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العاهل: روابط وثيقة مـع السعوديـة
المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  أعـــرب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عـــن اعتزازه بعمق الروابط 
الوثيقـــة،  الســـعودية  البحرينيـــة 
وبما وصل إليه التعاون والتنسيق 
مـــن  المشـــترك  األخـــوي  والعمـــل 
مســـتوى متقـــدم يهـــدف لتحقيق 
كل ما فيه خير ومصلحة الشعبين 

)٠٢(الشقيقين.

مـــع قـــرب انطاق احتفـــاالت جمعيـــة مصـــارف البحرين 
بمئويـــة القطـــاع المصرفـــي فـــي البحريـــن، التي ســـتقام 
الـــوزراء  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت  المقبـــل  ديســـمبر  فـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة، بدأت االســـتعدادات لتلك االحتفالية، بما يجســـد 
الحلقـــة المفصلية للقطـــاع المصرفي، فـــي تاريخ الحياة 
االقتصادية فـــي البحرين، لكونها تـــؤرخ لدخول المملكة 
بـــكل جـــدارة واســـتحقاق فـــي مصـــاف المراكـــز الماليـــة 
والمصرفيـــة الكبرى، بعـــد أن اســـتطاع نموذجها التنموي 
تحقيق أهدافه متغلبا على التحديات والصعاب. وحظي 
القطـــاع المصرفي باهتمام ودعم صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، فقد حققـــت البحرين خطـــوات متميزة 

فـــي مختلـــف القطاعـــات بمـــا ذلـــك االقتصـــاد الوطنـــي 
وقطـــاع المصارف الذي يعتبر عاما أساســـيا في التنمية 
القطاعـــات  جميـــع  ســـموه  رعايـــة  وطالـــت  واالزدهـــار، 
االقتصادية، وحفزت المستثمرين من جميع أنحاء العالم 

على اتخاذ البحرين مكانًا مفضاً لاستثمار.

القطاع المصرفي يحتفل برحلة الـ 100 عام

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  عقبـــت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
على ما نشـــر بصحيفة “الباد” أمس 
األول، علـــى طلـــب زيـــادة مواقـــف 
السيارات وضيق الطرق في منطقة 
السنابس، وذكرت أنها تقوم بأعمال 
مشـــروع تطوير الطرق في المنطقة 
تطويـــر  برنامـــج  ضمـــن  المذكـــورة 
وتنميـــة القـــرى الـــذي بدأ فـــي العام 

.2003

وبشأن الماحظة عن نقص مواقف 
الســـيارات في المنطقـــة، ذكرت أنها 
تواصلت مع ممثـــل المنطقة وأمانة 
العاصمة بناًء على ماحظاتهم بهذا 
الشـــأن، وعليه تـــم تنزيـــل األرصفة 
فـــي عـــدد مـــن الشـــوارع بالمنطقـــة 
كمـــا  الســـيارات،  بوقـــوف  لتســـمح 
تنزيـــل  إمكانيـــة  دراســـة  ســـيتم 
األرصفـــة فـــي مواقع أخـــرى لتوفير 

المزيد من مواقف السيارات.

“األشغال”: تنزيل األرصفة 
وزيادة المواقف بالسنابس

المنامة - وزارة األشغال
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رعاية سمو رئيس الوزراء 
حفزت المستثمرين على 

اتخاذ البحرين مكانًا 
مفضاًل لالستثمار

جاللة الملك 
مستقبال 

بحضور سمو 
ولي العهد 
في قصر 
الصافرية 

أمس األمير 
تركي بن 

محمد بن 
فهد بن عبد 

العزيز آل 
سعود

اتفاقية لتدريب 
وتوظيف 80 طبيبا 

بحرينيا

المعراج يحث البنوك 
اإلسالمية على 

اإلسراع بالرقمنة

84 مليون دوالر 
أرباح “البركة” 

في 9 أشهر
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المنامة - بنا

 مـــع قـــرب انطـــاق احتفـــاالت جمعيـــة مصـــارف 
البحريـــن بمئويـــة القطـــاع المصرفـــي فـــي مملكـــة 
البحريـــن، والتي ســـتقام في شـــهر ديســـمبر القادم 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، بدأت 
االســـتعدادات لتلك االحتفالية، بما يجّســـد الحلقة 
المفصليـــة للقطـــاع المصرفـــي، فـــي تاريـــخ الحياة 
االقتصاديـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، لكونهـــا تـــؤّرخ 
فـــي  واســـتحقاق  جـــدارة  بـــكل  المملكـــة  لدخـــول 
مصاف المراكـــز المالية والمصرفية الكبرى، بعد أن 
اســـتطاع نموذجها التنموي تحقيـــق أهدافه متغلًبا 

على التحديات والصعاب. 
وحظـــي القطاع المصرفي باهتمـــام ودعم صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، فقد حققت البحرين 
خطـــوات متميزة فـــي مختلف القطاعـــات بما ذلك 
االقتصـــاد الوطنـــي وقطـــاع المصارف الـــذي يعتبر 
ا فـــي التنميـــة واالزدهـــار، وطالـــت  عامـــاً أساســـيًّ
االقتصاديـــة،  القطاعـــات  جميـــع  ســـموه  رعايـــة 
وحّفـــزت المســـتثمرين من كافة أنحـــاء العالم على 
اتخـــاذ البحريـــن مكاًنـــا مفّضـــاً لاســـتثمار، كما أن 
رؤية ســـموه تمّكنـــت من أن تجتذب كبـــرى البنوك 
العالميـــة، الســـيما في ظـــل رعاية ســـموه وحرصه 

الدائم على توفير أهم مقومات النجاح. 
 وشـــهد القطاع المصرفي منذ منتصف السبعينات، 
توجيهـــات وقـــرارات حكيمـــة مـــن صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء ســـاهمت في تحقيق طفرة 
غير مســـبوقة فعندما تولي ســـموه رئاسة مؤسسة 
نقـــد البحريـــن، عمـــل علـــى وضـــع خطـــط متكاملة 
لجـــذب االســـتثمارات الداعمة لاقتصـــاد الوطني، 
كما أن جهود سموه حّفزت المستثمرين على اتخاذ 
وكان  االســـتثمارية،  للعمليـــات  منطلًقـــا  البحريـــن 
القطـــاع المصرفـــي مـــن أكثـــر القطاعات اســـتفادة 
حيـــث نمـــت أصـــول وميزانيـــات البنـــوك الوطنيـــة 

وتضاعفت بنسب عالية.
 وتواصـــل مملكـــة البحريـــن فـــي ظل العهـــد الزاهر 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـي آل خليفـــة، تحقيـــق المزيد مـــن المنجزات 
والمكتســـبات التي يفخر ويعتّز بها شعب البحرين 
بما في ذلك إنجازات ومكتسبات القطاع المصرفي 

بمختلف أنشطته ومكوناته.  
 ويعـــود تاريـــخ انطـــاق القطـــاع المصرفـــي، فـــي 
مملكـــة البحريـــن إلـــى عشـــرينات القـــرن الماضـــي، 

عندمـــا تأســـس بنك ســـتاندرد تشـــارترد الـــذي كان 
يعـــرف آنذاك باســـم )البنك الشـــرقي المحدود( في 
عام 1920، حيث تركز نشـــاطه في تمويل عمليات 
التجارة المتبادلة بين البحرين، وتجار دول مجلس 
الخليـــج وغيرها من الدول األخرى باعتبار المملكة 
موطنـــًا للحركة التجاريـــة ومركزًا لربـــط الخطوط 

التجارية العالمية بالدول المجاورة. 
وســـجل القطـــاع المصرفـــي قصص نجاح شـــكلت 
نموذًجـــا احتـــذت به الكثير مـــن الـــدول المجاورة، 
وتطور أداء الصناعة المصرفية حتى باتت تســـهم 
بمـــا يعـــادل 17 % فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي، 
ا ال يقل عـــن 10 %، كما عمل  ا ســـنويًّ وتحقـــق نمـــوًّ
نحـــو 14.093 موظف بنســـبة بحرنـــة بلغت 66 %، 
ا 382  وبلغـــة األرقام أيًضـــا، تحتضن المملكـــة حاليًّ
مؤسســـة ماليـــة، بمجمـــوع موجودات تقـــدر بـ192 
مليار دوالر، ومن بين تلك المؤسســـات 98 بنًكا من 

ا.  بينها 21 مصرًفا إساميًّ
 ونهضت الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، بالقطـــاع المصرفـــي لكـــي يحقق 
القطـــاع إنجـــازات ومكتســـبات متعـــددة، إذ حـــل 
القطـــاع فـــي المركـــز األول علـــى مســـتوى منطقـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا فـــي النســـخة 
وكالـــة  عـــن  “IFDI”الصـــادر  تقريـــر  مـــن  الخامســـة 
تومســـون رويتـــرز، وجـــاءت المملكـــة فـــي المرتبة 
ـــا من حيـــث اإلنجـــازات االقتصادية،  الثانيـــة عالميًّ
كمـــا حقـــق المركز الرابع فـــي تقرير التنافســـية في 
العالـــم العربـــي لعـــام 2018، كمـــا صنفـــت المملكـــة 
ا على صعيـــد التدفقات  فـــي المرتبـــة الثانيـــة عالميًّ
الدوليـــة األكثـــر كثافـــة فـــي التجـــارة ورأس المال 
في مؤشـــر الترابط العالمي الصادر عن شـــركة “دي 
اتـــش ال”، كمـــا صنفت المملكة فـــي المرتبة األولى 
استناًدا إلى االســـتثمارات الرأسمالية والتصنيفات 
الدوليـــة فـــي تقاريـــر ممارســـة األعمـــال التجاريـــة 
والتنافســـية العالميـــة والتنميـــة البشـــرية وجاءت 

ا بمؤشر الرفاهية العالمي  في المركز الثاني خليجيًّ
الـــذي يحـــدد مراتـــب الدول بنـــاًء على مســـتويات 
التعليـــم والصحة والحوكمة وبيئة األعمال واألمن 
المـــال  ورأس  االقتصاديـــة  والجـــودة  والســـامة 
االجتماعـــي والـــذي تعـــده مؤسســـة »ذا ليغاتـــوم« 

لألبحاث.
 وجـــاء اختيـــار كبرى المؤسســـات الماليـــة والبنوك 
للبحرين مقرًا لها نتيجة طبيعية للتطور الحضاري 
الكبير الذي شهدته البحرين عبر العصور، وبروزها 
كجزيرة استوعبت، ومزجت الحضارات المتعاقبة 
على مـــر الزمان، حيث كانت مركـــًزا لتجارة العبور 
ومرفـــأ متطـــوًرا لمغاصات اللؤلؤ الطبيعي وســـوًقا 
رائًجا لتجارته وقد أعقب اكتشـــاف النفط في عام 
1932 إنشاء شـــركة “بابكو” التي احتضنت العديد 
من الكفاءات الوطنية التي انتقلت فيما بعد للعمل 
في القطاعات المصرفية وأسهمت في تطوير تلك 

ا.  ا وإقليميًّ الصناعة وتعزيز مكانتها محليًّ
ولقـــد أحدث القطاع المصرفـــي والمالي في مملكة 

البحريـــن تغيًرا كبيـــًرا، على كافة المســـتويات منذ 
وهو”البنـــك  مرمـــوق  عالمـــي  بنـــك  أول  تأســـيس 
الحيـــاة  التغييـــر  هـــذا  طـــال  حيـــث  الشـــرقى” 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة في المملكـــة، ومن بين 
هـــذه التغيـــرات، مســـاهمة القطـــاع المصرفي، في 
تطويـــر األنظمـــة والقوانيـــن وتخصيـــص مكاتـــب 
تدعـــم  التـــي  القانونيـــة  المحامـــاة واالستشـــارات 
أعمال هذا القطاع، ومن جانب أخر تطوير شركات 
التدقيـــق المالـــي واإلداري واســـتقطاب العديد من 

ا لها.  الشركات العالمية لتتخذ من البحرين مقرًّ
 وســـاهم القطـــاع المصرفـــي فـــي تنشـــيط قطـــاع 
االتصـــاالت فـــي المملكـــة نظـــًرا العتمـــاد الخدمات 
مـــن  وغيرهـــا  اإلنترنـــت  شـــبكة  علـــى  المصرفيـــة 
ممـــا  الداعمـــة،  والاســـلكية  الســـلكية  االتصـــاالت 
انعكس بشـــكل مباشـــر في تعزيز النمو االقتصادي 
وتنشـــيط حركة االســـتثمار، إضافة إلـــى دوره في 
جذب المزيد من االستثمارات الخارجية وتوطينها 

