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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الملك  الجاللة  بعث حضرة صاحب 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الــمــعــظــم بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة ومـــــواســـــاة إلـــى 
ــور عـــــارف عـــلـــوي رئــيــس  ــتـ ــدكـ الـــرئـــيـــس الـ
في  وذلك  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 
وفاة الرئيس األسبق لجمهورية باكستان 

اإلسالمية برويز مشرف.
ــة عــن  ــيـ ــرقـ ــبـ ــه فــــي الـ ــتـ وأعــــــــرب جـــاللـ
لفخامة  مواساته  وصــادق  تعازيه  خالص 
الرئيس الباكستاني وألهل وذوي الفقيد 
اإلســالمــيــة،  باكستان  جمهورية  ولشعب 
يتغمده  أن  القدير  العلي  جاللته  راجيا 
فسيح  ويسكنه  ورضــوانــه  رحمته  بــواســع 
جميل  وذويــــــه  ــلـــه  أهـ يــلــهــم  وأن  جـــنـــاتـــه، 

الــصــبــر والــســلــوان مــشــيــدا جــاللــتــه بــدور 
الـــراحـــل فـــي تعزيز  الــرئــيــس  وإســـهـــامـــات 
مملكة  بين  المتميزة  العالقات  وتطوير 
اإلسالمية  باكستان  وجمهورية  البحرين 

وفي خدمة وطنه.
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  كـــمـــا بـــعـــث صـ
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية 
ومواساة إلى الرئيس الدكتور عارف علوي 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة 
وذلك في وفاة الرئيس األسبق لجمهورية 

باكستان اإلسالمية برويز مشرف.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته لفخامة الرئيس 

ولشعب  الفقيد  وذوي  الباكستاني وألهل 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـالمـــيـــة، راجــًيــا 
رحمته  بــواســع  يتغمده  أن  وجــل  عــز  اهلل 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 
أهـــلـــه وذويــــــه جــمــيــل الــصــبــر والـــســـلـــوان، 
بـــدور وإســهــامــات الرئيس  مــشــيــدًا ســمــوه 
ــراحــــل فـــي تــعــزيــز وتـــطـــويـــر الــعــالقــات  الــ
المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية 

باكستان اإلسالمية وفي خدمة وطنه.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية 
السيد محمد  دولة  إلى  مماثلة  ومواساة 
جــمــهــوريــة  وزراء  رئـــيـــس  شـــريـــف  شــهــبــاز 

باكستان اإلسالمية.

الرئي�س  يعزيان  الوزراء  رئي�س  العهد  وولي  الملك 

الباك�شتاني في وفاة الرئي�س الأ�شبق برويز م�شرف

ـــب  ــاحـ بـــــعـــــث حــــــضــــــرة صــ
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــاللــ
البالد  آل خليفة ملك  عيسى 
الــمــعــظــم بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــى 
فــخــامــة الــســيــدة ســنــدي كيرو 
لنيوزيلندا  الــعــامــة  الــحــاكــمــة 
الوطني  العيد  بمناسبة ذكرى 
ــا، أعـــــرب جــاللــتــه في  ــبـــالدهـ لـ

ــب تــهــانــيــه  ــيـ الـــبـــرقـــيـــة عــــن أطـ
وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــهــا مــوفــور 
ــادة ولــشــعــب  ــعــ ــســ الـــصـــحـــة والــ
نيوزيلندا الصديق المزيد من 

التقدم واالزدهار والرقي.
ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحـ ــ ــث صـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 

برقية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
ــى فـــخـــامـــة الــســيــدة  ــ تــهــنــئــة إلـ
العامة  الحاكمة  كيرو  سندي 
لــنــيــوزيــلــنــدا بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
أعرب  لبالدها،  الوطني  العيد 
تهانيه  أطيب  عن  فيها  سموه 
وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــهــا مــوفــور 
ــادة ولــشــعــب  ــعــ ــســ الـــصـــحـــة والــ

نيوزيلندا الصديق المزيد من 
التقدم والنماء.

بــعــث صــاحــب السمو  كــمــا 
الـــمـــلـــكـــي ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
تهنئة  بــرقــيــة  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
مماثلة إلى دولة السيد كريس 
هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا، 

بهذه المناسبة الوطنية.

ال���م���ل���ك وول�������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء 

ي���ه���ن���ئ���ان ب���ال���ع���ي���د ال���وط���ن���ي ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دا 

آل  بن حمد  خالد  الشيخ  رعاية سمو  تحت 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية يقام المؤتمر 
الدولي الثاني في الذكاء االصطناعي وذلك في 
والتي  البحرينية  الــريــاضــة  قمة  فعاليات  إطـــار 
مع  بالتعاون  للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  تنظمها 
مبادرات خالد بن حمد آل خليفة بتاريخ األربعاء 
ــاري فـــي فـــنـــدق انــتــركــونــتــنــنــتــال  8 فـــبـــرايـــر الــــجــ

ريجنسي البحرين.
من  كــال  نــدواتــه  خــالل  المؤتمر  ويستضيف 
المتحدثين: د. انتوني كيوب من بلجيكا، فيليب 
بالنكارد من فرنسا، د. شان من كوريا الجنوبية 
بواسطة  الجلسات  وإدارة  بلجيكا  من  وبوسائط 

المهندسة دالل بوحميدة.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة صـــرح د. جــاســم حــاجــي، 
االصطناعي  للذكاء  العالمية  المجموعة  رئيس 
نــاصــر للبحوث  لــمــركــز  الــتــنــفــيــذي  والــمــســتــشــار 
نفتخر  »إننا  االصطناعي:  الذكاء  في  والتطوير 
خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  برعاية 
الــذكــاء  لمؤتمر  الــتــوالــي  على  الثانية  للنسخة 
االصــطــنــاعــي الـــدولـــي فـــي الــريــاضــة الــــذي كــان 
الشرق  في  االصطناعي  للذكاء  قمة  أول  بمثابة 
المتحدثين  مــن  يــشــارك نخبة  وســوف  األوســـط 
الــعــالــمــيــيــن فـــي عــلــوم الــمــســتــقــبــل وتــكــنــولــوجــيــا 

الرياضة.
المؤتمر عرض  خــالل  يتم  أن  الــمــقــرر  ومــن 
ــات الــــمــــطــــورة فــي  ــيـ ــرمـــجـ ــبـ أحــــــدث الـــحـــلـــول والـ
ــة الــحــوســبــة في  الــريــاضــة ومــنــهــا: اســتــخــدام رؤيـ
التنبؤ  المالعب،  في  الالعبين  تحركات  مراقبة 
مساعدو  المباريات،  ونتائج  المضادة  بالخطط 
المدربين االفتراضيين، تحليل بيانات الالعبين 
لعمل خطة بدنية وتكتيكية، نظام مراقبة تعلم 
والعديد  الالعبين  إصابات  من  للتخفيف  اآللــة 
من االبتكارات المستقبلية التي ستحدث طفرة 

في الرياضة«.

الموؤتمر اإقامة  حمد..  بن  خالد  رعاية  تحت 

الدولي الثاني في الذكاء ال�شطناعي بعد غد

} سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ــقــــى وزيـــــــــر الـــــعـــــدل والـــــشـــــؤون  ــتــ الــ
ــاف نـــواف بــن محمد  اإلســالمــيــة واألوقــ
األوقــاف  إدارة  مجلس  رئيس  المعاودة، 
السنية فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن 

محمد الهاجري.
ــــالل الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض  ــرى خـ ــ وجــ
سير العمل في عدد من مشروعات دور 
الجديدة،  المدن اإلسكانية  العبادة في 
المعنية  الجهات  مــع  بالتنسيق  وذلــك 

إلنجاز جميع اإلجراءات المطلوبة.
كــمــا تــم بــحــث أبــــرز خــطــط تطوير 
يعود  بما  تنميته  وسبل  الوقفي  العمل 
في  دوره  وتعزيز  الوقف  على  بالمنفعة 

خدمة المجتمع.

وزير العدل ي�شتعر�س مع الأوقاف ال�شنية م�شروعات دور العبادة

اهلل  عبد  بن  الشيخ خالد  أكــد 
مجلس  رئـــيـــس  نـــائـــب  خــلــيــفــة،  آل 
الـــــــــوزراء، أهــمــيــة مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
مـــنـــظـــومـــة االتـــــصـــــال الـــحـــكـــومـــي، 
لضمان تكاملها تخطيطًا وتنسيقًا 
الـــدوام  على  يجعلها  بما  وتــنــفــيــذًا 
مــــرآة عــاكــســة لــمــنــجــزات الــمــســيــرة 
حضرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية 
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
الـــبـــالد  عــيــســى آل خــلــيــفــة، مـــلـــك 
الـــمـــعـــظـــم، وتـــطـــلـــعـــات الـــحـــكـــومـــة 
بـــرئـــاســـة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــد آل  ــ ــمـ ــ ــان بـــــــن حـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ األمـــــــيـــــــر سـ
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة، 
على  ــادرة  ــ وقـ فــاعــلــة  وأداة  الــــــوزراء، 
والمستجدات  المتغيرات  مــواكــبــة 
واالســـــتـــــجـــــابـــــة لــــهــــا فــــــي الــــوقــــت 

المناسب.
جــــاء ذلــــك لــــدى لــقــائــه أمــس 

)األحد – 05 فبراير 2023( بمكتبه 
وليد  السيد  القضيبية،  قصر  فــي 
خـــالـــد الـــشـــيـــخ، مــســتــشــار الـــشـــؤون 
مجلس  عــضــو  بمكتبه  اإلعــالمــيــة 
إدارة مركز االتصال الوطني، وذلك 
بــمــنــاســبــة تــفــضــل حـــضـــرة صــاحــب 
ــلـــك الــــبــــالد الــمــعــظــم  الـــجـــاللـــة مـ
رقــم )16( لسنة  الــمــرســوم  بــإصــدار 
مركز  إدارة  مجلس  بتشكيل   2023
االتـــصـــال الــوطــنــي، والــــذي يقضي 
إدارة  بــمــجــلــس  عــــضــــوًا  بــتــعــيــيــنــه 

المركز.
ــالل الـــلـــقـــاء، هـــنـــأ الــشــيــخ  ــ وخــ
خــلــيــفــة  آل  اهلل  عـــبـــد  ــن  ــ بـ خــــالــــد 
الـــســـيـــد ولـــيـــد الـــشـــيـــخ عـــلـــى نــيــلــه 
وتعيينه  الــســامــيــة،  الملكية  الثقة 
عضوًا بمجلس إدارة مركز االتصال 
أعضاء  ولسائر  له  راجــيــًا  الوطني، 
والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  اإلدارة  مجلس 

إلــيــهــم  الــمــوكــلــة  الـــمـــهـــام  أداء  فـــي 
عــلــى أكــمــل وجــــه، وذلــــك لــالرتــقــاء 
الحكومي،  العمل  مــرتــكــزات  بــأحــد 
األنـــشـــطـــة  إدارة  ــي  ــ فـ ــثـــل  ــمـ ــتـ ــمـ والـ

والبرامج االتصالية الحكومية.

من جانبه، رفع المستشار وليد 
وعظيم  الشكر  آيــات  أسمى  الشيخ 
ــى الـــمـــقـــام الـــســـامـــي  ــ ــان إلــ ــنــ ــتــ االمــ
ــة مــلــك  لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـ
البالد المعظم على الثقة الملكية 
السامية، وتكليفه بهذه المسؤولية 
الجهود  مضاعفة  تستوجب  الــتــي 
ــا يــصــبــو إلـــيـــه مجلس  لــتــحــقــيــق مـ
في  الــوطــنــي  االتـــصـــال  مــركــز  إدارة 
ــوء االخـــتـــصـــاصـــات الـــمـــحـــددة،  ــ ضـ
وذلـــك فــي إطـــار مــا يــولــيــه صاحب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو 
مجلس الوزراء، من حرص واهتمام 
ــخـــــطـــــاب اإلعـــــالمـــــي  ــد الـــ ــيــ ــوحــ ــتــ بــ
الحكومي، وتنسيق رسائله بما يعود 

بالخير على الوطن والمواطنين.
الشيخ  المستشار  أعـــرب  كــمــا 
عــن شــكــره وتــقــديــره لــنــائــب رئيس 
ــا يــلــقــاه  مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى مــ
ورعــايــة  دعـــم  مـــن  مــكــتــبــه  منتسبو 
وتشجيع على نحو يؤهلهم ليكونوا 
الــمــســؤولــيــات  الــثــقــة ألداء  مــوضــع 
ــيـــة. ويـــعـــمـــل الـــســـيـــد ولــيــد  ــنـ الـــوطـ
ــام 2013 مــســتــشــارًا  الــشــيــخ مــنــذ عـ
نائب  بمكتب  اإلعــالمــيــة  لــلــشــؤون 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وكـــــان  رئــــيــــس مـــجـ

والــعــالقــات  لــإعــالم  مـــديـــرًا  قبلها 
للتنمية  البحرين  بمعهد  العامة 
 2017 عــام  فــي  وحــظــي  السياسية. 
بشرف الحصول على وسام الكفاءة 
من الدرجة األولى من لدن حضرة 
ــة مـــلـــك الـــبـــالد  ــاللــ ــجــ صــــاحــــب الــ
العمل  رواد  أحــد  بوصفه  المعظم 
الوطني. وعلى الصعيد األكاديمي، 
درجــــة   2022 ــام  ــ عــ فــــي  ــال  ــ نــ ــد  ــقـ فـ
الــمــاجــســتــيــر بــتــقــديــر امــتــيــاز مع 
مــن جامعة  األولـــى  الــشــرف  مرتبة 
الموسومة  رســالــتــه  عــن  الــبــحــريــن 
ودوره  الحكومي  »االتــصــال  بعنوان 
فــــي إبــــــــراز الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
الحكومة  برنامج  ضمن  المدرجة 
)2019 – 2022( بمملكة البحرين«، 
وهــــو مــحــاضــر مـــتـــعـــاون مـــع قسم 
بكلية  والفنون  والسياحة  اإلعــالم 
أنه  كما  البحرين.  جامعة  اآلداب 
تلفزيونية  إسهامات  ولــه  صحفي، 
وإذاعية من خالل تعاونه مع وزارة 
اإلعالم في إعداد وتقديم البرامج. 
ــي الــعــمــل  وإلــــــى جـــانـــب خـــبـــرتـــه فــ
الــحــكــومــي، فــقــد عــمــل الــشــيــخ في 
عدد من مؤسسات القطاع الخاص 

في مجال االتصال المؤسسي.

نائب رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية موا�شلة تعزيز منظومة الت�شال الحكومي

ــيـــخ  ــل الـــشـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
عبدالرحمن  بــن  هــشــام 
وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة  آل 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة لـــــشـــــؤون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات 
واإلقامة، بمكتبه أمس، 
ــم  ــيــ ــراهــ ــن إبــ ــ ــــف بــ ــوسـ ــ يـ
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــــعـــــــبـــــــدان الـ
الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة 
الملك  لــجــســر  الــعــامــة 

فهد.
ــة الــلــقــاء،  فـــي بـــدايـ
هــنــأ الــشــيــخ هـــشـــام بن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــســيــد 
يـــــــــوســـــــــف الــــــــعــــــــبــــــــدان 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه فــي 
ــه الــــــجــــــديــــــد،  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
مـــتـــمـــنـــيـــًا لــــه الــتــوفــيــق 
مهام  أداء  فــي  والنجاح 
عــمــلــه، مـــنـــوهـــًا بـــالـــدور 
تضطلع  الذي  الحيوي 
ــه الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  بــ
من  فهد  الملك  لجسر 
خـــــالل اإلشـــــــــراف عــلــى 
ــة الــعــمــلــيــات الــتــي  ــافـ كـ
بين  التنسيق  تتضمن 
األجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ فــــــــــــي الـ
الــشــقــيــقــتــيــن، وتــقــديــم 
كل ما من شأنه تسهيل 

حـــــركـــــة الـــــــمـــــــرور عــلــى 
اللقاء،  المنفذ. وخالل 
تـــــم مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع 
ــع الــطــاقــة  ــ تـــوســـعـــة ورفــ
لمناطق  االســتــيــعــابــيــة 
اإلجـــــــراءات عــلــى جسر 
ــد والـــــــذي  ــهــ ــلــــك فــ ــمــ الــ
يهدف إلى تسهيل حركة 
الـــمـــســـافـــريـــن، وتــقــلــيــل 
لعبور  الــزمــنــيــة  الــفــتــرة 
الجسر، كما تم مناقشة 
ــن الـــبـــرامـــج  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
والجهود المشتركة بين 
الـــجـــانـــبـــيـــن والــســاعــيــة 
األداء،  فــاعــلــيــة  لـــزيـــادة 

ــة،  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــر األنـ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ وتــ
ــثـــل  ــدام األمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واالسـ
للتقنيات الحديثة، بما 
ــع عجلة  دفــ فـــي  يــســهــم 
الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
الــســيــاحــة بين  وتــعــزيــز 

البلدين.
حــــــــضــــــــر الــــــلــــــقــــــاء 
ــبــــدالــــرحــــمــــن صـــالـــح  عــ
ســـــــــنـــــــــان الـــــــــــدوســـــــــــري 
ــؤون  ــ ــشـ ــ الــــمــــســــتــــشــــار بـ
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات 
فواز  والمقدم  واإلقامة، 
نـــاصـــر الـــجـــيـــران مــديــر 

إدارة المنافذ.

بحث ت�شهيل حركة الم�شافرين عبر الج�شر

كتبت: فاطمة علي
 4 ضــمــن  بالبحرين  مملكة  شــاركــت 
دول عربية في الدورة التدريبية المكثفة 
مرضى  وتــأهــيــل  عـــالج  فــي  المتخصصة 
 2023 لــعــام  الــمــتــعــدد  العصبي  التصلب 
التي اقيمت في جامعة هاسيلت بلجيكا 
بالتعاون   ،REVAL قبل  مــن  والمنظمة 
األوســــط  الـــشـــرق  ولــجــنــة   ،UMSC ــع  مـ
التصلب  وأبحاث  لعالج  افريقيا  وشمال 
المنبثقة   MENACTRIMS المتعدد 
العصبي  للتصلب  الــدولــي  االتــحــاد  مــن 
الــمــتــعــدد، إذ مــثــلــت الــمــمــلــكــة الــدكــتــورة 
إيمان مطر إخصائية العالج الطبيعي من 
ضمن أخصائيين في العالج الطبيعي تم 
اختيارهم من دول الشرق األوسط )مصر 
ــان والـــبـــحـــريـــن ولـــبـــنـــان(.واخـــتـــيـــرت  ــمـ وعـ
دول  مطر ضمن 500 مشارك من جميع 
الــشــرق االوســـط وشــمــال افــريــقــيــا، حيث 
تعليمية  مـــحـــاضـــرات  الــمــشــاركــون  تــابــع 
حـــول الــتــصــلــب الــمــتــعــدد ومــنــاقــشــة آخــر 
التأهيل  في  المعتمدة  االبــحــاث  وأحــدث 
ــعـــة هـــاســـيـــلـــت بــبــلــجــيــكــا، كــمــا  ــامـ فــــي جـ
ضــمــت الــــدورة تــدريــًبــا داخــلــًيــا فــي مركز 

وإعــــادة  الــمــتــعــدد  للتصلب  نـــورديـــرهـــارت 
ــادل الــخــبــرة في  ــبـ الــتــأهــيــل الكــتــســاب وتـ
المتعدد،  العصبي  التصلب  مرض  عالج 
المكثفة  الــتــدريــبــيــة  ــــدورة  الـ شملت  كــمــا 
أيــًضــا زيــــارات لــمــراكــز الــتــأهــيــل لمرضى 
الــتــصــلــب الــعــصــبــي الــمــتــعــدد كــالــمــركــز 
ــلـــب الــعــصــبــي  ــتـــصـ ــي لــــمــــرض الـ ــنــ ــوطــ الــ
بــالــعــاصــمــة   Melsbroek الـــمـــتـــعـــدد 
البلجيكية بروكسل، ومركز إعادة التأهيل 
 Move toو أنــتــويــرب  فـــي   TRAINM
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مجال  في  الناشطة  مطر  وتحدثت 
الــتــأهــيــل الــطــبــيــعــي لــمــرضــى الــتــصــلــب 
الــعــصــبــي الـــمـــتـــعـــدد فــــي الـــبـــحـــريـــن عــن 
مملكة  لــتــمــثــيــل  ــا  ــيـــارهـ ــتـ واخـ تــجــربــتــهــا 
الــبــحــريــن فـــي هــــذه الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة 
االكلينيكي  الــتــدريــب  وبــرنــامــج  المكثفة 
إلعادة التأهيل لمرض التصلب العصبي 
إلـــى  ــذي ادى  ــ الــ بــلــجــيــكــا  فــــي  الـــمـــتـــعـــدد 
كذلك  مثيرة،  ومهنية  ثقافية  تفاعالت 
ــبــــرات الــــدول  االطــــــالع عــلــى تـــجـــارب وخــ
في  التكنولوجي  التقدم  وعــلــى  االخـــرى 
الفحص  واســتــراتــيــجــيــات  طـــرق  تطبيق 

