

القوى.
 5.40 والبالغ  السابق  رقمها  أمــل  وكسرت   
متر قبل هذه البطولة، حيث بدأت منافستها 
الرمية  فــي  مــتــر   5.42 بتحقيق  الــعــالــمــيــة 
الرابعة،  المحاولة  5.46 متر في  ثم  األولى، 

قبل أن تسجل أفضل أرقامها في المحاولة 
الخامسة بالرمي لمسافة 5.49 متر.

وخسرت الصينية يانغ ليوان صاحبة الرقم 
وحلت  لقبها  المسابقة  هـــذه  فــي  الــعــالــمــي 
التشيلية  أحـــرزت  فيما  الــرابــع،  المركز  فــي 
الذهبية  الميدالية  سيبولفيدا  فرانسيسكا 
 8.19 بلغ  جديدا  عالميا  رقما  تسجيلها  بعد 
مــتــر. وأعــربــت أمــل الــفــردان عــن سعادتها 
بــتــســجــيــل رقـــم شــخــصــي جــديــد فـــي أكــبــر 
يعتبر  تحقق  ما  أن  مؤكدة  عالمية،  بطولة 

الرياضية،  لمسيرتها  بالنسبة  وتقدًما  إنجاًزا 
طوكيو  أولــمــبــيــاد  فــي  الــمــشــاركــة  متمنية 
البطوالت  فــي  التتويج  منصات  واعــتــالء 
أولى  الفردان قد دّشنت  أن  القادمة.  يذكر 
البطولة  فــي  الــوطــنــي  منتخبنا  مــشــاركــات 
العالمية عندما خاضت في اليوم االفتتاحي 

الفئة،  لنفس  الــرمــح  رمـــي  مسابقة  نــهــائــي 
تسجيلها  بعد  عشر  الحادي  المركز  محققة 

رقما بلغ 10.32 متر.

العبونا يرفعون شعار 

“التزامكم سعادة”

شارك أعضاء وفد منتخبنا الوطني أللعاب 
“التزامكم  حملة  في  العزيمة  لذوي  القوى 
الــعــامــة  ــقــيــادة  ال تنظمها  ــتــي  وال ســـعـــادة” 
لــشــرطــة دبـــي بــالــتــعــاون مــع مجلس دبــي 

الرياضي ومؤسسة دبي لإلعالم.
للعام  تنظم  الــتــي  الحملة  هــذه  وتــهــدف   
الثالث على التوالي إلى التوعية بالتزامات 
والتي  الــمــالعــب،  فــي  الــريــاضــي  الجمهور 
ينص عليها القانون االتحادي رقم 8 لسنة 
والفعاليات  المنشآت  أمن  شأن  في   2014
الرياضية.  وأبدى العبو والعبات منتخبنا 
ــتــزامــكــم  ــهــم بــحــمــلــة “ال الـــوطـــنـــي إعــجــاب

الجهود  توحيد  أهمية  مؤكدين  ســعــادة”، 
اإليجابي  التشجيع  وثقافة  الوعي  ونشر 

لمختلف فئات الجماهير.
الترويج  على  دبــي  وقــد حرصت شرطة   
في  تواجدها  خــالل  من  الحملة  هــذه  عن 
الــقــوى،  أللــعــاب  البارالمبية  العالم  بطولة 
والتي يشارك فيها أكثر من 1400 رياضي 
122 دولـــة مــن كافة  يــمــثــلــون  وريــاضــيــة 

أنحاء العالم.
هــيــمــنــت الــصــيــن عــلــى صـــــدارة الــبــطــولــة 
إحرازها  بعد  التوالي  على  الخامس  لليوم 
و16  ذهبية   17 منها  ملونة  ميدالية   40
فضية و7 برونزيات، وتمكنت البرازيل من 
 9 الثاني بتحقيقها  للمركز  الصعود مجدًدا 
ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات، وسط 
تملك  التي  أوكرانيا  من  مستمرة  مالحقة 
و5  فضيات  و5  ذهبيات   9 رصيدها  فــي 
جدول  على  الثالث  المركز  في  برونزيات 

الترتيب العام.

اللجنة البارالمبية

أمين عام البارالمبية يحضر بطولة العالم للقوى

أمل الفردان

اللجنة االعالمية

أكــد رئيــس لجنة قفــز الحواجز باالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
الشــيخ خالد بن محمد آل خليفة أن مســابقات قفز الحواجز من المســابقات 
الرياضيــة الشــيقة والمليئــة باإلثــارة، حيــث إن مســابقات الموســم الماضــي 

كانت مليئة بجميع جوانب اإلثارة التي شهدها وعاش إثارتها الجميع.

تميز واضح

ــاًء عــلــى ما  ــنـ ــد بـــن مــحــمــد “بـ ــال خــال ــ  وق
واضح  تميز  من  الماضي  الموسم  حققه 
ونتائج ومنافسات عالية وتطور كبير في 
الفنية واستعداداتهم  الفرسان  مستويات 
للموسم  ننظر  الجديد،  للموسم  الكبيرة 
فاليوم  والــتــحــدي،  ــارة  اإلثـ بشعار  الــقــادم 
الفرسان  أصبحت هناك قاعدة كبيرة من 
ــواء، حــيــث إن  والــفــارســات عــلــى حـــٍد ســ

الجديد  الموسم  انــطــالق  ينتظر  الجميع 
بأولى جوالته في التاسع من شهر نوفمبر 
الشيخ عيسى  رعاية سمو  الجاري تحت 
ــيــس االتــحــاد  بـــن عــبــدهللا آل خــلــيــفــة رئ
علي  القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفه”.

مواهب عديدة

خليفة  آل  محمد  بن  خالد  الشيخ  وبّين   
من  الــعــديــد  تمتلك  الــبــحــريــن  مملكة  أن 

الذين ظهروا  الشابة  والمواهب  الخامات 
في العديد من المناسبات والمسابقات في 
الماضية بمستويات قوية تبشر  المواسم 
نتوقعه هذا  لهم وهذا ما  بمستقبل واعد 
الموسم وقال “نحن بدورنا سنقوم بدعم 
هذه المواهب وإيصالها إلى المراتب العليا 

في المسابقات المقبلة وذلك بالتعاون مع 
بقدراتهم  نثق  الذين  واإلسطبالت  المالك 
االرتقاء  التطويرية في مجال  وأفكارهم 

بالناشئين وجميع الفئات” .

هيأنا جميع األجواء والظروف 

للمسابقات

الحواجز  قفز  لجنة  رئيس  وأوضــح   
الماضية  الــفــتــرة  قــامــوا خـــالل  أنــهــم 
ــواء  ــ واألجـ الـــظـــروف  جــمــيــع  بتهيئة 
مــــــن أجــــــــل إقــــــامــــــة الـــمـــســـابـــقـــات 
تم  بأفضل صـــورة، حيث  وإخــراجــهــا 
القائمين  مــع  والــتــنــســيــق  االجــتــمــاع 
ــع الــتــصــور  ــ ــقــات ووضـ ــمــســاب ــى ال عــل

االرتفاعات  تحديد  وتم  للمنافسات، 
مسار  ورســـم  المسابقات  جميع  فــي 
الموسم الجديد، كما تم اعتماد جدول 
ــبــطــوالت والــتــنــســيــق مــع الــفــرســان  ال
والمالك حول جميع تفاصيل الموسم 
الجديد، واعتمد مجلس إدارة االتحاد 
القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
الذي أطلعناه على كل هذه التفاصيل 
الـــذي نسعى من  الــشــامــل  الــبــرنــامــج 
خالله لالرتقاء برياضة القفز بمملكتنا 

الحبيبة.
 وأشاد خالد بن محمد بما ظهر عليه 
والناشئين  الصغار  خصوًصا  الفرسان 
متأمالً مستقبل مشرق لهم خصوًصا 
في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به 

ورياضة  عموًما  البحرينية  الرياضة 
من  خصوًصا  الحواجز  وقفز  الخيل 
والمسئولين  الحكيمة  الــقــيــادة  قبل 
الرياضيين وعلى رأسهم سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
ــمــلــك لــألعــمــال الــخــيــريــة وشــئــون  ال
ــن الــوطــنــي،  ــشــبــاب، مــســتــشــار األمــ ال
ــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــبــاب  رئـــيـــس ال
ــريــاضــة، وســمــو الــشــيــخ خــالــد بن  وال
لرئيس  األول  النائب  خليفة  آل  حمد 
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة  رئيس 
وســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن عــبــدهللا 
الملكي  االتـــحـــاد  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 

للفروسية وسباقات القدرة.

المســابقات جميــع  فــي  المنافســة  مســتويات  أعلــى  لخلــق  يســعى  الملكــي  االتحــاد 

خالد بن محمد: مسابقات القفز ستكون مليئة بالندية
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ترشح عضوين إلدارة نادي مدينة عيسى
ــة الــحــالــيــة ــي ــاب ــخ ــت ــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــكــمــيــلــيــة لـــلـــدورة االن فـ

أكد رئيس نادي مدينة عيســى الثقافي والرياضي أحمد العكبري ترشــح اثنين 
لعضوية مجلس إدارة النادي بعد فتح باب الترشح الستكمال عضوية مجلس 
اإلدارة في االنتخابات التكميلية التي جرت أخيرا للدورة االنتخابية الحالية.

سبورت”  “الــبــالد  لـــ  العكبري  وأضـــاف 
أن الـــنـــادي اســتــقــبــل تـــرشـــح اثــنــيــن 
كل  وهـــم  اإلدارة،  مجلس  لعضوية 
ــدان وعــيــســى  ــ ــ مــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز رشـ
بالعضوية  ســيــفــوزان  والـــلـــذان  ســنــد 
بالتزكية، فيما سيتم تزكيتهما رسميا 
الذي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
من  الموعد  تأكيد  بعد  الحقا  سيعقد 
قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.

انتهاء  على  “تبقى  العكبري  وأوضــح 
دورتنا االنتخابية حوالي سنة تقريبا، 
من  اإلدارة  بمجلس  أعضاء   7 ونحن 

ــل 11 عــضــو يــحــق لــهــم الــتــرشــح  أصـ
المرجح  ومــن  العضوية  مقعد  ونيل 
اإلدارة  مجلس  عــضــويــة  تنتهي  أن 
ذلك  ومــع   ،2020 المقبل  مايو  بشهر 
فقد ارتأينا فتح باب الترشح إلتاحة 
الجديدة  الوجوه  بعض  أمام  المجال 
ــن مــحــبــي  والـــــكـــــوادر الـــطـــمـــوحـــة مــ
ومنتسبي النادي للعمل معنا بمجلس 
خــبــراتــهــم  مـــن  ــتـــفـــادة  واالسـ اإلدارة 
وطــاقــاتــهــم لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر 
منجزاته  مسيرة  ومــواصــلــة  ــنــادي  ال

ومكتسباته..”.

وأضاف أن نادي مدينة عيسى أبوابه 
مــفــتــوحــة لــكــل الــراغــبــيــن فــي العمل 
الــتــطــوعــي والــمــســاهــمــة فـــي الــعــمــل 
والفنية  الرياضية  بالمجاالت  اإلداري 
واالجتماعية لتعزيز أدوار النادي في 

خدمة منطقة مدينة عيسى.

مدينة  نــادي  إدارة  مجلس  أن  يذكر 
يضم  العكبري  أحمد  برئاسة  عيسى 
أسماؤهم  التالية  األعــضــاء  مــن  كــال 
ــازي، عــدنــان الــمــالــكــي، وليد  فــريــد غــ
محمد  الــصــقــر،  نجيب  محمد  خــلــف، 

حمد دراج، أحمد جاسم.