في البحرين.
 كمـــا لعب القطـــاع المصرفي دوًرا كبيًرا في تطوير 
النظـــام التعليمي، حيث نتج عن تواجد هذه العدد 
الهائل من المصارف والبنوك والمؤسســـات المالية، 
إنشـــاء جامعـــات محليـــة وعالميـــة متخصصة في 

الصيرفة بكل أنواعها والتمويل االحترافي. 
 ونجـــح القطاع المصرفي أيًضا فـــي تطوير ودعم 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الدبلوماســـية  العاقـــات 
ومختلـــف دول العالـــم مـــن خـــال تمركـــز مصارف 
عماقـــة تمكنـــت مـــن توفيـــر التمويـــات الازمـــة 
لمشـــاريع كبرى في اليابان وشـــرق آسيا إلى جانب 
دول أوروبـــا وأميـــركا الاتينية عـــن طريق العديد 
مـــن البنـــوك المتخصصـــة فـــي تلـــك المناطـــق منذ 

ثمانينيات القرن الماضي. 
 وســـاهم من خـــال مصرف البحريـــن المركزي في 
تفـــادي العديد مـــن األزمات الماليـــة العالمية، وإلى 
اعتـــاء المملكة المرتبـــة األولى في االســـتثمارات 

الرأســـمالية والتصنيفات الدولية، وفًقـــا لما أكدته، 
تقاريـــر ممارســـة األعمـــال التجاريـــة والتنافســـية 

والتنمية البشرية. 
 واســـتطاع القطـــاع المصرفـــي، تخفيـــض العجـــز 
بشـــكل مباشـــر وغيـــر  للدولـــة  العامـــة  بالميزانيـــة 
مباشر، ســـواء عن طريق قيادته لقروض مصرفية 
عملـــت علـــى توســـيع الطاقـــات اإلنتاجيـــة لمصانع 
عماقـــة مثـــل “ألبـــا” و”بابكـــو” أو من خـــال ضخه 
ألمـــوال ترتبـــط بالرســـوم واإليجـــارات وتكاليـــف 
الكهرباء والمياه واســـتخدام األسواق والمجمعات 
ودعـــم حركة المراكز التجاريـــة وغيرها إلى جانب 
وضعـــه لخطـــط مدروســـة وبرامج محفـــزة للمناخ 
االســـتثماري وإطاقـــه لمبـــادرات دعـــم االقتصـــاد 

الوطني. 
ودّعـــم القطـــاع المصرفـــي المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة من خال توفيـــر التمويات الازمة، 
لهـــا وتحفزيها علـــى أخذ دورها المحـــوري كمحرك 
أساســـي، فـــي تطويـــر االقتصـــاد الوطنـــي وزيـــادة 
الناتـــج المحلـــى اإلجمالي، كما ســـاهم هـــذا القطاع 
ومـــن خـــال مســـؤوليته االجتماعيـــة فـــي خدمـــة 
المجتمـــع واألعمـــال الخيريـــة متمثلـــة فـــي دعـــم 
قطاعات الصحة والتعليم والعمل األهلي التطوعي 

والشرائح األكثر ضعًفا في المجتمع البحريني.
الســـمو  صاحـــب  ورؤي  سياســـة  أن  والخاصـــة، 
الملكـــي رئيس الوزراء، تعمل علـــى تنمية وتطوير 
كافـــة القطاعـــات بمملكـــة البحريـــن بمـــا يعـــّزز مـــن 
مكانتها وازدهارها، كما أســـهمت جهود ســـموه في 
وضع األســـس المتينة للقطاع المصرفي البحريني، 
منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي، من خـــال قراءة 
سليمة وواعية للوضع الجيوسياسي فى المنطقة، 
واســـتطاعت البحرين استقطاب بنوك ومؤسسات 
ماليـــة إقليميـــة وعالمية عريقة، كما أن ما يشـــهده 
القطـــاع المصرفـــي من تطور يتناســـب مـــع المناخ 
االســـتثماري المائم الذي وفرتـــه حكومة البحرين 
المتنوعـــة  الماليـــة  المؤسســـات  يســـاعد  والـــذي 
علـــى االبتـــكار واإلبداع لوضـــع اآلليـــات التمويلية 
المتطـــورة في ظـــل تشـــريعات وقوانيـــن متطورة 
ومرنـــة تحـــدد وتضمن حقـــوق الجميع هـــو الهدف 
األســـمى الـــذي تعمل مـــن أجلـــه الحكومة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء، والتي تضع 
ضمـــان اســـتدامة تنوعهـــا االقتصادي فـــي صدارة 

أولوياتها.

سمو رئيس الوزراء

تحــت رعايــة ســمو رئيــس الــوزراء... القطــاع المصرفــي يحتفــل برحلــة الـــ 100 عــام

رعاية األمير خليفة حفزت المستثمرين على اتخاذ البحرين مكانا مفضال

المنامة - بنا

جاللة الملك يهّنئ رؤساء موزمبيق 
ودومينيكا وميكرونيسيا وبنما

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
فيليب  مــوزمــبــيــق  جــمــهــوريــة  ــرئــيــس  ل
جــاســيــنــتــو نــيــوســي بــمــنــاســبــة إعــــادة 

انتخابه لفترة رئاسية جديدة. 
كما بعث جاللة الملك، برقيات تهنئة إلى 
رئيس دولة دومينيكا كارلوس سافارين، 
االتحادية  ميكرونيسيا  واليات  ورئيس 
بنما  جمهورية  ورئــيــس  بانويلو  ديفيد 
ــيـــزو، بــمــنــاســبــة ذكـــرى  لــورنــتــيــنــو كـــورتـ

استقالل بالدهم.

جاللة الملك مستقبال بحضور سمو ولي العهد األمير تركي بن محمد

المنامة - بنا

بدعوه كريمة استقبل عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بحضـــور ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة فـــي قصـــر الصافرية 
أمس، وزيـــر الدولة عضو مجلس الوزراء 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر تركي بن 
محمـــد بن فهد بـــن عبد العزيز آل ســـعود 
والوفد المرافـــق، إذ نقل إلى جالة الملك 
تحيـــات وتقديـــر أخيـــه خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 

الشقيقة.
ورحب صاحـــب الجالة بصاحب الســـمو 
الملكـــي األمير تركي بن محمد بن فهد بن 
عبدالعزيز آل ســـعود وكلفـــه بنقل تحياته 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  أخيـــه  إلـــى 

ولولـــي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

وتمنياتـــه لهمـــا موفـــور الصحـــة والعافية 
وللشـــعب الســـعودي الشـــقيق بالمزيد من 

الرفعة واالزدهار. 

وأعرب جالته عن اعتزازه بعمق الروابط 
البحرينية الســـعودية الوثيقة، وبما وصل 
إليـــه التعـــاون والتنســـيق والعمل األخوي 

يهـــدف  متقـــدم  مســـتوى  مـــن  المشـــترك 
ومصلحـــة  خيـــر  فيـــه  مـــا  كل  لتحقيـــق 

الشعبين الشقيقين.

تـــم بحـــث الســـبل الكفيلـــة بتعزيـــز  كمـــا 
العاقات األخوية في المجاالت والقضايا 

ذات االهتمام المشترك.

جاللتــه اســتقبل ســمو األميــر تركــي بــن محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود

جاللة الملك يعرب عن اعتزازه بعمق الروابط البحرينية السعودية

مئوية قطاع المصارف 
تشكل حلقة مفصلية 

في تاريخ الحياة 
االقتصادية في البحرين

البحرين تغّلبت على 
التحديات ودخلت 

بجدارة في مصاف 
المراكز المالية الكبرى

إنجازات ومكتسبات 
عديدة حققها 

القطاع المصرفي 
بدعم جاللة الملك
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أكـــد ولـــي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أن تنامي العالقـــات الثنائية بين مملكة 
البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة أسهم في فتح 
آفاق أوســـع للتعاون المشترك بما يعود بالنماء واالزدهار 

على البلدين والشعبين الصديقين.
ونوه ســـموه بمســـتويات التنســـيق الثنائـــي التي وصلت 
إليها العالقات المشـــتركة بين البلدين والتي أسهمت في 

تعزيز أطر التعاون في مختلف المجاالت.
 جاء ذلك، لدى لقاء ســـموه في قصر الرفاع أمس ســـفير 
الجمهوريـــة الفرنســـية الصديقـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن 

جيروم كوشـــارد، حيث رّحب ســـموه بالســـفير الفرنسي 
الجديـــد متمّنًيـــا لـــه التوفيق والنجـــاح فـــي أداء مهامه، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن ما تشـــهده العالقـــات الثنائية من 
نمـــو متواصـــل أســـهم في دعـــم مختلـــف الشـــراكات بما 
يعود بالنفـــع على البلدين والشـــعبين الصديقين ويحقق 

التطلعات المنشودة.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الفرنســـي عـــن بالـــغ شـــكره 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى ما 
يبديـــه من حـــرص واهتمام بدعم العالقـــات الثنائية بين 

سمو ولي العهد مستقبال السفير الفرنسيالبلدين الصديقين.

المنامة - بنا

 إشادة بمستويات التنسيق بين المنامة وباريس
للتعاون ــع  ــ أوس ــاق  ــ آف فــتــح  ــم فــي  ــه أس ــات  ــاق ــع ال تــنــامــي  ــد:  ــه ــع ال ــي  ولـ ســمــو 
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اجتمـــع 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة، مع الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
اإللكترونية  والحكومـــة  المعلومات 
مـــن  عـــدد  القائـــد بحضـــور  محمـــد 
مسؤولي المحافظة والهيئة؛ لبحث 
التعـــاون والتنســـيق المتعلـــق بعـــدد 
التـــي  المبـــادرات اإللكترونيـــة  مـــن 

تتبناها المحافظة.
وخالل اللقاء، أشـــاد سمو المحافظ 
هيئـــة  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود 
اإللكترونية  والحكومـــة  المعلومات 
في االرتقـــاء بالمعامالت في العمل 
لمختلـــف  اإللكترونـــي  الحكومـــي 
الجهات الحكومية بالمملكة، مؤكدا 

الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  ســـموه 
تبنت العديد من المبـــادرات الذكية 
التـــي تواكـــب العصـــر الحديـــث في 
التواصـــل اإللكترونـــي، وتعـــزز مـــن 
تقديم خدمات التواصل النموذجية 
التنمويـــة  فـــي مختلـــف المجـــاالت 
فـــي المجـــال االجتماعـــي واألمنـــي 

والخدمي
مـــن جهتـــه، تقدم محمـــد القائد إلى 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل 
خليفـــة، بخالـــص الشـــكر والتقديـــر 
علـــى تعـــاون المحافظـــة الدائـــم مع 
الهيئـــة فـــي العمـــل علـــى التطويـــر 

الحكومي اإللكتروني.

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، أمـــس، وزير 
شئون الكهرباء والماء وائل المبارك، 
بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكـــي 
الســـامي مـــن لـــدن صاحـــب الجاللة 

الملك، بتعيينه في منصبه الجديد.
 وقـــد رّحـــب الوزيـــر بوزيـــر شـــئون 
عـــن  لـــه  ُمعرًبـــا  والمـــاء،  الكهربـــاء 
الملكيـــة  بالثقـــة  التهنئـــة  خالـــص 
التوفيـــق  لـــه  ومتمّنًيـــا  الســـامية، 
بالمســـؤوليات  للنهـــوض  والســـداد 

والمهام الموكلة إليه.
 وأكـــد الوزيـــر، خالل اللقـــاء، أهمية 
التعاون والتنســـيق بمـــا يحفظ أمن 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وســـالمة 

ويساهم في تقديم أفضل الخدمات 
بأعلى مستويات من الدقة واإلنجاز 
في إطار مواكبة مسيرة البناء التي 

تشهدها مملكة البحرين.
شـــئون  وزيـــر  أكـــد  جهتـــه،  مـــن   
فخـــره  بالـــغ  والمـــاء،  الكهربـــاء 

واعتـــزازه بالثقـــة الملكية الســـامية 
مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك معرًبـــا عن 
شكره وتقديره لوزير الداخلية على 
تهنئتـــه وتواصلـــه الدائم فـــي إطار 
حرص معاليه علـــى تطوير التعاون 

المشترك.