ــات  ــتـــخـــصـــصـ ــل الــــمــــتــــعــــدد الـ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ والـ
المقرر  ومن  وعالميا.   علميا  والمعتمد 
نظري  المتحان  الــمــشــاركــون  يخضع  ان 
تقييم  إذ سيتم  الـــدورة  أعــمــال  مــع ختام 
مطر  د.  تكون  وبذلك  للمشاركين  شامل 
هي أول اخصائية عالج طبيعي بحرينية 
الــفــرصــة مــن قبل االتــحــاد  بــهــذه  تحظى 
من  المتعدد  العصبي  للتصلب  الــدولــي 
خــــالل لــجــنــة الـــشـــرق االوســــــط وشــمــال 
افريقيا لعالج وأبحاث التصلب المتعدد 
الــتــي تــســعــى دومــــا إلــــى تــطــويــر الـــكـــوادر 
بتأهيل  المختصة  التأهيلية  المهنية 

في  الــمــتــعــدد  العصبي  التصلب  مــرضــى 
دول الــشــرق االوســــط وشــمــال افــريــقــيــا.  
المتعدد هو  التصلب  ان  وأوضحت مطر 
العصبي  الــجــهــاز  يــصــيــب  مــزمــن  مــــرض 
والمخيخ  الــمــخ  مــن  الــمــؤلــف  الــمــركــزي 
ويصيب  الشوكي  والنخاع  الدماغ  وجــذع 
ــن تــوصــيــل  مـــحـــور الــعــصــب الـــمـــســـؤول عـ
المركزي  الجهاز  من  العصبية  النبضات 
لمختلف أعضاء الجسم والعكس، مشيرة 
إلى ان المحاور العصبية محاطة بطبقة 
عازلة من مادة بيضاء اللون تسمى غشاء 
السياالت  خــالل  من  تمر  التي  المييلين 

الــعــصــبــيــة، وعــنــدمــا تــصــاب هـــذه الــمــادة 
الــنــاقــلــة لــلــســيــاالت الــعــصــبــيــة يــنــتــج عن 
الــواردة  اإلشـــارات  انقطاع  او  تباطؤ  ذلــك 
يؤثر على قدرة  العصبي، ما  الجهاز  إلى 
هنا  ومــن  الرسائل.  نقل  على  العصبيات 
العصبي،  الجهاز  عمل  في  القصور  يأتي 
وتختلف أعراض مرض التصلب العصبي 
المتعدد باختالف مكان اإلصابة ألن هذا 

الضرر غير قابل لإصالح.
ــورة مــطــر ان الــعــالج  ــتـ ــدكـ وبــيــنــت الـ
حل  فــي  الــمــســاعــدة  يستطيع  الطبيعي 
والمترتبة  للمرض  المصاحبة  المشاكل 
ــابــــة كــمــشــاكــل االتـــــزان  عــلــى مـــكـــان اإلصــ
واآلالم  العصبي  العضلي  التوافق  وعــدم 
برنامج  يهدف  اذ  األعــراض،  وغيرها من 
التأهيل المتعدد التخصصات إلى تنمية 
ــودة الــحــيــاة  ــ االســتــقــاللــيـــــة وتــحـــــســيــن جـ
لدى الشخص المصاب بمرض التصـلب 
الحركي  أدائه  بتنــمية  المتـعدد  العصبي 
والـــوظـــيـــــــفـــي، وتــحــســيــن الــبــلــع والــنــطــق 
عنده  اآلالم  وتخفيف  النفسية  والحالة 
الذهنية  القدرات  تحسين  الى  باإلضافة 

والمعرفية.

��ستمرت �أربعة �أ�سابيع فـي بلجيكا..

ب��رن��ام��ج  ف����ي  ع���رب���ي���ة  دول   4 ���ش��م��ن  ت�������ش���ارك  ال���ب���ح���ري���ن 

اإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي لإع��������ادة ت���اأه���ي���ل م���ر����ش���ى ال��ت�����ش��ل��ب ال��ع�����ش��ب��ي 
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كتب: علي ميرزا
تصوير: روي ماثيوس

على  ألعابه  الســتــعــراض  فرصته  كليب  دار  فريق  وجــد 
النصر ليذيقه ثالثية نظيفة 17-25، 17-25،  غريمه فريق 
25-17، في مواجهة أمس ضمن استكمال منافسات الجولة 
الــثــامــنــة مـــن دوري عــيــســى بـــن راشــــد لــلــكــرة، الــتــي أدارهــــا 
واستقبلتها  عبدالرضا،  وعباس  عبدالحميد  علي  الدوليان 
لــيــرفــع رفـــاق العريس  الـــرفـــاع،  صــالــة عيسى بــن راشـــد فــي 
محمود عبدالواحد قائد دار كليب رصيدهم إلى 19 نقطة، 

وظل النصر على رصيده 9 نقاط.
لم يجد أبناء عنيد دار كليب أي عناء يذكر في السيطرة 
المباراة،  استغرقتها  التي  الثالثة  األشــواط  تفاصيل  على 

مــن خـــالل الــضــغــط بـــاإلرســـال الـــذي هــز اســتــقــبــال النصر، 
وفرض على معده حسين الحايكي اللعب المفتوح قابله دار 
يعقوب  وأظهر ضاربوه محمد  اسمنتي،  كليب بحائط صد 
ــوان بـــريـــرا وحــســن  ومــحــمــود عــبــدالــواحــد واألرجــنــتــيــنــي خــ
مراكز  مختلف  من  هجومية  فعالية  عيسى  وأيمن  عليوي 
الــذي صب في صالح  النتيجة في األشــواط  اللعب، وفــارق 
بين  والجماعي  الــفــردي  المستوى  فــارق  يترجم  كليب  دار 
الفريقين، وكان لقاء الدور األول قد انتهى لصالح دار كليب 

بعد شوط فاصل.
وفـــي الــمــبــاراة األولــــى حــقــق فــريــق األهــلــي فـــوزا صعبا 
على حساب فريق النبيه صالح بثالثة أشواط مقابل شوط 
قــادهــا  الــتــي  الــمــبــاراة  فــي   ،25-27  ،25-22  ،23-25  ،21-25
الدوليان سيد محمد الموسوي وأحمد القيم، ليرفع األهلي 

رصيده إلى 18 نقطة، وظل النبيه صالح على نقطتين.

اللتين  والــربــكــة  الــحــرج  رغــم  الــمــبــاراة متكافئة  جـــاءت 
سببها العبو النبيه صالح  بدون محترفه الكيني بيتر الذي 
غادر لبلده، وقدم العبوه بدون استثناء أفضل أداء لهم وفي 
أفضل   2 أدى في مركز  الــذي  مقدمتهم سيد هاشم عيسى 
من مركز 4، وكانوا ندا لالعبي األهلي بل تفوقوا عليهم في 

أكثر من موقف كما حصل في الشوط الثاني 19-21.
مطمئن،  غير  أداء  األهــلــي  سجل  اآلخـــر  الجانب  على 
وتوقع الحضور أن يمسح رفاق علي الصيرفي قائد الفريق 
فغابت حوائط صده  كليب،  دار  أمــام  قدموها  التي  الصورة 
المعروفة بمتانتها، واضطر الجهاز الفني إلى اللعب بأكثر 
من تشكيل إلعادة المياه األهالوية إلى مجاريها الطبيعية، 
فــاصــل، علما  الــمــبــاراة لشوط  يــأخــذوا  أن  الجزيريون  وكــاد 
األهلي  لصالح  انتهى  األول  الــدور  في  الفريقين  لقاء  بــأن 

بثالثية نظيفة.

الأهلي يفوز والنبيه �صالح يحرجه

} من لقاء مدينة عيسى واألهليودار كليب ي�صتعر�ض على غرميه الن�صر

مدينة عي�صى يهزم االأهلي يف كاأ�ض االحتاد

مواجهات �صاخنة باجلولة الرابعة لل�صطرجن

كتب: أحمد الذهبة

ــنــــة  حـــــقـــــق فــــــريــــــق مــــديــ
منافسه  عــلــى  الـــفـــوز  عــيــســى 
األهلي بنتيجة 80-69 وذلك 
في اللقاء الذي جمعهما يوم 
أمس على صالة اتحاد السلة 
منافسات  ضمن  الحصم  بأم 
بــطــولــة كــــأس االتـــحـــاد لــكــرة 
الــســلــة الـــتـــي تـــقـــام فـــي فــتــرة 
الرسمية  المسابقات  تــوقــف 

ومن دون العبي المنتخب.
ــوم االثـــنـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــام الـ ــ ــقـ ــ وتـ
مــبــاراتــان عــلــى صــالــة اتــحــاد 
الــحــصــم تجمع  بــــأم  الــســلــة 
ــاد  األولـــــــى الـــمـــنـــامـــة واالتــــحــ
الخامسة  الــســاعــة  تــمــام  فــي 
عند  وتليها  مــســاًء،  والنصف 
ــنــــصــــف مـــســـاء  الـــســـابـــعـــة والــ
مــواجــهــة ثــانــيــة تــجــمــع بين 
فريقي المحرق والنويدرات.

المنافسة  احــتــدمــت 
بــــيــــن العـــــبـــــي والعـــــبـــــات 
ــي بـــطـــولـــة  ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
 ،2023 لــســنــة  الـــبـــحـــريـــن 
والــــتــــي جــــــاءت بــمــقــدمــة 
ــاد  ــحــ ــالتــ ــات لــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
ــي لــلــشــطــرنــج  ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
والذي تم تشكيله مؤخرًا 
بـــقـــرار مـــن ســمــو الــشــيــخ 
األول  الـــــنـــــائـــــب  ــد  ــ ــالــ ــ خــ
األعلى  المجلس  لرئيس 
للشباب والرياضة، رئيس 
للرياضة،  العامة  الهيئة 
األولمبية  اللجنة  رئيس 

البحرينية.
البطولة  تمكنت  وقد 
والـــتـــي تــمــتــد عــلــى مــدى 
ثــالثــة أســابــيــع مــن إشهار 
لــــعــــبــــة الـــــشـــــطـــــرنـــــج فـــي 
المجتمع البحريني وكون 
هذه البطولة من المؤمل 
أن ينتج عن هذه البطولة 
استكشاف مواهب جديدة 
مملكة  تمثيل  على  قــادرة 
البحرين على المستويين 
من  إذ  والعالمي.  الدولي 
المؤمل أن تسجل مملكة 
الــبــحــريــن حـــضـــورهـــا في 
أولـــمـــبـــيـــاد الــشــطــرنــج 45 
فــي  ــام  ــ ــقـ ــ تـ أن  ــرر  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والـ

أغسطس 2024.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
ــة قــــد اشــتــمــلــت  ــولـ ــطـ ــبـ الـ

غير  النتائج  مــن  العديد  على 
المرأة  بها  وسجلت  المتوقعة، 
وكفاءتها  بصمتها  البحرينية 
الــرجــال، كما بزغ  فــي مــقــارعــة 
نجم العديد من العبي الفئات 
الــســنــيــة والـــتـــي يــأمــل االتــحــاد 
فــي  مــــشــــوارهــــم  يــــواصــــلــــوا  أن 
أكثر  مــهــاراتــهــم  وصــقــل  اللعبة 
توفير  طريق  عــن  واحتضانهم 

التدريب الالزم لهم.
ــدد صـــرح  ــ ــصـ ــ وفــــــي هــــــذا الـ
ــدوســــري–  ــاذ عـــبـــداهلل الــ ــتــ األســ
عضو مجلس االتحاد البحريني 
لــــلــــشــــطــــرنــــج، رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
البطولة  »تأتي هذه   – االتصال 
ضمن باقة من الفعاليات التي 
يــعــمــل عــلــيــهــا االتــــحــــاد خـــالل 
العام المنصرم وذلك بالشراكة 
والمهتمة  الفاعلة  الجهات  مع 
بــلــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج، وأعـــبـــر عن 

شكري وامتناني لفريق تنظيم 
ــذي تــمــكــن خــالل  ــ الــبــطــولــة والـ
زمـــن قــيــاســي مـــن تــنــظــيــم هــذه 
بأفضل جودة ممكنة،  الفعالية 
الشطرنج  يــجــعــل  الــــذي  األمــــر 
تستطيع  وأن  مــكــانــتــهــا  تــتــبــوأ 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن اســتــقــطــاب 
ــة تــشــجــيــعــًا  ــيـ ــمـ ــالـ بـــــطـــــوالت عـ

للسياحة الرياضية«.
ــة  ــولــ ــجــ ــالــ وقـــــــــد تــــــصــــــدر بــ
الـــرابـــعـــة بـــالـــعـــالمـــة الــكــامــلــة، 
ــن: حــســيــن  ــيــ ــبــ ــالعــ كـــــل مـــــن الــ
ــاد، إبـــراهـــيـــم  ــيــ ــاد، مـــاهـــر عــ ــيــ عــ
بــوخــلــف،  خـــلـــف  بـــورشـــيـــد،  آل 
محمد تقي ومصعب شاكر، أما 
كــل من  تــتــصــدر  الــنــســاء،  بفئة 
ــرف، وســنــدس عبيد،  ــوراء شـ حــ
ــاء يعقوب  الــمــوســوي، وفـ ــرام  مـ
نــقــاط مــن أصل  برصيد ثــالث 

أربع نقاط.

الرياضي  باليوم  والتعليم  التربية  وزارة  احتفلت 
الوطني لعام 2023، وذلك بتنفيذ العديد من األنشطة 
والفعاليات الرياضية والتوعوية الصحية، على مستوى 
التعليمية،  والــمــؤســســات  وإداراتــــهــــا  الــــــوزارة  قــطــاعــات 

بمشاركة كبيرة من المسؤولين والموظفين والطلبة.
ولدى مشاركته في فعاليات الوزارة بمقرها بمدينة 
بــن مــبــارك جمعة وزيــر  الــدكــتــور محمد  أشـــاد  عــيــســى، 
التي  والشبابية  الرياضية  باإلنجازات  والتعليم  التربية 
الزاهر  العهد  ظــل  فــي  البحرين،  مملكة  أبــنــاء  حققها 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 

الذي تحظى  وباالهتمام  المعظم،  البالد  خليفة عاهل 
السمو  صــاحــب  مــن  والشبابية  الــريــاضــيــة  المسيرة  بــه 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
المجلس األعلى  بــه  يــقــوم  ومــا  الــــوزراء،  رئــيــس مجلس 
للشباب والرياضة من مبادرات وبرامج متنوعة برئاسة 
آل خليفة ممثل جاللة  حــمــد  بــن  نــاصــر  الــشــيــخ  ســمــو 
الــمــلــك الــمــعــظــم لــأعــمــال الــخــيــريــة وشـــــؤون الــشــبــاب 
مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب 
اللجنة األولمبية  الذي يتم بين  وبالتنسيق  والرياضة، 
البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
فــي مجال  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  وبــيــن  الــبــحــريــنــيــة، 

تطوير الرياضة المدرسية.
الــوزراء تخصيص نصف  الوزير قرار مجلس  وثّمن 
لممارسة  الحكومية  والــهــيــئــات  ــوزارات  ــ الـ فــي  عمل  يــوم 
تشجيعًا  الــوطــنــي،  الــريــاضــي  الــيــوم  بمناسبة  الــريــاضــة 
صحي  حــيــاة  نمط  تبني  على  المجتمع  فــئــات  لجميع 
مــن خـــالل مــمــارســة الــنــشــاط الــريــاضــي، وتــأكــيــدًا لــدور 
والتعايش  والتالحم  المحبة  قيم  ترسيخ  في  الرياضة 

الــــوزارة  اهــتــمــام  كــافــة، مـــؤكـــدًا  بــيــن مــكــونــات المجتمع 
الكبير والمستمر بتطوير األنشطة الرياضية المدرسية 
المتميزة في  الــطــالبــيــة  الــمــواهــب  ونــوعــا، وصــقــل  كــّمــا 
األندية  لمختلف  مهما  رافــدا  لتشكل  الرياضات،  شتى 
مشاركة  إلى  مشيرًا  الوطنية،  والمنتخبات  واالتــحــادات 
والمسابقات  الفعاليات  فــي  والــطــالــبــات  الــطــالب  آالف 

الرياضية التي تنفذها الوزارة في كل عام دراسي.
وقد تضمن برنامج االحتفال المقام على مستوى 
الوزارة مجموعة من األركان التي أشرفت على تنظيمها 
التعليمية،  الخدمات  بقطاع  الرياضية  التربية  إدارة 

منها: الفحوصات الطبية، والغذاء الصحي، والرشاقة، 
والــمــرونــة  الكشفية،  واأللـــعـــاب  الــريــاضــيــة،  والــثــقــافــة 
والبالونات،  والكرات،  واألكــواب  والتصويب،  واإلطالة، 
والــشــبــك واألقـــفـــال، والـــكـــرات الــمــتــأرجــحــة، واأللــعــاب 
كرة  رياضات  وممارسة  والشعبية،  الذهنية  الرياضية 
الــقــدم والــريــشــة الــطــائــرة وغــيــرهــا، بــمــشــاركــة واســعــة 
المؤسسات  نفذت  كما  والموظفين.  المسؤولين  من 
الــتــعــلــيــمــيــة احــتــفــاالتــهــا بــهــذه الــمــنــاســبــة، بــمــشــاركــة 
وجميع طالبها  والفنية  والتعليمية  اإلداريــة  هيئاتها 

وطالباتها.

شارك االتحاد البحريني لكمال 
األجسام واللياقة البدنية بفعاليات 
الرياضي والذي  البحرين  مهرجان 
الدولية على  البحرين  أقيم بحلبة 
إلى  الماضية  الثالثة  ــام  األيـ مــدى 
جانب مختلف االتحادات الرياضية 
احــتــفــاالت بــالــيــوم الــريــاضــي الــذي 
خالل  البحرين  مملكة  بــه  تحتفل 
شهر فبراير من كل عام واالحتفاء 
وأهمية  دور  تأكيدًا على  اليوم  بهذا 
الرياضة  دور  يكرس  وبما  الرياضة 

كثقافة مجتمعية.
األجسام  كمال  اتــحــاد  وحــرص 
الدائمين  رعــاتــه  ومــشــاركــة  وبــدعــم 
)صــــــــــــاالت الــــــــــــــراوي الــــريــــاضــــيــــة، 
فتنس  التجارية،  كــرامــي  مجموعة 
مطعم  الغذائية،  للمكمالت  هاوس 
ــالب لـــلـــوجـــبـــات الــصــحــيــة  ــ هــلــثــي كـ
ومركز غسان الرياضي)، بإقامة عدد 
من المسابقات التنافسية للحضور 
المنتخب  وإشــراف العبي  بمشاركة 
وحظيت  األجــســام،  لكمال  الوطني 
أقيمت  التي  التنافسية  المسابقات 
بــمــقــر االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــمــال 
األجسام واللياقة البدنية بمهرجان 
البحرين الرياضي بالحلبة الدولية 
مشاركة واسعة من مختلف األعمار، 
الوطني  المنتخب  وقد نظم العبو 
مـــســـابـــقـــات فــــي الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
ــرار  ــكـ ــدد مــــن تـ ــ ــر عــ ــبــ كـــمـــســـابـــقـــة أكــ
والتي  آب(  )البوش  تمرين الضغط 

مختلفة  فـــئـــات  بــمــشــاركــة  حــظــيــت 
ــال  ــفــ ــبــــار واألطــ ــكــ ــن الـــشـــبـــاب والــ مــ
والــعــنــصــر الــنــســائــي أيــضــًا، وكــذلــك 
مــســابــقــة شــد الــحــبــل الــتــي شهدت 
مشاركة متنوعة أيضًا وتشجيعًا من 
اتــحــاد كمال  الــحــضــور، كما حــرص 
األوزان  مــن  عـــدد  بتوفير  األجــســام 
المختلفة )الدمبلز( لتجربتها من 
قــبــل الــحــضــور والـــزائـــريـــن، كــمــا تم 
تنسيق مسابقة تشجيعية تنافسية 
ــعـــدد مــــن الـــحـــضـــور والــــتــــي نـــالـــوا  لـ
بعدها على عدد من الجوائز قدمت 

من قبل الرعاة الدائمين لالتحاد.
وقدم الرعاة عروض منتجاتهم 
ــيــــة  ــة بـــالـــحـــمـــيـــة الــــغــــذائــ ــ ــاصـ ــ ــــخـ الـ
والــمــكــمــالت الــغــذائــيــة لــتــجــربــتــهــا 
ــتـــي تــســاهــم فـــي بــنــاء  وتـــذوقـــهـــا والـ

ــاة الـــصـــحـــيـــة، حـــيـــث هـــدف  ــيــ ــحــ الــ
االتحاد من خاللها بتعريف العامة 
على  وانعكاسها  الصحية  بالتغذية 
صــحــة الـــفـــرد وعــالقــتــهــا الــوثــيــقــة 
كمال  اتحاد  مقر  وشهد  بالرياضة، 
مر  على  البدنية  واللياقة  األجسام 
حــضــورًا جماهيريًا  الــثــالثــة  األيـــام 
مميزًا تفاعلوا من خالل حضورهم 
التنافسية  الرياضية  الفقرات  مــع 
التنظيم  بحسن  مشيدًا  المتنوعة، 
وما قدموه من فرصة للمشاركة في 
عدد من مسابقات اللياقة البدنية.