أحمد العكبري

مــن دوري  الثالثــة  الجولــة  )الخميــس( منافســات  اليــوم  تفتتــح 
الدرجة األولى لكبار اليد بإقامة مباراتين.

ــاراة األولـــى  ــمــب ويــلــتــقــي فــي ال
التضامن مع البحرين في تمام 
الساعة 5.30 مساًء، وتليها عند 
توبلي  تجمع  مباراة   7 الساعة 
مع سماهيج، وذلك على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم. 
الجمعة  غًدا  الجولة  وتستكمل 
مع  األهلي  يجمع  وحيد  بلقاء 

الدير. 
يــجــمــع  األول  ــقــــاء  ــ ــل ــ ال

ــز  ــركـ ــمـ ــي الـ ــ ــب ــاحــ صــ
األخـــيـــر الــتــضــامــن 
من  نقطة  برصيد 
ــاراة واحـــــدة  ــ ــبـ ــ مـ
ــا، مــع  ــهـ ــيـ ــر فـ ــسـ خـ

الـــبـــحـــريـــن صــاحــب 

يمتلك  الــــذي  ــع  ــســاب ال ــمــركــز  ال
نقطتين من خسارتين.

فستجمع  الثانية  المباراة  أمــا   
من  نقطة  يمتلك  الــذي  توبلي 
فيها مع سماهيج  مباراة خسر 
برصيد  الثامن  المركز  صاحب 

نقطتين من خسارتين. 
فرصة  تعتبران  اليوم  ومباراتا 
للفرق األربــعــة مــن أجــل حصد 
والنقاط  األول  االنتصار 
الـــثـــالث، وهــــذا بكل 
تــأكــيــد لـــن يــكــون 
ســـــــــهـــــــــالً كــــــــون 
كلها  المستويات 
متكافئة ومتقاربة 

فيما بينهم.

افتتاح الجولة الثالثة لكبار دوري اليد
علي مجيد

خالد بن محمد

رقم شخصي 
جديد للفردان في 

منافسات دفع 
الجلة

أشاد بدعم ناصر بن 
حمد وفيصل بن 

راشد في أول اجتماع 
لمجلس اإلدارة

حسن علي
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دخلت منافســات أســبوع بريف الدولي للقتال اإلثارة والندية والتنافســية بين جميع 
العبي العالم في أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 على أرض مملكة البحرين، والذي 
ينظمــه االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة BMMAF بالتعــاون مــع منظمــة 
بريــف BRAVE واالتحــاد الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة IMMAF-WMMAA  فــي 
الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية. حيث تتضمن 
فعاليــات أســبوع بريــف الدولــي للقتــال، إقامــة بطولة العالم السادســة للهــواة لفنون 
القتال المختلطة لفئة الكبار والشباب في نسختها الثانية، وبطولة بريف للمحترفين 
في نســختها التاســعة والعشــرين للمحترفين لفنون القتال المختلطة. كما أن منظمة 
بريــف قــد اســتحدثت بطولــة جديــدة، هــي: بطولــة KHK العالميــة للــوزن المفتــوح 

للمحترفين، والتي ستقام لليلة واحدة إلى جانب منافسات بطولة بريف.

وواصـــل ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس اللجنة 
لالعبـــي  مؤازرتـــه  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
البحرين في النزاالت، حيث حرص سموه 
علـــى متابعـــة نـــزاالت البطولـــة وباألخص 

نزاالت العبي البحرين.
وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“ لقد شـــاهدنا نـــزاالت قوية جدا مع بعض 
الحـــذر عند الالعبيـــن وحرصهم على عدم 
الخصـــم  تمنـــح  التـــي  االخطـــاء  ارتـــكاب 
فرصة السيطرة الكاملة على النزال وأخذ 
المبـــادرة من أجل انهاء اللقاء الى صالحه 
فـــي بداياتهـــا  النـــزاالت  وهـــذا مـــا جعـــل 
حـــذرة ولكن عندمـــا تمكـــن الخصمان من 
قـــراءة المجريـــات الفنيـــة والتعـــرف على 
إمكانياتهمـــا أختلفـــت النـــزاالت وأخـــذت 
الطابع الحماسي والشجاع من أجل كسب 

النزال والتأهل الى األدوار المقبلة”.
وأضاف ســـموه “ تابعت عـــن قرب نزاالت 
العبـــي البحريـــن مـــع العبـــي دول العالـــم 
القـــدرات  علـــى  مباشـــر  بشـــكل  وركـــزت 
واالمكانيـــات التـــي يمتلكونهـــا وخرجـــت 
بهويـــة  التكهـــن  يمكـــن  ال  أنـــه  بنتيجـــة 
االبطال نظرا للمستويات العالية والراقية 
لالعبيـــن  الهائلـــة  البدنيـــة  واالمكانيـــات 
والتي تنذر بمنافســـة شرســـة على المراكز 
المتقدمـــة وهـــذا مـــا كنـــا نطمـــح اليه وهو 
التنافـــس  يكـــون  قويـــة  بطولـــة  رؤيـــة 
الشـــريف حاضر فيهـــا وتؤكد مدى التطور 
الـــذي باتـــت تعيشـــه رياضة فنـــون القتال 

المختلطة في العالم”.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن البحريـــن تتطلـــع لمواصلـــة اإلنجـــازات 
فـــي  ملونـــة  ميداليـــات  حققـــت  أن  بعـــد 

النسخة السابقة.

اذاعة البحرين الشبابية تواكب الحدث

تواكـــب إذاعـــة البحريـــن الشـــبابية 98.4 
فعاليـــات أســـبوع بريـــف الدولـــي لفنـــون 
القتـــال المختلطـــة، وذلـــك بتواجدهـــا في 
التـــي  الرياضيـــة  خليفـــة  مدينـــة  صالـــة 
لبرنامـــج  وتقديمهـــا  البطولـــة،  تحتضـــن 
الفتـــرة  منـــذ  البطولـــة  لفعاليـــات  مباشـــر 
الصباحيـــة وحتـــى انتهـــاء النـــزاالت فـــي 
الفتـــرة المســـائية، ويقـــدم البرنامـــج خالد 
إبراهيـــم، ويتشـــارك فـــي إخراجـــه محمد 

نعمه وإبراهيم تلفت
نقـــل  علـــى  اإلذاعـــي  البرنامـــج  ويركـــز 
إلـــى جانـــب  بـــأول  أوالً  البطولـــة  أجـــواء 
لالعبيـــن  وخصوصـــًا  النـــزاالت  نتائـــج 
البحرينيين المشـــاركين فـــي البطولة، إلى 
جانـــب اســـتضافة مختلـــف الشـــخصيات 
المتواجدة في الحدث الدولي المقام على 

أراضي المملكة.
وسيستمر البرنامج الذي انطلق منذ اليوم 
األول ألسبوع بريف الدولي،الى غاية يوم 
الســـبت القادم في ختام فعاليات أســـبوع 

بريف الدولي.

تنظيم احترافي وإشادات واسعة

أبهـــرت اللجنة المنظمة الجميـــع بالتنظيم 
االحترافي ألســـبوع بريـــف الدولي لفنون 
أثبـــت شـــباب  القتـــال المختلطـــة، حيـــث 
البحريـــن مكانتهـــم وقدراتهـــم التنظيمية 
على اخراج العرس الدولي التي تستضيفه 
المملكة بأبهى حلة، وذلك من خالل العمل 
علـــى تذيل كافة الصعـــاب والعمل المنظم 
العليـــا،  المنظمـــة  اللجنـــة  تنتهجـــه  الـــذي 
واللجـــان العاملة التي تعمـــل كخلية نحل 
فـــي أرجاء صالة مدينـــة خليفة الرياضية 

بمدينة عيسى موقع الحدث الدولي.
والقـــى التنظيم العديد من االشـــادات من 
جانب الوفود المشـــاركة والمســـئولين في 
االتحـــاد الدولـــي، حيث أثنوا على حســـن 
الضيافة والتنظيـــم الرائع االحترافي لهذا 
الحـــدث العالمي، مؤكدين في الوقت ذاته 
اســـتمتاعهم باألجـــواء العامـــة والتنســـيق 

الرائع من قبل العاملين على البطولة.

تنافس شريف

مـــن  الثالـــث  اليـــوم  منافســـات  وشـــهدت 
البطولـــة التـــي تقـــام علـــى أربـــع حلبـــات 
متميـــزة في صالة مدينة خليفة الرياضية 
التنافـــس  فـــي  العالـــم  العبـــي  اســـتمرار 
الشـــريف مـــن أجـــل التقـــدم الـــى المراحل 
المقبلـــة من البطولـــة العالميـــة حيث قدم 
المقاتلون مســـتويات متميزة في النزاالت 
مـــن خالل تنوع الخطـــط الفنية وتنفيذها 
مـــن قبـــل الالعبين بصـــورة متميـــزة االمر 
الـــذي فـــرض االثارة فـــي النـــزاالت وجعل 
الجماهير الرياضيـــة تتفاعل أكثر إلدخال 

الحماسة في نفوس المقاتلين.

مراد ينتصر على االيطالي توريس

تمكن البطـــل البحريني مـــراد إبراهيموف 
من الفوز على الالعب االيطالي كريستيان 
توريـــس بمجموع النقـــاط في النزال الذي 
جـــرى بيـــن الالعبيـــن، حيـــث فـــرض مراد 
شـــخصيته علـــى النـــزال من خـــالل أداءه 
الهجومـــي وتمركـــزه على الحلبة مســـتغالً 

نقاط قوته في حسم النزال لمصلحته.

جوسينوف يكسب الروسي فانيك

نجـــح الالعـــب البحريني مراد جســـينوف 

مـــن الفـــوز علـــى الالعـــب الروســـي فانيك 
أكوبيـــان بمجمـــوع النقـــاط وقـــرار اجماع 
الحـــكام، ليتأهـــل جوســـينوف إلـــى الدور 
القادم من المنافســـات، ويضاعف حظوظ 
البحريـــن في المنافســـة علـــى الميداليات 

الملونة في اليوم الختامي.
وقـــدم جوســـينوف مســـتوى قـــوي خالل 
النزال رغم قوة منافســـه، إال أنه نجح في 
االنتصار عليه بفضل تركيزه وإصراره في 

توجيه الضربات القوية والموجهة.

ماجوميد يجتاز كوكاماجي

انتصر الالعـــب البحرينـــي ماجوميد على 
الالعب كاوبو كاوكاماجي في النزال الذي 
جرى بين الالعبين، حيث تمكن ماجوميد 
من فرض نفسه على منافسه أثناء النزال 
وكســـب النقاط منذ الجولة األولى وحتى 
الجولـــة الثالثـــة، ليتأهل البطـــل البحريني 

للمرحلة القادمة من المنافسات.

سلطان يبدع أمام البريطاني كريستيان

أبـــدع البطـــل البحرينـــي ســـلطان عمروف 
كريســـتيان  البريطانـــي  أمـــام  نزالـــه  فـــي 

ليـــروي، وذلـــك بعـــد أن كســـب النـــزال عن 
جـــدارة واســـتحقاق بفضل قوتـــه وأداءه 
الرائـــع علـــى الحلبـــة، فقـــد كانـــت ضرباته 
موجه وقوية لمنافسه الذي لم يتمكن من 

مجاراة جهوزية البطل البحريني.