سمو محافظ الجنوبية مجتمعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

وزير الداخلية مستقبال وزير شؤون الكهرباء والماء

التعاون والتنســيق بمــا يحفظ أمن وســامة المواطنينسمو محافظ الجنوبية يبحث التنسيق مع الحكومة اإللكترونية
وزير الداخلية يهّنئ المبارك بالثقة الملكية“الجنوبية” تبنت العديد من المبادرات الذكية 

المنامة - بنا

 اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة آل خليفـــة بمكتبه بقصـــر القضيبية 
أمـــس رئيس غرفة تجـــارة وصناعة البحرين ســـمير 
نـــاس وعدًدا من أعضـــاء مجلس إدارة الغرفة، حيث 
ســـلموا ســـموه دعـــوة موّجهـــة إلـــى رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة لحضور افتتاح المؤتمر الثامن عشر ألصحاب 
األعمال والمستثمرين العرب الذي يقام تحت رعاية 
كريمـــة من لدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
 وأعـــرب ســـمو نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء خالل 
اللقـــاء، عن خالص شـــكره وتقديـــره لرئيس وأعضاء 

مجلـــس إدارة غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين على 
الدعوة الكريمة، وأشـــاد ســـموه بالدور الذي تقوم به 
الغرفـــة فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطني واإلســـهام في 
االرتقـــاء بأوضـــاع القطـــاع التجـــاري والصناعي في 
مملكـــة البحريـــن. وأكد ســـموه أن الحكومة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء تولي اهتماًما 
كبيًرا بدعم ومساندة غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
في ســـياق حرصها على تفعيـــل دور القطاع الخاص 
ا فـــي تحقيـــق  ومســـاندته باعتبـــاره شـــريًكا أساســـيًّ

متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
ونّوه ســـموه إلـــى أهميـــة الفعاليات واألنشـــطة التي 
تنظمهـــا غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين في تحقيق 
التطلعـــات االقتصاديـــة للنمو االقتصـــادي في مملكة 

البحرين في ظل ما توفره هذه الفعاليات من فرصة 
للترويـــج للبيئة االســـتثمارية الجاذبة فـــي البحرين، 
دوام  منتســـبيها  وجميـــع  للغرفـــة  ســـموه  متمّنًيـــا 
النجـــاح والتوفيـــق. من ناحيته، أعـــرب رئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس عن بالغ الشـــكر 
واالمتنـــان والتقديـــر لصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء علـــى ما يوليه ســـموه مـــن رعايـــة واهتمام 
بالغرفـــة وبمجمل القطاعـــات االقتصادية في مملكة 
البحريـــن، والتـــي كان لهـــا عظيـــم األثر فيمـــا حققته 
البحرين من نجاحات اقتصادية في شتى المجاالت، 
كما توّجه بالشكر إلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على دعم ســـموه 

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرينللغرفة ونشاطاتها االقتصادية المختلفة.

العرب” “المستثمرين  لمؤتمر  الوزراء  رئيس  لسمو  الشيخ علي بن خليفة يتسّلم دعوة  سمو 

“الغرفـــة” تســـهم فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي

  أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ما تشـــهده 
العالقـــات البحرينيـــة المصرية من تقـــّدم وتمّيز 
علـــى مختلـــف الصعـــد، والـــذي عّززتـــه الروابط 
األخويـــة المتينـــة التـــي تجمـــع بينهمـــا في ظل 
ما يحـــرص عليه عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة عبـــد الفتاح 
السيســـي من توطيد لتلـــك العالقات، وتطلعهما 
المســـتمر نحـــو فتـــح آفـــاق جديدة تعـــود بالنفع 
والنمـــاء لصالـــح البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
مشـــيًرا ســـموه إلى أن مملكة البحرين مســـتمرة 
في تعزيز شـــراكتها االستراتيجية مع جمهورية 
والمصالـــح  الـــرؤى  يخـــدم  بمـــا  العربيـــة  مصـــر 
مختلـــف  علـــى  وتنميتهـــا  بينهمـــا  المشـــتركة 

المســـتويات.  جاء ذلك، لدى لقاء ســـموه بقصر 
الرفـــاع أمـــس ســـفيرة جمهوريـــة مصـــر العربية 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحريـــن ســـهى إبراهيم 
محمـــد رفعـــت، وذلـــك بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة 
عملهـــا، حيث ســـلمت ســـموه رســـالة مـــن رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة عبـــد الفتاح 
السيســـي تتضّمـــن دعوة ســـموه لحضور منتدى 
شباب العالم في نسخته الثالثة الذي تستضيفه 
جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة شرم 
الشـــيخ خالل شـــهر ديســـمبر المقبل، وقد أعرب 
ســـموه عـــن شـــكره وتقديـــره للرئيـــس المصري 
علـــى هـــذه الدعـــوة الكريمـــة وتمنيـــات ســـموه 
لجمهورية مصر العربيـــة دوام التقدم والنجاح، 
منّوًهـــا ســـموه بالدور الـــذي تقوم بـــه جمهورية 
مصـــر بجانـــب الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة في 
تحقيق األمن واالســـتقرار في المنطقة، وجهود 

جمهوريـــة مصر العربية في تعزيز العمل العربي 
المشـــترك بما يلبي التطلعات المنشودة.  وخالل 
اللقاء أثنى سموه على جهود السفيرة المصرية 
في تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين 
الشـــقيقين، متمّنًيـــا ســـموه لهـــا دوام التوفيـــق 
والنجاح في مهامها المقبلة.  واســـتعرض سموه 
مع السفيرة المصرية مختلف القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
من جانبها، أعربت ســـهى إبراهيم محمد رفعت 
ســـفيرة جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة لدى 
مملكـــة البحرين عن شـــكرها وتقديرها لصاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه 
ســـموه من اهتمـــام بتنمية العالقـــات البحرينية 
التقـــدم  دوام  للمملكـــة  متمنيـــة  المصريـــة، 

واالزدهار.

ــة ــي ــج ــي ــرات ــت ــا االس ــن ــت ــراك ــز ش ــزي ــع ــي ت ــرون فـ ــم ــت ــس ــي الـــعـــهـــد: م ــ ــو ول ــم س

تقـــّدم وتمّيـــز العالقـــات بيـــن البحريـــن ومصـــر

سمو ولي العهد مستقبال السفيرة المصرية



المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  أكـــدت 
ورئيســـة قســـم مكافحـــة العـــدوى صفاء 
الخواجـــة أن “وحـــدة مكافحـــة العـــدوى 
بـــوزارة الصحـــة بّينـــت أن ال وجـــود لمـــا 
يســـمى بجرثومة السلمانية وال يستدعي 

األمر االســـتنفار والتهويل”. وأشارت إلى 
أنه بنـــاًء علـــى إحصاءات قســـم األحياء 
الدقيقة المختبرية في مجمع الســـلمانية 
الطبـــي “لم يتم رصد أي جرثومة جديدة 
فـــي هذا العـــام أو األعـــوام الســـابقة، وما 
يتـــم رصـــده فـــي المجمـــع هـــي الجراثيم 
المعروفة نفســـها في جميـــع أنحاء العالم 

بنفـــس المعدالت، مع التأكيد بعدم وجود 
أي نـــوع مـــن الجراثيـــم تـــم رصدهـــا في 
أجهـــزة التكييف”. وأردفـــت أن تم العمل 
علـــى رفع معدل التزام الطاقم الطبي في 
مرافق الـــوزارة إلى أكثر من 80 % وهي 
مـــن أفضـــل المعـــدالت التي تـــم التوّصل 

إليها في الدول المتقدمة.
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توثيق التعاون وتبادل الخبرات مع سنغافورة
العالقـــات لتعزيـــز  والتنســـيق  التشـــاور  اســـتمرار  الخارجيـــة:   وزيـــر 

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمــد آل خليفة 
أمــس، مــع وزيــر خارجية جمهورية ســنغافورة فيفيان باالكريشــنان، 
على هامش أعمال القمة الـ35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( 

المنعقدة في بانكوك.

وزيـــر  أشـــاد  االجتمـــاع،  وفـــي   
الصداقـــة  بعالقـــات  الخارجيـــة 
الوطيـــدة التي تجمع بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة ســـنغافورة، 
ومـــا تّتســـم بـــه من تميـــز وحرص 
التعـــاون  توثيـــق  علـــى  مشـــترك 
القائم وتبادل الخبرات في شـــتى 
المجـــاالت خصوصـــا فـــي مجـــال 
مؤكـــًدا  الدبلوماســـيين،  تدريـــب 

أهمية استمرار التشاور والتنسيق 
العالقـــات  تعزيـــز  ســـبل  بشـــأن 
والمضـــي بهـــا إلـــى آفـــاق أرحـــب 
البلديـــن  علـــى  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا 

والشعبين الصديقين.
فيفيـــان  أكـــد  جانبـــه،  مـــن   
جمهوريـــة  اعتـــزاز  باالكريشـــنان 
الثنائيـــة  بالعالقـــات  ســـنغافورة 
البحريـــن،  مملكـــة  مـــع  المتميـــزة 

البحريـــن  مملكـــة  بـــدور  منّوًهـــا 
فـــي ترســـيخ األمـــن والســـلم فـــي 

المنطقة.

 هـــذا وتبـــادل الجانبـــان وجهـــات 
النظر حول آخر المستجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

وزير الخارجية يلتقي نظيره السنغافوري على هامش قمة “آسيان”

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحريـــن الهجـــوم اإلرهابـــي الـــذي 
فـــي  عســـكرًيا  موقًعـــا  اســـتهدف 
إنديليمان بجمهورية مالي، وأســـفر 
عن مقتل العشـــرات من العسكرين 
وإصابـــة آخريـــن، معربـــة عـــن بالـــغ 
لحكومـــة  والمواســـاة  التعـــازي 
وشـــعب جمهورية مالـــي وتمنياتها 

للمصابين سرعة الشفاء.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تضامـــن 

جمهوريـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
مالـــي فيمـــا تتخـــذه من إجـــراءات 
وتدابيـــر؛ مـــن أجل اســـتتباب أمنها 
واســـتقرارها، مؤكدة موقف مملكة 
البحريـــن الراســـخ الرافـــض لكافـــة 
أشكال العنف والتطرف واإلرهاب، 
الجهـــود  تضافـــر  إلـــى  والداعـــي 
الدوليـــة؛ مـــن أجـــل القضـــاء علـــى 
دعمـــه  منابـــع  وتجفيـــف  اإلرهـــاب 

وتمويله.

البحرين تدين الهجوم على موقع عسكري في مالي

المنامة - بنا

اســـتقبل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الشـــباب، مستشـــار  الخيريـــة وشـــؤون 
األمـــن الوطني، رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، وزيـــر الدولة عضو 
العربيـــة  بالمملكـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
السعودية صاحب السمو الملكي األمير 
تركي بـــن محمد بن فهد بـــن عبدالعزيز 
إلـــى  وصولـــه  لـــدى  وذلـــك  ســـعود،  آل 
المملكـــة.  ورّحـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بصاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير تركي بـــن محمد بن فهد 
في بلده الثاني مملكة البحرين، مشـــيًدا 
ســـموه بالعالقـــات المتينـــة التـــي تربط 

بيـــن مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة فـــي ظـــل القيـــادة 
الحكيمـــة لعاهل البـــالد صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وعاهل المملكة العربية السعودية أخيه 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل خليفة.
 وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
حســـن اإلقامـــة لصاحب الســـمو الملكي 
األمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود 

في بلده الثاني مملكة البحرين.
وكان ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة قـــد وّدع الحًقا الضيـــف الكريم 

لدى مغادرته المملكة.

ناصر بن حمد يشيد بالعالقات المتينة مع السعودية

موقف البحرين داعم ألهداف “آسيان”
وزير الخارجية: مساندة جهود الرابطة لتعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمد بــن محمد آل 
خليفــة، أمــس فــي افتتــاح القمــة الـــ 35 لرابطــة دول جنــوب 
شــرق آســيا )آســيان( والقمــم ذات الصلــة في مدينــة بانكوك 
بمملكــة تايلنــد، بحضــور العديــد مــن قــادة وكبــار مســؤولي 
الــدول األعضــاء في الرابطة وغيرها مــن الدول والمنظمات 

الدولية.