السيد  ــاد  أشـ المناسبة  وبــهــذه 
إدارة  مجلس  رئيس  الــحــداد  سامي 
األجسام  لكمال  البحريني  االتحاد 
والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة بــالــجــهــود الــتــي 
بــذلــتــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 

والـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
وعــلــى رأســـهـــم ســمــو الــشــيــخ خــالــد 
األول  الــنــائــب  آل خليفة  حــمــد  بــن 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس 
والـــريـــاضـــة، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة، 
المهرجان  حققه  ومــا  البحرينية، 
الرياضي من نجاح مبهر على مدى 
األيام الثالثة الماضية، مثمنًا دعم 
قدموه  وما  الدائمين  االتحاد  رعــاة 
خالل المهرجان تحت مظلة اتحاد 
فريق عمل  وجــهــود  األجــســام  كمال 
الوطني  المنتخب  والعبي  االتحاد 

لكمال األجسام.
ويــــــأتــــــي االهـــــتـــــمـــــام الـــكـــبـــيـــر 
على  البحريني  الــريــاضــي  باليوم 
الرسمية  المستويات  كافة  صعيد 

ممارسة  عــلــى  تشجيعًا  واألهــلــيــة 
الـــــريـــــاضـــــة والـــــنـــــشـــــاط الـــبـــدنـــي 
وغـــرســـهـــا كـــأســـلـــوب ونـــمـــط حــيــاة 
سمو  وتوجيهات  ألهـــداف  تنفيذًا 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
ــة الـــمـــلـــك لــأعــمــال  مــمــثــل جـــاللـ
ــاب  ــبــ ــشــ اإلنـــــســـــانـــــيـــــة وشـــــــــــــؤون الــ
للشباب  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
ــة، وســمــو الــشــيــخ خــالــد  ــريـــاضـ والـ
األول  النائب  خليفة  آل  حمد  بن 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس 
العامة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة، 
للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
مصدر  مثلت  والــتــي  الــبــحــريــنــيــة، 
البحريني  لــلــشــبــاب  والـــهـــام  قـــدوة 
على جميع  باإلنجازات  وانعكست 

المستويات.

كمال االأج�صام يقيم م�صابقات للياقة البدنية التناف�صية يف اليوم الريا�صي

وزارة الرتبية والتعليم حتتفل باليوم الريا�صي الوطنيمب�صاركة منت�صبيها والطلبة..
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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جاللته يزور القيادة العامة مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.. امللك: 

نقّدر ما يبذله منت�سبو قوة الدفاع حماية ملنجزاتنا احل�سارية واأمن املواطنني

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ل  تف�صّ

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املعظم 

اهلل  حفظه  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

ورعاه، بح�صور �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

االأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س جمل�س  القائد 

الوزراء حفظه اهلل بزيارة القيادة العامة لقوة 

اخلام�صة  الذكرى  مبنا�صبة  البحرين  دفاع 

واخلم�صني لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.

 ولدى و�صول جاللته كان يف اال�صتقبال 

خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  املعايل  �صاحب 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  الركن  واللواء  البحرين، 

بن حمد اآل خليفة م�صت�صار االأمن الوطني قائد 

احلر�س امللكي، كما كان يف اال�صتقبال الفريق 

الركن عبداهلل بن ح�صن النعيمي وزير �صوؤون 

الدفاع والفريق الركن ذياب بن �صقر النعيمي 

رئي�س هيئة االأركان وعدد من كبار ال�صباط.

الفرقة  عزفت  الزيارة  م�صتهل  ويف   

املو�صيقية ال�صالم امللكي حتية جلاللته رعاه 

اهلل.

بكبار  اهلل  اأيده  جاللته  لقاء  وخالل   

ال�صباط رفع اجلميع اإىل جاللته اأ�صمى اآيات 

الوطنية  املنا�صبة  بهذه  والتربيك  التهاين 

املجيدة، م�صيدين بالدعم وامل�صاندة املتوا�صلة 

لدن  من  البحرين  دفاع  قوة  بها  التي حتظى 

جاللة امللك املعظم اأيده اهلل، �صائلني الباري عز 

وجل اأن يحفظ جاللته ويرعاه ملوا�صلة هذه 

امل�صرية الظافرة التي ت�صهدها مملكة البحرين 

يف عهد جاللته الزاهر.

 هذا، وقد اأعرب جاللة امللك املعظم القائد 

تهانيه  عن  اهلل  اأيده  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 

وتقديره جلميع �صباط و�صباط �صف واأفراد 

وجميع  وخارجها،  البالد  داخل  الدفاع  قوة 

الوطنية  املنا�صبة  بهذه  الكرام  املواطنني 

جاللته  وقال  البحرين،  تاريخ  يف  املجيدة 

اإننا نقدر ما يبذله جميع منت�صبي قوة دفاع 

واأمن  احل�صارية  ملنجزاتنا  حماية  البحرين 

كفاءة  بكل  الوطنية  ووحدتنا  املواطنني 

املنيع  الوطن  درع  فهم  �صادقة،  وعزمية 

ومو�صع الفخر واالعتزاز الدائم، واإن اإ�صراقة 

ال�صوء االأول لقوة دفاع البحرين هي ذكرى 

م�صيئة يف م�صريتنا الوطنية املباركة.

اأن ما حققته قوة دفاع   واأ�صاف جاللته 

و�صمعة  مميز  وعمل  اإجنازات  من  البحرين 

اأك�صبها ثقة املواطنني الكرام واأ�صقائهم  طيبة 

يف اخلليج العربي، والدول ال�صديقة، ونحن 

رائدة يف  البحرين  واأن  لل�صالم  دائًما  ن�صعى 

على  معا  ونحر�س  املجاالت  كل  يف  املنطقة 

حمل االأمانة الأجيالنا القادمة.

االأعلى  القائد  املعظم  امللك  جاللة  وقال   

هذه  يف  لنا  ليطيب  اإنه  امل�صلحة،  للقوات 

ال�صمو  �صاحب  ن�صكر  اأن  املجيدة  املنا�صبة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي 

امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

يوليه �صموه  ما  الوزراء على  رئي�س جمل�س 

كما  امل�صلحة،  لقواتنا  وموؤازرة  اهتمام  من 

ل�صاحب  �صكره  خال�س  عن  جاللته  اأعرب 

اأحمد  بن  ال�صيخ خليفة  الركن  امل�صري  املعايل 

البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

على جهوده احلثيثة التي تتجلى فيما ت�صهده 

قوة الدفاع من تطور ورقي ومنعة، واأ�صاف 

دفاع  قوة  رجال  بذله  ما  ن�صكر  كما  جاللته، 

البحرين من النخبة الطيبة منذ بداية مرحلة 

وال  التقدير،  كل  لهم  نكن  والذين  التاأ�صي�س، 

نن�صى جهودهم القيمة واإخال�صهم ال�صادق.

دفاع  قوة  اأن  اهلل،  اأيده  واأ�صاف جاللته   

البحرين بعون اهلل وبجهود رجالها االأ�صاو�س 

جانب  فاإىل  عام،  بعد  عاًما  جمدها  تعلي 

نهو�صها بواجبها ال�صامي اجلليل بالذود عن 

الوطن واأمنه و�صيادته بكل ب�صالة، فاإننا ن�صهد 

والكبرية  املهمة  ا�صهاماتها  ذاته  الوقت  يف 

واحل�صارية  التنموية  م�صريته  دعم  يف 

ال�صاملة بكل جدارة وكفاءة من خالل العديد 

رفيعة  �صحية  خدمات  من  املجاالت،  من 

والعناية  العالج  الكرام  للمواطنني  توفر 

جمال  يف  كبرية  واإ�صهامات  الراقية،  الطبية 

من  منت�صبيها  حققه  ما  عن  ف�صالً  االإ�صكان، 

ا�صم وطنهم  رفعت  ريا�صية مميزة  اإجنازات 

اإ�صافة  والدولية،  االإقليمية  املحافل  عاليا يف 

املعار�س  يف  املهمة  وامل�صاهمة  التنظيم  اإىل 

للطريان  الدويل  البحرين  ومعر�س  الدولية 

ال�صخري  قاعدة  يف  االأوىل  انطالقته  منذ 

وكذلك  الدفاع،  قوة  اأن�صاأتها  التي  اجلوية 

الوطنية  املنا�صبات  من  العديد  يف  امل�صاركة 

الكبرية، فهم نعم الرجال الذين يعتمد عليهم 

يف كافة امليادين، وها هي قوة دفاع البحرين 

قوة  عام  بعد  عاًما  ال�صامخ  �صرحها  يعلو 

ومنعة. 

اأهل  اأن  اهلل  اأيده  جاللته  اأ�صاف  كما 

البحرين مثال م�صرف ملا يتحلون به من روح 

املثابرة والعزمية ال�صلبة يف حتقيق النجاح، 

متمنًيا جاللته اأيده اهلل للجميع دوام التوفيق 

وال�صداد.

 وبهذه املنا�صبة الوطنية املجيدة ت�صرف 

القائد  العهد نائب  ال�صمو امللكي ويل  �صاحب 

االأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س جمل�س الوزراء 

بتقدمي هدية اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

كما  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  املعظم 

دفاع  لقوة  العام  القائد  املعايل  �صاحب  قدم 

البحرين هدية اإىل �صاحب ال�صمو امللكي ويل 

امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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وزير ال�صناعة والتجارة:

تنفيذ 20 مبادرة من اخلطة 

امل�حدة لتنمية امل�ؤ�ص�صات 

ال�صغرية واملت��صطة

البحرين اأ�صياد 

العرب يف بط�لة 

اخرتاق ال�صاحية

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

 اأمر ملكي: ترقية 665 �صابًطا 

بق�ة الدفاع من خمتلف الرتب

�صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد  ملك  اآل خليفة  عي�صى 

املعظم، القائد االأعلى للقوات 

امل�صلحة، االأمر امللكي ال�صامي 

برتقية 665 �صابًطا بقوة دفاع 

البحرين من خمتلف الرتب الع�صكرية، اإذ جاءت 

هذه الرتقيات التي �صدرت باالأمر امللكي ال�صامي 

تزامًنا مع ذكرى تاأ�صي�س قوة دفاع البحرين يف 

5 فرباير.

ملك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر  كما 

امل�صلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  املعظم،  البالد 

مبنح  ال�صامي  امللكي  االأمر  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الدرجتني  من  الع�صكرية  اخلدمة  تقدير  و�صام 

لـ87 �صابًطا و398 من االأفراد.

ال�صيخ  الركن  امل�صري  نقل  املنا�صبة،  وبهذه 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

اإىل  ترقيتهم  جرى  الذين  ال�صباط  اإىل  البحرين 

الرتب االأعلى وتكرميهم باالأو�صمة تهاين ح�صرة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

ملك البالد املعظم القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ومتنياتهما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  امل�صلحة 

من  املزيد  لتحقيق  وال�صداد  التوفيق  بدوام  لهم 

التقّدم واالزدهار، خدمة للوطن حتت ظل القيادة 

البالد  ملك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  احلكيمة 

اهلل  حفظه  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  املعظم 

ورعاه.

نقّدر ما يبذله منت�صب� ق�ة الدفاع حمايًة ملنجزاتنا احل�صارية واأمن امل�اطنني.. امللك:

اإ�صهامات كبرية لق�ة الدفاع يف دعم التنمية ال�صاملة

عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  اأعرب ح�صرة �صاحب 

للقوات  االأعلى  القائد  املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

و�صباط  �صباط  جلميع  وتقديره  تهانيه  عن  امل�صلحة، 

البالد وخارجها، وجميع  الدفاع داخل  �صف واأفراد قوة 

واخلم�صني  اخلام�صة  الذكرى  مبنا�صبة  الكرام،  املواطنني 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين. وقال جاللته: »اإننا نقّدر ما 

يبذله جميع منت�صبي قوة دفاع البحرين حماية ملنجزاتنا 

احل�صارية واأمن املواطنني ووحدتنا الوطنية بكل كفاءة 

وعزمية �صادقة«.

املعظم،  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ل  تف�صّ وقد 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بح�صور 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 

رئي�س جمل�س الوزراء، بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع 

البحرين، مبنا�صبة الذكرى اخلام�صة واخلم�صني لتاأ�صي�س 

قوة دفاع البحرين.

البحرين من  »اإن ما حققته قوة دفاع  وقال جاللته: 

اإجنازات وعمل مميز و�صمعة طيبة اأك�صبها ثقة املواطنني 

ال�صديقة،  والدول  العربي،  اخلليج  يف  واأ�صقائهم  الكرام 

يف  رائدة  البحرين  واإن  لل�صالم،  دائًما  ن�صعى  ونحن 

املنطقة يف كل املجاالت، ونحر�س مًعا على حمل االأمانة 

الأجيالنا القادمة«.

اهلل  بعون  البحرين،  دفاع  قوة  اأن  جاللته  واأ�صاف 

االأ�صاو�س، ُتعلي جمدها عاًما بعد عام،  وبجهود رجالها 

فاإىل جانب نهو�صها بواجبها ال�صامي اجلليل بالذود عن 

الوطن واأمنه و�صيادته بكل ب�صالة، فاإننا ن�صهد يف الوقت 

ذاته اإ�صهاماتها املهمة والكبرية يف دعم م�صريته التنموية 

واحل�صارية ال�صاملة بكل جدارة.

جاللة امللك خالل زيارته اإىل مقر القيادة العامة يف قوة دفاع البحرين

تط�ير قطاع الآثار ليك�ن رافًدا اأ�صا�صًيا يف امليزانية.. »ال�ص�رى«:

منح »الثقافة« �صالحيات ا�صتمالك الأرا�صي الأثرية

بعد اإ�صابتها مبر�ض احلمى القالعية

»البلديات«: وقف ا�صترياد امل�ا�صي من الأردن

فاطمة �صلمان:

جل�صته  يف  ال�صورى،  جمل�س  اأقّر 

بتحديث  يق�صي  حكومًيا  ت�صريًعا  اأم�س، 

القطاع،  وتنظيم  االآثار  حماية  قانون 

للمدخول  االأ�صا�صية  الروافد  اأحد  ليكون 

غري النفطي للمملكة.

ويعطي القانون هيئة الثقافة واالآثار 

ت�صهيل  ت�صمن  وم�صوؤوليات  �صالحيات 

االأثرية  االأرا�صي  ا�صتمالك  اإجراءات 

والتاريخية �صمن مدد زمنية.

ما  كل  اإىل حماية  القانون  يهدف  كما 

يتعلّق ب�صوؤون االآثار يف اململكة، من خالل 

ي�صمن  الذي  النحو  على  االأحكام  تنظيم 

من  ت�صّكله  ملا  االآثار؛  هذه  على  املحافظة 

البحرين  ململكة  عريق  وتاريخ  اإرث 

وح�صارتها.

رمزان  االإعالم  وزير  اأكد  جانبه،  من 

النعيمي، يف مداخلة له يف اجلل�صة اأم�س، 

باجلهات  ممثلًة  التنفيذية  ال�صلطة  اأن 

على  االآثار حتر�س  قانون  باإنفاذ  املعنية 

يف  املتمثل  العام  ال�صالح  بني  املوازنة 

احلفاظ على اآثار مملكة البحرين وتراثها 

عليها،  واالإبقاء  االأثرية  املدن  وجمالية 

وبني امل�صالح اخلا�صة باملواطنني اأ�صحاب 

بو�صفها  ت�صنيفها  مت  التي  العقارات 

تراثية. واأ�صار اإىل اأنه منذ ا�صتالمه مهامه، 

الق�صايا  حلحلة  اأولوياته  اأبرز  من  كان 

املتعلّقة باملباين التاريخية واالأثرية.

اأكدت وزارة �صوؤون البلديات والزراعة 

كافة  االحرتازية  االإجراءات  اتخذت  اأنها 

من  املوا�صي  من  �صحنة  اأّي  و�صول  لعدم 

اإعالن  بعد  الها�صمية،  االأردنية  اململكة 

املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية وجود 

واالأبقار  املوا�صي  بني  االإ�صابات  بع�س 

االأردنية مبر�س احلمى القالعية.

اأنها  بيان،  يف  الوزارة،  واأو�صحت 

تراخي�س  اإ�صدار  بوقف  موؤخًرا  قامت 

االأردنية  اململكة  من  للموا�صي  اال�صترياد 

احلمى  مر�س  لظهور  نتيجة  الها�صمية 

القالعية، باالإ�صافة اإىل ت�صديد الرقابة على 

الواردات من املوا�صي؛ يف اإجراء احرتازي 

املوّحد  البيطري  احلجر  لقانون  تنفيًذا 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

والئحة   2003 ل�صنة   )8( رقم  العربية 

مبّينًة  ل�صنة 2004،   )7( رقم  التنفيذية 

من  مبا�صرًة  تاأتي  ال  االأردنية  املوا�صي  اأن 

ب�صكل  تقوم  اأنها  الوزارة  االأردن. وذكرت 

العاملي  الوبائي  الو�صع  مبتابعة  دائم 

جمل�س  لدول  املبكر  االإنذار  برامج  عرب 

العاملية  واملنظمة  اخلليجي  التعاون 

لل�صحة احليوانية، كما اأنها تقوم باأعمال 

تربية  مزارع  جميع  يف  الوبائي  امل�صح 

ال�صحي  الو�صع  على  للوقوف  املوا�صي 

للرثوة احليوانية، باالإ�صافة اىل الربنامج 

الوطني للتح�صني �صد االأمرا�س املختلفة، 

والتي من �صمنها مر�س احلمى القالعية.

6 ور�ض ت�صاورية لتقرير البحرين عن التنمية امل�صتدامة.. اخلليف:

ا�صتعرا�ض اأممي لتنفيذ اأجندة 2030 يف ي�لي�
�صارة جنيب:

امل�صتدامة نور اخلليف تد�صني 6  التنمية  اأعلنت وزيرة 

الوطني  اال�صتعرا�س  اإعداد  اإطار  يف  ت�صاورية  عمل  ور�س 

الطوعي الثاين ململكة البحرين، �صي�صارك فيها كل من القطاع 

االأكادمييني،  الت�صريعية،  ال�صلطة  احلكومي، املجتمع املدين، 

املراأة  مبلفات  املعنّيني  اإىل  باالإ�صافة  اخلا�س،  القطاع 

وال�صباب.

جاء ذلك خالل موؤمتر �صحايف ُعقد يوم اأم�س »االأحد«، 

اأكدت خالله الوزيرة اأنه �صيتم ا�صتعرا�س تقرير البحرين يف 

نيويورك خالل �صهر يوليو املقبل. واأ�صارت الوزيرة اخلليف 

اإىل اأنه �صيتم ت�صليط ال�صوء على التقّدم املحرز ب�صاأن تنفيذ 

اأجندة 2030، منذ اإعداد التقرير الوطني الطوعي االأول يف 

2018 وحتى االآن، وي�صتمل على اأبرز النجاحات والتحديات 

والفر�س والدرو�س امل�صتفادة.

ن�����ص��ع��ى دائ����ًم����ا ل��ل�����ص��الم ون���ح���ر����ض ع��ل��ى ح��م��ل الأم����ان����ة لأج���ي���ال���ن���ا ال��ق��ادم��ة

وزيرة التنمية امل�صتدامة تتحدث يف املوؤمتر ال�صحايف

خامنئي يعف� عن ع�صرات اآلف ال�صجناء يف اعرتاف باحلملة القمعية

م��ص�ي وخامتي يدع�ان لتغيري النظام يف اإيران
 طهران - وكاالت:

ح�ّس م�صوؤوالن �صابقان بارزان يف اإيران، هما الرئي�س حممد خامتي 

النظام  يف  تغيري  اإجراء  على  مو�صوي،  ح�صني  مري  الوزراء  ورئي�س 

ال�صيا�صي للجمهورية االإ�صالمية، يف ظل االحتجاجات التي اأعقبت وفاة 

مه�صا اأميني.

وراأى املعار�س مو�صوي اأن »اإيران واالإيرانيني هم يف حاجة وعلى 

اأجل  من  احلركة  العري�صة  خطوطه  ر�صمت  جذري،  لتغيري  ا�صتعداد 

امراأة - حياة - حرية«، وذلك يف ر�صالة ُن�صرت على موقعه االإلكرتوين 

وتداولها اإعالم حملي االأحد.

اإىل �صياغة  ب�صاأن احلاجة  »ا�صتفتاء حّر وعادل  اإىل  ودعا مو�صوي 

ال�صيا�صي  للنظام  احلالية  ال�صيغة  اأن  اإىل  نظًرا  للبالد؛  جديد«  د�صتور 

بني  الرئا�صة  توىّل  -الذي  خامتي  اعترب  جهته،  من  م�صتدامة«.  »غري 

1997 و2005- اأن »ما هو وا�صح اليوم هو اال�صتياء العام«.

»و�صائل  اإىل  اللجوء  يوؤّدي  اأن  يف  رغبته  ال�صابق  الرئي�س  واأبدى 

مدنية غري عنفية« اإىل »دفع الدولة من اأجل تغيري م�صارها واخلو�س يف 

اإ�صالحات«. واأ�صف الأن »احلكم مل ُيبِد اأّي اإ�صارة حيال االإ�صالح وتفادي 

االأخطاء«، والأن ال�صعب »يئ�س من النظام )ال�صيا�صي( القائم«.