رمضان ينتصر على الفرنسي 

كوينتين

انتصر الالعب البحريني رمضان جيتينوف 
علـــى الالعـــب الفرنســـي كوينتيـــن بابونود 
بمجموع النقاط وقـــرار اجماع الحكام، بعد 
نزال قوي في جوالتـــه الثالث، إالأن البطل 
البحريـــن نجـــح فـــي تحقيـــق االنتصـــار من 
خالل الضربات القوية التي وجهها لمنافسه 

وتحركاته السريعة في الحلبة.

انتصار مرتضى وشامل

مرتضـــى  البحرينـــي  الالعـــب  اســـتطاع 
طلحـــة مـــن تحقيـــق االنتصار على منافســـه 
أن  بعـــد  أييـــروف،  ســـيريك  الكازخســـتاني 
ســـيطر علـــى النـــزال فـــي الجـــوالت الثـــالث 
وكسب أكبر مجموع من النقاط بقرار إجماع 
الحكام، كما تمكن الالعب شـــامل غازيف من 

تحقيق انتصار مســـتحق على الكازخستاني 
اآلخر ديمتري بوبوف بمجموع النقاط.

موجميد ينتصر على السويدي 
دانيال بيتروس

انتصـــارًا  موجميـــد  البحرينـــي  الالعـــب  حقـــق 
مستحقًا على منافسه السويدي دانيال بيتروس 
فـــي النـــزال الـــذي جرى بيـــن الالعبيـــن، وفرض 
موجميد نفســـه علـــى النقاط كاســـبًا النقاط في 

الجوالت الثالث وبقرار اجماع الحكام.

برينا تنتصر على الكزخستانية رحمانوفا

نجحت البطلة البحرينية برينا ســـواريس 
من تحقيق انتصار مســـتحق على الالعبة 
الكازخســـتانية ســـورا رحمانوفا مستفيدة 
مـــن مجموع النقاط بقـــرار اجماع الحكام، 
بعـــد أن كســـبت البطلة النزال عـــن جدارة 
واســـتحقاق بفضل أدائها القوي وضرباتها 

الموجهة التي أهدتها النقاط.

سابرينا دي سوزا تنتصر على 
البولندية كلوديا

فازت الالعبة البحرينية سابرينا دي سوزا 

علـــى البولنديـــة كلوديـــا ســـيغوا بمجموع 
حيـــث  الحـــكام،  اجمـــاع  وقـــرار  النقـــاط 
نجحت البطلـــة من الســـيطرة على النزال 
وفرض أفضليتها مســـتفيدة من حضورها 
الذهنـــي وتركزيها علـــى نقاط الضعف في 
منافســـتها، للتأهل دي ســـوزا للدور القادم 

من المنافسات.

أداء قوي وخسارة

وســـقط الالعبـــان علـــي يعقـــوب وشـــامل 
علي في اختبار الوزن، فيما خسر منصور 
يرنـــاز  الكازخســـتاني  مـــن  ماجوميـــدوف 
مصعـــب، وخســـر ماجوميد شـــيخوف من 
الكازخســـتاني باجـــدات جوبانيـــش، كمـــا 
للخســـارة  إدريســـوف  ماغومـــد  تعـــرض 
من الروســـي ماغومد إدريســـوف، وخسر 
عبدالمنعـــم ماجوميـــدوف مـــن الســـويدي 
دانيـــال شـــامخالوف، فيمـــا خســـر عبـــاس 
خان من البلغاري أوردان مارينوف، وعلى 
مســـتوى الفتيات خســـرت بياتريـــز دينيز 

من الروسية فيكتوريا دوداكوفا.

نتائج النزاالت األخرى

الروســـي  فـــاز  النتائـــج،  باقـــي  وفـــي 
مخمـــاد،  الكازاخســـتاني  علـــى  شـــاميل 
وفـــاز التشـــيكي جيندريـــج علـــى األلماني 
جوليـــوز، وتفـــوق الروســـي شـــمس الدين 
على األمريكي جيرمي، وفاز الكاميروتي 
رينجو علـــى اإليطالي جيوفانـــي، وتفوق 
الويلـــزي ألكســـندر علـــى الســـويدي لـــوف، 
وفاز الكازاخســـتاني إليمان على الفرنسي 
كرســـتوفي، وتفـــوق الروســـي دجمالديـــن 

على اإليطالي نيكولو.
وفي الســـيدات، فاز الكازاخستانية سايدا 
العبـــة  وفـــازت  يرســـا،  الســـويدية  علـــى 
كايســـي،  الويلزيـــة  علـــى  ميـــال  نيوزلنـــدا 
وتفوقت الروســـية تاتينا على التشـــيكية 
بافـــال، وفـــازت اإليطاليـــة ياســـمينا علـــى 
الويلزية ايفانيز، وفازت السويدية ساندرا 

على الفرنسية كرواو.

اليوم نصف النهائي

وتشـــهد صالـــة مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة 
إقامـــة األدوار النهائية فـــي البطولة اليوم 
نصـــف  األدوار  ســـتقام  حيـــث  الخميـــس 
مقاتلـــي  ويســـعى  أوزان،  لعـــدة  النهائـــي 
اإليجابيـــة  النتائـــج  لتحقيـــق  البحريـــن 

والتأهل إلى النزاالت النهائية.

اللجنة اإلعالمية

خالد بن حمد: نتطلع إلى اإلنجازات ونحن على ثقة بالعبينا
للقتال الـــدولـــي  ــف  ــري ب أســبــوع  ــزال  ــ ن ــل فــي حــلــبــات  ــواص ــت ت ــة  ــدي ــن وال اإلثـــــارة 

 سموه يواصل 
مؤازرة العبينا 
والهدف تكرار 

اإلنجازات

إذاعة البحرين 
الشبابية 

تواكب الحدث 
باحترافية

 اليوم الخميس 
انطالق األدوار 

النهائية وتوقعات 
بمنافسة مثيرة



أكد أحمد الحاج مدير مهرجان الشــرق األوســط للرجل الحديدي 70.3 أن 
اللجنة المنظمة حريصة على تنفيذ توجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار 
األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة بإنهــاء كافــة 
الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة التي ســتقام في مملكة البحرين 

يوم 7 ديسمبر القادم بالقرب من مجمع األفنيوز.

 وأوضـــح أحمد الحـــاج أن المتابعة 
المســـتمرة من ســـموه تعطي اللجنة 
المنظمة الحافز األكبر لبذل الجهود 
لتســـجيل نجـــاح جديد يضـــاف إلى 
التـــي حققتهـــا  النجاحـــات  سلســـلة 
البحرين باســـتضافة البطولة طوال 

األعوام السابقة.
اللجنـــة  أن  الحـــاج  أحمـــد  وأشـــار 
المنظمـــة قامـــت بزيـــارة إلـــى موقع 
كافـــة  علـــى  واطلعـــت  البطولـــة 
الخرائـــط الخاصة بمواقـــع البطولة 
للتســـجيل  المخصصـــة  والخيـــام 
والتدريبات والفـــرق الطبية، عالوة 
علـــى األماكن المخصصـــة للمعرض 
المصاحب “األكسبو”، وأن العمل قد 
انطلـــق بتجهيـــز موقـــع البطولة في 

األيام الماضية.
وقـــال أحمـــد الحـــاج: “حرصنا على 
زيـــارة الموقع فـــي الفترة الســـابقة، 
وأنهينا كافـــة التصاميم المخصصة 
لمواقع البطولة، وســـوف يســـتغرق 
قبـــل  قادمـــة  أيـــام  لبضـــع  العمـــل 
االنتهـــاء مـــن وضـــع كافـــة المواقـــع 
التي ستستقبل األدوات المخصصة 
للســـباقات الثالثة السباحة والجري 
والدراجـــات، فضـــالً عـــن مســـابقات 
كيـــدز  واآليـــرون  األكواثلـــون 
واآليـــرون غيرلـــز وســـباق مرضـــى 

السرطان”.
اللجنـــة  أن  الحـــاج  أحمـــد  وقـــال   
المنظمة ستكون أمام اختبار جديد 
إلثبـــات جدارتهـــا من خـــالل تنظيم 
البطولة للعام الخامس على التوالي 
حيـــث سنســـعى أن نخـــرج البطولة 
بأفضل مســـتوى تنظيمـــي والتأكيد 
علـــى أن مملكـــة البحريـــن جديـــرة 

باستضافة البطوالت الكبرى .

برنامج البطولة

 وأشـــار أحمـــد الحـــاج أن اللجنـــة 
المنظمة اعتمدت يوم 5 ديســـمبر 
وتســـجيل  القريـــة  الفتتـــاح 
الالعبيـــن والالعبـــات المشـــاركين 
حيـــث  الســـباقات،  كافـــة  فـــي 
سيشـــهد هذا اليـــوم أيًضـــا توزيع 
المالبس على المشـــاركين، عالوة 
علـــى افتتاح المعـــرض المصاحب 
للبطولـــة “األكســـبو” الذي ســـيضم 
العديـــد من األركان منها المحالت 
التجارية لبيع مســـتلزمات رياضة 
وغيرهـــا،  والمطاعـــم  الترايثلـــون 
كما أن هناك عيادات طبية ســـيتم 

تدشينها.
ديســـمبر   6 ليـــوم  بالنســـبة  أمـــا 
لســـباق  مخصًصـــا  ســـيكون 
األكواثلـــون في الفترة الصباحية، 
ســـيكون  المســـائية  والفتـــرة 
لســـباق اآليـــرون كيـــدز واآليرون 
غيرلز، عالوة على ســـباق مرضى 
الســـرطان، وجميع هذه السباقات 
مـــن المتوقـــع أن تشـــهد مشـــاركة 

واسعة.
ديســـمبر   7 الســـبت  يـــوم  وفـــي 
للبطولـــة  مخصًصـــا  ســـيكون 
الشـــرق  الرئيســـية وهـــي بطولـــة 

األوسط للرجل الحديدي.

اجتماعات متواصلة

اللجنـــة  أن  الحـــاج  أحمـــد  وكشـــف 
المنظمة تعقـــد اجتماعات متواصلة 
مـــن أجـــل إكمـــال كافـــة الترتيبـــات 
بالبطولـــة،  الخاصـــة  والتجهيـــزات 
وقـــال: “عـــالوة علـــى االجتماعـــات، 
ســـنقوم بزيارات متعـــددة إلى موقع 
البطولـــة، وســـنجتمع مـــع العديد من 
الجهـــات المتعاونـــة معنا وسنســـعى 
إلنهـــاء كافـــة األمـــور قبـــل البطولـــة 

بعدة أيام”.
وأضاف “سيكون آخر األعمال وضع 
أعالم الدول المشاركة في البطولة”.

استالم المعدات
البطولـــة،  معـــدات  اســـتالم  وبشـــأن 
أوضح أحمد الحاج أن نهاية الشـــهر 
باســـتقبال  اللجنـــة  ســـتبدأ  الجـــاري 
معـــدات البطولـــة، وســـيتم اإلعـــالن 
عن موعد توزيعها على المشـــاركين، 
حيـــث ســـيكون التوزيـــع فـــي قريـــة 
البطولـــة أثنـــاء التســـجيل الرســـمي 

للمشاركة.