 وأشـــاد وزير الخارجيـــة بالدور 
لـــدى  تايلنـــد  لمملكـــة  الكبيـــر 
جنـــوب  دول  لرابطـــة  ترؤســـها 
شـــرق آســـيا للعـــام 2019 تحت 
شـــعار “النهـــوض بالشـــراكة مـــن 
أجل االستدامة”، مؤكًدا موقف 
مملكة البحرين الداعم ألهداف 
الرابطة وجهودها الرامية لتعزيز 
األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة 
والتغلـــب على التحديـــات التي 
تواجههـــا وتحقيـــق كل مـــا فيه 

خيـــر وصالـــح دولها وشـــعوبها، 
منّوًها بالجهود الملموسة للدول 
األعضاء لالرتقاء بدور الرابطة 
فـــي التوصـــل لحلـــول لمختلف 
الســـالم  وترســـيخ  المشـــكالت 
الصعيديـــن  علـــى  والتنميـــة 

اإلقليمي والدولي.
 وتناقـــش القمة الـ 35 لآلســـيان 
أهـــم  الصلـــة  ذات  والقمـــم 
والمستجدات في  الموضوعات 

منطقة جنوب شرق آسيا. وزير الخارجية يشارك في افتتاح القمة 35 لرابطة “آسيان”

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
وفـــًدا  بمكتبـــه  ميـــرزا  عبدالحســـين 
 JLANKA شـــركة  مـــن  المســـتوى  رفيـــع 
للتكنولوجيا يتقدمهـــم الرئيس التنفيذي 
للعمليات Jayantha Jayamanna وعدد 
من المســـئولين، وفي بدايـــة اللقاء رّحب 
ميرزا بالحضور مشـــيًدا بنشـــاط الشـــركة 
وخبرتهـــم العريقـــة فـــي مجـــاالت الطاقة 
الشمسية والتي تشهد بها مشاريعهم في 
تركيب أنظمة الطاقة الشمســـية في عدد 
من بلدان العالم. وقال إننا نرّحب بتعزيز 
التعـــاون المشـــترك في الطاقة الشمســـية 
مـــن خـــالل تقديمهـــم للـــدورات والورش 
واالستشـــاريين  للمقاوليـــن  التدريبيـــة 
لتأهيلهم لمشـــاريع تركيب أنطمه الطاقة 

الشمسية في المنازل والمنشآت.
االستشـــاريين  تأهيـــل  أن  وأضـــاف 
ضمـــن  مـــن  يأتـــي  والمقاوليـــن 

بتنفيـــذ  تعنـــى  التـــي  االســـتراتيجيات 
وتشجيع اســـتخدامات الطاقة المتجددة 
في مملكة البحرين انطالًقا من اهتمامات 
التنميـــة  الحكومـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق 
المســـتدامة، وهي ضمـــن الخطوات التي 
تســـعى بهـــا البحريـــن لتحقيـــق األهداف 
المتجـــددة  بالطاقـــة  المتعلقـــة  الوطنيـــة 

وكفاءة الطاقة.
وعّبر وفد شـــركة JLANKA عن شـــكرهم 

الطاقـــة  هيئـــة  لرئيـــس  وتقديرهـــم 
المســـتدامة علـــى ســـعيه الدائـــم لتعزيـــز 
أواصر التعاون المشترك من اجل تحقيق 
األهـــداف الوطنيـــة في مجـــاالت الطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة.
يذكر أن شـــركة JLANKA قدمت ســـابًقا 
االستشـــاريين  لتأهيـــل  تدريبيـــة  ورشـــة 
والمقاولين للحصول على شهادة معتمدة 

في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

رئيس هيئة الطاقة المستدامة مستقبال وفًدا رفيعا من شركة JLANKA للتكنولوجيا

الشمســية الطاقــة  الشــركة فــي  ميــرزا يشــيد بخبــرة 
”JLanka“ تعزيــز أواصـر التعــاون مـع

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الصحة

عقدت الشبكة الوطنية للشؤون الدولية، 
المســـتديرة،  الطاولـــة  اجتمـــاع  أمـــس، 
بالديوان العـــام لـــوزارة الخارجية، وذلك 
برئاســـة وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل  الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا 
خليفـــة، وبحضور 70 عضـــًوا من أعضاء 
وجهـــات  وزارات  مـــن  المؤلفـــة  الشـــبكة 
حكومية.وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشؤون الدولية الدور الفاعل الذي تلعبه 
البحرين بقيـــادة صاحب الجاللـــة الملك، 
في مختلف المحافل والفعاليات الدولية، 
ونجـــاح المملكـــة في تأســـيس شـــراكات 
حيوية ومتينة مـــع العديد من المنظمات 

الدولية المرموقة.
 وأوضـــح أن الوزارة بصـــدد إعداد تقرير 
مفّصـــل يشـــمل جميـــع أوجـــه الشـــراكات 
مـــع  بالتعـــاون  الدوليـــة،  والمســـاهمات 
مكتـــب برنامج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي 

تســـليط  بهـــدف   )UNDP( بالبحريـــن 
اإلجماليـــة  المســـاهمات  علـــى  الضـــوء 
للحكومـــة فـــي النظـــام متعـــدد األطراف، 
شـــاماًل المســـاعدات الدولية التي تقدمها 
المملكة، والمساهمات الثنائية والمتعددة 

األطـــراف، والتعاون بين بلـــدان الجنوب 
والتعـــاون الثالثي. وأفاد بأن المملكة في 
طليعة دول العالم الداعمة لصون الســـلم 
واألمـــن الدوليين، وتنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة 2030.

إنجاز بحريني
دولي جــديد

توقيع وثيقـــة االنضمام إلى 
معاهدة الصداقة والتعاون 
آســـيا  شـــرق  جنـــوب  فـــي 

يؤكد انضمام المملكة للمعاهدة دور وزارة الخارجية كمنســـق للتعاون بين 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول اآلسيان

تسهم بشكل كبير في تنمية عالقات مملكة البحرين بدول رابطة اآلسيان

معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

أهداف المعاهدة

تعزيز السالم الدائم 
والصداقـــة طويلـــة 

المدى

المتبـــادل  ــرام  االحـت
لسيادة جميع الدول 

وهويتها الوطنية

أو  الخالفات  تسوية 
بالطـــرق  النزاعـــات 

السلمية

نبذ اســـتخدام القوة 
والعنف

@nccbahrain

الشيخ عبدالله بن أحمد يترأس اجتماع الطاولة المستديرة للشبكة الوطنية للشؤون الدولية

إعداد تقرير عن المساهمات اإلجمالية للحكومة بالنظام متعدد األطراف
الصحة: ال رصد ألي جرثومة جديدة بـ “السلمانية”البحرين بطليعة الدول الداعمة للسلم واألمن العالمي
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اتفاقية لتدريب وتوظيف 80 طبيبا بحرينيا
لنيـــل “الماجســـتير اإلكلينيكـــي” و“الدبلومـــا االكلينيكيـــة” فـــي طـــب العائلـــة

شـــهد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، بحضور وزيرة الصحة فائقة 
الصالح، أمس حفل التوقيع على مبادرة 
تدريب وتوظيف 80 طبيبا بحرينيا لنيل 
شـــهادة الماجســـتير اإلكلينيكي وشهادة 
الدبلومـــا االكلينيكية في تخصص طب 
العائلة، وتم التوقيع بين صندوق العمل 
للصحـــة،  األعلـــى  والمجلـــس  )تمكيـــن( 
ووزارة الصحة، وجامعة الخليج العربي 
لتنفيذ المشروع الوطني الرائد بالتعاون 
والتنســـيق مـــع جامعـــة جـــون “هوبكنز” 

األميركية.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
بهـــذه المناســـبة أن “هـــذا البرنامج يأتي 
لعاهـــل  الكريمـــة  للتوجيهـــات  انعكاًســـا 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 

الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل  عيســـى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بن ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بشأن 
تأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة الشـــابة عبـــر 
والشـــواغر  التدريبيـــة  الفـــرص  توفيـــر 
الوظيفيـــة لخريجـــي القطـــاع الصحـــي 

خصوًصا األطباء”.

وتهـــدف االتفاقية إلى تدريب 80 طبيبا 
العائلـــة،  فـــي تخصـــص طـــب  بحرينيـــا 
مـــن  الخريجيـــن  المتدربيـــن  وتوظيـــف 
درجـــة  علـــى  والحاصليـــن  البرنامـــج 
اإلكلينيكيـــة  والدبلومـــا  الماجســـتير 
بنجاح. وسيخضع البرنامج إلى مراجعة 
لمعرفة مدى تحقيق األهداف المنشودة 
وســـبل تطويرهـــا وتقييـــم األداء الفنـــي 

واإلداري.
وتأتـــي االتفاقية حرًصا على رفع كفاءة 

األطبـــاء البحرينيين )حديثـــي التخرج( 
علـــى  اإلنتاجيـــة وقدرتهـــم  ومقدرتهـــم 
وتهيئـــة  العمـــل،  ســـوق  فـــي  المنافســـة 
البيئة المناســـبة لجعلهم الخيار األفضل 
للتوظيف، إضافـــة إلى خلق فرص عمل 
جديـــدة ومناســـبة للشـــباب وذلـــك مـــن 
خـــالل توفــــــير ودعـــم برامـــج لتدريـــب 
كفاءتهـــم  لرفـــع  البحرينييـــن  وتأهيـــل 
اإلنتاجية، ورفع الميزة النسبية لهم على 

غيرهم.
كمـــا أعرب الفريق طبيب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا عـــن الشـــكر الجزيـــل لـــدور 
جامعـــة الخليـــج العربي فـــي تنفيذ هذا 
البرنامج، مشـــيدا فـــي الوقت ذاته بدور 
وزارة الصحة في تســـهيل كل ما يخص 
العمـــل والقوانيـــن مـــع مجلـــس الـــوزراء 
وخص بالشكر دور صندوق “تمكين” في 

إطالق هذا البرنامج.

توقيع اتفاقية تدريب وتوظيف األطباء البحرينيين

المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكـــد رئيـــس التحرير مؤنـــس المردي أن 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة قاد 
نهضـــة تنمويـــة كبـــرى ال يـــزال الوطـــن 
يقطـــف ثمارها فـــي التقـــدم االقتصادي 
والصحي والتعليمي والخدمي، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــذه اإلنجـــازات التـــي وّثقهـــا 
العالـــم ومنظماتـــه وكـــّرم ســـموه ألجلها 
يجـــب أن تحظـــى باهتمـــام اإلعالميين 
والباحثين، فهي تحكي قصة بناء دولة 

وصناعة نهضة.
 جاء ذلك، لدى استقبال المردي للكاتب 
عـــادل المـــرزوق الذي أهداه نســـخة من 
كتابه الجديد بعنوان “خليفة بن سلمان 
.. مجـــد الوطـــن”. وخـــالل اللقاء، أشـــاد 
المـــردي بالجهود التـــي بذلهـــا المرزوق، 
فـــي إعـــداد الكتـــاب القّيم الـــذي يرصد 
ا من مســـيرة صاحب  ويوّثـــق جانًبا مهمًّ
الســـمو الملكي رئيس الوزراء في البناء 

والنهضة، متمّنًيا له التوفيق والنجاح.

المردي: سمو رئيس الوزراء قاد نهضة تنموية كبرى

المنامة - بنا

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة أن 
مملكـــة البحريـــن ماضيـــة نحـــو تحقيق 
أهدافهـــا التنمويـــة المنشـــودة من خالل 
مواصلـــة العمـــل علـــى تنفيـــذ المبادرات 
والبرامـــج المختلفـــة التـــي تســـهم فـــي 
اســـتمرار تحقيـــق المنجـــزات فـــي ظـــل 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التي أرسى 
دعائمهـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 جاء ذلك، لدى لقاء الوزير بمكتبه أمس 

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
بنـــدر حجـــار، حيـــث اســـتعرضا التعاون 
القائـــم بيـــن مملكة البحريـــن ومجموعة 
البنك اإلســـالمي للتنمية وســـبل تعزيزه 
نحو أفق أرحب، كما تم مناقشة عدد من 
الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك.  
مـــن جانبـــه، أعـــرب حجـــار عـــن اعتزازه 
بالتعاون القائم مع البحرين متطلًعا إلى 
االســـتمرار بتعزيـــزه لما فيـــه خير ونماء 
المملكة، متمّنًيـــا لمملكة البحرين المزيد 

من التقدم واالزدهار.

وزير المالية يستعرض التعاون مع “اإلسالمي للتنمية”

تطوير البنية التحتية انعكس إيجاًبا على الخدمات
ــاون “الـــنـــواب”مـــع الــحــكــومــة ــعـ خــالــد بـــن عـــبـــداهلل: نــقــدر تـ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس 
اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة 
والبنيـــة التحتية الشـــيخ خالد بن عبد 
هللا آل خليفـــة، أن اهتمـــام الحكومـــة 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي رئيس 
صاحـــب  ومســـاندة  ودعـــم  الـــوزراء، 
الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
وتطويـــر  تهيئـــة  بمواصلـــة  الـــوزراء، 
مشـــاريع البنيـــة التحتية فـــي مختلف 
المناطـــق انعكس إيجاًبا على مســـتوى 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
 وقـــال: “إن الحكومـــة، والتزاًمـــا منهـــا 
ببرنامجهـــا الذي أقـــّره مجلس النواب 
حتى العام 2022، مســـتمرة في تنفيذ 

مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة األساســـية، 
والمشـــاريع الخدميـــة للمواطنيـــن في 
المجاالت المختلفة كالصحة والتعليم 

واإلســـكان، فضالً عن إنشـــاء وتطوير 
المرافق العامة”.