االأحد،  اأم�س  االإيراين علي خامنئي،  املر�صد  اأ�صدر  ثانية،  من ناحية 

»عفًوا �صامالً« عن ع�صرات االآالف من املحتجزين يف االحتجاجات االأخرية 

التي �صهدتها البالد. القرار، الأول مرة، ُيعد اعرتاًفا بحجم احلملة القمعية 

يف اإيران، بينما قال الق�صاء االإيراين اإنه »ال اإفراج عن حمتّجني معتقلني 

اإال بتوقيعهم اإعالن ندم«.
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ا لطيًفا اأكرث من الالزم ال تكن �صخ�صً

يتوقعه  ما  تفعل  اأن  دائما  حتاول 

توؤذي  اأال  على  وحتر�س  االآخرون،  منك 

االأ�شدقاء  م�شاعدة  اإىل  ت�شارع  م�شاعرهم، 

وتتفادى  اإليك  احتاجوا  كلما  واالأقارب 

اإذن  غ�شبك،  اأثاروا  لو  حتى  م�شايقاتهم 

اأنت �شخ�س لطيف وحتب وحتر�س على 

اأن ي�شفك النا�س هكذا. ومع ذلك، اإذا اأمعنت 

�شتكت�شف  اللطيفة  �شلوكياتك  التفكري يف 

�شلوكيات  االأحيان  من  كثري  يف  اأنها 

كان  حينما  »نعم«  تقول  كاأن  انهزامية، 

اأو تتظاهر بالهدوء  اأن تقول »ال«،  ينبغي 

اأو تلجاأ للكذب الأنك  عندما تكون غا�شبا، 

تخ�شى اإيذاء م�شاعر االآخرين، وقد تتحمل 

اأعباء فوق طاقاتك حتى ال حترج �شخ�شا 

احلفاظ  �شبيل  يف  اأنك  اأي  عليك،  عزيزا 

ترتكب  بلطافة  االآخرين  مع  التعامل  على 

العديد من االأخطاء التي قد توؤثر بطريقة 

�شلبية يف عملك وعالقاتك االجتماعية.

يلخ�س  للكمال،  النزعة  وبجانب 

الكاتب ديوك روبن�شون اأخطاء اأخرى يقع 

فيها النا�س اللطفاء ب�شكل يومي، منها:

طاقتك:  من  اأكرب  بالتزامات  القيام   -

يف  اللطف  يوقعنا  ن�شعر  اأن  دون  عادة 

ماأزق، اإما اأن نقول ال ل�شخ�س عزيز يطلب 

اأو  والذنب،  باالأنانية  فن�شعر  �شيئا  منا 

نحاول القيام بكل ما يطلب منا فن�شتنزف 

طاقتنا.

- عدم قول ما تريد: ورمبا تلجاأ لذلك 

اجتماعيا،  منا�شب  غري  اأنه  تعتقد  الأنك 

اأو  ال�شعيف،  تظهر مبظهر  اأن  تريد  ال  اأو 

تخ�شى الرف�س اأو ال تريد اأن ت�شّبب حرجا 

ملن حتب. 

- كبت غ�شبك: هو االإبقاء على هدوء 

االأع�شاب يف حني اأن داخلك يغلي نتيجة 

ا�شتغالل االآخرين لك اأو اإيذائهم مل�شاعرك، 

والكذب  التزييف  من  نوعا  ُيعد  ما  وهو 

على النف�س وعلى االآخرين.

على  حر�شا  احلقيقة:  من  التهرب   -

اأن تكون لطيفا دائما فاإنك كثريا ما تتهرب 

من قول احلقيقة حتى ال حترج االآخرين، 

عليك  يفيدهم..  وال  يفيدك  ال  ذلك  ولكن 

قول احلقيقة بتوا�شع وح�شا�شية! 

ن�شيحة اأوجهها للجميع:

الب�شيطة  االأخطاء  من  التخل�س  اإن 

اأن  عن  التوقف  اإطالقا  يعني  ال  ال�شابقة 

نكون لطفاء، بل فقط ت�شاعدنا على تر�شيد 

على  للحفاظ  املبذول  االإ�شايف  املجهود 

والذي  االأوقات،  كل  يف  بلطف  التعامل 

اأع�شابنا  ح�شاب  على  ياأتي  ما  كثريا 

وراحتنا.

�صيخة الزايد

�شيخة الزايد

ما اأن يذكر ا�شم املخرج 

وال�شيناري�شت  واملنتج 

ويذكر  اإال  ال�شيفي  ح�شن 

زهرة  الفنانة  ا�شم  معه 

معها  ارتبط  التي  العال 

فزواج  حب،  بق�شة 

وع�شرة دامت اأكرث من 40 

زواجهما  لي�شنف  عاًما، 

باأحد اأجنح واأطول زيجات 

واأكرثها  الفني  الو�شط 

مثالية ب�شهادة زهرة العال نف�شها التي اأخربتنا اأن ال�شيفي 

كان ميثل كل �شيء بالن�شبة لها، م�شيفة: »هو الرجل الذي 

ع�شت معه اأجمل واأحلى �شنوات عمري، ومل األَق منه �شوى 

معاملة ح�شنة تبحث عنها اأي امراأة يف الرجل الذي ترتبط 

به، فقد ع�شت معه اأكرث مما ع�شت مع اأبي واأمي واأخواتي«.

مرتني  الزواج  لهما  �شبق  الطرفني  كال  اأن  واملعروف 

حياة  ال�شيدة  من  اأوال  تزوج  فال�شيفي  ارتباطهما.  قبل 

حممد اإ�شماعيل، واأجنب منها ابنه املخرج املعروف عمرو 

يو�شف  رجاء  الفنانة  من  الثانية  للمرة  وتزوج  ال�شيفي، 

دون اأن ينجب منها، ثم تزوج للمرة الثالثة من زهرة العال 

واأجنب منها ابنته املخرجة منال ال�شيفي وابنته االأخرى 

�شاهني.  اإلهام  الفنانة  �شقيق  من  املتزوجة  ال�شيفي  اأمل 

وباملثل تزوجت زهرة العال اأوال من ابن عمها، ثم تزوجت 

الزيجتني  كلتا  وكانت  ذوالفقار،  �شالح  الفنان  من  ثانيا 

فا�شلتني.

يف  جناحه  فهو  املخرج  بهذا  املرتبط  االآخر  االأمر  اأما 

ناجحة  �شينمائية  اأفالم  اإىل  االإذاعية  امل�شل�شالت  حتويل 

على نحو ما فعله عام 1956 حينما قدم فيلم �شمارة من 

بطولة حتية كاريوكا وحم�شن �شرحان وحممود ا�شماعيل، 

وما فعله عام 1958 حينما حول حتفة االإذاعة امل�شرية 

)م�شل�شل توحة( اإىل فيلم يحمل العنوان نف�شه من بطولة 

وزهرة  ا�شماعيل  وحممود  �شرحان  وحم�شن  ر�شتم  هند 

العال.

وتويف  يناير 1927،   13 بالقاهرة يف  ال�شيفي  ولد 

اأمرا�س  ب�شبب   2005 مار�س   25 يف  اأي�شا  بالقاهرة 

�شخ�شيته  ات�شفت  خمرج  �شفحة  بذلك  فانطوت  القلب، 

بالرومان�شية والطيبة وحب احلياة والدعابة، بينما متيزت 

الكوميدي  بالنوع  عمل،  مائة  من  اقرتبت  التي  اأعماله، 

التي  االأفالم  يف  جت�شد  ما  نحو  على  باملغامرات  املمزوج 

اأخرجها لنجم الكوميديا اإ�شماعيل ي�س مثل فيلم »عفريتة 

اإ�شماعيل يا�شني« عام 1954، وفيلم »�شاحبة الع�شمة« 

عام 1956، وفيلم »املليونري الفقري« عام 1959، وفيلم 

»اإ�شماعيل ي�س يف ال�شجن« عام 1961، وفيلم »املجانني 

يف نعيم« عام 1963. ويف ال�شبعينات وما بعدها حينما 

ال�شيفي  راح  بوفاته،  انتهى  اأو  ي�س  ا�شماعيل  �شوق  بار 

ب�شمة.  اأي  ترتك  مل  هزلية  اأعمال  خالل  من  البديل  يقدم 

ومل يكن البديل �شوى الكوميديا التجارية الرخي�شة لفوؤاد 

واأمني  امل�شرح  ا�شواء  وثالثي  عو�س  وحممد  املهند�س 

هنيدي ويون�س �شلبي و�شمري غامن. غري اأن هذا ال ينفي اأنه 

قدم خالل م�شواره حزمة من االأعمال الكوميدية والدرامية 

هامن/  1953،  ن�شالة  مثل:  اأفالم  راأ�شها  على  اجليدة 

نهاية  القاتل/  1956،  من  املزاد/  1955،  يف  عراي�س 

قاطع  احلب/  1959،  من  احرت�شي  حب/  1957، 

بنات  الزوجات/  1962،  قتل  جمعية  طريق/  1959، 

بحري/  1960، حب وعذاب/  1961، ابن احلتة/  1968، 

وكر االأ�شرار/  1972. 

بداأ حياته يف احلقل ال�شينمائي يف عام 1943 حينما 

كان يف �شن ال�شاد�شة ع�شرة، اإذ وظفه زوج اأخته املخرج 

اإخراج  يف  له  كم�شاعد  م�شر  �شتوديو  يف  عمارة  اإبراهيم 

لفت  من  متكن  الوقت  مرور  ومع  الكربى«،  »الزلة  فيلم 

به م�شاعد خمرج، وال  فا�شتعانوا  اآخرين  اأنظار خمرجني 

�شيما املخرجني حلمي رفلة واأنور وجدي. ويف عام 1953 

قرر اأن يتحول اإىل خمرج، وكان اأول عمل اأخرجه هو فيلم 

»ا�شهدوا يانا�س« من بطولة �شادية وحم�شن �شرحان»، ثم 

فيلًما  االأفالم، ومن بينها 17  اأعماله فقدم ع�شرات  توالت 

قام بانتاجها بنف�شه من خالل �شركة انتاج خا�شة اأ�ش�شها 

�شنة 1952.

وميكن تق�شيم حياة ال�شيفي من ناحية ن�شاطه واأعماله 

اإىل   1953 )من  االأوىل  املرحلة  ففي  مراحل:  اأربعة  اإىل 

1973( اأخرج 32 فيلًما واأنتج 7 اأفالم وكتب ق�شة فيلم 

واحد. ويف املرحلة الثانية )من 1964 اإىل 1974( اأخرج 

ويف  اأفالم.   4 حوار  وكتب  فيلًما،   12 واأنتج  فيلًما،   25

املرحلة الثالثة )من 1975 اإىل 1985( اأخرج 20 فيلًما، 

واأنتج 6 اأفالم، دون اأن يكتب ق�شة اأو �شيناريو اأو حوار 

الرابعة )من 1987 وحتى تاريخ  اأي فيلم. ويف املرحلة 

وفاته( اأنتج 4 اأفالم، وكتب �شيناريو فيلمني، واأخرج عددا 

من االأفالم )مثل »ال�شديقان« و»ليل الرجال«( يف بريوت 

فيلم  اآخر  باأن  علما  هذا  ال�شبعينات.  اإليها يف  انتقل  التي 

بطولة  من   1993 عام  يف  »لوالكي«  فيلم  كان  اأخرجه 

عبداحلميد،  وه�شام  زايد  ومعايل  حميدة  علي  املطرب 

واآخر عمل من اأعماله هو م�شل�شل »عامل بدون اأ�شرار« عام 

2002 من بطولة �شويكار وممدوح وايف.

من اأهم االأفالم التي عمل فيها ال�شيفي م�شاعدا للمخرج 

وزجدي  اأنور  اإخراج  من  اخلالد  البنات«  »غزل  فيلم  هو 

امل�شاهد  اأحد  ت�شوير  اأثناء  يف  اأنه  ويروى   ،1949 �شنة 

الأداء  املخ�ش�س  الدوبلري  تغيب  الفيلم،  هذا  يف  اخلطرية 

امل�شهد بدالً من بطل الفيلم العمالق الكبري جنيب الريحاين، 

فكانت  الت�شوير،  يتاأخر  كيال  مكانه  ال�شيفي  فتطوع 

النتيجة تعر�شه لع�شة يف كعب رجله من الكلب ال�شر�س 

يف امل�شهد، وهو ما جعله يق�شم بعدم التمثيل مرة اأخرى.

كلية الطب: وماذا بعد؟

ها قد �شارف الف�شل الدرا�شي االأول على االنتهاء، 

م�شامع خريجي  �شيتكرر على  القادمة  االأ�شهر  وخالل 

العام ال�شوؤال ذاته، كما يف كل عام: ما هو التخ�ش�س 

الذي ترغب به؟ وكاملعتاد، �شيبني البع�س اإجابته على 

درب ر�شمه له املجتمع واالآباء، فاملتفوق اإما اأن يكون 

يكون  اأن  اإىل  البع�س  يذهب  وقد  مهند�ًشا،  اأو  طبيًبا 

طبيًبا اأو يكون طبيًبا، فال يت�شع املجال خليار اآخر لدى 

هذه الفئة.

رحلة  على  نظرة  لنلِق  الثانوية،  املرحلة  لطلبة 

مي�شي  »د«.  حرف  ا�شمه  ي�شبق  اأن  قبل  الطب  طالب 

طالب الطب 5-6 �شنوات يف كلية الطب لتتبعها �شنة 

االمتياز التدريبية. اإحدى امل�شكالت التي يواجهها طبيب 

االمتياز يف الوقت احلايل اأن البع�س اأ�شبح جمرًبا على 

دفع الر�شوم الإمتام هذه ال�شنة »االإجبارية« بينما من 

املفرت�س اأن ي�شتلم راتًبا �شهرًيا كاأي موظف اآخر لقاء 

العمل الذي يقوم به، وقد ال يت�شع املجال الإمتامها يف 

الدول  اإحدى  يف  الإمتامها  البع�س  في�شطر  البحرين 

وهنا  االأجنبية.  اجلامعات  خريجي  �شيما  ال  املجاورة 

رغب  الذي  االأمر  ويل  اأن  وهي  اأخرى،  م�شكلة  تتجلى 

يف حتقيق حلم ابنه اأو ابنته بدخول كلية الطب وتكفل 

اجلامعات  اإحدى  يف  اخلا�س  ح�شابه  على  بدرا�شته 

يف اخلارج دون النظر اإىل خمرجات اجلامعة، �شيجد 

منها  عدة  م�شائل  من  تخرجه  بعد  يعاين  الطالب  هذا 

للجهات  م�شروع  حق  )وهو  باجلامعة  االعرتاف 

امل�شوؤولة، فهو موؤمتن على اأرواح الب�شر( ومكان اإمتام 

�شنة االمتياز. وال�شوؤال هنا: هل يتوافق عدد خريجي 

كلية الطب مع احلاجة احلقيقية لالأطباء؟

وكنت  �شنوات،  عدة  قبل  الطب  كلية  من  تخرجت 

يف  تدريبي  برنامج  يف  بالقبول  عليهم  اهلل  اأنعم  ممن 

اأرغب فيه ويف امل�شت�شفى الذي  التخ�ش�س الذي كنت 

رغبت به مبجرد تخرجي واإمتام �شنة االمتياز. ولكن 

فئة معتربة من زميالتي وزمالئي كان عليهم االنتظار 

تدريبي؛  برنامج  اإىل  ين�شموا  اأن  قبل  اأكرث  اأو  ل�شنة 

منهم من مل يحالفه التوفيق مع رغبته االأوىل فاختار 

حتى  التوفيق  يحالفه  مل  من  ومنهم  بدياًل  ا  تخ�ش�شً

ب�شنواته  التدريبي  برناجمي  اأمتمت  قد  اأنا  )وها  االآن 

احلالة؟  هذه  يف  املتاحة  اخليارات  هي  ما  اخلم�س(! 

تدريبي،  برنامج  دون  عام  كطبيب  العمل  اإما  عديدة! 

االأكادميي،  للم�شار  والتوجه  البالد،  خارج  وال�شفر 

والعمل يف اإحدى اجلامعات، وغريها. اأما من مل يوفق 

الأي من ذلك، فقد يواجه خيار البقاء عاطاًل عن العمل 

اأو حتى تغيري جماله. ولعل اأزمة االأطباء العاطلني قد 

يطول حلها. لذا قبل اأن تن�شم للركب، قد يكون احلل 

بني يديك ويف قرارك التايل.

اأخرى  اأبواًبا  يعني  قد  مو�شد  باٌب  لليائ�شني، 

الطب  مفتوحة على م�شراعيها، فعدم قبولك يف كلية 

ال يعني نهاية الدرب. ملاذا ننظر للطب على اأنه نهاية 

امل�شاندة  الوظائف  تقل  ال  بينما  الهرم؟  قمة  اأو  النفق 

اأحتدث عن  الطب. واأنا هنا ال  بالطبيب عن  واملحيطة 

فح�شب.  االأخرى  ال�شحية  التخ�ش�شات  اأو  التمري�س 

وجود التقنيات احلديثة وتطورها �شيعني اال�شتغناء 

الذكاء  فتطبيقات  الوظائف واختفائها.  العديد من  عن 

من  العديد  لت�شخي�س  ت�شتخدم  باتت  اال�شطناعي 

االأمرا�س على االأ�شعة الت�شخي�شية واجلراحة اأ�شبحت 

ممكنة بالروبوتات. هذا وت�شاهم هذه التقنيات يف عمل 

ا�شتخدامها  اإىل  باالإ�شافة  ال�شريرية  الطبية  االأبحاث 

نحن  بالطبع  االأدوية.  �شناعة  وت�شهيل  لت�شريع 

بعيدون كل البعد عن اال�شتغناء عن الطبيب االإن�شان، 

ا اأقل. اأنا  ولكن وجود مثل هذه التقنيات �شيخلق فر�شً

اأكتب لك لتبدع، لتبحث عن الريادة، حتى تكون منتًجا 

غريك  ت�شبق  قد  نادرة،  جماالت  فهناك  م�شتهلًكا،  ال 

اإليها، وقد تكون احلاجة لها ملحة يف بالدنا البحرين 

ويف اأي قطر اآخر. فعلى �شبيل املثال ال احل�شر، علوم 

مثل علم اجلينوم، الطب التجديدي، والهند�شة الطبية 

امل�شتقبل،  متثل تخ�ش�شات واعدة وذات دور مهم يف 

املجاالت وغريها متكنك من  تكن جديدة. هذه  واإن مل 

امل�شاهمة يف تطور الطب ب�شكل قد يكون اأكرب مما ميكن 

للطبيب فعله. والفرع ال ينف�شل عن اجلذع.

الذي  الطب، فهو  اأدعوك للرتاجع عن خيار  ل�شت 

قال عنه ال�شافعي: اإمنا العلم علمان: علم الدين وعلم 

الذي  والعلم  الفقه  هو  للدين  الذي  فالعلم  الدنيا. 

عن  ا�شاأل  عليه  ُتقبل  اأن  قبل  ولكن  الطب.  هو  للدنيا 

مدى احلاجة ومدى اال�شتعداد للتدريب بعد التخرج، 

علم  هو  بل  فح�شب،  اجلامعة  �شنوات  لي�س  فالطب 

وعمل مدى احلياة. فبعد كلية الطب، هل اأنت م�شتعد 

ت�شبو  اأنك  اأم  اآخر  طبيب  وجمرد  عدد  زيادة  لتكون 

لتكون رائًدا يف جمالك؟ واإن مل يكن يف الطب حتديًدا 

ولكن يف تخ�ش�س رافٍد وحماٍذ له؟ اأدعوك للبحث قبل 

اتخاذ قرارك.

روان عبدالرحمن الهرمي

اأنا�صد ح�صويل على وحدة �صكنية.. ت�صوية من

 قبل حمكمة التنفيذ.. ومنح ابنتي اجلن�صية

اأ�شكن باالإيجار منذ العام  اأنا مواطنة بحرينية 

َمن  اأب وال  اأم وال  اليوم، ولي�س يل  2002 وحتى 

يعيلني، واأمّر بظروف مادية قا�شية، اإذ مت اإحالتي 

بداأت  العام 2017 ومن هنا  املبكر يف  التقاعد  اإىل 

اىل  ي�شل  راتبي  كان  اأن  بعد  فمن  املعاناة،  رحلة 

800 دينار مع العالوات، �شرت االآن اأ�شتلم 350 

ديناًرا فقط ولدّي العديد من االلتزامات كالقرو�س 

على  قدرتي  عدم  اإىل  ونظًرا  لل�شقة.  االإيجار  ودفع 

�شداد الديون التي تراكمت، فقد مت رفع ق�شية علّي 

مبحكمة التنفيذ الأ�شّدد هذه امل�شاريف.

على  ابنتي  ح�شول  عدم  م�شكلة  اأواجه  كما 

اجلن�شية البحرينية كونها حتمل جن�شية خليجية، 

وهذا االأمر يدفعني اإىل دفع مبالغ اإ�شافية مبختلف 

اجلهات احلكومية، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب 

اآل خليفة ويل  ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

للنظر يف طلبي واإ�شدار اأوامره ال�شامية مل�شاعدتي 

ابنتي  وح�شول  �شكنية،  وحدة  على  ح�شويل  يف 

حمكمة  مع  والت�شوية  البحرينية،  اجلن�شية  على 

بكرامة يف  والعي�س  اال�شتقرار  من  الأمتكن  التنفيذ، 

وطننا الغايل.