مواقع ترفيهية

وأكد أحمد الحاج أن اللجنة المنظمة 
حرصت علـــى أركان متعددة لتكون 
ترفيهيـــة لألطفـــال، حيـــث ســـتضع 
مواقـــع متعددة للترفيه خصوًصا أن 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
قـــد وجـــه بجعـــل البطولـــة مهرجاًنـــا 

ا متكامالً. رياضيًّ

3 سباقات مثيرة

وســـتنظم البحريـــن 3 ســـباقات مـــن 
المؤكـــد أن تكـــون مثيرة، وســـيكون 
ســـباق الســـباحة لمســـافة 1.9 كلـــم، 
وســـباق الدراجات الهوائية لمســـافة 

لمســـافة  الجـــري  وســـباق  كلـــم،   90
21.1 كلم، وسيمر سباقي الدراجات 
والجـــري بمعالم البحريـــن كما جرت 

العادة في السنوات السابقة.

75 مقعًدا لبطولة العالم

هذا وتعتبر بطولة الشـــرق األوســـط 
للرجـــل الحديـــدي التـــي ســـتقام في 
ديســـمبر   7 يـــوم  البحريـــن  مملكـــة 

ا خصوًصا  القـــادم بطولـــة مهمة جـــدًّ
أنها توفر 75 مقعًدا للفائزين بالمراكز 
األولى تؤهلهم للمشـــاركة في بطولة 
العالم للرجل الحديدي التي ســـتقام 
في العـــام القـــادم 2020 فـــي مدينة 

تاوبو بنيوزلندا.

إغالق التسجيل للرجل الحديدي

وكانـــت اللجنـــة المنظمة قـــد أغلقت 
باب التسجيل للمشـــاركة في بطولة 
الرجـــل الحديـــدي التي ســـتقام يوم 
المقبـــل، حيـــث  ديســـمبر   7 الســـبت 
أغلقت اللجنة التسجيل بعدد 1500 

مشارك من مختلف دول العالم.
وما زالـــت اللجنة المنظمة تســـتقبل 
الســـباقات  فـــي  المشـــاركة  طلبـــات 
كيـــدز  اآليـــرون  وهـــي  األخـــرى 
واآليرون غيرلز واألكواثلون وسباق 

مرضى السرطان.

المكتب اإلعالمي

اعتماد موقع مهرجان بطولة الرجل الحديدي

جانب من التحضيرات

أحمد الحاج

لقاء مهم يجمع 
النويدرات مع 

سترة
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قــرر المكتــب التنفيــذي لــكأس الخليــج العربــي، قبــول مشــاركة الســعودية 
واإلمــارات والبحريــن بشــكل رســمي في منافســات خليجي 24، التي ســتقام 

في العاصمة القطرية الدوحة.

جـــاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد أمس 
األربعـــاء. كما تقرر تعديـــل موعد البطولة 
لتقـــام في الفتـــرة من 26 نوفمبـــر الجاري 

وحتى 8 ديسمبر المقبل.
ومـــن المقرر أن تســـحب اليـــوم الخميس، 
قرعـــة جديـــدة للبطولـــة الخليجيـــة، بعـــد 
التغييـــرات التي طرأت عليها بمشـــاركة 8 

منتخبات.
رئيـــس  نائـــب  الشـــكيلي  جاســـم  وقـــال 
اتحـــاد كأس الخليـــج العربـــي، إن تعديـــل 
بســـبب  جـــاء  البطولـــة،  انطـــالق  موعـــد 
ارتبـــاط الهـــالل الســـعودي بخـــوض إياب 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا أمام أوراوا ريد 

دياموندز الياباني.
وأضـــاف الشـــكيلي في المؤتمـــر الصحفي 

“االتحـــاد الخليجي حريص على مشـــاركة 
الجميع فـــي البطولة التي تجمع األشـــقاء 
منذ زمن طويل، نتمنى أن يحضر رؤســـاء 

االتحادات، المؤتمر العام للمسابقة”.
البطولـــة  فـــي  المشـــاركة  “الفـــرق  وتابـــع 
أن  كمـــا  األولـــى،  بالمنتخبـــات  ستشـــارك 
جوائـــز البطولـــة ســـتظل كمـــا هـــي والتي 

سبق اإلعالن عنها من قبل”.
وتمنـــى الشـــكيلي، النجـــاح للبطولـــة على 
جميـــع المســـتويات، مؤكـــًدا أن قطر ليس 

لديها أي تعقيد بشان دخول الجماهير.
ومـــن المنتظـــر أن تقـــام البطولـــة بنظـــام 
المجموعتيـــن، بعدما كان من المتفق عليه 
أن تقـــام بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد، 
قبل إعالن مشـــاركة السعودية واإلمارات 

والبحرين.
مـــن جانبه، كشـــف جاســـم الرميحي أمين 
عام اتحـــاد كأس الخليج العربي، أن هناك 
مالعـــب أخـــرى ســـيتم إضافتهـــا للبطولـــة 
الخليجية بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 

8 منتخبات.
وأشـــار الرميحـــي إلـــى أنـــه ســـيطلب مـــن 
التـــي عـــادت للمشـــاركة، تحديـــد  الـــدول 
الطواقـــم التحكيمية لديها للمشـــاركة في 

إدارة مباريات البطولة.

وزارة الشباب

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
زهيـــر  المؤيـــد،  أيمـــن  والرياضـــة 
كازرونـــي عضـــو المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيـــس مجلس 

إدارة نادي المنامة.
وخالل اللقاء اســـتمع وزير شـــؤون 
شـــرح  إلـــى  والرياضـــة  الشـــباب 
مـــن قبـــل كازرونـــي عـــن عـــدد مـــن 
المقترحات واألفـــكار التي تتوافق 
مـــع رؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة  آل  حمـــد 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 

رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
لالرتقـــاء  والراميـــة  والرياضـــة 
والرياضـــي  الشـــبابي  بالقطاعيـــن 
اإلداريـــة  منظومتـــه  كافـــة  فـــي 
والفنيـــة، والتـــي تضمـــن للبحريـــن 
تحقيق المزيـــد من اإلنجازات على 
مختلـــف األصعـــدة، باإلضافـــة إلى 
المقترحات التي تحقق رؤية ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
في التحـــول إلى االحتراف صناعة 
المواهـــب،  واكتشـــاف  الرياضـــة 
وجعـــل البحريـــن عاصمـــة الشـــباب 

والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل كازروني

زيارات واجتماعات 
متواصلة ومواقع 
ترفيهية بانتظار 

الجميع

المؤيد يستقبل كازروني

الحالة يتفوق على البحرين بكأس اتحاد السلة
خـــرج فريق الحالة بفوز مســـتحق 
بنتيجـــة  البحريـــن  حســـاب  علـــى 
التـــي  المبـــاراة  فـــي   ،)٧٣/١٠٥(
أمـــس  مســـاء  بينهمـــا  جمعـــت 
)األربعاء(، على صالة اتحاد الســـلة 
بـــأم الحصـــم، لحســـاب المجموعة 
كأس  منافســـات  مـــن  الثانيـــة 
االتحـــاد لكـــرة الســـلة التـــي تقـــام 
في فتـــرة توقف الدوري؛ من أجل 
الســـماح لمنتخب الرجال باإلعداد 
المناســـب للمشـــاركة فـــي البطولة 
الخليجيـــة المقبلـــة التـــي تقام في 
دولـــة الكويـــت خالل الفتـــرة 23 - 

30 نوفمبر المقبل.
وهذا هـــو االنتصار الثالـــث للحالة 
مقابـــل خســـارتين، رافعـــا رصيده 
إلـــى ٨ نقـــاط، فيمـــا وصـــل رصيد 
البحرين إلى ٥ نقاط من ٣ خســـائر 

وفوز واحد.
وفـــرض الحالـــة أفضليتـــه الفنيـــة 
تقـــدم  إذ  اللقـــاء،  علـــى مجريـــات 
في الشـــوط األول بنتيجة ٢٩/٥٢، 
بتفوقه في الربعين األول والثاني 
فـــاز  فيمـــا  و١٧/٢٥،  بــــ١٢/٢٧ 
البحرين في الربع األخير بـ٢١/٢٣، 
قبـــل أن يحســـم البرتقالـــي اللقـــاء 

بفوزه في الربع األخير ٢١/٣٢.
وتقـــام اليوم مبـــاراة واحدة مهمة 
ســـتجمع بيـــن النويـــدرات الطامح 
لحسم تأهله إلى نصف النهائي مع 
جاره ســـترة، في الساعة الخامسة 

والنصف مساء.

محمد الدرازي

سبورت

اليوم قرعة جديدة 
للبطولة الخليجية 

بمشاركة 8 
منتخبات
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يلقــي فيلــم الممــر الــذي أنتــج هــذا العــام وبميزانيــة تخطــت 100 مليون جنيــة مصري، الضــوء على 
تضحيات قوات الصاعقة المصرية خالل حرب االستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي 
يدعــي نــور ويــؤدي دوره الفنــان أحمــد عــز، ويتنــاول المرحلــة الزمنية بــدءا من حــرب 1967 وحتى 

األوقات األولى من حرب االستنزاف.

الــفــيــلــم مــن إخــــراج وتــألــيــف شــريــف عــرفــة، 
الــخــالــق، ومــن بطولة  وإنــتــاج هــشــام عبد 
أحمد عــز، وإيـــاد نــصــار، وأحــمــد فلوكس 
وآخرين. وقد حقق ثاني أعلى اإليرادات 
في موسم عرضه في عيد الفطر 2019، 
أعلى  قائمة  الرابع في  المركز  وهو في 

األفالم دخال في السينما المصرية.
وقد أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
ــنــدوة  بــــأداء أبــطــال الــفــيــلــم خـــالل ال
الـ  المسلحة  الــقــوات  فــي  التثقيفية 
إن  لكم  وأقــول  “أشكركم  قائال:   ،31
هذا الفيلم رسالة جميلة جدًا، واألداء 
ــان قـــويـــًا ويــعــكــس الـــــروح الــمــصــريــة  كــ

كل  مشاعر  عكستم  “بأدائكم  وأضـــاف:  القوية”. 
وروح  الوقت،  هذا  في  المصري  المجتمع  شرائح 
ولجميع  لنا،  أوصلتموها  بلدهم  تجاه  المصريين 
الشباب الذين لم يعايشوا هذه الفترة، أتصور أنكم 

جعلتموهم يعيشوها من خالل أدائكم الرائع”.
موجهًا  التجربة  بتكرار  المصري  الرئيس  وطالب 
قابلة  التجربة  إن  “أتصور  الفيلم:  لمنتجي  كالمه 
للتكرار، وقد رأيتم حالة االلتفاف ليس من الجيش 
والشعب والدولة فقط، بل حالة االلتفاف الشعبي 
حول مصر. نحتاج في ظل هذه التحديات التي 
العقول  المنطقة والوطن ومحاولة سلب  تعيشها 
ــال شــعــوبــنــا أن يــكــون هــنــاك فيلم مــن هــذه  وآمــ

النوعية كل 6 أشهر على األقل”.

يتناول حرب 1967 واألوقات األولى من حرب االستنزاف

الرئيس المصري يشيد بالفيلم الملحمي “الممر”
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قالــت النجمــة جنيفــر أنيســتون فــي أحــدث تصريحات لها أنها كرســت 
نفســها لمستشــفى ســانت جــود لبحــوث األطفــال، وفــي العــدد الجديد 
مــن فارايتــي ، تؤكد نجمــة Friends “هذه المعجــزات الصغيرة، هؤالء 
األبطال، يعيشــون تجربة من الصعب على أي طفل أن يمر بها.. لكنهم 

أبطال “.