 جاء ذلك، لدى اســـتقبال الشيخ خالد 

بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة فـــي مكتبـــه 
بقصر القضيبية، رئيس لجنة المرافق 
العامـــة والبيئـــة بمجلـــس النواب حمد 
رئيـــس  نائـــب  وأعـــرب  الكوهجـــي. 
مجلـــس الـــوزراء عن شـــكره وتقديره 
وأعضـــاء،  رئيًســـا  النـــواب،  لمجلـــس 
على ما يبدونه من تعاون مشـــترك مع 
الحكومـــة لما فيه خير وصالح الوطن 

والمواطنين.
حـــرص  الكوهجـــي  النائـــب  وأعـــرب 
لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئـــة علـــى 
التنفيذيـــة  الســـلطة  مـــع  التعـــاون 
لتطوير التشـــريعات والقوانين لتكون 
وعلى الدوام داعمة الســـتدامة البنية 
التحتيـــة في البحريـــن والحفاظ على 

مستواها المتقدم.

نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال النائب حمد الكوهجي 

المنامة - بنا

وزراء اإلسكان يبحثون الحضور الخليجي في الموئل اليوم
 تمهيـــًدا لرفـــع القـــرارات إلـــى اجتمـــاع الـــوزراء المعنييـــن فـــي دول المجلـــس

 شارك وكيل وزارة اإلسكان الشيخ عبد 
هللا بـــن أحمـــد آل خليفة فـــي اجتماع 
الـــوكالء المعنييـــن بشـــؤون اإلســـكان 
بـــدول مجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة والـــذي انعقد بســـلطنة ُعمان 
صباح أمـــس، حيث تم مناقشـــة عدد 
مـــن المواضيع اإلســـكانية المشـــتركة 
المدرجة على جدول األعمال، تمهيًدا 
لرفـــع القرارات إلـــى اجتمـــاع الوزراء 
المعنييـــن بشـــؤون اإلســـكان في دول 
الـــذي  اجتماعهـــم  خـــالل  المجلـــس 

سينعقد اليوم اإلثنين.
  وناقش اجتماع الوكالء لدى انعقاده 
بيـــن  بالتنســـيق  المتعلقـــة  المواضيـــع 
دول المجلـــس للتعـــاون مـــع برنامـــج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
فـــي إطار جهود تنفيذ أهداف التنمية 

التنســـيق  عـــن  فضـــالً  المســـتدامة، 
بشـــأن تعزيـــز التواجـــد الخليجي في 
انتخابـــات المكتـــب التنفيـــذي للموئل 

عام 2023 ولمدة 4 سنوات. 
  كمـــا ســـيتم التطـــّرق إلـــى المواضيـــع 

الـــوزاري  المنتـــدى  لهـــا  تطـــّرق  تـــي  ال
بدولـــة  عقـــد  الـــذي  الثالـــث  عربـــي  ال
اإلمارات الشـــهر الماضي، وما تضمنه 
إعـــالن دبي مـــن توصيات تســـهم في 
دعـــم وتعزيـــز الخطـــط والسياســـات 

اإلســـكانية في الدول العربية بشـــكل 
عـــام، ودول مجلـــس التعـــاون بشـــكل 
ملـــف  مناقشـــة  ســـيتم  كمـــا  خـــاص، 
اإلســـكان  وزراء  مجلـــس  جائـــزة 
والتعميـــر العـــرب التـــي أقرها مجلس 
وزراء اإلســـكان والتعمير العرب، وتم 
التطـــرق إليها خـــالل اجتماعه األخير 

الذي عقد بدبي.
اســـتعراض  االجتمـــاع  شـــهد  كمـــا    
إعـــادة  حـــول  والتجـــارب  دراســـات  ال
بالنزاعـــات  المتأثـــرة  المـــدن  هيـــل  تأ
إلـــى  باإلضافـــة  المحتلـــة  واألراضـــي 
المدن العربيـــة التي تتعرض للكوارث 
الطبيعيـــة، كما تم مناقشـــة ملف دعم 
جهـــود اإلعمار فـــي جمهوريـــة اليمن، 
ودعم جمهوريـــة الصومال في مجال 
تدريـــب الكـــوادر بقطاعـــات اإلســـكان 

والتعمير.

وكيل وزارة اإلسكان يشارك في االجتماع بسلطنة ُعمان

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة اإلسكان

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر 
في مكتبـــه بديوان الوزارة القنصل 
الفخـــري لالتحـــاد السويســـري لدى 
مملكـــة البحريـــن همبـــرت فنســـنت 
ــالل المقابلـــة، أشـــاد  ــي. وخـ بويمـ
وزير اإلســـكان بما تشهده العالقات 
بيـــن البلدين من تطـــور ورقي، كما 
تـــم اســـتعراض مجـــاالت التعـــاون 
فـــي مجـــال المشـــاريع والخدمـــات 
اإلســـكانية التـــي تقدمهـــا الـــوزارة 

ة  ـ ـ ـ ي ن ا ك م إ ى  د ـ ـ ـ م و للمواطنيـــن، 
االستفادة من الخبرات السويسرية 
فـــي مجاالت التعاون لمـــا تتمتع به 
من تجـــارب ثريـــة وســـمعة عالمية 

في هذه المجاالت.
 مـــن جانبه، أثنـــى القنصل الفخري 
لالتحـــاد السويســـري علـــى جهـــود 
وزارة اإلســـكان فـــي تنفيذ الخطط 
والمبـــادرات اإلســـكانية للمواطنين 

ذوي الدخل المحدود.

الحمر يشيد بتطور العالقات مع سويسرا

المنامة - وزارة األشغال

وزارة  فـــي  األشـــغال  شـــؤون  تمّكنـــت 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي مـــن اجتيـــاز عمليـــة التدقيق 
إدارة  فـــي  اآليـــزو  لشـــهادة  الخارجـــي 
الجهـــود  ضمـــن   ،2015:9001 الجـــودة 
المســـتمرة لتطبيـــق مبـــادئ الجودة في 

مختلف األعمال.
وقـــال وكيـــل الوزارة لشـــؤون األشـــغال 
أحمـــد الخيـــاط إن هـــذه الشـــهادة تعـــد 
اعتراًفـــا دولًيـــا بقدرة شـــؤون األشـــغال 
لخدماتهـــا  المســـتمر  التحســـين  علـــى 
مـــع معاييـــر  المقدمـــة والتـــي تتوافـــق 

اإلنجـــاز  هـــذا  وأن  العالميـــة،  الجـــودة 
يحســـب كقيمة مضافة لجميع العاملين 
فـــي الـــوزارة وتشـــجيعا لهـــم لتحقيـــق 
لشـــؤون  اإلســـتراتيجية  األهـــداف 
خـــاص  بشـــكل  تصبـــو  التـــي  األشـــغال 
لتحقيق اســـتدامة الخدمـــات وحصول 
المتعامليـــن مع هذه الـــوزارة على أعلى 
الخدمـــات  مـــن  الجـــودة  مســـتويات 
الممارســـات  أفضـــل  ووفـــق  المقدمـــة، 
اإلداريـــة المعمـــول بهـــا والتـــي تنتهجها 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة 

والتخطيط العمراني.

“األشغال” تجتاز التدقيق الخارجي لـ “اآليزو” تنزيل األرصفة وزيادة مواقف السيارات في السنابس
ـــاركات” ـــد مـــن “الب ـــر مزي ـــة علـــى “^”:  دراســـة توفي “األشـــغال” معقب

عّقبت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ما نشر بصحيفة )البالد( يوم السبت الموافق 
2 نوفمبــر 2019م، حــول طلــب زيادة مواقف الســيارات وضيــق الطرق في منطقة الســنابس، وذكرت أنها تقوم 
بأعمال مشروع تطوير الطرق في المنطقة المذكورة ضمن برنامج تطوير وتنمية القرى والذي بدأت في العام 

.2003

أعمـــال  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
المشـــروع تشـــمل إعـــادة إنشـــاء 
الطـــرق، باإلضافـــة إلـــى تنظيـــم 
التقاطعـــات وحمايـــة الخدمـــات 
مواقـــف  وإنشـــاء  الموجـــودة 
المنطقـــة  لمرتـــادي  للســـيارات 
إنشـــاء  والمـــدارس،  والمحـــالت 
شـــبكة تصريـــف ميـــاه األمطـــار، 
والعالمـــات  اإلشـــارات  وضـــع 
المرورية، تحديث شـــبكة اإلنارة 

وذلـــك بالتنســـيق مـــع الخدمـــات 
األخرى.

وبشـــأن المالحظـــة حـــول نقـــص 
مواقف الســـيارات فـــي المنطقة، 
ذكـــرت أنها قامـــت بالتواصل مع 
ممثـــل المنطقة وأمانـــة العاصمة 
بهـــذا  مالحظاتهـــم  علـــى  بنـــاًء 
الشأن، وعليه تم تنزيل األرصفة 
فـــي عدد من الشـــوارع بالمنطقة 
لتســـمح بوقـــوف الســـيارات، كما 

تنزيـــل  إمكانيـــة  ســـيتم دراســـة 
األرصفة في مواقع أخرى لتوفير 

المزيد من مواقف السيارات.
وفـــي الوقت ذاته تـــم المحافظة 
علـــى األرصفـــة عنـــد التقاطعات 
فقـــط، وذلـــك لدواعـــي الســـالمة 
المرورية وتوفيـــر منظور الرؤية 
لتفـــادي االختناقـــات والحوادث 
الـــوزارة  قامـــت  كمـــا  المروريـــة، 
خـــالل تطويـــر المنطقـــة بزيـــادة 

الســـيارات  مواقـــف  وتنظيـــم 
فـــي المســـاحات المتوفـــرة، كمـــا 
تـــم فـــي الســـابق تنفيـــذ عـــد من 
المشـــاريع المتعلقـــة بزيـــادة عدد 
مواقف الســـيارات شمال منطقة 

البسيتين.
ونّوهـــت “األشـــغال” بـــأن معظـــم 
تســـتوعب  ال  المنطقـــة  طـــرق 
وعليـــه  المـــزدوج،  الوقـــوف 
وحرًصـــا من الـــوزارة على زيادة 
عدد مواقف الســـيارات في هذه 
الطـــرق، فقد تـــم تغيير اتجاهات 
المـــرور في طرق المنطقة لزيادة 

عدد مواقف السيارات.

المنامة - وزارة األشغال

محرر الشؤون المحلية
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محرر الشؤون المحلية

تقــّدم النائــب إبراهيــم النفيعــي بســؤال برلمانــي إلــى 
وزير اإلسكان باسم الحمر حول المشاريع اإلسكانية 

التي تم البدء في إنشائها منذ بداية العام 2019.
وطلـــب النفيعي من الوزيـــر تزويده ببيان تفصيلي حول 

تلك المشـــاريع مـــن حيث بيـــان المراحل التـــي وصل إليها 
كل مشـــروع علـــى حـــدة، والمراحـــل المتبقية منه. واستفســـر 

حول عدد الوحدات اإلســـكانية من فلل وشـــقق، التي تم تســـليمها 
للمستفيدين، والتي في طور التسليم في كل منطقة على حدة. 

وتساءل حول خطة الوزارة بشأن ما جاء في برنامج عمل الحكومة 2019 و2022،  «
فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ األمر الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.