البيانات لدى املحرر

طّيار بحريني: اأنا�صد توظيفي

 بالناقلة الوطنية طريان اخلليج

االأردن،  من  الطريان  كلية  خّريج  بحريني  مواطن  اأنا 

طيار  بوظيفة  للعمل  وتقّدمت   2011 عام  يف  تخّرجت 

الوطنية طريان اخلليج عدة مرات، ومل يحالفني  للناقلة 

فاأنا مواطن  املحاولة،  للتوظيف، وتعبت من تكرار  احلظ 

التي  بالوظيفة  البحرين  وطني  يف  اأعمل  اأن  حقي  ومن 

حلمت ودر�شت وتعبت من اأجلها، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي، 

فاأنت يا �شيدي عطاوؤك ال حدود له الأبنائك املواطنني، وكلّي 

يقني اأنك �شتقوم مبّد يد العون يل حل�شويل على الوظيفة 

التي طاملا حلمت بها.

البيانات لدى املحرر

اأنا�صد دعم موؤ�ص�صتي املت�صّررة 

ُتعنى  موؤ�ش�شة  �شاحبة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

ح�شب  اخل�شبية  االأعمال  وتنفيذ  الداخلية  بالت�شاميم 

بحرينًيا  منتًجا  لتكون  عالية  وجودة  موا�شفات 

ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  امل�شتوردة،  املنتجات  يناف�س 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

يف  للنظر  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

احل�شول  خالل  من  مل�شاعدتي  اأوامره  واإ�شدار  اأمري 

املوؤ�ش�شة  هذه  بتاأ�شي�س  قمت  اإذ  للموؤ�ش�شة،  دعم  على 

قبل  من  دعم  على  وح�شلت   ،2018 عام  اأكتوبر  �شهر 

لتنمية  البحرين  مركز  قبل  من  ا  واأي�شً »متكني«  برامج 

ن�شتطع  اأعوام، ولكن مل  ثالثة  ملدة  النا�شئة  ال�شناعات 

اال�شتفادة ب�شكل كبري من الدعم وذلك ب�شبب عدة اأمور، 

اأهمها تزامن فرتة الدعم مع جائحة كورونا وتاأثرياتها 

وقف  ا  واأي�شً مبا�شر،  ب�شكل  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  على 

�شة يف  املتخ�شّ املحلية  العمالة  و�شّح  العمالة  ا�شتقدام 

املوؤ�ش�شة  تفعيل  دون  الدعم  فرتة  انق�شت  لذا  املجال. 

ب�شكل كامل وتاأثرت خطط العمل والتطوير، ومت تفعيل 

منذ  كامل  ب�شكل  احلا�شنة  من  واال�شتفادة  املوؤ�ش�شة 

االإيجار  اإن  اإذ  الدعم،  انتهاء  بعد   2022 العام  بداية 

مع  دنانري،   7 املربع  املرت  و�شعر  مدعوم  غري  اأ�شبح 

اإيجاراتهم  املركز  يف  امل�شتاأجرين  باقي  اأن  العلم 

يف  م�شكلة  اأواجه  كما  للمرت،  واأقل  دنانري   4 حمت�شبة 

الكهرباء اخلا�شة باحلا�شنة والتي مت رفعها اإىل وزارة 

ا هيئة الكهرباء واملاء، ومل يتم حّل هذه  ال�شناعة واأي�شً

امل�شكلة حتى اليوم مع وقوع ال�شرر الكبري جّراء ذلك 

العّمال  ورواتب  املوؤ�ش�شة  بت�شغيل  خا�شة  تكاليف  من 

االآن  القائم  الو�شع  اإن  اإذ  وامل�شاريع،  االأعمال  وتعطل 

هو عدم وجود كهرباء يف احلا�شنة.

املحرر البيانات لدى 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12357/PDF/INAF_20230206005053035.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/998165/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/998207/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6267

P  12

Link

P  10

Link

tattan86@hotmail.com

@HussainTattan

حسين التتان
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وليد صبري

waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

اء الَمشَّ

cmahmood2@gmail.com

@cmahmood2

محمود المحمود

زاوية القبطان

S3dbah@gmail .com

@saad_bahrain

سعد راشد

بين السطور

mohammed@darwishtv.com

@yalai l

محمد درويش

خارج السرب

Bunoor7@gmail .com

@bunsr7

عبدالمنعم إبراهيم

حبر أبيض

رجال األمن والقوة
ي��وم أم��س احتفلت قوة دف��اع البحري��ن بعيدها 
الخام��س والخمس��ين الذي يص��ادف الخامس من 
ش��هر فبراير، وهو العيد الذي يمثل نقطة من أول 

سطر نشأة أي دولة في العالم.
فقبل أن ينش��أ الوطن ونظام الحكم يأتي الشعب 
أواًل ثم يخرج منه القائد الذي يضع لحكمه قواعد، 
ولدولت��ه ح��دودًا ومن ث��م ينتخب من بي��ن أبناء 
الوط��ن أصح��اب القوة والق��درة عل��ى الدفاع عن 
وطنهم، والذين يتحلون بالوالء واالنتماء لقائدهم 

ووطنهم.
ولقد كان لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، رؤية استش��رافية حول ق��وة دفاع البحرين، 
ترسخت من تاريخ دراسة جاللته للعلوم العسكرية 
في وقت مبك��ر، وظهرت تلك الرؤي��ة بوضوح في 
العه��د اإلصالح��ي ال��ذي ب��دأ ع��ام 2002، ليضع 
موازي��ن حديثة له��ذه القوة الدفاعي��ة للمملكة، 
فاستطاع أن ينتقل بقوة دفاع البحرين إلى مرحلة 

جديدة من التطور.
واعتم��د التطوي��ر ف��ي قوة دف��اع البحري��ن على 
ركيزتي��ن أساس��يتين، األول��ى هي اإلنس��ان وهو 
المك��ون األس��اس ألي مش��روع ناج��ح، فحين يتم 
اختيار اإلنس��ان المناس��ب لموقع عم��ل فالبد وأن 
يأت��ي النجاح ولو بعد حين، وق��د نجحت قوة دفاع 
البحرين بأن تستثمر في عناصرها البشرية بشتى 
الطرق والوس��ائل س��واء على مس��توى التعليم أو 

التدريب والبحث العلمي.
وانبث��ق م��ن ه��ذه الركيزة األول��ى، ركي��زة ثانية 
أكدت الرؤية االستش��رافية للقائ��د العظيم الذي 
اس��تثمر في اإلنس��ان، فجاء الوقت لكي تستخدم 
تلك االس��تثمارات للدخول إلى عص��ر التكنولوجيا 
العسكرية، ولقد أسس��ت قوة دفاع البحرين لهذه 
الركيزة رجااًل س��افروا إلى مناه��ل العلم في كافة 
أنحاء العالم ليعودوا ويقدموا خالصة علومهم في 

خدمة الوطن.
فال يمكن أن تش��تري س��الحًا متط��ورًا دون وجود 

كوادر متعلمة تستطيع أن تتعامل مع هذا السالح 
وتج��ري له عمليات الصيان��ة والتطوير، وهي أمور 
باتت اليوم أحد أهم اش��تراطات صفقات الس��الح 
الدولي��ة، وه��ا نحن ن��رى مجريات أي ح��رب حول 
العالم وطلبيات األس��لحة وما وراءه��ا من تقنيات 
تتطلب جهوزية عالية لدى الجنود المس��تخدمين 

لها.
ونح��ن اليوم نفخ��ر بأن لدين��ا قوة دف��اع وطنية 
وضعت النسبة األكبر من استثماراتها في العنصر 
البش��ري القادر على مواكبة التس��ارع المذهل في 
صناعة الس��الح، وف��ي العام الخامس والخمس��ين 
من نشأة قوة دفاع البحرين، يجب على كل مواطن 
أن يق��دم التحية للقائد المل��ك المعظم، ولجنوده 
األوفي��اء، وأن يهنئ نفس��ه بهذا العي��د ألنه عيد 

رجال األمن والقوة.

 * قبطان - رئيس تحرير 
جريدة ديلي تربيون اإلنجليزية

التضييق على الفساد يحّسن السمعة
التق��دم الالف��ت الذي حققت��ه البحرين في مؤش��ر مدركات الفس��اد الصادر عن 
منظمة الش��فافية الدولي��ة لعام 2022 وال��ذي وضعها في المرتب��ة ال�69 من 
بين 180 دولة بعد أن كانت في المرتبة ال�78 في عام 2021، دليل على س��عي 
دؤوب لسد ثغرات الفس��اد أينما كانت. ويبدو أن آلية التعامل الفورية للحكومة 
م��ع المالحظات الواردة في تقري��ر ديوان الرقابة المالية واإلدارية س��اهمت في 
تحسين ترتيب البحرين بمؤش��ر مدركات الفساد وضمنت كفاءة ودقة استخدام 
الجهات التابعة لها للموارد واستدامتها مما يؤدي إلى الحفاظ على المال العام. 
وللعل��م أن 155 دول��ة لم تحقق أي تق��دم يذكر في هذا المؤش��ر، وحتى الدول 
المتفوقة في مكافحة الفس��اد والتي تتصدر المؤشر منذ زمن تراجعت نقاطها 
في ع��ام 2022، مثل النرويج، والس��ويد، وسويس��را، وهولن��دا، وألمانيا. وتضم 
قائمة أبرز الخاس��رين للنقاط دواًل مثل لوكس��مبورغ وكن��دا والمملكة المتحدة 

والنمسا. 
ويقول الرئيس التنفيذي لمنظمة الش��فافية الدولية دانيال إريكس��ون -سويدي 

الجنس��ية- إن على الحكومات إشراك اآلخرين في عملية صنع القرار ومن ضمنهم 
أصح��اب األعمال والش��باب لضمان مكافحة الفس��اد. والبحري��ن خطت خطوات 
ملموس��ة في هذا الجان��ب وتعمل يدًا بيد م��ع القطاع التجاري م��ن خالل غرفة 
الصناع��ة والتج��ارة وكذلك أعطت مس��احة كبيرة للش��باب لقيادة مؤسس��اتها 

الرسمية. 
إذًا تقدم البحرين في مؤش��ر مدركات الفساد يعكس جّدية الحكومة في تحقيق 
أقص��ى درجات الكف��اءة االقتصادية، كما يؤكد تطور القواني��ن واللوائح الالزمة 
إلدارة الميزانية العامة للدولة والرقابة على اإليرادات والمصروفات والموجودات 

والمطلوبات الحكومية. 
ومما الشك فيه أن المرتبة الجديدة المتطورة التي حققتها البحرين سيكون لها 
دور في تحسين السمعة وفي تشجيع المستثمرين على االستثمار في البلد، وهنا 
مربط الفرس، فكلما زاد التضييق على الفساد كلما تحّسنت السمعة وزادت ثقة 

المستثمر.

منطاد الصين القادم سيحمل قنبلة نووية!
ش��هدت األجواء األمريكي��ة وجود منط��اد صيني 
ووصف��ه اإلع��الم األمريك��ي بأن��ه مع��د لغرض 
التجس��س، حي��ث تواجد في بادئ األم��ر في كندا 
وم��ن ث��م دخ��ل األج��واء األمريكية ف��ي مونتانا 
التي تحوي عل��ى أهم مصانع ومخ��ازن الصواريخ 
االستراتيجية العابرة للقارات إلى أن تم إسقاطه 

في شرق أمريكا في والية كارولينا.
ورغ��م كل ذلك، فقد كش��فت صحيفة بلومبرج أن 
إدارة باي��دن على علم بوج��ود المنطاد منذ تاريخ 
28 يناي��ر الماض��ي أي قبل إع��الن البيت األبيض 
بأكثر من 8 أيام، بمعنى أن عدم الكشف عن ذلك 
ف��ي حينها يثير عددًا من التس��اؤالت والرس��ائل 
ليس على المس��توى المحلي بل على المس��توى 

الدولي.
فتعام��ل اإلدارة األمريكي��ة م��ع قضي��ة المنطاد 

يعط��ي مؤش��رات واضحة ب��أن واش��نطن تقوم 
بتصعيد غير مدروس، حيث تم مؤخرًا اإلعالن عن 
إنشاء قواعد أمريكية على سواحل الفلبين، كما أن 
األم��ر تطور أكثر قبل ذل��ك بإعالن رئيس مجلس 
الن��واب األمريكي كيفين مكارث��ي زيارته لتايوان 
مما اعتبرته بكين انتهاكًا واضحًا للصين الواحدة 
وتهديدًا واضحًا له��ا، وبالتالي ارتأت الصين بأن 

األمر يستلزم القيام بخطوات مضادة.
غير أن الرد بالنس��بة للمراقبين ف��ي أمريكا كان 
مهي��ًن ج��دًا إلدارة الرئي��س جو باي��دن واعتبروا 
أن الصين تس��تغل ضعف تل��ك اإلدارة وتمارس 
ضغوطها وعملياتها التجسس��ية في الوقت الذي 
يتهم الحزب الجمهوري بايدن بأنه لديه عمليات 
مشبوهة مع الصين بعد فضائح »الب توب« ابنه 

هانتر.

 وهذا يقودنا إلى أن هناك خلاًل في سياسات البيت 
األبيض، فال يمكن أن تم��ر حادثة المنطاد مرور 
الك��رام، فإن من يرمي نظرية المؤامرة على هذه 
الحادثة وأن هناك تنسيقًا مع الجانب الصيني وأن 
م��ا قامت في واش��نطن مجرد »مس��رحية« فهذا 
يعني أن جميع ما يحدث على مس��توى العالم هي 
مؤامرة، وهذا الحديث خ��رج عن نطاق العقالنية 

في الطرح.
إن ما جرى في واشنطن من قبل الصين هي إهانة 
إلدارة البيت األبيض والدفاعات الجوية األمريكية 
التي تس��مي نفس��ها هي األفضل على مس��توى 
العالم، فالمنطاد كانت رسالته واضحة بأن بكين 
قادرة على الوصول إلى واشنطن فهذه المرة كان 
منطادًا يحم��ل أجهزة التجس��س وال تعلم المرة 

القادمة ماذا سيكون منطادًا لقنابل نووية! 

 البيئة االقتصادية 
األفضل دائمًا في البحرين

يتب��ادر للذهن في كثير من األحيان س��ؤال، ماذا نس��تفيد من ما 
يس��مى باالس��تثمارات األجنبية! وما هي هذه االس��تثمارات وهل 

يصنف أي عمل برأس مال غير محلي باالستثمار؟
ودعوني أش��ير إلى نقطة ب��أن هناك اس��تثمارات أجنبية تتحدث 
عن نفسها وال تشكل أي غموض للمجتمع، وتعتبر إضافة نوعية 
لالقتص��اد الوطن��ي، مثل بع��ض المجمعات التجاري��ة والفنادق 
والش��ركات العالمية س��واء في القط��اع اللوجس��تي أو المالي أو 

التقني.
إال أنن��ا نس��مع في بع��ض األحيان مقولة إنش��ائية ف��ي كل خبر، 
عبارة »هذه المش��اريع تقدم إضافة ودعم��ًا للرافد االقتصادي«، 
وفي األخير تجدها مش��اريع مغلقة على نفسها ال يعلم أحد ما هو 

النشاط الذي تقدمه وكيف تقدم هذه اإلضافة المزعومة.
بعض هذه المش��اريع والتي توصف بأنها تضيف شيئًا لالقتصاد 
المحلي ال يتجاوز إسهامها أكثر من أنها توظف شخصين أو ثالثة 
م��ن البحرينيي��ن في وظائف ال تس��من وال تغني م��ن جوع، وهذا 
اإلجراء كرقم لهذه المؤسس��ة األجنبية إنجاز وإضافة في سجالت 
التوظيف ودعم سوق العمل، وإن كانت الوظيفة هامشية والراتب 

من ضمن األدنى في سلم الرواتب.
ف��ي المقابل تحصل هذا »المش��اريع« على امتي��ازات ال تحلم بها 
في الدول المجاورة، مثل الدعم، وقود مدعوم، رس��وم وضرائب ال 

تذكر، وعدد من تصاريح استقدام عمال أجانب.
هناك إحس��اس من البعض بأن فرض ش��روط على المستثمرين 
س��يكون عذرًا لخروجهم من الس��وق والبحث عن أسواق أخرى، ولو 
افترضنا بأن هذه المشاريع »الزعالنة« ستخرج، أين ستذهب؟ هل 
يعلمون ما هو س��عر الوقود في الدول المجاورة؟ كْم س��يدفعون 
ضريب��ة »ضريبة على رؤوس األموال«؟ ما هو الحد األدنى لألجور؟ 

ما هي نسبة توطين الوظائف هناك؟
أعتقد أن إجابة هذه األس��ئلة كافية لتش��بث وبق��اء أي رأس مال 
مهما بل��غ، فليس هناك تس��هيالت تقدم لرؤوس األموال س��واء 
المحلية أو الخارجية كما في مملكة البحرين، فقط نحتاج أن ندفع 

ببعض القرارات المشابهة للدول المجاورة ولو بنسبة أقل.
فهذه المش��اريع وأصحابه��ا لن يجدوا بيئة أفض��ل، مقارنة بمن 
حولنا، ومن يريد فقط مصلحته الشخصية والمادية دون أن يفيد 
المجتمع والدول��ة فليتفضل ويبحث عن مكان وبيئة مثل مملكة 

البحرين.

 قوة دفاع البحرين.. 
المنظومة العسكرية المتكاملة

لقد اس��تطاعت ق��وة دفاع البحري��ن على مدار نح��و 55 عامًا ومنذ 
تأسيس��ها قبل أكثر م��ن نصف قرن أن ترس��خ الحقائ��ق الدامغة 
ح��ول قدرته��ا الكبيرة واالحترافي��ة في الدفاع عن أم��ن المملكة، 
الس��يما وأن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظ��م، القائد األعلى للقوات المس��لحة، حفظه اهلل 
ورعاه، أس��س قوة الدفاع على قاعدة صلب��ة من الجاهزية والتطور 
والتحديث والتنظيم المتكامل، وفي ظل مس��اندة ودعم حثيث من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه 
اهلل ورع��اه، وهذا ما يظهر جلي��ًا على مدار كل تلك الس��نوات، منذ 
التأس��يس، وتحصده اآلن مملكة البحرين من خالل منظومة القوة 
العسكرية الراسخة والشامخة بكوادرها الوطنية المخلصة والوفية 

والباسلة والتي تقدم األنموذج الراقي في الوالء والفداء.
إن الدول الش��قيقة والصديقة والحليفة لمملك��ة البحرين، لتؤكد 
دائم��ًا م��ن خ��الل تصريح��ات قياداته��ا ومس��ؤوليها المدنيي��ن 
والعس��كريين على حقائق دامغة تتعل��ق بقوة دفاع البحرين وهي 
أنه��ا قوة محترفة وش��ريكة في تعزيز اس��تقرار المنطقة والعالم، 
باإلضافة إلى ما تقوم به من دور اس��تراتيجي فعال وحيوي يشهد 
ب��ه القاصي والداني في اس��تتباب األمن ولذلك نج��د أن الثقة في 
تلك القوة كبيرة جدًا من جميع الدول على مستوى العالم، وبالتالي 
دائمًا هي محل الثقة في إرس��اء دعائم االس��تقرار واألمن الدوليين 

بالتعاون مع دول العالم الشقيقة والصديقة والحليفة.
ولع��ل ما تتميز ب��ه قوة الدفاع، بفضل المتابعة المس��تمرة، من 
صاحب المعالي المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
القائد العام لقوة دفاع البحرين، ما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي 
القائم على مواكبة المسيرة التنموية الشاملة باإلضافة إلى التطور 
الملحوظ في رفع مس��توى الجاهزي��ة القتالية وأن تكون على أهبة 
االس��تعداد من خالل اإللمام بكافة البرامج والخطط االستراتيجية 
العس��كرية في إطار منظومة عسكرية متكاملة تتسم باالحترافية 

والقوة في األداء.
وإذا كان��ت قوة دف��اع البحري��ن ت��ؤدي واجبها األمن��ي والدفاعي 
والعس��كري والقتالي على أكمل وجه، فهي ف��ي الوقت ذاته، ومن 
خ��الل الكوادر الوطني��ة المؤهلة والمحترفة، تب��ذل جهودًا وطنية 
حثيث��ة وكبيرة خاص��ة خالل األزمات التي يمك��ن أن تعتري البالد، 
ولع��ل أزمة جائح��ة كورونا )كوفيد 19( قد كش��فت عن اإلس��هام 
الكبير لقوة الدفاع في الجهود المبذولة من أجل التصدي النتش��ار 
الفيروس ضم��ن فريق البحرين من خالل إس��هامات تميزت بأنها 
على أعلى المس��تويات من االحترافي��ة واإلدارة، كما أن قوة الدفاع 
تضم 5 من أرقى المنظومات الطبية في المملكة وهي المستشفى 
العس��كري، والكتيبة الطبي��ة الميدانية، ومركز محم��د بن خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة التخصصي للقلب، ومستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي، ومرك��ز البحرين ل��ألورام، حيث تقدم الخدم��ات الطبية 

والعالجية والوقائية المتميزة.
إن م��ا تقوم ب��ه قوة دفاع البحري��ن من جهود كبي��رة وحثيثة في 
الدف��اع عن أمن وس��المة مملك��ة البحرين ألمر يبع��ث على الفخر 
واالعتزاز بتلك المنظومة العس��كرية القوية والمحترفة والشامخة 
والت��ي دائمًا تحرص على مواكبة التطوي��ر والتحديث بما يجعلها 

في طليعة القوات المسلحة المتميزة على مستوى العالم.