تقول جينيفر انيستون:”لقد بدأت 
فــي فــعــل كــل مــا بــوســعــي، حيث 
اسميهم   ــذيــن  ال األطـــفـــال  قــابــلــت 
بطلة  وأضافت   ، الصغار”  األبطال 
ذات  “أتــذكــر   ،Murder Mystery
في  استمرت  صغيرة  طفلة  عــام 
الصغيرة  أورامها  مرضها”  تسمية 
السرطان  يقولوا كلمة”  لن  ، ألنهم 

أمامها “.
“ هوالء األطفال أغلبهم من أماكن 
ليست  ــك  ــذلـ مــجــهــزة وكـ لــيــســت 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى دفـــع نفقات 
تتكفل  عائالت  فهناك  لــذا  العالج 
ــا  وأن ــعــالج  ال نــفــقــات  مــن  بالكثير 
العائالت  بتلك  اتصال  على  أكــون 

أحياًنا”.

جينيفر: األطفال المرضى هم أبطال حقيقيون

تعتبر النجمة Priyanka Chopra Jonas ممثلة ناجحة تجاوزت شــهرتها حدود الهند ومغنية موهبة 
ومنتجة ســينمائية شــهيرة، ولكن يبدو أنها ســتتردد كثيرا قبل أن تقرر العمل كمخرجة، ألن فكرة 
العمل في مجال اإلخراج تجعلها تشعر بالكثير من القلق والتوتر، ولقد تحدثت بريانكا عن ذلك 

خالل حوار جديد لها مع صحيفة IANS الهندية.

ــعــمــل كــمــخــرجــة  ــرة ال ــكـ  وقـــالـــت: “فـ
تشعرني بالكثير من التوتر ألنه عمل 
ربما  ولكن  كبيرة،  مسئولية  يتضمن 
بــذلــك فــي يـــوم مــا،  الــقــيــام  يمكنني 
مجال  فــي  العمل  إلــى  حولت  لقد 
في  وآمـــل  التمثيل،  مــن  ــتــاج  اإلن
المستقبل أن أقوم بذلك التحول 

مرة أخرى”.
ــا تـــشـــوبـــرا عــلــقــت  ــكـ ــانـ ــريـ بـ
أيــضــا على مــا يــقــال عن 
الــرجــال  المخرجين  أن 
ــا  ــاحـ ــجـ هــــــم األكــــــثــــــر نـ
فـــي بــولــيــوود بــالــمــقــارنــة 
ومن  النساء  بالمخرجات 
ــدث  ــ ــة أحـ ــرجـ ــخـ بـــيـــنـــهـــم مـ

شونالي  الشهيرة  الهندية  المخرجة  وهــي  أفالمها، 
عن  بريانكا  تحدثت  ولقد   ،)Shonali Bose( بــوس 
عامل  الشخص  جنس  أن  أعتقد  “ال  وقــالــت:  ذلــك 
العمل،  أداء  عــلــى  قــدرتــه  أو  نــجــاحــه  لــمــدى  مــحــدد 
على  بالعمل  يــقــومــوا  أن  يمكنهم  والــنــســاء  الــرجــال 
وموهبتهم  إمكانياتهم  حسب  ســيء  أو  جيد  نحو 
الشخصية، العمل مع شونالي كان شرف كبير بالنسبة 
امــرأة ال  أنها  رائعة وحقيقة  أنها مخرجة  لي، أعتقد 
عالقة لها بذلك”. أحدث أفالم النجمة الهندية بريانكا 
تشوبرا فيلم “The Sky is Pink” والفيلم من إخراج 
 RSVP، Roy Kapur شركة  وإنتاج  بــوس،  شونالي 
 “ وشركة   ،SK Global شركة  مع  باالشتراك   ،Films
Purple Pebble Pictures” لإلنتاج السينمائي )التي 
الفيلم  بطولة  في  ويشارك  تشوبرا(،  بريانكا  تمتلكها 

فرحان اختر زايرا وسيم.

ال تعتقد بأن جنس الشــخص عامل محدد لمدى نجاحه
بريانكا تشوبرا تدخل عالم اإلخراج

قالت أنجلينا جولي إن الشخصيات النسائية في األفالم السينمائية، ال يجب 
تصويرها ببنية جسدية قوية ليتم اعتبارها امرأة قوية.

ودافـــعـــت جـــولـــي عـــن الــــــدور، الـــذي 
“تشكيل  في  الرجال  يلعبه  أن  يمكن 
شخصية الفتيات”، وقالت في مؤتمر 
 :Maleficent بمناسبة عرض صحفي 
األحيان،  من  كثير  في  أنــه،  “أعتقد   :
ُتقدم القصة التي تتحدث عن )إمرأة 
ــة(، عــلــى أنـــه يــتــعــيــن عــلــيــهــا أن  ــويـ قـ

تضرب الرجل، أو يجب أن تكون مثل 
الرجل، أو عليها بطريقة ما أال تحتاج 

إلى الرجل”.
رسالة  هذه  أن  أعتقد  “لــذا  وأضافت: 
مهمة للفتيات، أن يبحثن عن قوتهن 
ويتعلمن  يحترمن  أن  ولكن  الخاصة، 

من من هم حولهن”.

In� نجــوم بوليوود، قائمــة صحيفة Amitabh Bachchan  تصــدر النجــم الكبيــر
dian Express الســنوية ألكثــر 100 شــخصية هنديــة مؤثــرة لهذا العــام، والتي 
 Shah و Salman Khan ضمنــت أســماء شــهيرة أخــرى مــن بوليــوود مــن بينهــم

Deepika Padukone و Kangana Ranaut و Rukh Khan

ضــمــت الــقــائــمــة أيــضــا أســمــاء شهيرة 
الهندية من  السينما  أخرى في صناعة 
السينمائي  والــمــنــتــج  الــمــخــرج  بينهم 
احتل  والـــذي   Karan Johar الشهير 
أميتاب  بعد  القائمة  فــي   91 المرتبة 

باتشان والذي احتل في القائمة المركز 
الــتــســعــيــن مــتــفــوقــا بــذلــك عــلــى نجوم 
بوليوود اآلخرين الذين ضمتهم القائمة 
في حين كان المركز 93 في القائمة من 
Akshay Kumar نصيب النجم الهندي

تشكيل شخصية الفتيات األكثر تأثيرا في بوليوود 2019

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

بعضها بســبب كمية مشــاهد العنف والقتال التي تضمنها

أفالم منعت من دور العرض حول العالم

عادة ما تخضع األفالم والمصنفات الفنية للرقابة قبل عرضها، بالرغم من 
النجاح الجماهيري الكبير الذي تحققه في دور العرض السينمائي في عدد 
مــن الــدول، إال أن بعضهــا ال يحصل على نصيبه من المشــاهدة واالهتمام، 
بســبب حظر الرقابة لعرضها في دول أخرى، وذلك ألســباب تتنوع ما بين 

الدينية والسياسية والثقافية. 

 “أرغو”

ــجــاح الــجــمــاهــيــري  ــن ــرغــم مـــن ال ــال ب
“أرغـــو”  فيلم  الـــذي حققه  والــنــقــدي 
جائزة  على  وحــصــولــه   ،2012 عــام 
ــم يـــلـــق هـــذا  ــ ل ــه  ــ األوســـــكـــــار، إال أنـ
التي  إيــران  النجاح في  الحجم من 
حظرت عرضه في دور السينما، بعد 
فيما  وخاصة  الدقة  بعدم  اتهامات 
المركزية  الــمــخــابــرات  بـــدور  يتعلق 
األمريكية في إخراج الدبلوماسيين 
انتقد  كما  ــران،  ــ إي مــن  األمريكيين 
اإلعــــــالم اإليــــرانــــي نـــجـــاح الــفــيــلــم 
وتمثيله في العديد من المهرجانات 

ــــك بـ  الــســيــنــمــائــيــة، واصـــفـــًا ذل
ــال الـــســـيـــاســـي”.  ــفــ ــتــ “االحــ

الفيلم يوثق أزمة رهائن 
1979 في طهران.

ديزني “الجميلة 
والوحش”

حــــقــــقــــت الـــنـــســـخـــة 
الرسوم  فيلم  الحية من 

ــلـــة  ــيـ ــة “الـــجـــمـ ــركــ ــتــــحــ ــمــ ــ ال
والـــوحـــش”، إيــــرادات تــجــاوزت 
شباك  في  دوالر  المليار  حاجز 

والتي  العالم،  حــول  التذاكر 
في  واضــح  بشكل  ساهمت 
ديزني،  أربــاح شركة  تعزيز 
الكبيرعلى  اإلقــبــال  بسبب 
مشاهدته، إال أن عــددًا من 

الكويت  الدول وعلى رأسها 
الفيلم من دور  قامت بسحب 

وسط  مشاهدته،  وحظر  العرض 
مخاوف من لجنة الرقابة السينمائية 
الذي  الفيلم  محتوى  إزاء  الكويتية 

الجنسي،  والــشــذوذ  للمثلية  يـــروج 
وزارة  الروسي  البرلمان  طالب  كما 
الثقافة الروسية بحجب الفيلم الذي 

القانون  مع  محتواه  يتنافى 
الـــــروســـــي، الــــــذي يــمــنــع 

مـــشـــاهـــدة األطـــفـــال 
ــواد تــنــاقــض  ــ ــمـ ــ لـ
الـــقـــيـــم األســـريـــة 

التقليدية.

“كريستوفر روبن”

الكرتونية  الشخصية  فيلم  يعتبر 
أفالم  ثاني  بوو”  ذا  “ويني  الشهيرة 
ــرســوم الــمــتــحــركــة الــتــي  ــل ديـــزنـــي ل
لم   ،2018 فــي  يــتــم حــظــر عــرضــهــا 
يحصل فيلم المغامرات والكوميديا 
ــن”، والــــذي تــدور  ــ “كــريــســتــوفــر روبـ
أحــداثــه حــول “ويــنــي ذا بــوو” على 
في صاالت  لعرضه  األخضر  الضوء 
بعد  وذلـــك  الــصــيــن،  فــي  السينما 
على  الــمــنــشــورات  مــن  سلسلة 
ــتـــواصـــل  مــــواقــــع الـ
ــتــي  ــاعـــي ال ــمـ ــتـ االجـ
تـــــربـــــط بــــيــــن هــــذه 
ــة  ــ ــي ــصــ ــخــ ــشــ ــ ال
زعيم  وبــيــن 
ــحــزب  ال

الصين  ورئــيــس  الحاكم  الشيوعي 
شي جين بينغ.

”The Da vinci Code“

الــذي  دافــنــشــي”،  “شيفرة  فيلم  أثــار 
عن  والــمــقــتــبــس   2005 عـــام  صـــدر 
ــراون  ــدان بـ ــ ــم ل ــة بــنــفــس االســ ــ روايـ
ــيــرة،  ــيــعــات كــب ــتــــي حــقــقــت مــب ــ وال
جـــدالً واســعــًا وانــتــقــادات حـــادة من 
الحكومات في عدد من  العديد من 
واألردن  ولبنان  مصر  ومنها  الــدول 
وباكستان بسبب محتواه الذي اعتبر 
مسيئًا للديانة المسيحية وشخصية 
المسيح، إال أنه بالرغم من ذلك حقق 
الفيلم نجاحًا ملحوظًا حيث تخطت 
إيــراداتــه خــالل األســبــوع األول من 
عرضه في أمريكا 77 مليون دوالر، 
بــرغــم حــالــة الــتــشــدد الــتــي فرضتها 

الكنيسة المتشدد حينها.