النفيعي يطلب خطة “اإلسكان” التفصيلية لتنفيذ مشاريعها

صيادو الروبيان يعتزمون لقاء “النواب”
ــد الــــجــــائــــر وتــــحــــويــــل الــــُرخــــص ــ ــي ــ ــص ــ مـــنـــاقـــشـــة ال

علمت “البالد” أن مجموعة كبيرة من صيادي الروبيان 
يعتزمون زيارة مجلس النواب يوم غد الثالثاء لمقابلة 
عـــدد من األعضاء للوقـــوف على أوضاعهـــم المتردية، 
وأولهـــا محاولـــة الوصـــول لحلـــول عادلـــة فيما يخص 
عمليـــات صيـــد الروبيـــان الجائرة عن طريـــق الطراريد 
والتـــي تقودهـــا “المافيا اآلســـيوية”، وكذلـــك موضوع 
تعويـــض الصيادين، وتســـهيل عمليـــة تحويل الرخص 

كما أعلن عنها مؤخًرا.
وقال البحار علي حســـين حمـــاده لــ “البالد” إن صيادي 
الروبيـــان بحالـــة مزرية مـــن الضيق والقهـــر والحاجة، 
وبأن السواد األعظم منهم لم يقوموا بالتوقيع على أي 
أوراق تخـــص التعويض أو تحويـــل الرخصة، أو حتى 
التعويـــض والذي ال يزال مبهًما، ســـواء لقيمة الرخصة 

أو للعدة وملحقاتها.
وبّين أن عدًدا كبيًرا من صيادي الروبيان قاموا مؤخًرا 
بزيـــارة إدارة الثروة الســـمكية لمحاولة تحويل رخصة 
صيـــد الروبيـــان الخاصـــة بهم  لألســـماك، إال أن ذلك لم 

يتحقق ألسباب مبهمة وغير مفهومة.
 وقال حماده إن أوضاع صيادي الروبيان في المرحلة 
الراهنـــة ســـيئة للغايـــة، فـــي ظل عـــدم وجـــود وظائف 
أو مداخيـــل بديلـــة لهـــم، وفـــي ظـــل الغالء المعيشـــي 
المتزايد.  وبين أن مستقبلهم ومستقبل عوائلهم مظلم 
كمـــا يرّدد الكثيـــرون منهم، وبأن هناك غياًبا في الرؤية 
الرســـمية أو في توضيح حقيقة ما ســـيتم إجراؤه في 

المرحلة المقبلة.
 وحصلـــت “البالد” على صورة حية لعدد من الثالجات 
التي حملتها عدد من طراريد الصيد آلســـيويين صباح 

أسماك صافي صغيرة بحجم أصبع اليدأمس، وهي مكّدسة بأسماك صافي “على قد الصبع”.

تقـــّدم النائب عمـــار قمبر بســـؤال برلماني 
البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  إلـــى وزيـــر 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف حول 
فـــي حـــل مشـــكلة صيـــادي  الـــوزارة  دور 
الروبيـــان.  ولفـــت قمبـــر فـــي ســـؤاله إلـــى 

القـــرار رقم 205 لســـنة 2018 بشـــأن حظر 
صيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية 
)الكـــراف(، واإلجـــراءات المتبعة لتعويض 
ا، في الوقت  ا ومعنويًّ هـــؤالء البحارة ماديًّ
الـــذي يواجهـــون فيـــه صعوبـــة في ســـداد 

التزاماتهم المالية للبنوك والدائنين.
وتســـاءل: كيـــف تنظـــر الـــوزارة إلـــى هذه 

المشـــكلة وعوائـــل الصياديـــن مـــن ناحية 
إنســـانية واجتماعية، حيث باتوا يشكون 
الفقـــر والفاقـــة، بعد تضرر مصـــدر دخلهم 

الوحيد.
 واستفســـر حـــول دور جمعيـــة الصيادين 
المحترفيـــن للمشـــاركة في صياغـــة القرار 

المناسب ومعالجة هذه المشكلة.

قمبر يسأل “البلديات” عن تعويضات صيادي الروبيان
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أفاد المحامي إســـالم غنيـــم بأن محكمة 
الخامســـة  المدنيـــة  العليـــا  االســـتئناف 
عضويـــن  ضـــد  مميـــزا  حكمـــا  أصـــدرت 
مســـؤولية  ذات  شـــركة  إدارة  بمجلـــس 
محدودة يلزمهما بدفع الدين المســـتحق 
علـــى الشـــركة مـــن أموالهـــم الشـــخصية 
عقاريـــة  إنشـــاءات  شـــركة  لمصلحـــة 
معروفـــة ســـاهمت فـــي إنشـــاء 3 أبـــراج 
ذات  الشـــركات  أن  مبينـــا  لصالحهـــم، 
فيهـــا  يلـــزم  ال  المحـــدودة  المســـؤولية 
الشـــركاء بأداء مـــا يترتب على الشـــركة 
من ديون في مواجهة الغير من أموالهم 
الشـــخصية؛ ألن الشـــركة فقـــط هـــي من 
تكون مســـؤولة باعتبار أن لها شـــخصية 
اعتباريـــة مســـتقلة عن شـــخصية وذمة 
أدخـــل  المشـــرع  أن  إال  فيهـــا،  الشـــركاء 
ليلـــزم  الشـــركات  قانـــون  علـــى  تعديـــال 
الشـــركاء فـــي أموالهـــم الشـــخصية فـــي 
حـــاالت محـــددة إذا ما تســـبب أصحابها 
فـــي ترتب تلك الديـــون عليها مع علمهم 
بعدم قدرة الشـــركة على الســـداد، سواء 

كان بخطئهم الجسيم أو إهمالهم.
لذلـــك  تطبيـــق  الحكـــم  أن  وأوضـــح 

التعديل، خصوصا أن محكمة أول درجة 
أصـــدرت حكمـــا بإلزام الشـــركة فقط، إال 
أنه وباعتباره وكيال عن الشركة المدعية 
لـــم يقبلـــوا بهـــذا الحكـــم وطعنـــوا عليـــه 
باالســـتئناف إذ ألغـــت المحكمـــة الحكـــم 
االبتدائـــي وألزمت لشـــركاء في أموالهم 
الشـــخصية باإلضافـــة للشـــركة المدعـــى 
عليهـــا عـــن تلـــك الديـــون، وهـــو مـــا يعد 

تطبيقا جديدا لتعديل قانون الشركات.
وأشـــار إلـــى أن وقائـــع الدعـــوى تتمثـــل 
فـــي أن الشـــركة المســـتأنفة تعمـــل فـــي 
مجال بيع مواد البناء والمواد اإلنشائية 
المعدنيـــة ومعـــدات الســـباكة والتدفئـــة 
الســـقاالت  وتأجيـــر  وبيـــع  ولوازمهـــا 
والمســـتأنف  العمرانيـــة،  للمشـــروعات 
مســـؤولية  ذات  شـــركة  األولـــى  ضدهـــا 
محدودة تمارس نشاطها في المقاوالت 
المســـتأنف ضدهـــم  العامـــة مـــن خـــالل 
والمخوليـــن  الشـــركاء  والثالـــث  الثانـــي 

بالتوقيع عن الشركة المستأنف ضدها.
ولفت إلى أن الشركة المحكوم لصالحها 
مـــع   2010 مايـــو   10 بتاريـــخ  تعاقـــدت 
المســـتأنف ضدها األولـــى، على أن تقوم 
األولـــى بتنفيذ أوامر الشـــراء عبر تزويد 
مـــن  بعـــدد  األولـــى  ضدهـــا  المســـتأنف 

الســـقاالت بغرض تنفيذها لمجموعة من 
المشـــروعات اإلنشـــائية، وهي مشـــروع 
بناء متعدد الطوابق في منطقة الســـيف 
الرابعـــة،  ضدهـــا  للمســـتأنف  المملـــوك 
ومشـــروع برج مملوك للمســـتأنف ضدها 
السادســـة، إضافـــة إلـــى البـــرج الخـــاص 
بالمســـتأنف ضدها السابعة، وذلك مقابل 
مبلـــغ مالي قـــدره 227189 دينارا و300 
فلـــس، كمـــا تعاقـــدت المســـتأنف ضدهـــا 
األولى بواسطة المستأنف ضدهم الثاني 
والثالـــث على شـــراء عدد من الســـقاالت 
وقوالـــب الصب من الشـــركة المســـتأنفة 
بقيمة 42500 دينار و500 فلس، وحيث 
تخلف المســـتأنف ضدهم عن ســـداد كل 
تلـــك المبالـــغ المســـتحقة األداء لمصلحة 
أن  بهـــا  حـــدا  الـــذي  األمـــر  المســـتأنفة، 
قـــررت اللجـــوء إلى القضـــاء طالبة إلزام 
المطلـــوب ضدهـــم األمـــر بالتضامـــن عن 

أداء المبلغ المذكور.
حكمـــا  درجـــة  أول  محكمـــة  فأصـــدرت 
برفـــض الدعـــوى فـــي مواجهـــة المدعى 
الرابعـــة  وحتـــى  الثانـــي  مـــن  عليهـــم 
والمدعـــى عليهمـــا السادســـة والســـابعة، 
وبإلزام المدعى عليهـــا األولى بأن تؤدي 
للمدعيـــة مبلـــغ وقـــدره 269689 دينـــارا 

و800 فلـــس والفائدة التأخيرية بواقع 3 
% سنويا من تاريخ االستحقاق الحاصل 
فـــي 30 مايو 2018 وحتى الســـداد التام 
وتحميلها بالمصاريف و20 دينارا مقابل 
أتعـــاب المحاماة. فلم ترتض المســـتأنفة 
هـــذا الحكم وطعنـــت عليه باالســـتئناف 
الماثل تأسيســـا على خطـــأ المحكمة في 
تطبيـــق القانـــون، وذلـــك عندمـــا قضـــى 
برفـــض الدعوى في مواجهة المســـتأنف 
ضدهمـــا الثانـــي والثالث بنـــاء على نص 
المـــادة )18( مكـــرر مـــن قانون رقـــم )50( 
لســـنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون 
الشـــركات التجاريـــة الصـــادر بالمرســـوم 

بقانون رقم )21( لسنة 2001.

وبنـــاء على أن الدين الذي في ترتب في 
ذمة الشـــركة المســـتأنف ضدها لمصلحة 
المســـتأنفة مـــن خـــالل تعهد المســـتأنف 
ضـــده الثانـــي تحديـــدا بصفته الشـــريك 
والمخـــول بالتوقيـــع عنهـــا، وأقـــر بخـــط 
بمديونيـــة  رصيديـــن  خـــالل  مـــن  يـــده 
المســـتأنف ضدها األولى بمبلغ 227189 
دينارا و300 فلس، مقابل تأجير الشركة 
الســـقاالت  مـــن  لمجموعـــة  المســـتأنفة 
المملوكـــة لهـــا؛ بهـــدف تنفيذ المســـتأنف 
ضدهـــا األولـــى لعدد مـــن المشـــاريع في 
المملكة، فضال عن إقرار المستأنف ضده 
الثانـــي بمبلغ وقدره 42500 دينار و500 
للشـــركة  ماليـــا مســـتحقا  مقابـــال  فلـــس 
المستأنفة نظير شراء الشركة المستأنف 

ضدها األولى لسقاالت وقوالب الصب.
فاعتبـــرت المحكمـــة المســـتأنف ضدهما 
الشـــخصية  أموالهمـــا  فـــي  مســـؤولين 
الشـــركة  فـــي  الشـــركاء  باعتبارهمـــا 
المســـتأنف ضدهـــا األولى وقـــت التعاقد 
مع المســـتأنفة، والذين تســـببوا بإهمالهم 
وخطئهـــم الجســـيم بترتيـــب التزامـــات 
علـــى الشـــركة المســـتأنف ضدهـــا األولى 
لمصلحة المستأنفة كونهم كانوا يعلمون 
وقـــت التعاقـــد مـــع المســـتأنفة بالوضـــع 

المالي المتعثر للشـــركة المستأنف ضدها 
األولـــى وعلى الرغم من ذلك رتبوا مبالغ 
مالية على المستأنف ضدها األولى رغم 
علمهم اليقيني بعدم قدرة الشـــركة على 
الوفـــاء بتلـــك االلتزامات وهـــم ما تنعقد 
معه مســـؤوليتهم في المبلغ المحكوم به 
على المستأنف ضدها األولى إعماال لنص 
المـــادة )18( مكـــرر من قانون الشـــركات. 
المحكمـــة  حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه 
االســـتئناف  بقبـــول  أوال:  االســـتئنافية، 
شكال، ثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم 
المســـتأنف فيمـــا قضـــى بـــه مـــن رفـــض 
إلـــزام كل من المســـتأنف ضدهمـــا الثاني 
والثالـــث بالتضامـــن مـــع الشـــركة بـــأداء 
المبلغ المقضي به من محكمة أول درجة 
والقضـــاء مجددا بإلزامهما بالتضامن مع 
المســـتأنف ضدهـــا األولـــى بـــأداء المبلغ 
دينـــارا   269689 وقـــدره  بهـــا  المقضـــي 
و800 فلـــس والفائـــدة التأخيريـــة 3 % 
ســـنويا مـــن تاريخ االســـتحقاق الحاصل 
الســـداد  وحتـــى   2018 مايـــو   30 فـــي 
التـــام للمســـتأنف ورفضـــت ما عـــدا ذلك 
مـــن طلبـــات وألزمتهمـــا بالمناســـب مـــن 
المصاريـــف عـــن درجتـــي التقاضي و30 

دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

إسالم غنيم

ــا وقــتــهــا ــي ــال ــد رغــــم عــلــمــهــمــا بــتــعــثــر الـــشـــركـــة م ــق ــع ــم: أبـــرمـــا ال ــي ــن غ

إلزام عضوين بشركة “ذ.م.م” بدفع ديون متعثره من أموالهما الشخصية

عباس إبراهيم

محرقة أموال األسرة
Û  ،شــجع غيــاب “الرقابــة” على أســعار الســلع االســتهالكية والغذائيــة المختلفة

بعــض التجــار لكي يســرحوا ويمرحــوا بترقيم األســعار “علــى هواهم”، تحت 
ذرائع انفتاح الســوق، وغالء تأجير المتاجر، وارتفاع كلفة التشــغيل، وغيرها 

من هذه األسطوانة “المشروخة”.
Û  ،هــذا الغيــاب، موجــود أيًضا في محــالت لعب األطفال بالمجمعــات التجارية

حيــث تقــدم للجمهــور أســعارا خياليــة، تتفــاوت مــن 800 فلــس وحتــى 1.5 
دينار، لمدة لعب ال تتجاوز دقيقتين، وهو ذات الحال بالنســبة لبقية األلعاب 
األخرى، كبيت اللعب، وساحة القفز، إذ ُيربط سعر الدخول بها بالطول، بغض 

النظر عن الُعمر أو الجنس.
Û  وكنــت قــد اصطحبــت أبنائــي قبــل أيــام، للعــب فــي ســاحة للقفــز بإحــدى

المجمعات، إذ كان ســعر الدخول لمحمد )4 ســنوات( 4 دنانير ونصف، ولخالد 
)7 ســنوات( 6.5 دينــار، كمــا دفعــت أيًضا قيمــة البطاقة الخاصــة بالدخول، و 
“جرابــات” خاصــة لكليهمــا، بإجمالــي ســعر تخطــى 12 دينــارا تقريًبــا، ولمــدة 

ساعة واحدة.
Û  ،هــذه ليســت تجــارة، وليســت فنــا بالبيــع، إنمــا هــي اســتغالل لحاجــة الناس

ولظــروف الطقــس الحارة والرطبة بالبلد، التي تدفعهم قســًرا إلبعاد أطفالهم 
عــن الحدائــق والمتنزهــات العامــة، والتوجــه بهــم لزوايــا اللعــب بالمجمعــات 

التجارية، التي أضحت محرقة ألموال األسرة.
Û  إدارة حمايــة المســتهلك بــوزارة الصناعــة والتجــارة، ما دورهــا الفعلي؟ لماذا

ال نســمع منهــا عــن تقاريــر وعــن رقابــة وعــن مخالفــات وعــن تحذيــرات أو 
تنويهات؟ صمت مطبق كصمت القبور، أطلق غول الشجع لهذا التاجر وذاك، 

لكي ينقض على األسرة البحرينية من كل الجهات، وهللا المستعان.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســتقبل وكيــل الزراعــة والثــروة البحريــة بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، في مكتبه بالبديع النائب محمود البحراني.

وجـــرى خـــالل اللقاء بحث ســـبل تعزيز 
التعـــاون بيـــن وكالـــة الزراعـــة والثـــروة 
البحرية، كما تم اســـتعراض احتياجات 
فـــي  عشـــرة  الثانيـــة  الدائـــرة  أهالـــي 
المحافظة الشـــمالية فيمـــا يتعلق بعمل 
الوكالـــة، وتـــم تأكيـــد ضرورة اســـتمرار 
التعاون بما يحقق تطلعات المواطنين.

كما تـــم خالل اللقاء، بحـــث احتياجات 

الصياديـــن فـــي قريـــة المالكيـــة والقرى 
المجـــاورة، وســـبل توفيـــر الدعم الالزم 
لهـــم لمزاولـــة مهنتهـــم التـــي تعـــد أحـــد 
المرتكـــزات التـــي تعتمـــد عليهـــا وكالـــة 
الزراعة والثروة البحرية ضمن جهودها 
األمـــن  تحقيـــق  اســـتراتيجية  لدعـــم 

الغذائي لمملكة البحرين. 
وأكد وكيـــل الزراعة والثـــروة البحرية، 

أن الوكالـــة تضـــع التعـــاون مـــع أعضاء 
ســـلم  علـــى  التشـــريعية  الســـلطة 
األولويـــات؛ انطالقـــا مـــن حرصهـــا على 

فتح قنوات التواصل بما يخدم تحقيق 
المصلحـــة  تخـــدم  التـــي  المشـــروعات 

العامة.

المشــروعات لخدمــة  و“النــواب”  “الزراعــة”  بيــن  التواصــل  قنــوات  فتــح 
بحث احتياجات الصيادين في المالكية والقرى المجاورة

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أّيـــدت 
الجنائيـــة األولى معاقبة مســـتأنف من 
أصـــل 3 مدانيـــن، والـــذي قـــاوم أفـــراد 
الشـــرطة خـــالل القبض عليهـــم بواقعة 
حيـــازة منشـــورات تحريضيـــة مكتوبة 
بعـــدة لغات وصادرة من تنظيم ائتالف 
تجبـــر  والتـــي  اإلرهابـــي،  فبرايـــر   14

أصحاب المحالت التجارية في منطقة 
المالكية على إغالقها، وتدعو للعصيان 
وعدم توّجه الطالب للمدارس في ذلك 

اليوم؛ بحبسه لمدة 6 أشهر.
 وتتمثـــل التفاصيـــل حســـبما جـــاءت 
بـــأوراق القضيـــة في أن مركز شـــرطة 
مدينـــة حمـــد الجنوبـــي كان قـــد تلقى 
أشـــخاص   3 وجـــود  مضمونـــه  بالًغـــا 
توزيـــع  علـــى  يعملـــون  ملثميـــن 

“منشـــورات” تتضّمـــن إجبـــار المحالت 
علـــى  المالكيـــة  بمنطقـــة  التجاريـــة 

إغالقها.
 وعنـــد وصول أفـــراد الشـــرطة للموقع 
خمســـة  علـــى  القبـــض  مـــن  تمّكنـــوا 
متهميـــن بعدما أبدوا مقاومة شـــديدة 
في محاولة منهـــم للخالص من قبضة 
الشرطة والفرار من المكان حتى تمكن 
أحدهـــم -المتهـــم الثالـــث- مـــن الهرب 

إلى جهة غير معلومـــة، وبمطالعة تلك 
المطبوعـــات التحريضيـــة اتضـــح أنهـــا 
صـــادرة من تنظيم “ائتالف 14 فبراير” 

اإلرهابي ومكتوبة بعدة لغات.
األول  المتهـــم  مـــع  وبالتحقيـــق   
)المســـتأنف( قّرر أنه قبل الواقعة بيوم 
واحد كان متواجًدا في نادي المالكية، 
وفيـــه التقى بصديقـــه المتهـــم الثاني، 
والـــذي طلـــب منـــه االشـــتراك برفقـــة 

المنشـــورات  بعـــض  توزيـــع  فـــي  آخـــر 
علـــى المحـــالت التجاريـــة، مضمونهـــا 
أنـــه يجـــب إغالق المحالت لما يســـمى 
بـ”العصيان”، وأنهم اتفقوا على االلتقاء 
بالقـــرب من مقبـــرة المنطقة، وفي يوم 
الواقعـــة تلثمـــوا جميًعا وبـــدأ كل منهم 

في مهمة توزيع تلك “المنشورات”.
وعنـــد حضـــور الشـــرطة تمكنـــوا مـــن 
القبـــض عليهم، حيث اعتـــرف لهم بأن 

هدفهـــم مـــن توزيعهـــا كان الدعوة إلى 
إغـــالق المحالت، فضالً عن تحريضهم 
لطلبة المدارس بعدم التوّجه للمدارس 
في الميعاد المقّرر فيه العصيان، إال أنه 
نفى أيـــة عالقة له بالتنظيـــم اإلرهابي 
المذكـــور، إذ إنـــه لـــم يكـــن ســـوى أداة 
لتوزيـــع المنشـــورات الصـــادرة عنهـــم، 
وقـــّرر بمشـــاركة المتهميـــن مـــن الثاني 

وحتى الخامس.

تأييـــد حبـــس شــــاب دعـــــا للعصيـــان بالمالكيــــة
محرر الشؤون المحلية
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الزايد: اشطبوها... والبوعينين: سعداء بها... والفاضل: نبض الشارع

الدوسري يسحب مداخلته بعد اتهامه الشوريين بـ“تعطيل” الوزراء

بجلســة  مداخلتــه  الدوســري  عبــدهللا  الشــورى  مجلــس  عضــو  ســحب 
الشــورى المنعقدة أمس بشــأن عدم توجيه أســئلة للوزراء، والتي تعتبر 
تعطيــاً للــوزراء على حدِّ تعبيره، األمر الذي قوبل باســتنكار الشــوريين 

لمداخلته، مؤكدين أن أسئلتهم ذات فائدة وتهم الشارع البحريني.

وقـــال الدوســـري: “إذا كان الهـــدف 
من توجيه الســـؤال البرلماني لفتح 
اســـتيضاحي  أو  الرقابيـــة  األدوات 
فال أرى فيها محصلة، وإنما تعطيل 

للوزراء والسلطة التنفيذية”.
 ومن جهتها، طلبت الشـــورية دالل 
الزايـــد بشـــطب مداخلة الدوســـري 
“هنـــاك  وقالـــت:  المضبطـــة،  مـــن 
تعـــاون كبير بين الـــوزراء والوكالء 
لإلجابـــة عن األســـئلة، وأن األســـئلة 

كلهـــا تنعكس علـــى الحيـــاة العامة، 
وأتمنى أن تســـحب كلمـــة )تعطيل( 

من المضبطة”.
 كمـــا قـــال وزير مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب غانـــم البوعينين: “أســـئلة 
الشورى لها جدوى، مجلس الشورى 
جزء أســـاس في إصـــدار القوانين، 
ليـــس معطـــالً  الســـؤال  وأن طـــرح 
جـــدوى  فهنـــاك  الـــوزراء،  ألعمـــال 
للســـؤال لكن هناك عملية تنظيمية، 

وهناك جدوى وفائدة ونحن سعداء 
بأسئلة أعضاء مجلس الشورى”.

 وقالـــت الشـــورية جهـــاد الفاضل: 
“أنـــا أســـتغرب لما تطـــرق له عضو 
األداة  عـــن  الشـــورى  مجلـــس 

الدســـتورية البرلمانية العامة، فقد 
قمـــت بتوجيـــه ســـؤالين لوزيرين 
عن موضوعـــات تتعلق بالمصلحة 
العامـــة وتعّبـــر عـــن مـــا يـــدور في 

الشارع البحريني”.

المرجع التشريعي صديق وزير المجلسين

“ال شورية” إللزامية تدريب الموظفين 30 ساعة سنويا

ضوء أخضر لمرسوم إعادة السؤال لعضو الشورى

ــا ــة التدريـــب ضمـــن أولوياتهـ ــع ميزانيـ ــة يجـــب أن تضـ ــرو: الحكومـ فخـ

أدائهـــم فـــي  المجلســـين  بـــدور  القناعـــة  المرســـوم يؤكـــد  الصالـــح: 

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة )18( من قانون الخدمة المدنية، 
ويهدف إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية 

بحيث ال تقل عن 30 ساعة سنوًيا.