أين شبكة الصرف الصحي لمجمع 537؟
إن م��ن أهم المش��اريع الخاصة بالبني��ة التحتية التي يج��ب أن توفرها الدولة 
للمواطنين، هي مش��اريع ش��بكة الصرف الصحي، وذلك لما له��ذا األمر من أثر 
بالغ على صحة اإلنسان، وس��المة المواطنين وسالمة منازلهم. فتأخير الصرف 
الص��رف الصحي ألي منطقة جاه��زة إلقامة مثل هذه المش��اريع الحيوية فيها، 
يعن��ي المزيد من المصروفات المتكررة، س��واء أكانت م��ن طرف المواطنين أو 
من طرف الوزارة، إضافة لتأثير ذلك على سالمة المباني والمنازل من التصدع.
نحن نعلم مدى الضغط الذي يقع على عاتق وزارة األش��غال، وعلى عاتق إدارة 
تش��غيل وصيانة الصرف الصح��ي بالوزارة تحديدًا، إذ إن هذه اإلدارة مس��ؤولة 
مس��ؤولية تامة عن كل شبكات الصرف الصحي في البحرين، وعليه فنحن نقدر 
حجم الضغوطات التي تش��كلها هذه المشاريع الحيوية على عاتق هذه اإلدارة، 
وم��ع ذلك، فإن��ه يجب أن تكون هن��اك خطط واضحة ج��دًا، وجدولة عادلة في 

تقديم بعض المناطق القديمة، على مناطق أخرى جديدة.
لدينا اليوم أحد المجمعات الس��كنية في المحافظة الش��مالية، وهو مجمع 537 
ف��ي منطقة بني جم��رة الجديدة، والمحاذي��ة لمنطقتي القريَّ��ة والمرخ، حيث 
يعان��ي أهله من عدم وجود ش��بكة صرف صحي لمنازله��م. فحين طالب أهالي 
هذا المجمع قبل نحو 15 عامًا بإنش��اء ش��بكة للصرف الصحي لمجمعهم، على 

اعتب��ار أن كل المنازل القابعة فيه، هي منازل حديث��ة، أخبرتهم الوزارة وقتها 
بأنه يجب أن تكون غالبية المنازل في ذات المجمع مشيَّدة كشرط إلنشاء شبكة 
للص��رف الصح��ي. اليوم، بل وبعد س��نوات كثيرة مضت، ف��إن حوالي 97% من 
األراضي تم بناؤها بالكامل، وعليه، فقد انتفى العذر الذي ساقته وزارة األشغال 

وقتها.
يعتبر مجمع 537 بالش��مالية، من المجمعات الجديدة القديمة، حيث ستقترب 
بع��ض المنازل من إكمالها العش��رين عامًا، وما زال أهاليها يطالبون بإنش��اء 
ش��بكة للصرف الصحي لمنازلهم، خاصة حين ي��رون أن بعض المناطق األخرى 
والت��ي هي أكثر حداثة منها، من حيث اإلنش��اء، ومع ذلك فقد تم عمل ش��بكة 
صرف صحي لهم، بينما مازالوا يراوحون مكانهم، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل، 
وهو أن تكون هناك عدالة في جدولة مشاريع الصرف الصحي، وتقديم الطلبات 

حسب معايير األقدمية، وبعض األمور الفنية واالعتبارية.
فهل س��تبدأ وزارة األش��غال بإعطاء »المجمع المنس��ي« حقه ف��ي أن تكون له 
ش��بكة للصرف الصحي كبقية المناطق؟ أم سينتظرون ذات المدة حتى تتصدع 
منازلهم؟ نرجو أن نحصل على اإلجابة الشافية والوافية من اإلخوة الكرام بإدارة 

تشغيل وصيانة الصرف الصحي، وأن يعطوا أهالي المجمع تطمينات جيدة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»درة البحرين« تنّظم نشاطًا 
رياضيًا وصحيًا لموظفيها

اليوم  ضمن فعاليات 
الرياض��ي لهذا العام 
نظم��ت درة البحرين 
نشاطًا رياضيًا وصحيًا 
لموظفيه��ا بمنتج��ع 

درة البحرين. 
مش��اركة  وج��اءت 
باليوم  البحري��ن  درة 
به��دف  الرياض��ي 
الموظفي��ن  تش��جيع 
االهتم��ام  عل��ى 
البدن��ي  بالجان��ب 
باإلضاف��ة  والصح��ي 
ه��ذا  تعزي��ز  إل��ى 

المفه��وم لم��ا ل��ه م��ن 
تأثير على إنتاجية الموظف.

وأش��ادت مدير إدارة الموارد البش��رية والخدمات المس��اندة 
بشركة درة البحرين لولوة موسى بالجهود التي تبذلها اللجنة 
األولمبية كل عام في تنظيم هذه الفعالية وعلى رأسها سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس 
األعل��ى للش��باب والرياضة رئي��س الهيئة العام��ة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية، والدور الفعال الذي تقدمه في إيصال 

رسالة مهمة للمجتمع البحريني وهي أهمية صحة الفرد.
وأك��دت أن درة البحري��ن تول��ي اهتمام��ًا كبي��رًا بالجان��ب 
االجتماعي والحيات��ي للموظفين لما له أهمية كبيرة في رفع 

اإلنتاجية لفريق العمل بالشركة.

لولوة موسى

»إبراهيم خليل كانو« توقع 
اتفاقية توزيع مع إطارات دافانتي

أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، الشركة الرائدة في قطاعات 
ع��دة بالبحري��ن ع��ن تعاونها التج��اري مع إط��ارات دافانتي 
لتصب��ح الموزع الرس��مي لإلطارات ف��ي المملك��ة، إذ تعتبر 
إط��ارات دافانتي تابع��ة لمجموعة إط��ارات أوك ومقرها في 
المملكة المتحدة، التي تأسست في عام 2015، وهي متوفرة 

في أكثر من 70 دولة.
وت��م توقي��ع االتفاقية، بحض��ور مدير مبيع��ات دافانتي في 
الشرق األوسط وأفريقيا، نجيب شختورة ، والمدير األول لقسم 
اإلطارات س��اي كريش��نا ديباك بوثوال، ورئيس العمليات في 

شركة إبراهيم خليل كانو، ستيفان مونش.

 »عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين« 
و»الحكمة للمتقاعدين« تحتفيان باليوم الرياضي

شاركت مؤسس��ة مركز عبداهلل بن 
وجمعية  الوالدي��ن  لرعاي��ة  خال��د 
الحكم��ة للمتقاعدي��ن ف��ي الي��وم 
أهمي��ة  منطل��ق  م��ن  الرياض��ي، 
الرياضة على صح��ة الفرد ولتعزيز 
مفهوم الصحة العامة في المجتمع 
بمشاركة عدد من منتسبي المركز 

وأعضاء الجمعية وعوائلهم.
م��ن  العدي��د  االحتف��ال  وتخل��ل 
البرامج الممتعة واأللعاب الش��يقة 
ابتداًء من المش��ي إلى كرة الس��لة 
التتاب��ع  وس��باق  الق��دم   وك��رة 
»الس��كينة«،  الش��عبية  واأللع��اب 
المؤسس��ات  م��ن  عدد  ومش��اركة 
كمرك��ز الح��راك الدول��ي وجمعية 
الصداق��ة للمكفوفين ودار الكرامة 
زاوي��ة  وتخصي��ص  االجتماعي��ة، 

لع��رض منتج��ات األس��ر البحرينية 
المنتجة، كما شارك مجموعة كبيرة 
م��ن المتقاعدين والمتقاعدات من 

منتسبي المركز والجمعية.

 وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة 
مرك��ز عب��داهلل ب��ن خال��د لرعاي��ة 
الوالدين سعيد السماك على أهمية 
اليوم الرياضي الوطني لنشر الوعي 

بأهمي��ة الرياضة لما له��ا من أثار 
إيجابية لصحة األفراد والتي تسهم 
في توعية المجتمع البحريني التباع 

نمط حياة صحي.

الفرع الثاني من »مطاعم 
الرومانسية« في البسيتين

أبرمت ش��ركة مطاعم الرومانسية عقدًا اس��تثماريًا مع نادي 
البس��يتين البحريني الثقافي والرياضي، الفتتاح الفرع الثاني 
من سلس��لة مطاعمها في مملكة البحرين، وتحديدًا بمنطقة 
البس��يتين، وذل��ك بع��د النج��اح المبه��ر لفرعه��ا األول في 
البحرين، حيث حضر توقيع العقد ممثلون عن ش��ركة مطاعم 

الرومانسية ونادي البسيتين.
وجرى االتفاق ضمن لقاء رسمي بين الطرفين في مقر النادي، 
حيث وقع االتفاقية كل من ممثل شركة مطاعم الرومانسية، 

ورئيس مجلس إدارة نادي البسيتين يحيى المجدمي.
وأعرب ممثل ش��ركة مطاعم الرومانس��ية ع��ن فخره بتعزيز 
مطاعم الرومانس��ية على خارطة االس��تثمارات في البحرين، 
خصوصًا بعد النجاح المبهر لفرع توبلي الذي القى استحسانًا 
من المهتمين بتجربة األكالت الشعبية السعودية، حيث لمع 
اس��م مطاعم الرومانس��ية في البحرين جنبًا إلى جنب مع أبرز 
المطاعم التي تقدم أصناف��ًا خليجية وعربية منذ اليوم األول 

الفتتاحه بعام 2018 وحتى اليوم. 
وأضاف: »َنِعد عشاق مطاعم الرومانسية في البحرين بتقديم 
األفض��ل لهم عبر توس��ع اس��تثماراتنا ف��ي كاف��ة المناطق 
المرجوة وتحس��ين خدماتنا بشكل مس��تمر، ونتطلع في هذا 
الفرع إلبراز ُخالصة جهدنا التي دأبنا على اس��تمراريتها حتى 

أصبحت الجودة أهم معاييرنا«.
من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة نادي البس��يتين الثقافي 
والرياض��ي بانضم��ام مطاع��م الرومانس��ية الش��هيرة إل��ى 
اس��تثماراتها الهادف��ة إلى خدم��ة أهالي منطقة البس��يتين 
والمحرق بش��كل عام، إذ تأتي هذه الفرصة تتويجًا لتطلعات 
األهالي في افتت��اح المزيد من النقاط التجارية والخدمية في 
المنطق��ة، وقد أع��رب الطرفان عن خال��ص امتنانهما لهذه 
االتفاقية، متمني��ن المزيد من التوفي��ق واالزدهار للطرفين 

في خدمة الصالح العام.

 »Beyon« تقيم أنشطة رياضية 
احتفااًل باليوم الرياضي البحريني

نظمت شركة Beyon، الشركة األم لشركة بتلكو 
وش��ركات Beyon الرقمية، عددًا من األنش��طة 
الرياضية ألعضاء فريقها احتفااًل باليوم الرياضي 
البحرين��ي، حيث تضمنت األنش��طة التي أقيمت 
على مدار يومين في مقر شركة Beyon بالهملة، 
بطولة رياض��ة الب��ادل ومجموع��ة متنوعة من 

جلسات اللياقة البدنية.
 ،»Centraal« يذكر أن جميع األنشطة أقيمت في
مركز موظفي الش��ركة الذي ت��م تجديده مؤخًرا 
في الشركة، ويضم مجموعة واسعة من المرافق 
من الدرجة األولى، بما في ذلك ملعبين حديثين 

لرياضة البادل.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لالتصال المؤسس��ي 
واالس��تدامة في »Beyon« الش��يخ بدر بن راشد 
آل خليف��ة: »تركز ش��ركة Beyon عل��ى رفاهية 
فري��ق العمل وتعزيز بيئة صحية لهم، مما يؤثر 
بشكل مباشر على زيادة إنتاجية الفريق والصحة 
العامة. ونظرًا لدعمنا المس��تمر لليوم الرياضي 
البحريني قمنا بتنظيم أنشطة ترفيهية تتناسب 

م��ع جميع مس��تويات اللياق��ة البدنية لتش��جيع 
الجميع على المشاركة، ومنحهم فرصة لالجتماع 
م��ع زمالئه��م في أج��واء مرحة«. وأض��اف قائاًل: 
»م��ن خالل ترتيب األنش��طة على م��دار يومين، 
فقد تمّكن أعضاء الفري��ق من تخصيص الوقت 
للمشاركة خالل ساعات العمل الرسمي، من دون 

التأثير على مهامهم الوظيفية«.
وبعد يوم حافل من الجوالت، حصل علي الديلمي 
وعلي العط��ار على المرك��ز األول ف��ي البطولة، 
بينما حص��ل محمد الرئيس وعلي عبد الحس��ين 
على المركز الثاني، كما وتّم منح الفريقين جوائز 

قيمة نظير فوزهم في البطولة.

 »إي إم بيست«: ثبات تصنيف 
القوة المالية لـ»البحرين الوطنية للتأمين«

أعلن��ت ش��ركة البحري��ن الوطني��ة 
للتأمي��ن »bni«، ش��ركة التأمي��ن 
الرائ��دة في البحري��ن، أن وكالة إي 
إم بيس��ت قد منحتها تصنيف القوة 
)جي��د( وتصني��ف   ++ B المالي��ة 
 bbb« ائتمان اإلصدار طويل المدى
+« )جي��د( م��ع نظ��رة مس��تقبلية 

»مستقرة« لكال التصنيفين.
ق��وة  التصني��ف  ه��ذا  ويعك��س 
 ،bni الميزاني��ة العمومية لش��ركة
واألداء التش��غيلي الق��وي، واإلدارة 
المؤسس��ة.  لمخاط��ر  المناس��بة 
وتأخذ التصنيفات في االعتبار أيضًا 
القوة المالية للش��ركة األم، شركة 
 ،)BNH( القابضة  الوطنية  البحرين 
االس��تراتيجية  ألهميته��ا  نظ��رًا 

للمجموعة.
لق��وة  الوكال��ة  تصني��ف  ويدع��م 
الميزانية العمومية للش��ركة رأس 

مالها المعدل حسب المخاطر، حيث 
 Best’s Capital تم قياسه بواسطة
Adequacy Ratio BCAR، وال��ذي 

يعتبر حاليًا من أقوى المعايير. 
ومن المتوق��ع أن يظل هذا التقييم 

دون تغيي��ر في الس��نوات القادمة 
بس��بب قدرة الش��ركة عل��ى تزويد 
رأس المال الداخلي ل� bni، وسيولة 
والمحفظ��ة  القوي��ة،  الش��ركة 
االس��تثمارية المتنوعة بشكل جيد 

حسب فئة األصول.
وقال��ت الرئيس التنفيذي لش��ركة 
إيمان  للتأمي��ن  الوطنية  البحري��ن 
مجل��ي: »إن اإلدارة س��عيدة به��ذا 
التصنيف االئتماني حيث يؤكد على 
أداء bni القوي لألرباح التش��غيلية، 
الس��وق  ف��ي  القوي��ة  ومكانته��ا 
البحريني كش��ركة رائدة في تأمين 
السيارات والتأمينات العامة، والتي 
تمتلك عالمة تجارية قوية وسمعة 
طيبة في الس��وق المحلي، مدفوعة 
بمعايي��ر عالية في خدم��ة العمالء 

وشبكة توزيع قوية. 
كما يؤكد التصنيف وهو أعلى نسبة 

حصلت عليها ش��ركة تأمين محلية 
مملوك��ة من قبل ش��ركة أم محلية 
والتي تس��تثمر موارده��ا وأعمالها 
بشكل أساسي في السوق البحريني، 
 bni عل��ى الق��وة المالي��ة لش��ركة
بالتزاماتها  الوف��اء  عل��ى  وقدرتها 

قصيرة وطويلة األجل. 
وقال��ت: »تتمث��ل مهم��ة bni في 
الحف��اظ عل��ى حصتها التنافس��ية 
في الس��وق من خ��الل التركيز على 
الج��ودة، وريادة الخدم��ات الرقمية 
للعمالء،  تجرب��ة  أفض��ل  لضم��ان 
وتعزيز االبتكار لتطوير حزم شاملة 
من الخدمات والمنتجات التي تلبي 
احتياج��ات العمالء، وضم��ان أعلى 
المس��تويات ف��ي حماي��ة بيان��ات 
العمالء وخصوصيتها وفقًا لقوانين 

وأنظمة البحرين«.

إيمان مجلي

 »GPS« توقيع اتفاقية شراكة بين 
لصناعة تركيبات األسنان و»فايتل ساينس«

وقعت ش��ركة »GPS« العالمية لصناعة األسنان عقد ش��راكة مع مركز فايتل 
س��اينس، وتم على هام��ش حفل التوقي��ع اعتماد حمود الكحالن��ي طبيبًا لدى 

الشركة.
وفي ه��ذا الصدد، ألقى الرئي��س التنفيذي لش��ركة »GPS« لصناعة تركيبات 
األس��نان رش��يد الحلواني كلمة قال فيها: »نحتفل اليوم بتتويج عالقة الشراكة 
مع مركز فايتل س��اينس والتي استمرت على مدار عام ونصف العام، مؤكدًا أن 

الشراكة مع الناجحين تخلق قوة وترتقي بجودة المنتج«.
وأض��اف »إن العم��ل بيننا وبين فايتل س��اينس أتى في ظل الرغب��ة المتبادلة 
والحل��م المش��ترك، لذا فإن وجودنا معًا يش��كل نقطة التق��اء لخطوط أحالمنا 
وتوحي��د أهدافنا، وه��و بداية لنجاحات وخطوات إلى األم��ام في مجال تركيبات 
األس��نان«. وأوض��ح أن: »أولويتن��ا هي إرض��اء العميل، وجودة المنت��ج معيارنا 
األساس��ي، وقد تعزز ذلك من خالل ش��راكتنا مع مركز فايتل التي توجت اليوم 
بتوقي��ع عقد الش��راكة، آم��اًل بأن يك��ون اللقاء المقبل لس��رد النجاح��ات التي 

ستحققها هذه الشراكة«.
 وأك��د قائ��اًل: »بأن االبتس��امة، الس��عادة، األس��نان تعتبر أق��دس الصناعات 
لتأثيره��ا على روح اإلنس��ان قبل جس��ده، إذ يبدأ الش��خص في تخي��ل الصورة 
النهائية قبل الذهاب إلى طبيب األسنان لعمل التجميل، ثم يرسم معالم شكله 
الجديد، وحين يحصل على ابتس��امة مميزة يرتفع معه هرمون الثقة إلى أعلى 
درجاته، مس��تدركًا »لذلك البد أن يك��ون المنتج بأعلى مواصفات الكفاءة، كما 
ونختار ش��ركاء النجاح بعناية، مؤكدًا في ذات الوقت، أننا نبذل جهودًا مستمرة 

لتعزيز منظومة التطور والبحوث«.
ب��دوره، أعرب المدير التنفيذي لمركز فايتل س��اينس خالد العتيبي عن ش��كره 
لمركز جي ب��ي إس على هذا التعاون المثمر، قائ��اًل: »بأن العالقة التي نبحث 
عنها مع ش��ركائنا في قطاع تجميل األس��نان هي عالق��ة تكاملية بين طرفين 
بحيث تأتي مخرجات الشراكة لتلبية تطلعات كثيرين، وتكون مواكبة للتطورات 
الموجودة بالسوق، مردفًا، لمسنا في مركز GPS الجودة وإخراج المنتج بالشكل 

الذي يساعد األطباء في عملهم، وهذا قلما نجده في مكان آخر«.
إلى ذلك، قال حمود الكحالني: »العميل دائمًا يبحث عن الجمالية مقابل القيمة 
الت��ي يدفعه��ا، وإذا نجحت الش��ركة المصنع��ة في ذلك فس��يكون هناك تغير 
حقيقي، وهدفنا هو أن تكون لنا بصمة في السوق بعد هذه الشراكة الناجحة«.
وأضاف المدير التقني لش��ركة جي بي إس العالمية لألس��نان مهند عبد الجواد 
قائاًل »نحن فخورون بهذه الشراكة والتي جاءت بعد عمل ونجاح طوال ما يقارب 
الع��ام ونصف، تخللها عمل فني وس��ريري مع الدكتور حم��ود الذي أثبت كفاءة 

وجدارة تجعلنا نرفع له القبعة«.
وبين أن الش��راكة بين معمل يملك القدرة والج��ودة مع عيادات تتميز بالخبرة 
الس��ريرية البد أن تكون ش��راكة ناجحة، وأكد بأن الثقة ف��ي النجاح يحتاج إلى 
حرص شديد وجودة في المخرجات متمنيًا بأن يكلل اهلل هذه الشراكة بالنجاح.
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جهود بارزة لصندوق العمل »تمكين« في تنمية الكوادر 
البشرية وتأهيل العناصر الوطنية. 
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