“ديدبول”

بالرغم من عدد المشاهدات 
ــتـــي حــقــقــهــا الــفــيــديــو  الـ
الترويجي األول للفيلم 
األمــريــكــي “ديـــدبـــول” 
الـــتـــي تــــجــــاوزت 16 
مـــلـــيـــونـــًا عـــلـــى مــوقــع 
الفيلم  أن  إال  يوتيوب، 
تحقيق  مــن  يتمكن  لــم 
اإليــــــرادات الــمــتــوقــعــة لــه، 
الســيــمــا بــعــد إعـــــالن الــصــيــن 
لتخسر  صاالتها،  في  عرضه  منع 
بذلك شركة “مارفل كوميكس” 
أكبر  ثــانــي  للفيلم،  المنتجة 
العالم،  فــي  السينما  أســـواق 
إلى  السبب في ذلك  ويرجع 
كمية مشاهد العنف والقتال 
ونظرًا  الفيلم،  تضمنها  التي 
بــنــظــام  تــعــمــل  ال  الــصــيــن  ألن 
الفئات  حــســب  األفــــالم  تصنيف 
العمرية، قررت منع عرض الفيلم من 

صاالتها.

ماريا كاري لن تعود
كشــفت النجمة ماريا كاري أنها ال تنوي العودة لزوجها الســابق الممثل 

نيك كانون. 

 TMZ لمجلة  كـــاري وفــي حــديــث 
تصريح  حـــول  ــؤال  سـ عــلــى  وردا 
العودة  بخصوص  السابق  زوجها 
ــرى حــيــث قـــال إنــه  إلــيــهــا مـــرة أخـ
تــــزوج من  إذا  ســعــيــدًا  ســيــكــون 
زوجته السابقة مرة أخرى، أجابت 
هذا  تسمع  مــرة  ألول  بأنها  كــاري 

الخبر ووصفته بـ”الهراء”.

واشارت كاري الى أنه ليس لديها 
تــتــزوج مــن جديد أو  أيــة نية أن 
أن تعود لنيك زوجها السابق وهو 

يخترع هذا األمر من مخيلته.
يذكر ان كانون صّرح اثناء حلوله 
ضيفًا على برنامج إلين ديجينيرز، 
كاري  لماريا  الــعــودة  ينوي  ال  بأنه 

وهو لم يقصد ذلك بتصريحه.



تشعر باإلحباط والتوتر بشكل يعيق سيرك

 حاول أن تتجاوز األزمة من خالل التحلي

 حاول أن تتبع منهجا ونظاما ثابتا للتعامل مع 
اآلخرين

يوم صعب وشاق مليء بالضغوطات 

تطمح للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أحالمك

تجري الكثير من المقابالت التي تتعلق بعملك

حاول أن تبقي على مسافة قريبة من زمالئك

تحتاج إلى التركيز في الفترة القادمة على عملك

قد يطرأ بعض الخالفات والتحويالت بشأن 
الدراسة

استفد من قدراتك الرياضية في نصيحة 
االخرين

ابتعد قدر المستطاع عن التدخين والسهر

ال تبتعد عن بوصلة الهدف لكي ال تخسر الوظيفة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 نوفمبر

1908
 عالم الفيزياء ألبرت أينشـــتاين 
يعلن عـــن نظرية كميـــة الضوء 
وهـــي النظريـــة التـــي ســـاعدت 

على تطوير تكنولوجيا الليزر

كشــفت الممثلة المصرية رانيا يوســف ســبب ظهورها 
المفاِجــئ بالحجاب بعدمــا ظن البعض بأنهــا التزمت 
الحجاب حزنا على زميلهــا الفنان هيثم أحمد زكي الذي 
توفــي منــذ أيام. حيــث أوضحــت بحديثها أّن الســبب 

هو قيامها ببطولة مسلســل جديد ُتــؤدي فيه دور فتاة 
محجبــة في الثالثين من عمرها وتبحــث عن زوج الفتة إلى 

أنها وافقت على هذا الدور ألنها شعرت بأنه ُيعّبر عن قطاٍع كبيٍر في المجتمع 
المصري.

أعلــن الفنــان المصــري رامي جمــال علــى صفحته 
الخاصة على احد مواقع التواصل االجتماعي اصابته 
بمرض البهاق ما جعله يتعب نفسيا ويتساءل حول 
ان كان عليه االعتزال بســبب نظــرة الناس له وقال: 

“الحمد لله الذي أحبني  فابتالني، وأقدرني على الصبر 
من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت 

إنــه البهاق، وجربت  انــواع عالج كتير ودكاترة كتيــر ومفيش فايدة، رضيت 
وسلمت أمري لله”.

 يشــارك الممثل اللبناني أســعد رشــدان حاليا باكثر من 
عمل بيــن مسلســالت لبنانية مختلفــة، وايضا يصور 
فيلم جديد بطاقم فني من الخارج حيث يصف رشدان 

هذه التجربة باالكثر احترافا بمسيرته الفنية.
بالوقت نفسه يتابع رشــدان تصوير مسلسل “ العودة” 

وهو يضم الممثلين دانييــال رحمة، نيكوال معوض، رودريغ 
ســليمان، وســام صباغ، يوســف حداد، أندريه ناكــوزي، رانيا عيســى، نغم أبو 

شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس.

أسعد مشغولمرض راميحجاب رانيا
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قــدم فريــق البيرق المســرحي لألشــخاص ذوي اإلعاقة مســرحية “ 
ســالفة بايق” على خشــبة صالة البحرين الثقافية مســاء يوم امس 

األربعاء.

والمســـرحية التي قدمت تحت مضلة المؤسســـة الوطنية لخدمات 
المعاقين من تأليف يعقوب يوسف وإخراج طاهر محسن، ومخرج 
مســـاعد جاســـم العالي والديكور والمالبس حسن محمد واالضاءة 
عبـــدهللا البكـــري وااللحـــان والموســـيقى والعزف علـــي العليوي، اما 
طاقـــم التمثيـــل فتكـــون من: حســـن العصفـــور ونادر الشـــيخ ووليد 
بشـــير ومنى ســـبت وزهراء السباع ونرجس رحمه وحسين مشكور 

وبسام المحمود واحمد بشير وميرزا حسن ومحمد بوخماس.

 البيرق المسرحي 
يقدم مسرحية “سالفة بايق”

1922
 هيئة اإلذاعة البريطانية تبدأ خدمتها اإلذاعية في المملكة المتحدة

 1954
 جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب

 1979
 جيمي كارتر يصدر أمر رئاسي بتجميد جميع الودائع اإليرانية 

 2001
 قوات تحالف الشمال تسيطر على العاصمة األفغانية كابل

 2017
 قوات جيش زيمبابوي تبسط سيطرتها على العاصمة هراري

أعلن الممثل األميركي ويل 
سميث شفاءه من ورم 
سرطاني تم استئصاله 

بعمليٍة جراحية قبل أن 
يتفاقم وضعه الصحي. 

حيث تحّدث في الفيديو 
الذي نشره عن اللحظات 

الصعبة في المرحلة التي 
سبقت العملية الجراحّية.

يعقــب الفيلــم نقــاش حــول الشــيخوخة بحضــور المخــرج

مهرجان القاهرة يعرض “رودرام 2018”

القاهـــرة  مهرجـــان  يعـــرض 
الفيلـــم  الدولـــي،  الســـينمائي 
الهنـــدي “رودرام 2018” للمخـــرج 
الدولـــي  عرضـــه  فـــي  جايـــاراج، 
األول، ضمن فعاليات الدورة 41، 
التـــي تقام خـــالل الفتـــرة من 20 
وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك 
دعما لفكـــرة التقريب بين عالمي 
الســـينما والطـــب، التـــي يتبناهـــا 

ملتقى ميدفست مصر
تـــدور   ”2018 “رودرام  فيلـــم 
أحداثـــه حـــول زوجـــان مســـنان 
يتعرضـــان لحصـــار فـــي منزلهمـــا 
لعدة أيام بســـبب فيضان شديد، 
مـــن  تعانـــي  الزوجـــة  أن  ورغـــم 
أمراض الشيخوخة إال أنها تعتني 
بنفســـها وبزوجها الذي يعاني من 
مـــرض الزهايمـــر، وتحـــاول بكل 
جهدهـــا البقـــاء على قيـــد الحياة 

حتى تأتي المساعدة
لجمهـــور  الفيلـــم  عـــرض  وتقـــرر 
مهرجان القاهرة “رودرام” مســـاء 
27 نوفمبر الجاري، بســـينما مركز 
اإلبـــداع في دار األوبرا المصرية، 
ويعقبه جلسة نقاش عن أمراض 
الشـــيخوخة التـــي تـــدور حولهـــا 
أحـــداث الفيلـــم، وما الـــذي يدفع 
زوجـــة تعانـــي مـــن الشـــيخوخة 
لالعتنـــاء بزوجهـــا الـــذي يعانـــي 

الزهايمر
يحضر النقاش، من أســـرة الفيلم، 
والممثـــل  جايـــاراج،  المخـــرج 
الرئيســـي فـــي األحـــداث رانجي 
بانيكر، كما يشـــارك في المناقشة 
أيضا، أحد أساتذة الطب النفسي، 
ونـــور عبـــد المجيد مؤلفـــة رواية 
“أنـــا شـــهيرة أنا الخائـــن” التي تم 
االســـم  مسلســـل  إلـــى  تحويلهـــا 
طبيـــب  الحـــوار  ويديـــر  نفســـه، 
أمـــراض الشـــيخوخة االنجليـــزي 

من أصل سوداني خالد مصطفى 
علي، المؤســـس المشارك لملتقى 

ميدفيست مصر.
عـــن التعـــاون يقـــول مينـــا النجار 
مؤســـس ملتقى ميدفست مصر، 
علـــى  تقـــوم  الملتقـــى  فكـــرة  إن 
ســـينمائية  أفـــالم  عـــن  البحـــث 
تطـــرح أســـئلة مرتبطـــة بالصحة 
وتفاصيل طبية، يعقبها جلســـات 
نقاش ما بين صناع أفالم وأطباء 
بحضـــور طـــالب كليـــات الطـــب، 

مؤكدا على أن التواجد في حدث 
مهم وكبير مثل مهرجان القاهرة 
السينمائي، ستســـاعد الفكرة في 
االنتشـــار، بالوصول إلـــى جمهور 
أكبـــر، كمـــا أنـــه يحقـــق التـــوازن 
المســـتهدف بفتح البـــاب لجمهور 
األطبـــاء وطالب الطب المختلف 
عـــن جمهـــور الســـينما التقليـــدي، 
لحضور أفالما ســـينمائية ليست 
تناقـــش موضوعـــات  بالضـــرورة 
طبية ضمـــن فعاليـــات المهرجان 

المتنوعة
وأكـــد “النجـــار”، أن الهـــدف الذي 
يســـعى إليـــه ملتقى ميدفيســـت 
بشكل عام، هو أن يشاهد األطباء 
ويقتربـــوا  الســـينما،  والطـــالب 
لتســـاعدهم  الفنـــون،  مـــن  أكثـــر 
فـــي االهتمام بالجانب اإلنســـاني 
للمريـــض، والـــذي قـــد ال يتوقـــف 

عنده البعض خالل رحلة العالج
كان مهرجان القاهرة السينمائي، 
قـــد أعلـــن فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
األســـبوع الماضـــي، عـــن اختيـــار 
أكثـــر مـــن 150 فيلمـــا، تمثـــل 63 
فيلمـــا   2400 بيـــن  مـــن  دولـــة، 
تقدمـــت للمشـــاركة فـــي الـــدورة 
41، التي تنفـــرد بعرض 18 فيلما 
فـــي عرضها العالمـــي األول، و17 
فيلما في عرضهـــا الدولي األول، 
فـــي  فيلمـــا   84 إلـــى  باإلضافـــة 
عرضهـــا األول بالشـــرق األوســـط 
وشـــمال افريقيـــا، و5 أفـــالم فـــي 
و7  األول،  األفريقـــي  عرضهـــا 

أفالم في عرضها االول.

الفيلم الهندي “رودرام 2018” للمخرج جاياراج، في عرضه الدولي األول

خاص
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الفنانة شيخة الماجد تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم دراهم

انتهــت النجمــة شــيخة الماجــد مــن تصويــر مشــاهدها فــي الفيلم الســينمائي 
“دراهــم”، للمخــرج “جريــر المــردود” والكاتب أمير األشــمل، والعمــل من إنتاج 

شركة “العنود برودكشن”، وصورت مشاهده في أبو ظبي

وأشـــادت شـــيخة بفكـــرة العمـــل التي 
تتحـــدث عن المـــال الذي يعتبـــر هدفا 
أساســـيا للكثيـــر من النـــاس، وأضافت 
في تصريحات خاصة: “يتناول الفيلم 
أفكارا هامة جدا، وتدور فيه مجريات 
وأحـــداث مثيـــرة، ويركـــز علـــى المـــال 
فـــي هـــذا الواقع الـــذي نعيشـــه، والذي 

أصبح يعتبر مقياسا الحترام اآلخرين 
لألسف”

وحـــول مشـــاركتها فـــي العمـــل، قالت: 
أنا ســـعيدة جدا لمشاركتي في بطولة 
فيلـــم دراهـــم، إلـــى جانـــب نخبـــة مـــن 
األسماء المميزة من عدة بلدان عربية، 
وألعـــب فيـــه دور هنـــد، وهـــي أخـــت 

مشعل زوج بطلة الفيلم
من جهة أخرى، أبـــدت الفنانة المميزة 
ثقتها بأن العمل سيحظى بناجح كبير 
ومتابعة كبيرة، موضحة: “العمل مميز 
جدا من ناحية األفكار واألســـماء التي 
أشـــرفت عليه والتي تلعـــب فيه أدوار 
الشخصيات، لذا سينجح الفيلم بدون 

شك
وأردفت: سيجد الناس عندما يتابعون 
العمـــل أننا نـــروي تفاصـــا منتزعة من 
الواقـــع الذي يعيشـــونه، وكيـــف تتغير 

معاملـــة النـــاس لآلخرين بالتـــوازي مع 
المـــال الذي يمتلكونه، ما ســـيعود على 

الفيلم بإقبال شديد
وفـــي ســـياق منفصل، أشـــارت إلى أن 
السينما الخليجية بدأت تتطور بشكل 
ســـريع، مبدية إعجابهـــا باألعمال التي 
تقدمها الســـينما الخليجيـــة، مختتمة: 
بدأت السينما الخليجية تتطور وتقدم 
األعمال المتنوعة المختلفة، وأصبحنا 
الفنـــي  والمســـتوى  اإلبـــداع  نشـــاهد 

العالي في األعمال الخليجية.

نشرت مجلة “ فوربيس االقتصادية “قائمتها للمغنيات األعلى  «
دخاًل في هوليوود في إحصاء العام 2019، وتبين أن األميركية 

تايلور سويفت قد تصدرت القائمة بمداخيل وصلت إلى 185 
مليون دوالر متقدمة بأكثر من مئة مليون عن بيونسي التي 

 احتلت المركز الثاني بمكاسب وصلت إلى 81 مليون دوالر.
وفيما حّلت في المركز الثالث ريهانا ب 62 مليون دوالر، جاءت 

في المركز الرابع كاتي بيري التي حققت 57 مليون ونصف 
المليون دوالر.
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أمين صالح.. السنبلة التي تطعم جياع الثقافة والمعرفة
إنه أشبه بالمؤلف الضخم عن تاريخ السينما بمختلف مراحلها التاريخية وفي القصة والرواية وكتابة السيناريو، إنه كالمد في كل بحور اإلبداع والخلق، 
وســـيظل اســـمه خالدا يضيء كالشـــهاب في ليل العالم. أمين صالح العشـــق الذي صار أســـطورة، والســـنبلة التي تطعم جياع الثقافة والمعرفة. إنســـانية 

عظيمة وفريدة، لوحة ساحرة مثل سحر لوحة “المونايزا” لدافنشي.
درس أمين صالح بالمدارس الرسمية في البحرين، وحصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1967، ثم حصل على درجة الليسانس في األدب اإلنجليزي، 
ويعـــد واحـــدا مـــن األدباء والكتـــاب في البحرين الذيـــن يتمتعون بثقافة واســـعة، فقد كتب القصة القصيرة، والرواية، والشـــعر، والســـيناريو الســـينمائي 

والتلفزيوني، والمسرحية. وهو عضو أسرة األدباء والكتاب في البحرين، وعضو في مسرح أوال، وعضو في نادي البحرين للسينما.

    النتاجات األخرى

هنا الوردة هنا نرقص )مجموعة قصصية( 1973 «

 الفراشات )مجموعة قصصية( 1977 «

 الصيد الملكي )مجموعة قصصية( 1982 «

 الطرائد )مجموعة قصصية( 1983 «

 ندماء المرفأ، ندماء الريح )نصوص( 1987 «

 العناصر )مجموعة قصصية( 1989 «

 الجواشن )نص طويل مشترك مع الشاعر قاسم حداد( 1989 «

 ترنيمة للحجرة الكونية )نصوص( 1994 «

 مدائح )نصوص( 1997 «

 هندسة أقل.. خرائط أقل )مقاالت( 2000 «

موت طفيف )نصوص شعرية( 2001 «

المنازل التي أبحرت أيضا )نصوص( 2006 «

 مجنون ليلى ومسرحيات أخرى 2006 «

 السوريالية في عيون المرايا )ترجمة وإعداد( 2008 «

جيوبي مليئة بالفصول أيتها الينابيع - ترجمة )مقاالت في الشأن  «
الفلسفي( 2018 

    الترجمة

يعد من بين المترجمين األوائل  «
في البحرين، فقد ترجم إلى 

اللغة العربية كثيرا من األعمال 
العالمية األدبية والسينمائية 
التي كان لها دورها في إطالع 

المواطن البحريني على ثقافات 
وفنون الشعوب األخرى. 

يتسلم درع محمد الماجد لإلبداع السينمائي

    سيناريو

كتب أمين صالح سيناريوهات ألفالم درامية طويلة مثل “الحاجز” العام  «
1990، وهو أول فيلم روائي في البحرين، و “أيام يوسف األخيرة” العام 

2010. كتب سيناريوهات ألفالم درامية قصيرة مثل “عشاء” العام 2008، و 
“القفص” العام 2009، و “مجرد لعبة” العام 2010، و “كناري” العام 2010، 

و “حادث” العام 2013. وكتب سيناريو للعديد من المسلسالت من بينها 
“يونس واآلخرون” العام 1987، و “صانعو التاريخ” العام 1994، و “نيران” العام 

    تكريم2000، و “سماء ثانية” العام 2011، و “حنين السهارى” العام 2014 وغيرها.

 كرم من قبل أسرة األدباء والكتاب العام 2006 «
 وسام الكفاءة من الدرجة األولى العام 2007 «
 كرم من قبل مسرح أوال العام 2008 «
درع محمد الماجد لإلبداع السينمائي العام 2014 «

جائزة أفضل نص مسرحي “مسرحية حيدر” مسرح الصواري -  «
مهرجان البحرين المسرحي األول العام 2019

مشاركات

شارك صالح في الكثير من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات  «
التي ال يتسع المجال لذكرها، منها على سبيل المثل مهرجان 

دبي السينمائي الدولي، ومهرجان الخليج السيمائي، ومهرجان 
أبوظبي السينمائي، وكذلك ملتقى القاهرة الدولي األول للقصة 

العربية القصيرة العام 2009.

    النتاج الروائي

 أغنية “ألف صاد األولى” 1982 «

 رهائن الغيب 2004 «

 شماال - إلى بيت يحن إلى  «
الجنوب 2013. 

    السينما

أمين صالح أهم وأغزر من كتب عن السينما بالمعنى الحقيقي ومنهجها الفني  «
باعتبارها قوة ذات تأثير اجتماعي فعال، وهي قادرة بقوتها وطاقتها على تجسيد أكثر 

المواد تعقيدا في واقع الحياة المعاصرة وعلى نقل روح الزمن ومعرفة اإلنسان.

- عالم ثيو أنجيلوبولوس السينمائي.. براءة التحديقة األولى 2009 «

- عباس كيارستمي: سينما مطرزة بالبراءة )ترجمة وإعداد( بيروت 2011 «

- سينما فرنر هيرزوغ: ذهاب إلى التخوم األبعد )ترجمة وإعداد( بيروت 2013 «

- حوار مع فيريكو فيلليني - أجرى الحوار جيوفاني جرازيني )ترجمة( كراسات السينما ـ  «
أبوظبي 2007

- الكتابة بالضوء.. في السينما )تأليف( 2008 «

- النحت في الزمن.. أندريه تاركوفسكي )ترجمة وإعداد( بيروت 2006 «

- السينما التدميرية )ترجمة( 1995 «

- الوجه والظل في التمثيل السينمائي )ترجمة وإعداد( بيروت 2003 «

أمين صالح..  «
يهزنا بأروع الكلمات، يفجر روح الحياة فينا القراء، ويدوي صوته في  «

أعماقنا كلما عبرنا مدنه وابتلعنا سنابل مشاتله.



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

سحل “مقعدة الترام” يثير الغضب في المغرب
حالة من الغضب ســيطرت على مســتخدمي مواقع التواصل 
االجتماعــي فــي المغــرب بعــد تــداول صــور لمرأة مســنة في 

ترام.
المرأة التي ظهرت في الصور مســّنة ومقعدة، تتعرض للدفع 
والتعنيــف، ثــم ســحلها ومحاولــة إخراجهــا بالقــوة مــن عربة 
التــرام، بســبب عــدم امتالكهــا تذكــرة صعــود، بحســب موقع 

“هسبريس” المغربي.
  وبحســب مســتخدمين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وقعــت الحادثــة علــى الخــط الثانــي بمحطــة ترامــواي ســال 
بطانــة، يوم الثالثــاء، عندما صعد أحد مراقبي التذاكر ومعه 
مســتخدم مــن الشــركة إلــى عربــة التــرام، وطلــب مــن امــرأة 
مســنة تجلــس علــى كرســي متحرك إظهــار التذكــرة الخاصة 
بهــا، إال أن المــرأة نفــت حيازتهــا تذكــرة وقالــت إن حالتهــا 
االجتماعية صعبة وال تســتطيع شــراء تذكرة، فقام بتعنيفها 
وإســقاطها مــن علــى كرســيها ثــم جرها وســحلها أمــام المأل، 
لرميها خارج العربة، قبل أن يتدخل الركاب لمنعه وإنقاذها.