بريطانيا والحرس الثوري اإليراني
من��ذ أكثر من عام والمؤسس��ات البريطانية س��واء كانت مجلس العموم 
أو المس��ؤولين في الحكوم��ة البريطانية يصرحون أنه��م بصدد تصنيف 

الحرس الثوري اإليراني على أنه منظمة إرهابية!!
وال��كل كان يش��كك، فالعالق��ة البريطاني��ة اإليراني��ة وثيق��ة دعك من 
التصريح��ات المعادية أو الس��لبية س��واء منها التاريخي��ة أو المعاصرة، 

فالواقع شيء مختلف.
ول��و تابعت التصريحات طوال العام الماض��ي لظننت أن تصنيف الحرس 
الث��وري اإليراني منظمة إرهابية قرار آٍت ال محالة فهناك قناعة تامة لدى 
كل البريطانيين بأن هذه المنظمة إرهابية فعلى س��بيل المثال ال الحصر 
أعل��ن المدير العام لفرع المخابرات البريطاني��ة M15  كين ماكالوم  أن 
الح��رس الثوري اإليراني تآمر الغتيال أو اختطاف أش��خاص يعيش��ون في 

بريطانيا في 10 مناسبات على األقل في عام 2022.
كما اتهم��ت أجهزة األم��ن البريطانية الحرس الث��وري اإليراني بتهديد 
الصحفيي��ن العاملين في قناة “إيران انترناش��يونال” ومقرها لندن، األمر 

الذي استدعى نشر الشرطة المسلحة في مكاتبها. 
وف��ي منتصف الش��هر الج��اري، أعلن وزي��ر الخارجي��ة البريطاني جيمس 
كليفرلي أن بالده ستس��حب س��فيرها من إيران مؤقت��ًا في أعقاب إعدام 
المواط��ن البريطان��ي اإليراني علي رض��ا أكبري، مضيف��ًا أن لندن تبحث 
اإلج��راءات األخرى التي يمك��ن أن تتخذها ضد طه��ران. »صحيفة ميدل 

ايست«.
هذه ثالث مؤسسات حكومية بريطانية )الخارجية والداخلية والمخابرات( 
تص��رح باألعم��ال اإلرهابية التي يرتكبه��ا الحرس الث��وري اإليراني على 

األراضي البريطانية أو من داخل إيران وتمس مواطنين بريطانيين.
أم��ا مجلس العموم البريطاني فقد وافق باإلجماع -وهذا نادرًا ما يحدث- 
عل��ى اقتراح بتصنيف الحرس الث��وري اإليراني منظمة إرهابية، فمن بقي 
إذًا؟ ال أح��د.. فالحكومة والش��عب البريطاني متفق��ان أن الحرس الثوري 

اإليراني منظمة إرهابية »بالرغم أنها من البديهيات«.
وفجأة أوقفت الحكومة البريطانية خطة لتصنيف الحرس الثوري اإليراني 
منظم��ة إرهابية بس��بب مخاوف من أن ه��ذه الخطوة قد تض��ر بقنوات 

االتصال الدبلوماسية بين لندن وطهران!!!!
وقال مصدر لصحيفة التايمز البريطانية: “لدى مس��ؤولي وزارة الخارجية 
مخاوف حقيقية بش��أن التصنيف ألنهم يري��دون الحفاظ على اتصاالتهم 

مع طهران”.
وأضاف أن »وزارة الداخلية والحكومة على نطاق أوسع، تدعم هذه الخطوة 
وكان م��ن المفت��رض أن يت��م حظر الح��رس الثوري اإليران��ي اآلن، لكن 

العملية برمتها قد توقفت حاليًا”.
وقال متحدث باس��م حكومة المملكة المتح��دة: “بينما تحتفظ الحكومة 
بقائم��ة المنظمات المحظ��ورة قيد المراجعة، فإنن��ا ال نعلق على ما إذا 

كانت منظمة معينة يتم النظر فيها أم ال”.
وكان من ش��أن الحظر المقترح أن يجعل عضوية الحرس الثوري اإليراني 
أو حض��ور االجتماع��ات الداعمة له غي��ر قانونية في المملك��ة المتحدة، 

ويعيق قدرته على جمع األموال في البالد.
فه��ل هذا هو الس��بب؟ ه��ل الخارجي��ة البريطانية ال تري��د إعاقة عملية 
التمويل التي تجري على أراضيها وتحت سمعها وبصرها؟ وال تريد إعاقة 
االتص��االت التي تجري مع اإلرهابيين اإليرانيين؟ خاصة وأنها في روايتها 
لم تنكر أنه منظمة إرهابية لكنها تبرر أنها راغبة في اس��تمرار التواصل 

معه!
الخالصة عل��ى الخارجية البريطاني��ة أن تبحث عن حبكة أق��وى لروايتها 
فالتصريح كان مدعاة للس��خرية، خاصة وأن »سايمون شركليف« السفير 

البريطاني عاد للعمل في طهران األسبوع الماضي.
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تجمع لعشرات سيارات 
 الدليفري في ألمانيا 

أمام عنوان وهمي

انتش��ر مقطع فيديو ألحد العاملين في مطعم 
في ألمانيا على وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
وهو يش��رح ما حصل معه والعشرات غيره من 

»مزحة ثقيلة«.
ووثق الش��اب العربي »مقلب��ًا« تعرض له مع 
عدد كبي��ر من عمال خدم��ة توصيل األطعمة 
خالل تجمعهم بالوقت نفسه أمام عنوان أحد 
المن��ازل في مدينة ألمانية ليتبين لهم جميعًا 
أن��ه عن��وان وهمي حدده ش��خص عن��د طلبه 

وجبات من عدة مطاعم في مدينة هامبورغ.
وقال الش��اب إن ش��خصًا مجهول الهوية  طلب 
من 100 مطع��م وجبات عش��اء، وأخبرهم أنه 
سيدفع لهم عند الوصول إلى المنزل، لكن عند 
قدوم عمال التوصيل لتسليم الوجبات تبين أن 

العنوان وهمي.
ويظه��ر في الفيديو توقف عدد من الس��يارات 
وسط الش��ارع إليصال الطلبات لصاحبها، قبل 

أن يتبين أن األخير قام بمقلب سخيف.
وأثار الفيديو تفاعاًل بين النش��طاء على مواقع 
التواص��ل االجتماعي الذي��ن تعجبوا من مثل 
ه��ذا التص��رف، متهمين م��ن ق��ام بالمزحة 

الثقيلة بأنه مريض نفسي يجب أن يتعالج.

شركة صينية ُتكافئ موّظفيها بجبٍل من النقود
قّدمت ش��ركة صينية مكافأة لموظفيها بطريقة 
مبتكرة، حيث شّيدت جباًل من النقود التي وزعتها 

على الموظفين في مراسم احتفالية.
وتل��ك الش��ركة ه��ي “هين��ان ماي��ن” لصناع��ة 
الرافعات ف��ي الصين، حيث حقق��ت العام 2022 
مبيعات هائلة. كما بلغت أعلى مس��توياتها على 
اإلطالق منذ تأسيس��ها، وفقًا لصحيفة »جيمييان 

جلوبال« االقتصادية الصينية.
وق��ررت الش��ركة تقدي��م مكافأة ممي��زة لطاقم 
موظفيها، فنظمت حف��اًل، ووضعت على المنصة 
جباًل من األوراق المالي��ة التي قدرت قيمتها ب� 8 

ماليين دوالر.
وخالل التوزيع، طلبت الشركة من الموظفين جمع 

مكافآتهم بأنفسهم.

 »مستر وايت«.. طريقة مبتكرة
لتعليم األطفال اللغة اإلنجليزية بمصر

بفكرة خ��ارج الصن��دوق، ابتكر م��درس مصري 
طريق��ة جدي��دة وفري��دة لتعليم طالب��ه اللغة 

اإلنجليزية بسهولة.
مدرس اللغة اإلنجليزية طارق عبدالفتاح بدأ في 
اس��تخدام ش��خصية خيالية من اختراعه لتيسير 
العملية التعليمية على طالبه، حيث يظهر داخل 
الفصل طول م��دة الدرس مرتديًا ش��عرًا وذقنًا 
باللون األبيض. كما يعتم��د أيضًا المعلم على 
أنش��طة تعليمية وحركية أخرى لتعليم الطالب 
اللغة. وكشف المعلم المصري ل�»العربية نت«، 

عن تأثي��ر طريقته اإليجابي عل��ى طالبه قائاًل: 
ش��خصية مس��تر وايت القت تفاع��اًل كبيرًا من 
الط��الب ليس فقط في تعل��م اللغة اإلنجليزية 
فقط وإنما في غرس قي��م أخالقية أيضًا كونها 

شخصية من نسج الخيال وهم ال يعرفونها.
من جانبهم أش��اد بعض طالب األس��تاذ طارق 
بفضل هذه الطريقة، قائلين إن اللغة اإلنجليزية 
أصبحت غاية في السهولة بالنسبة لهم بفضل 
طريقت��ه المبتكرة، كما أصبحوا ينتظرون درس 

اللغة اإلنجليزية بفارغ الصبر.

 عقار من بذور الكرفس 
يقي من السكتات الدماغية

أكد فريق من العلماء في دراسة حديثة 
أن دواًء مصنوع��ًا من بذور الكرفس 

ف����رص  يع��زز 
في  لتع������ا ا
السكت�ة  من 

الدماغية.
وأثبت�����������ت 

كان  أن��ه  التج��ارب 
لدى المرضى الذين أعطوا دواء بذور الكرفس أعراٌض عصبيٌة 
أقل ح��دة ومهارات عقلي��ة أفضل من أقرانه��م الذين تلقوا 
 Baixue Jia العالج الوهمي. وقال المؤلف المش��ارك الدكتور
من مركز الصين الوطني للبحوث السريرية لألمراض العصبية 
في بكين: »هذه هي التجربة األولى إلظهار فائدة اس��تخدام 
دواء يحمي الدماغ من التلف الناجم عن نقص األكس��جين في 
أنس��جة المخ«، موضحًا أنه »تم إعطاء الدواء للمرضى الذين 
يعانون من السكتة الدماغي��ة الحادة الذي��ن كان��وا يتلقون 

العالج أيضًا الستع��ادة تدفق الدم إلى الدماغ«.
 وأض��اف الباحث، أن المرضى الذين تلقوا بوتيل فثاليد كانت 
لديه��م أع��راض عصبية أقل حدة وحالة معيش��ية أفضل في 
90 يومًا بعد الس��كتة الدماغي��ة مقارنة بأولئك الذين تلقوا 
ال��دواء الوهمي، إذا ت��م تأكيد النتائج في تج��ارب أخرى فقد 
ي��ؤدي ذلك إلى مزيد من الخيارات لعالج الس��كتات الدماغية 

التي تسببها الجلطات.

 ناصر بن حمد 
 في ذكرى تأسيس قوة

الدفاع: »آمر يابو سلمان 
وابشر بالسعد« 

نش��ر س��مو اللواء الركن الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة مستش��ار األمن الوطن��ي قائد الحرس 
الملكي، أبياتًا ش��عرية بمناسبة ذكرى تأسيس 
قوة دفاع البحرين ال�55، أرفقها بصورة شخصية 

لسموه مرتديًا بزة عسكرية، تقول:

»آمر يابو سلمان وابشر بالسعد

وان جا االمر لبت جميع جنودنا

دفاعنا عرين والحاكم االسد

واذا زأر تزأر جميع اسودنا

دون البلد والشعب وحدود البلد

ناقف وحنا ماتبيح سدودنا«

طفل يبصر النور ومانع الحمل في كفه!
وضع��ت المواطن��ة األمريكية فيوليت كوي��ك من والية أيداهو طفله��ا على الرغم من 
استخدامها لوسائل منع الحمل، حيث أنجبت فيوليت البالغة من العمر 20 عامًا طفلها 
على الرغم من اس��تخدامها لوس��ائل منع الحمل »اللولب الرحمي«، وأبصر الطفل النور 
ممس��كا بيده اللول��ب كالمنتصر. وفي مقطع فيديو نش��ر عل��ى »Tik Tok«، وتجاوزت 
مشاهداته 22.8 مليون مشاهدة، ظهر الطفل الرضيع رودي حاماًل بيده اللولب الرحمي 
وس��ط ذهول الطاقم الطبي. وقالت كويك إنها عانت من التعب واإلعياء لعدة أس��ابيع 
األم��ر الذي دفعها إلجراء اختبار للحمل، ولم تصدق األم��ر عندما رأت أن النتيجة كانت 

إيجابية وأعادت االختبار ست مرات وأسفرت جميعها عن ذات النتيجة.
وأضافت كويك أنها وزوجها لم يخططان إلنجاب طفل، نظرا لصغر سنهما فهما يبلغان 

من العمر 20 عامًا وتزوجا منذ عام فقط.
ووفق��ا لجمعية تنظيم األس��رة األمريكية فإن نس��بة نجاح اللولب ف��ي منع الحمل هي 

99%، ما يعني أن امرأة من كل 100 امرأة يحملن على الرغم من استخدام اللولب.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/06/watan-20230206.pdf?1675658430
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1050221
https://alwatannews.net/article/1050184
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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كانت محطة ماسبيرو زمان تذيع خطابا لك أعتقد أنه في بداية الستينيات، 
كانت جودة المادة المعروضة عالية سمحت لي أن أتأمل أناقتك، ومن بين 

تفاصيل كثيرة توقفت عند المنديل الذي يزين جيب البدلة العلوي.
ال أعـــرف طبيعـــة المهـــارة التـــي يتطلبهـــا تطبيـــق المنديل بحيـــث يطل من 
جيـــب جاكيت حضرتك العلوي كسلســـلة أهرامات متناســـقة، لكن ما أعرفه 
أن المنديـــل القمـــاش وارد مصانـــع المحلـــة الكبرى وقد انقرض مـــن حياتنا، 
ونعيش اآلن زمن المناديل الورقية. المناديل الورقية عملية جدا وحضرتك 

تعرف ذلك، لكنها تخلو من العاطفة التي كانت تعبئ المناديل القماش.
أنـــا شـــخصيا أرى فيهـــا عالمة مميزة لزمـــن اندثر، تلك المناديـــل التي كانت 
قطعـــة اكسســـوار رجالـــي وحريمـــي جديـــرة باالحتـــرام، والمصنوعـــة مـــن 
القطـــن أو الحريريـــة المزينة بفصوص من الماس، قطع نقشـــت عليها فنون 
وزينـــت بالحـــروف األولى وتعطرت برائحـــة من نحب على ســـبيل الذكرى، 
مـــن أين للمناديل الورقية بشـــحنة العواطف التي تنثرهـــا المناديل القماش 
وهي ترفرف في اللحظات التي ُوِدع واســـُتقبل بها الحبايب في المطارات 
والموانئ، أين لمناديل الجيب المعطرة الســـحر الذي كان يطل من المناديل 

التـــي كانـــت تتعلـــق بها قبضة أم كلثـــوم وهي تغني، ما الـــذي يمكن أن تدل 
عليـــه رصـــة مناديل ورقيـــة في منزل مـــا مقارنة برصة مناديـــل مكوية في 
الدوالب كدليل على وجود رجل في البيت، ســـمعت جدي وهو يعلن فخره 
باحتفاظه بالمنديل الذي غطى مصافحة عقد قرانه قبل خمسين عاما حتى 
اليوم، وســـمعته يســـأل الحاضرين إن كان جائزا شـــرعا أن يســـتحل أحدهم 

بنات الناس باتفاق يشهد عليه منديل ورق.
يقـــول المنطـــق إن المناديـــل الورقية تشـــبه عصرهـــا، زمن اســـتخدام المرة 
الواحدة، السرعة واإلنجاز والتخفف من بعض المسؤوليات، يحتاج المنديل 
القماش للغســـيل والكي والتطريز والتدقيق عند الشـــراء، يحتاج للمراجعة 
للتخلص من أية عالمات قد تدل على انحراف عن مسار اإلخالص العاطفي، 
يحتـــاج للتأكـــد من قدرته على أن يـــدل على ذوقك ومكانتـــك االجتماعية، 
صداع تم التخلص منه بســـهولة بنوع مناديل لم يعد صالحا لجيب جاكيت 

زعيم يلقي خطابا لكنه يصلح كقناع للتسول. محبتي.

* كاتب مصري

* عمر طاهر

عزيزي الزعيم جمال عبد الناصر

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

للتواصل: 17111483

النظام اإليراني المجرم فقد شرعيته
هنـــاك تناقـــض عميـــق الجذور بيـــن النظام اإليرانـــي والقوانيـــن الدولية، 
ويظهر هذا التناقض بأبشع صوره في معاملة النظام للشعب رجاال كانوا 
أم نســـاء أم أطفاال، فعمليات القمع والقتل والتعذيب والحرب النفســـية 
لم تتوقف منذ أن جاء هذا النظام المجرم، ومن األمور الالفتة أن إيران 
من أكثر الدول التي أدينت على المستوى الدولي وألكثر من مرة بسبب 
مخالفتهـــا القوانين والمواثيـــق الدولية، وارتكابها جرائـــم قتل المدنيين 
الفرديـــة والجماعيـــة، وتهجير األقليات وســـرقة بيوتهم وتدميرها وغير 
ذلـــك مـــن الجرائم التي حرمتهـــا المواثيق الدوليـــة واعتبرتها أعماال ضد 

السالم واإلنسانية.
وردت في المواثيق الدولية أكثر من مادة تدين التعذيب وإساءة معاملة 
المحكومين والموقوفين، فقد ورد بالمادة 5 من اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنســـان مـــا يلـــي: “يجب أال يتعـــرض أي موقـــوف أو محكـــوم للتعذيب 
أو المعاملـــة القاســـية الالإنســـانية أو أي نـــوع من التحقيـــر أو االمتهان”، 
كمـــا حرمـــت التعذيب والمعاملة الســـيئة مواثيق دولية أخـــرى كاتفاقية 
جنيف الثالثة والرابعة، ومع ذلك اســـتمر النظام اإليراني في خرقه تلك 

المواثيق والمعاهدات وتطبيق الوسائل الوحشية في سجونه.

كل العالم يعرف اليوم ان هناك آالفا من الشـــباب والفتيات في ســـجون 
النظـــام اإليراني يعانون جميع أســـاليب التعذيب، وبعضهم لفظ أنفاســـه 
األخيرة ومازالت القافلة تســـير، ولهذا الســـبب تصاعدت الثورة الشعبية 
بعد مقتل مهســـا أمينـــي، وعمليا فقـــد النظام اإليراني المجرم شـــرعيته 
عند الكثير من أبناء الشعب اإليراني ولم تعد معارضته ومحاربته تسير 
بشكل روتيني بطيء، بل ازدادت بقوة وسببت نوعا من الجنون للنظام، 
ما جعل محمد رضا صالحي المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة اإليرانية 
بحكومـــة روحاني يحـــذر من االنهيـــار الداخلي للنظام اإليرانـــي، مطالبا 
بتحديد صالحيات المرشـــد خامنئي بعدما تحول إلى ديكتاتور يتحكم 

في كل شيء.
لقد دقت ساعة الحسم لزوال هذا النظام، ويفترض أن يكون على رأس 
جدول المجتمع الدولي وحشد القوى الالزمة لتحقيق المهمات، فالشعب 
اإليرانـــي حتما مســـتعد لبناء عالقات حســـن جوار وتعايش ســـلمي بعد 

التخلص من نظامه اإلرهابي.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

“اليوم الرياضي” كل يوم
غ فيه الجهات الرسمية واألهلية  ال يمكن أن يمر “اليوم الرياضي” الذي تفرَّ
والخاصـــة ألجلـــك، والذي يجعـــل من صحتك البدنية والنفســـية على قمة 
هـــرم األولويـــات، ال يمكـــن أن يمـــر دون أن يشـــعرك ذلـــك بأهميـــة أن تنال 
الرياضـــة وقتا ولو يســـيرا من حياتك، فتعيد شـــحن طاقتك، وتتحرر من 

قيود الكسل، والرتابة الباعثة على الخمول.
ما أجمل هذا التنوع والعدد الكبير لمختلف أنواع الرياضات التي وضعت 
بشـــكل مجاني في موقع الحدث بمقر حلبة البحرين الدولية؛ لتختار منها 
ما تشـــاء، وتجرب حســـب ميولك الرياضي، وتبدأ مسيرتك الرياضية من 
جديد، فتتصالح مع نفسك، وتجمل مستقبلك، بعيًدا عن مخاطر األمراض 
المزمنـــة التـــي ترتفع معدالتها فـــي بلداننا في ظل الحتميـــة التكنولوجية 
الحديثة التي تجعل الكثيرين متســـّمرين خلف الشاشـــات ساعات طويلًة 

يومًيا.
إيـــاك أن تســـوف وتتأخـــر؛ فقطـــار العمـــر أســـرع ممـــا تتخيـــل، فكـــن ممن 
يختارون أن يكون هناك في حياتهم اليومية مجاٌل للرياضة، واألمر سهل 
جـــدا، فـــكل ما عليـــك هو أن تمـــارس الرياضة التي تحب، حتـــى ولو لمدة 
خمس أو عشـــر دقائق فقط يومًيا، وفي الوقت الذي يناســـبك، كن حازما 
فـــي ضبط نفســـك بالروتين الرياضي اليومي، وســـتجد أنك تقضي نصف 
ساعة، أو حتى ساعًة، أو أكثر دون أن تشعر، فالروتين اليومي دليل على 

التزامك.
إنَّ العوائـــد الصحية والنفســـية للرياضة عديدة، فالجســـم يفرز هرمونات 
أثنـــاء الرياضـــة تبعـــث علـــى الســـعادة والســـرور، إضافـــة إلـــى محافظتها 
علـــى صحتـــك العقليـــة، ويعينـــك على ذلـــك توفـــر العديد مـــن التطبيقات 
اإللكترونيـــة التي تســـاعدك فـــي متابعة وتتبع وضعـــك الصحي، ومناطق 
القوة في تمارينك، والمردود على مســـتوى لياقتك، عبر قراءات تلتقطها 
التطبيقـــات بواســـطة الســـاعات الذكيـــة وغيرهـــا؛ لتتابـــع إنجازاتـــك التي 

تحققها باالستمرار في مسيرتك الرياضية المتواصلة.
واصل يومك الرياضي اليوم، وكلَّ يوم، وال تستخسر إنفاق المال والوقت 
والجهد في ســـبيل ذلك، وفي المســـتقبل القريب ستجني أرباح استثمارك 
فـــي نفســـك، وتذكـــر أن الصحـــة تـــاج علـــى رؤوس األصحـــاء ال يـــراه إال 

المرضى، أبعد هللا عنا وعنك كل بالء.