ذوي  أحقيــة  عــن  مجــدًدا  الحديــث  الواقعــة  ت  د ا ـ ـ ع أ و   
االحتياجــات الخاصــة فــي المغرب علــى امتيازات مــن بينها 

ركوب المواصالت العامة.
واستنكرت شركة “ترامواي الرباط- سال” في بيان لها نشرته 

علــى صفحتهــا على فيســبوك ما حــدث ووصفته بـ”المؤســف 
واالستثنائي”، وقالت إنه “وقع على خطه الثاني، بين مراقب 
وراكبة في حالة إعاقة”.  وأعلنت الشركة أنه يجري التحقيق 
ــا فــي اإلجــراءات التأديبيــة التــي ســيتم اتخاذهــا وفًقا  حاليًّ
ألنظمــة العمــل، ولفتت إلى أنه تم تبــادل الحوار بين الراكبة، 
والتــي لــم تكــن تحمــل تذكــرة، ومراقبيــن اثنيــن، أحدهما لم 
يكــن فــي أوقــات عملــه الرســمية، مشــيًرا إلى أن هــذا األخير 

أظهر سلوًكا غير حضاري وال يحترم اإلجراءات المعتمدة.

انفجــر هاتــف ذكــي أثنــاء شــحنه مما 
أدى إلى مقتل صاحبه الذي كان نائًما 
بالقــرب منه، في حادث مأســاوي أثار 
تعاطًفا واسًعا بمنطقة جاغاتسينغبور 

في والية أوديشا الهندية.
 وذكــر موقــع “بــي جــي آر” الهندي أن 
الهاتــف انفجــر أثنــاء شــحنه، بينمــا 
كان صاحبــه )22 عاًمــا( غافًيــا، األحد، 

حسبما أفادت به الشرطة.
وقالــت الشــرطة إن الضحيــة يدعــى 
كونــا برادهــان، وهــو مواطــن هنــدي 
يتحــدر مــن قريــة رانبــور فــي منطقة 
نياغــار، مشــيرة إلــى أنــه كان يعمــل 
كعامــل فــي بناء معبــد جاغانــاث في 
باراديــب. وفتحــت الشــرطة تحقيًقــا 
فــي الحــادث، فيمــا جــرى نقــل الجثة 
إلــى المشــرحة للتعــرف علــى الســبب 

الدقيق للوفاة.
ولــم يتــم التعــرف علــى طــراز الهاتف 
الذكــي، الــذي انفجــر وخّلــف دخاًنــا 

هائالً في الغرفة.

هاتف ذكي يقتل 
صاحبه وهو نائم

شــعر رجل صيني بانســداد شــديد في األنف، ســّبب له متاعب شــديدة، فتوّجه إلى 
المستشفى، ليكتشف أن السبب أغرب من الخيال.

وبحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل”، أمس األربعاء، فقد اكتشف تشانغ بينشنغ 
)30 عاًما( من مدينة هاربين شمال شرق الصين، أن سبب االنسداد هو سن كان ينمو 
بشــكل غريــب داخــل تجويف األنف. ويقــول األطباء إن حالتــه كان صعبة للغاية إذ 
كان يعاني من صعوبة في التنفس ولم يتمكن من النوم بشكل صحيح خالل الليل، 
كمــا كان يشــكو مــن رائحة تســوس مســتمر في أنفــه. وتعود القصة إلــى عام 1990، 
عندما كان تشانغ يبلغ 10 أعوام فقط، وتعّرض وقتها إلى حادث سقوط من ارتفاع 

عال، فانكسر له سنان، لم يتمكن من العثور على أحدهما.

اعتــاد كثيــر مــن النــاس علــى بدايــة نهارهــم بشــرب القهــوة، حتــى يطــردوا عــن أنفســهم 
النعاس، ويركزوا جيًدا في العمل الذي يقومون به، لكن هذه العادة ليست آمنة دائًما، بل 
إنها قد تسبب اضطرابات صحية خطيرة.  وينصح األطباء من يعاني الصداع المزمن أو 
حرقــة المعــدة، بتفادي شــرب القهوة في بداية النهــار.  ويقول الباحث في مركز “أولجي” 
الكوري الجنوبي للطب، كيم بيونغ كون، إن القهوة تحدث تأثيًرا شــبيًها بالمســكنات في 
جســم اإلنســان، بالنظر إلى ما تحتويه من كافيين، لكن المشــروب العالمي الشهير يسبب 
ضعًفا في آليات مقاومة الجســم لأللم مع مرور الوقت. ويحصل هذا التأثير الســيئ لدى 
من يعانون الصداع المزمن، وبالتالي، فهم مدعوون إلى تفادي شرب القهوة في الصباح، 

ألن من شأن ذلك أن يفاقم وضعهم الصحي.

أغرب من الخيال .. سن ينمو في أنف صيني

نصيحة طبية “تحذيرية” لعشاق قهوة الصباح

فيضانات “تاريخية” تغرق البندقية، حيث بلغت درجة ارتفاع منسوب المياه 187 سنتيمترا، مما يعني أن أكثر من 85 % من المدينة اإليطالية قد غمرتها المياه )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ـة علــى  ـلطات البريطانيـ ـرت السـ عثـ
ـن، كان  الكوكاييـ ـن  رة مـ ـ ة كبيـ ـ كميـ
مهربــون قــد أخفوهــا داخــل كتــل من 
ـكاي  ـدة. ونقلــت “سـ ـوم المجمـ اللحـ
نيــوز”، أمــس األربعــاء، عــن الوكالــة 
الوطنيــة لمكافحــة الجريمــة أن قيمة 
المخدرات المضبوطة تبلغ 20 مليون 
جنيــه إســترليني، أي مــا يعــادل 25 

مليون دوالر أميركي.
وأشــارت إلــى أنــه تــم العثــور علــى 
رطة  ـ لشـ ا ـت  ـ أوقف د  ـ ـ ع ب ن  ـ ـ ي ي لكوكا ا
الشــاحنة التــي تقل اللحــوم المجمدة 
ة  ـ ـ مقاطع ي  ـ ـ ف ـش  ـ تفتي ل ا ل  ـ جـ أ ن  ـ ـ م

إسكس، قرب العاصمة لندن.
وبحســب الســلطات البريطانيــة، فقد 
جــرى تعبئــة نحــو 200 كيلوغــرام من 
المخــدرات داخــل اللحــوم المجمــدة، 
ـزء الخلفــي مــن  ووضعــت فــي الجـ

الشاحنة المسجلة في هولندا.

حصــل كل من المطرب المصري، علي 
ـار، والكاتــب العراقــي، باســم  الحجـ
فــرات علــى جائــزة الســلطان قابوس 
ـالل  ون واآلداب خـ ـ ـ فن ل ة وا ـ فـ لثقا ل

الدورة الثامنة للجائزة.
ـزة خــالل دورتهــا  ـاز بالجائـ ـد فـ  وقـ
الثامنــة علــي إبراهيــم علــي الحجــار، 
مــن مصــر، في مجــال الطــرب العربي 
عــن فــرع الفنــون، وباســم بــن محمــد 
فــرات مــن العــراق فــي مجــال أدب 
د  ـ ـرع اآلداب، وقـ ـن فـ ـالت عـ الرحـ
حجبــت الجائــزة في مجال دراســات 

علم االجتماع عن فرع الثقافة. 
ـي  ـر صحفـ ـي مؤتمـ ـك فـ ـ ـن ذل ـ  وأعل
األميــن العــام لمركز الســلطان قابوس 
العالــي للثقافــة والعلــوم، حبيــب بــن 

محمد الريامي.
ـد تأسســت الجائــزة عــام 2011،  وقـ
احتفــاء باإلنجــاز الفكــري والمعرفــي، 
وتأكيًدا على الدور التاريخي لسلطنة 

عمان في ترسيخ الوعي الثقافي.

200 كيلو هيروين في 
“عربة لحوم مجمدة”

مصري وعراقي يحوزان جائزة 
السلطان قابوس للفنون واآلداب

حقق مقطع فيديو يظهر ســمك تســبح قرب سطح الماء ماليين المشاهدات في المواقع 
اإلخبارية وشبكات التواصل، وذلك لسبب غريب.

وقال البعض، بحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز” األميركية، مساء الثالثاء، إن وجه 
هذه السمكة يماثل وجه إنسان.

ونــال الفيديــو، الــذي تبلــغ مدته نحو 30 ثانيــة، أكثر من 7 ماليين مشــاهدة على صفحة 
“نيوز فالير” الموثقة على موقع “فيســبوك”، وهذه منصة واحدة من بين منصات عديدة 
نشــرت الفيديــو. وقــال بعــض المعلقيــن إن وجــه هذه الســمكة يشــبه وجه اإلنســان، لكن 
آخريــن فّســروا األمــر، عبــر نظريــة المؤامــرة، قائلين إن الســمكة كانت تســبح في مختبر 
صيني، وذلك في إطار اختبارات االستنســاخ. وقال فريق ثالث إن وجه هذه الســمك ال 

يشبه أبًدا وجه اإلنسان، وأن الفيديو عبارة عن فبركة.

سمكة بوجه إنسان.. تشعل جداًل هائاًل على اإلنترنت

ممثلة بوليوود ضياء ميرزا تحضر حفل توزيع جوائز فنية في 
مومباي )أ ف ب(

من جانبه، أكد موقع “ Snopes”، المتخصص في رصد المعلومات المفبركة عبر اإلنترنت، إن 
الفيديو حقيقي، وليس مزيفا كما قال البعض.

كشف أحد مستخدمي تطبيق “فيسبوك” خلالً كبيًرا على هواتف آيفون، 
ا.  حيث أكد أن الشركة تستخدم التطبيق في فتح كاميرا الهاتف سرًّ

المستخدم جوشوا مادوكس أثبت صحة كالمه عن طريق فيديو صّوره 
خالل استخدام تطبيق فيسبوك وكشف كيف يتم فتح الكاميرا الخلفية 
الخاصة بالهاتف.  وكتب مادوكس في تغريدة على حسابه في “تويتر”: 
“وجدت مشــكلة متصلة بالخصوصية واألمان في فيســبوك. حين يكون 
التطبيــق مفتوًحــا، فإنه يســتخدم الكاميرا بنشــاط. لقد وجدت ثغرة في 
التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا، وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح 
“آخــر األخبــار”، وفًقــا لشــبكة “ســي إن إن” األميركيــة.  ونشــر مادوكــس 
مقطع فيديو يثبت ما اكتشــفه في تطبيق “فيســبوك” على نظام “آي. أو. 
إس” المشغل لهواتف “آيفون” من شركة “آبل”. ويمكن في مقطع الفيديو 

رؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح التطبيق.
فيســبوك رّد علــى مزاعم مادوكس مؤكًدا أن ســيتم إصــالح الخلل فوًرا، 

وأشار إلى أن الخلل غير مقصود البتة.

فيسبوك تشغل كاميرا هواتف آيفون سرًّا

كشــف رئيــس هيئــة الترفيــه 
الســعودية المستشــار تركــي 
آل الشــيخ، عــن وصــول عــدد 
زوار موســم الريــاض المقــام 

ا إلى 6.5 مليون زائر. حاليًّ
وقــال آل الشــيخ فــي تغريدة 
نشرها عبر حسابه على موقع 

“تويتر”: “الحمد لله وصلنا إلى 6 ونص مليون زائر حتى اليوم..”.
ويعــد موســم الريــاض أضخــم المواســم الترفيهية فــي المملكة ويســتهدف 
نحــو 20 مليــون زائــر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن الســياح 
القادميــن مــن الخــارج.  وكانت الهيئة العامة للترفيــه أعلنت عن إحصاءات 
حديثــة بشــأن “موســم الريــاض” حيــث بلــغ عــدد الســياح 100 ألــف ســائح، 
و6 مالييــن و500 ألــف زائــر، األمــر الــذي انعكــس على إغالق مقــار عدد من 
الفعاليات بعد وصولها إلى الحد األقصى وتجاوز ذلك قدرتها االستيعابية.
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