* كاتب بحريني

* علي جالل

قوة دفاع البحرين.. شرف ودرع الوطن
“ســـيظل رجال قوة دفـــاع البحرين البواســـل دائمًا الحصـــن المنيع لحماية 
وطننـــا العزيـــز ومنجزاتـــه ومســـيرته الحضاريـــة ووحدته الوطنيـــة”، هذه 
الكلمـــات المضيئة التي أراد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة ملـــك البالد المعظم القائـــد األعلى للقوات المســـلحة حفظه هللا 
ورعـــاه، مـــن خاللهـــا أن يؤكـــد أن هـــذا الجهـــاز العســـكري العريـــق بمختلف 
أجهزتـــه نشـــأ كقوة وطنية متماســـكة من أجل حماية كامـــل تراب مملكتنا 

الغالية البحرين.
فجاللـــة الملك ومنذ ســـنوات طويلة وهو يضع هذه المؤسســـة العســـكرية 
في مقدمة أولوياته واهتماماته، حيث يتابع جاللته وبشـــكل مســـتمر نمو 
وتحديث وتطور قوة دفاع البحرين وجميع قطاعاتها السالحية والدفاعية 
المختلفة، لتواصل مســـيرة اإلنجاز الوطني فـــي مختلف قطاعاتها وتعزيز 

دورها األسمى في حماية حدود الوطن.
وتتناغـــم نظـــرة صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى رئيس مجلس الوزراء، مـــع الرؤية الملكية 
الحديثـــة فـــي دعم هـــذه المؤسســـة العســـكرية التـــي تحمل رايـــة أصالتنا 
وهويتنا الوطنية، فسمو ولي العهد يعمل على تعزيز نهضة هذه المؤسسة 
الرائدة التي تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة في كل قطاعاتها العسكرية.

وكمـــا نعلـــم بـــأن قـــوة دفـــاع البحرين تســـير بمراحـــل تطويريـــة وتطلعات 
عديدة تســـهم في تحقيق المزيد من النجاحات واألهداف المرجوة، وذلك 
بمتابعة حثيثة من المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العام، الذي يعمل على تطوير هذه المؤسسة العسكرية الوطنية في جميع 
قطاعاتهـــا، لتكـــون أنموذجـــًا عســـكريًا متطـــورًا وفريـــدًا من حيـــث تواجد 
الكفـــاءات والكـــوادر الوطنية التي تعمل بكل حـــب وإخالص من أجل هذا 

الوطن العزيز.
وأخيرًا تحية إجالل لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشامخة في عيد 
الجيـــش الوطني الـــذي ُيعد يومًا متميـــزًا في تاريخ البحريـــن، فكل الحب 
واالعتـــزاز والتقديـــر لكل مـــن يعمل في هذه المؤسســـة الوطنيـــة، والذين 

تعلموا حب الوطن وعشق القيادة وأخلصوا لهذه األرض الطيبة.

* كاتب بحريني

* د. خالد زايد

مـــن الواِضـــِح أن َعالقَتنا بالغرب بحاجـــٍة إلى المزيِد مـــن المراجعِة، لتجاوِز 
ات. ولعلَّ  فاهِم في العديِد من الملفَّ راِع وسوِء الفهِم والتَّ ِر والصِّ وتُّ مظاهِر التَّ
قريِب بين األدياِن والثقافاِت تعتبُر  تنظيَم وإقامَة الُمؤتمـــراِت والنَّدواِت للتَّ
ســـامح والتعايِش  عواِت األخالقيـــِة إلى التَّ جـــزًءا من هـــذا الَجهِد ضمـــَن الدَّ

واحتراِم قيِم اآلخر. 
لكن تبقى األســـئلُة فـــي قلِب هذه الحوارات قائمًة، منهـــا: هل باإلمكان رأُب 
ـــدِع بين اإلســـالِم كديٍن وقيٍم وبين الغرِب كثقافـــة ورؤيٍة للعالِم وكقيٍم  الصَّ
لٍة، وفـــي ضوِء اُلمواجهاِت المحتدمِة مـــن قديم األزمنة وحتى  ســـائلٍة متبدِّ
اليوم؟ هل باإلمكاِن تفكيك المالبساِت التي ُأضيفت إلى تعقيداِت الماضي 
المليئـــِة بســـوِء الفهـــم والتفاهـــِم؟ هل من ســـبيٍل إلى تطبيـــِع العالقاِت على 
رفين والقيِم المشتركِة بينهما  ، يأخُذ بعين االعتباِر حقوق الطَّ أساِس إنسانيٍّ

والتي يمكن البناء عليها؟
ـــُروريِّ التمييـــُز بين المفهـــوم الجيو- لإلجابـــِة عـــن هذه التســـاؤالِت من الضَّ
ِة المصالِح المتبادلة، وبين  سياسي واالقتصاديِّ للغرِب، والذي َيسيُر على ِسكَّ
قافيِّ الذي يســـتحِضُر المرجعياِت القيمية لإلســـالِم  اريخيِّ - الثَّ المفهـــوِم التَّ
ُح  عامـــًة وللعرِب خاصة وبينهما وبين الدول األوروبية تحديدا، حيث يوضِّ

ائرتيـــن، يكوُن أوضـــَح في عالقاِت الجـــواٍر الجغرافيٍّ  أن االحتـــداَم بيـــن الدَّ
، خصوصا بين أوروبا المتوســـطيِة والجـــزِء العربيِّ  - واالشـــتباِك التاريخـــيٍّ
، حيث التاريـــخ قائم على التواصل  المنتمـــيِّ إلى ذات الحوِض المتوســـطيِّ
واالتصـــال ويعج بالحروب والمواجهات في ذات الوقت. وإذا ما أضفَنا إلى 
ذلك موجاِت الهجرِة بين ضفتْي هذا الحوِض، يكوُن بإمكاننا تقديُر الحاجِة 
ِة إلى معالجة هذا الملف بإنصاف يتجاوُز مرحلَة التبادِل غير المتكافِئ  الماسَّ
للطرفيـــن، واالســـتمراِر فـــي الِحـــواِر والتفـــاوض السياســـي – االقتصـــادي، 
كمـــا الحـــوار الفكري والثقافي، من أجـــِل تعزيز القدر المشـــترك الجامِع على 
قاعدِة االحتراِم المتبادِل للقيم والرؤى والقيِم اإلنســـانيِة الجامعة، كالحريِة 
أسيَس لسياسٍة  والعدالِة وحقوِق اإلنســـاِن.. إال أن هذا الُمشـــترَك يتطلُب التَّ
ضامِن والتســـامِح على كافة المستويات. وهذا  عاوِن والتَّ ُتســـهُم في نشِر التَّ
َيحتـــاُج إلى َجهٍد فكـــريٍّ وتربوي، لتقديِم اإلجاباِت التي َتحَظى بالقبوِل من 
لْت منذ زمٍن بعيٍد  ـــردياِت الُمنحازِة والتي تشـــكَّ الطرفيِن، بشـــأِن تجاوِز السَّ

. وظيِف اآليديولوجي العنيِف أو العنصريِّ لِة القابلِة باستمراٍر للتَّ في الُمخيِّ

* كاتب وإعالمي بحريني

* كمال الذيب

ردياِت الُمنحَازِة حصاُر السَّ

اختتمـــت يـــوم الجمعـــة الماضي على 
البحريـــن  بحلبـــة  الســـرعة  مضمـــار 
الســـيارات  الدوليـــة “موطـــن رياضـــة 
في الشـــرق األوســـط” فعاليات موسم 
األكثـــر  البطولـــة  مـــن   2023 –  2022
شـــعبية في المنطقة بطولـــة البحرين 
الوطنية لســـباقات الســـرعة “الدراغ”، 
الخامســـة  جولتهـــا  بانطـــاق  وذلـــك 
هـــذا  أبطـــال  وتتويـــج  والختاميـــة 
مـــن  وعـــدد  البحريـــن  مـــن  الموســـم 
دول الخليـــج كالســـعودية والكويـــت 

واالمارات.
الجولـــة  منافســـات  ختـــام  وبعـــد 
الخامسة والختامية أقيم يوم السبت 
الماضـــي حفل توزيـــع الجوائز ألبطال 
هـــذا الموســـم من البطولـــة، وذلك في 
منطقـــة البـــادوك فـــي حلبـــة البحرين 
الدوليـــة بحضـــور عدد من مســـؤولي 
الحلبة، واالتحاد البحريني للسيارات 

وأبطال الموسم والمشاركين فيه.
 وتـــم تتويـــج الفائزين الذيـــن تمّكنوا 
من تحقيق أكبر عدد من النقاط خال 
الجـــوالت الخمـــس للبطولـــة وأبرزهم 
ســـائق فريق بحرين1 اإلماراتي خالد 
البلوشـــي، وذلك ضمـــن فئة البرومود، 
وتمكن ســـتة بحرينيين من السيطرة 
على ســـت فئات من البطولة وأبرزهم 

حســـين المحروس حيـــث خطف فئة 
األنديكـــس 8.5، زكريـــا الكـــواري تألق 

ضمن فئة األوت لو 4 سلندر.
 يوسف الزياني تمكن من خطف لقب 
فئة األوت لو 6 ســـلندر، بينما حســـين 
أحمـــد تمكـــن من الســـيطرة علـــى فئة 
البرو V8 29.5، بينما يوســـف يوســـف 
تمكـــن مـــن الفـــوز أواًل ضمـــن فئة 8.5 

األنديكـــس للدراجـــات الناريـــة، بينمـــا 
قاســـم أحمـــد جعفـــر تمكن مـــن الفوز 
للدراجـــات  الناشـــئين  ســـائق  باللقـــب 

النارية.
ومن الســـعودية ســـيطر ثاثة فائزين 
فئـــة  وأبرزهـــا  فئـــات  ثـــاث  علـــى 
الســـتريت فايـــت للدراجـــات الناريـــة 
9.5 حيث حصد أكثر نقاط ضمن هذا 

الموسم وليد البدين، ومشاري التركي 
خطـــف فئـــة البرو ســـتريت للدراجات 
الناريـــة، وجهـــاد الجمـــال ضمـــن فئـــة 

األوت لو للدراجات النارية.
ومـــن الكويـــت تمّكـــن أيًضـــا 3 فائزين 
مـــن خطف ألقـــاب البطولة وهم عادل 
الســـلمان وذلك ضمن فئـــة األنديكس 
وذلـــك  الحـــداد  حســـين  وســـيد   ،9.0

ضمن فئـــة األنديكـــس 7.5، وإبراهيم 
عبـــاس وذلك ضمن فئة الكومبتشـــين 

.4.5
أمـــا اإلماراتي مصبـــح الكعبي فتمكن 
من خطف فئة األنديكس 10.0، بينما 
تمكن اإلماراتي راشـــد خالد البلوشي 
مـــن الفوز باللقب ضمن فئة الناشـــئين 

للسيارات.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تتويج أبطال بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة “الدراغ”
بعد ختام جوالتها.. في حلبة البحرين الدولية

البديع - اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية

شـــارك االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة البدنية 
بفعاليات مهرجـــان البحرين الرياضي والـــذي أقيم بحلبة 
البحريـــن الدوليـــة، على مدى األيام الثاثـــة الماضية، إلى 
جانـــب مختلـــف االتحـــادات الرياضيـــة احتفـــاالت باليوم 
الرياضي الذي تحتفل به مملكة البحرين خال شهر فبراير 
من كل عام، واالحتفاء بهذا اليوم تأكيد على دور وأهمية 
الرياضـــة وبمـــا يكـــّرس دور الرياضـــة كثقافـــة مجتمعية.  
وحـــرص اتحاد كمـــال األجســـام وبدعم ومشـــاركة رعاته 
الدائميـــن )صـــاالت الـــراوي الرياضيـــة، مجموعـــة كرامـــي 
التجاريـــة، فتنس هاوس للمكمات الغذائية، مطعم هلثي 
كاب للوجبـــات الصحية ومركز غســـان الرياضي، بإقامة 
عدد من المسابقات التنافسية للحضور بمشاركة وإشراف 
لكمـــال األجســـام، وحظيـــت  الوطنـــي  المنتخـــب  العبـــي 
المسابقات التنافسية التي أقيمت بمقر االتحاد البحريني 
البحريـــن  بمهرجـــان  البدنيـــة  واللياقـــة  لكمـــال األجســـام 
الرياضـــي بالحلبة الدولية مشـــاركة واســـعة مـــن مختلف 
األعمـــار، وقد نّظم العبو المنتخب الوطني مســـابقات في 
اللياقة البدنية كمسابقة أكبر عدد من تكرار تمرين الضغط 
)البـــوش آب( والتي حظيت بمشـــاركة فئـــات مختلفة من 
الشباب والكبار واألطفال والعنصر النسائي أيًضا، وكذلك 
مســـابقة شـــد الحبل التي شـــهدت مشـــاركة متنوعة أيًضا 
وتشـــجيًعا من الحضور، كما حرص اتحاد كمال األجســـام 
بتوفيـــر عدد من األوزان المختلفـــة )الدمبلز( لتجربتها من 
قبل الحضور والزائرين، وتم تنســـيق مســـابقة تشـــجيعية 
تنافســـية لعـــدد من الحضـــور والتي نالوا بعدهـــا عدًدا من 

الجوائز قدمت من قبل الرعاة الدائمين لاتحاد.
وقّدم الرعاة عروض منتجاتهم الخاصة بالحمية الغذائية 
والمكمـــات الغذائيـــة لتجربتهـــا وتذوقهـــا والتي تســـاهم 
في بناء الحيـــاة الصحية، حيث هدف االتحاد من خالها 
بتعريـــف العامة بالتغذية الصحية وانعكاســـها على صحة 
الفرد وعاقتها الوثيقة بالرياضة، وشـــهد مقر اتحاد كمال 
األجســـام واللياقة البدنية على مر األيـــام الثاثة حضوًرا 
ـــا مميًزا تفاعلوا من خال حضورهم مع الفقرات  جماهيريًّ
الرياضية التنافسية المتنوعة، مشيًدا بحسن التنظيم وما 
قدموه من فرصة للمشاركة في عدد من مسابقات اللياقة 

البدنية. 

اتحـــاد  برامـــج  علـــى  مميـــز  حضـــور 
كمـــال األجســـام فـــي اليـــوم الرياضـــي

 الصخير - حلبة البحرين الدولية

علـــى  مدعـــوون  الســـرعة  عشـــاق   
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  مضمـــار 
“موطن رياضة الســـيارات في الشرق 
األوســـط”، وذلك لاســـتمتاع بفعالية 
جديـــدة مـــن فعاليات ليالـــي إبراهيم 
)الـــدراغ والدرفـــت(،  لــــ  خليـــل كانـــو 
الفعالية األكثر شـــعبية، والتي ستقام 
مساء اليوم اإلثنين الموافق 6 فبراير 

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

والتسابق. 
 وفي الوقت نفســـه، ستشـــهد الحلبة 
انطاق فعالية “ليالي الدرفت” والتي 
ســـتقام في مواقف الســـيارات لحلبة 
البحرين الدولية. وبإمكان المشاركين 
قيـــادة ســـياراتهم الخاصة، وذلك من 
أجـــل اختبـــار قدرتهم في الســـيطرة 
المنعطفـــات  خـــال  المركبـــة  علـــى 
الحـــادة والحواجز التي ســـتوضع مع 
اختبار المهارات لكل مشارك وقدرته 

على االنزالق والتحكم بالسيارة. 
وتتيـــح الحلبـــة للمشـــاركين بإجـــراء 
مـــن  واحـــدة  فـــي  االختبـــارات 
الفعاليتين المثيرتين أو االثنتين مًعا 
مساء اليوم، برسوم اشتراك تبلغ 11 
ا لـــكا الفعاليتين فيما  دينـــاًرا بحرينيًّ
تبلـــغ رســـوم االشـــتراك لواحـــدة مـــن 

الفعاليتين 8 دنانير بحرينية فقط.
فـــي  للفعاليـــة  التســـجيل  وســـيكون 
الســـاعة  مـــن  بـــدًءا  الحـــدث  موقـــع 
الخامســـة مســـاًء، فيمـــا تطلق شـــارة 

السادســـة  الســـاعة  عنـــد  االنطـــاق 
وحتى الحادية عشـــرة قبل منتصف 
الليـــل. كمـــا يتعّيـــن على المشـــتركين 
الخضـــوع لفحـــص الســـامة إلزامـــي 
علـــى  المشـــاركة  قبـــل  لســـياراتهم 
المضمـــار. وســـيتمكن المرافقون من 
الركوب مع الســـائقين في ســـياراتهم 
أيًضـــا لعيـــش اللحظـــة، وذلـــك بمبلـــغ 
4.500 دينار بحريني، بينما الجماهير 
سيتمكنون من متابعة إثارة الفعالية 

بمبلغ وقدره 2 دينار بحريني فقط.

إقامة فعالية ليالي إبراهيم خليل كانو 
لـ “الدراغ والدرفت” مساء اليوم
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الرياضيـــة  األكاديميـــات  اتحـــاد  أعلـــن 
الدولـــي عـــن تعاونه مع شـــركة ألمنيوم 
البحرين ش.م.ب. )البا( إلقامة النسخة 
األولـــى مـــن “مهرجـــان البـــا الرياضـــي” 
والســـبت  الجمعـــة  يومـــي  خـــال 
الجـــاري  فبرايـــر  و25   24 الموافقيـــن 
بنادي البـــا في البحير، وذلـــك بالتزامن 
مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بيـــوم 
البحريـــن الرياضـــي فـــي فبراير من كل 

عـــام.  ومن المقّرر أن يضـــم المهرجان، 
الرئيـــس  رعايـــة  تحـــت  يقـــام  الـــذي 
التنفيذي للشـــركة علي البقالي، العديد 
من المســـابقات الرياضية والتي تشمل 
الفنون القتالية، وكمال األجسام، وكرة 
القدم، والسباحة، والبولينغ، والدارتس، 
فـــت،  والكـــروس  الطائـــرة،  والريشـــة 

والبلياردو، والسنوكر، وغيرها.
الرئيـــس  صـــّرح  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي   
البـــا، علـــي البقالـــي  التنفيـــذي لشـــركة 
المهرجـــان  هـــذا  تنظيـــم  “يتـــم  قائـــًا 

فـــي إطـــار حـــرص الشـــركة علـــى دعم 
القطاعيـــن الشـــبابي والرياضي بمملكة 
البحريـــن، ومســـاندتها لتطلعات ورؤى 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، 
واللجنـــة  للرياضـــة،  العامـــة  والهيئـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي تعزيـــز دور 
شـــركات القطـــاع الخاص في مســـاندة 
هذيـــن القطاعيـــن الهاميـــن مـــن خـــال 
االســـتخدام األمثل لمنشآتها الرياضية 
إلـــى جانـــب تشـــجيع تنميـــة المواهـــب 

الرياضية البحرينية”.

العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  أن  يذكـــر 
اإلداري  المديـــر  برئاســـة  للمهرجـــان، 
البـــا حمـــد  للشـــؤون اإلداريـــة بشـــركة 
شـــاملة  خطـــة  وضعـــت  قـــد  الشـــيبة، 
التـــي  المهرجـــان  مســـابقات  لتنظيـــم 
جانـــب  إلـــى  البـــا،  نـــادي  ســـيحتضنها 
تجهيز مرافق النادي لهذا الحدث الذي 
ـــا  يتوّقـــع أن يشـــهد حضـــوًرا جماهيريًّ
الفًتا ومشـــاركة واسعة من الرياضيين 
الفئـــات  مختلـــف  مـــن  والرياضيـــات 

العمرية.

فبرايـــر و25   24 الرياضـــي  “البـــا”  مهرجـــان  انطـــاق 
اللجنة اإلعامية

علي البقالي

 من فعاليات ومسابقات اتحاد كمال األجسام باليوم الرياضي
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