وقـــال الشـــوري جمـــال فخـــرو “أعتقـــد أن 
السؤال اليوم هو هل نحتاج أن نقنن عدد 
الســـاعات، أم تترك إلـــى الديوان، فخالفنا 
هنا ليس على حســـب الســـاعات، وحسب 
ســـنوًيا،  ســـاعة   30 تحديـــد  تـــم  التقريـــر 
خفضـــت في العـــام 2015 إلى 16 ســـاعة، 

ويجب أال تقل عن 20 ساعة”.
وأوضـــح أن التقرير المقتـــرح إعادتها إلى 
30 ســـاعة، متســـائال هـــل تطبـــق الجهـــات 
الحكومية فعلًيا الســـاعات التدريبية على 

الموظفين؟
وأردف “عندمـــا تضـــع الحكومـــة الموازنة 
يجـــب أن تضـــع التدريـــب فـــي أولوياتها، 
ونحتـــاج إلى موظفين قادريـــن على أداء 

العمل بكفاءة عالية”. وقال الشوري جواد 
بوحســـين “إن التدريب خيار استراتيجي 
ولكـــن ال أؤيـــد أن يكـــون هنـــاك حـــد أدنى 
للتدريب من موظـــف، إذ تختلف القدرات 

من موظف لموظف آخر حسب قدراته”.
ولفـــت الشـــوري درويش المناعـــي إلى أن 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة لديـــه المعرفـــة 
تدريـــب  ســـاعات  الحتياجـــات  الكاملـــة 
الموظفيـــن. وبين الشـــوري أحمد العريض 
التربيـــة والتعليـــم والصحـــة  أن وزارتـــي 
بحاجـــة إلى تطـــورات مســـتمرة، وبالتالي 
األطباء بحاجة للتدريب عليها لنحو ســـنة 
وســـنتين. وأشار الشـــوري محمد علي إلى 
الحاجـــة الملحة إلـــى التدريب واســـتثمار 

يحقـــق جودة األداء، وأن زمن التدريب ال 
يمكـــن أن يحـــدد في ســـاعات معينة، وقد 
يختلف من مؤسســـة إلى مؤسســـة أخرى، 
وبالتالي العبرة ليســـت فـــي التقليل وإنما 

حسب الحاجة.
وأشارت دالل الزايد إلى أنه يمكن تطبيق 
القانون بصفة، وأنـــه ال يمكن إعفاء بعض 
الوظائـــف مـــن التدريـــب، ولكـــن فيمـــا هو 

معمول كل مهنة لها طريقة وأداة معينة.
أن  الـــدالل  ابتســـام  الشـــورية  وأردفـــت 
غايـــة  الدولـــة  مؤسســـات  فـــي  التدريـــب 
في األهميـــة، إذ اعتمـــدت منظمة الصحة 
العالمية تدريب البحرينيين لنحو 6 أشـــهر 
عمليـــا ونظريا لألطباء، الفتة إلى أن هيئة 
تنظيـــم المهـــن الصحيـــة ســـترفع ســـاعات 

التدريب لألطباء.

مرر مجلس الشورى مرسوًما بقانون رقم )50( لسنة 2018 
بتعديـــل بعـــض أحكام المرســـوم بقانـــون رقم )55( لســـنة 
2002 بشـــأن الالئحة الداخلية لمجلس الشـــورى، ويهدف 
إلـــى زيـــادة االختصاصـــات الدســـتورية لمجلس الشـــورى 
لتشـــمل حق أعضـــاء المجلس في توجيه أســـئلة مكتوبة 
إلى الوزراء الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصاتهم 
وفـــق تنظيم خـــاص ُتحـــدده الالئحـــة الداخليـــة لمجلس 

الشورى.
مـــن جهتـــه، قـــدم رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالح 
الشـــكر واالمتنان لجاللة الملك؛ إلصداره مرســـوم تعديل 
الئحة مجلس الشـــورى وإعادة الحق للمجلس في توجيه 
األســـئلة، مـــا يشـــكل قناعـــة بالـــدور الكبير الـــذي يقوم به 
المجلـــس مـــع مجلس النـــواب، آمـــال أن تثري هـــذه األداة 

العمل التشريعي.

وأشـــار وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانـــم 
البوعينيـــن إلـــى أن رئيـــس مجلس الشـــورى حـــرص على 

طرح مسألة إعادة السؤال للشورى أمام جاللة الملك. 
وأشـــاد الشـــوري درويش المناعي بالمرســـوم، متمنًيا، كما 
كان كاماًل قبل التغيير بالعام 2012، أن يعاد حق الســـؤال 

ألعضاء مجلس الشـــورى كما كان ســـابًقا، وأن يناقش في 
المجلس.

وقال الشـــوري أحمد الحـــداد “البرلمان البحريني بشـــقيه 
يكمل بعضهما بعض، وأن يعاد السؤال ليس مكتوًبا بحيث 
كان فـــي 2002 وتم التغيير في العام 2012، خصوصا أن 
المجلـــس له مســـاهمات في مملكة البحريـــن، ويضم ذوي 
خبرات طويلة، وذلك سيعزز صالحيات مجلس الشورى”، 

متمنًيا أن يعاد السؤال األصلي إلى المجلس.
وأضـــاف الشـــوري علي العرادي أن “المشـــروع اإلصالحي 
هـــو ممارســـة، هـــذا ليـــس انتقاًصـــا، فـــإن تعديـــل الئحـــة 
المجلـــس يســـاعد األعضـــاء في الحصول علـــى معلومات 
تفيدهـــم فـــي التشـــريع، وفـــي العـــام 2012 خـــالل حـــوار 
التوافـــق الوطني، تقدمـــت بمقترح يعطـــي ويفرض على 

أعضاء مجلس الشورى بأن يقوموا بدورهم”.

مشـــروع  الشـــورى  مجلـــس  أعـــاد 
جديـــدة  فقـــرة  بإضافـــة  قانـــون 
القانـــون  مـــن   )27( المـــادة  إلـــى 
بشـــأن   2006 لســـنة   )19( رقـــم 
تنظيـــم ســـوق العمـــل، إلـــى لجنـــة 
تحمـــل  إلـــى  ويهـــدف  الخدمـــات، 
العامل األجنبي الـــذي يترك العمل 
بالمخالفة لشـــروط تصريح العمل 

الصادر بشـــأنه لدى صاحب العمل 
المصـــرح لـــه باســـتخدامه، نفقات 
إعادتـــه أو ترحيله إلى الجهة التي 

ينتمي إليها بجنسيته.
وأشـــارت الشـــورية جميلة سلمان 
التعديـــل  إقـــرار  بعـــد  أنـــه  إلـــى 
اإلجـــراءات  دون  التشـــريعي 
المساندة ال يمكن أن يكون التعديل 

ناجحـــا، فهنـــاك حلـــول كثيـــرة من 
مســـؤولية الجهـــات الرســـمية في 
وزارة  خصوصـــا  إقـــراره،  حـــال 
الخارجيـــة، إذ يجـــب أن تتواصـــل 

مع الدول في الخارج.
وبينت أن التعديل سيحمل الدولة 
أعبـــاء مالية في حالـــة عدم قدرة 

العامل على تحمل الكلفة.

وافق مجلس الشـــورى على المرسوم 
 2018 لســـنة   )49( رقـــم  بقانـــون 
المرســـوم  أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل 
بقانون رقم )54( لســـنة 2002 بشـــأن 
الالئحـــة الداخليـــة لمجلـــس النواب، 
والـــذي يهـــدف إلـــى زيادة الســـلطات 
النـــواب بتوســـيع  الرقابيـــة لمجلـــس 
دائـــرة المشـــمولين بتوجيـــه األســـئلة 

إليهم، لتشـــمل جميـــع أعضاء مجلس 
الوزراء؛ بهدف توسيع الدور الرقابي 
لمجلـــس النواب، وإحـــداث مزيد من 
التـــوازن بين الســـلطتين التشـــريعية 

والتنفيذية.
وأشار الشوري جواد بوحسين إلى أن 
المـــواد الموجودة لها أهداف واضحة 
مـــن حيث التعرف على طريقة ســـير 

الجهاز الحكومـــي، وذلك عند توجيه 
السؤال لمعرفة سير العمل الحكومي، 
من خـــالل االســـتفهام واالســـتيضاح 
للكثيـــر مـــن األمـــور التـــي قـــد تكـــون 
غامضة، مبينا أن أسئلة بعض النواب 
ليســـت من اختصـــاص الوزير وليس 
لـــه عالقة بهـــا والتعديل جـــاء ليحدد 

األسئلة واختصاصاتها.

ــة ــي ــال ــاء م ــ ــب ــ ــة أع ــ ــدولـ ــ ــل الـ ــم ــح ــي ــةســـلـــمـــان: س ــيـ ــابـ ــرقـ ــات الـ ــ ــط ــ ــل ــ ــس ــ بــــهــــدف زيــــــــــادة ال

توافق شوري نيابي لتوسيع دائرة توجيه األسئلةترحيل العامل المخالف على نفقته يعود لـ “الخدمات”

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  نـــوه 
تنظيم ســـوق العمل أســـامة العبســـي 
بانخفـــاض العمالـــة المخالفة بنســـبة 
29 %، مشيرا إلى أنه “ال يوجد لدينا 

هروب في القانون بل ترك للعمل”.
وقـــال “هنـــاك 2575 عامـــال تاركـــون 
للعمـــل، نســـبتهم 0.4 % مـــن العمالة 
الوافدة، إذ انخفضت نسبة التاركين 
للعمل في العام 2018 بنسبة 33 %”.

وأضـــاف “لم نحـــظ بفرصة االجتماع 
باللجنـــة، والنص المقتـــرح غير قابل 
تحميـــل  بســـبب  الفعلـــي؛  للتطبيـــق 
العامـــل المخالـــف كلفـــة ترحيله وهو 
ال يملـــك حســـابا بنكيـــا وبالتالـــي لـــن 
مخالـــف،  عامـــل  ترحيـــل  نســـتطيع 
وإذا كانـــت الدولة هي من ســـتتكفل 
فـــإن ذلك يكون بنص وهذا يســـتلزم 

إضافة بند في الميزانية”.

العبسي: 29 % انخفاض العمالة المخالفة

المعتذرون
في  الرابعة  الجلسة  عن  اعتذر 
للفصل  ــانــي  ــث ال االنـــعـــقـــاد  دور 

التشريعي الخامس كل من:
- العضو عبد العزيز العجمان. 

- العضو حمد النعيمي.

االثنين 4 نوفمبر 2019 - 7 ربيع األول 1441 - العدد 4038

تغطية: مروة خميس 
تصوير: خليل إبراهيم
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المنامة - بنا

عقـــد رئيس الجمـــارك، الشـــيخ أحمد بن 
حمـــد آل خليفـــة مـــع الرئيـــس التنفيذي 
للجهـــاز الوطنـــي لإليرادات رنـــا فقيهي، 
اجتماًعـــا بحضـــور عدد من المســـؤولين 
مـــن الجانبين. وخـــال االجتمـــاع، اتفق 
الطرفان على متابعة كافة األمور المعنية 
وتبـــادل  المضافـــة  القيمـــة  بتحصيـــل 
المعلومـــات للحد من حـــاالت التهرب، إذ 
تعتبر هذه الخطوة نقلة مهمة في سبيل 

تيسير العمل بين الجهتين.
كمـــا بحث الجانبـــان تعزيز آليـــة تطبيق 

القيمـــة المضافة وســـبل تطويـــر العمل؛ 
بما يســـاهم في تسهيل اإلجراءات على 
الشـــركات، وطرح الحلول المناســـبة لها 
من خـــال تعزيز التنســـيق بين شـــؤون 
الجمـــارك والجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات 
عبـــر االجتماعـــات الدوريـــة الهادفة إلى 
ونتائـــج  الماحظـــات  علـــى  االطـــاع 
العمل وتطوراتـــه بين الجهتين، واتخاذ 
بمـــا  المســـتقبل  فـــي  الازمـــة  التدابيـــر 
يحقـــق تأميـــن البيئـــة الداعمـــة للتنمية 

المستدامة.

“الجمارك” و“اإليرادات” يبحثان “المضافة”

“البحرين للطيران 2020” يحتفي بالذكرى العاشرة النطالقته
وزيـــر “المواصـــات” يوّقـــع مـــع “بتلكـــو” اتفاقيـــة رعايـــة للمعـــرض

وّقع وزير المواصـــات واالتصاالت 
نائـــب رئيس اللجنـــة العليا المنظمة 
لمعـــرض البحرين الدولـــي للطيران، 
كمال أحمد، بحضور رئيس مجلس 
إدارة بتلكـــو، الشـــيخ عبـــد هللا بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، عقـــد رعايـــة مع 
لمعـــرض  البحريـــن،  بتلكـــو  شـــركة 
 2020 للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن 
المزمـــع عقده فـــي قاعـــدة الصخير 
الجويـــة في البحرين خـــال الفترة 
مـــن 18 – 20 نوفمبر 2020، برعاية 
ملكيـــة ســـامية مـــن لـــدن صاحـــب 
مـــن  وبتنظيـــم  الملـــك،  الجالـــة 
واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة 
البحرينـــي  الملكـــي  الجـــو  وســـاح 
فانبـــروا  شـــركة  مـــع  وبالتعـــاون 
الدولية المحدودة، وتأتي مساهمة 

الشركة ضمن فئة الرعاية الرئيسية 
للمعرض.

 وقال وزير المواصات واالتصاالت 
السادســـة  النســـخة  “تصـــادف 
عشـــر  بمـــرور  احتفالنـــا  للمعـــرض، 
سنوات على انطاقه في عام 2010 

معرًبا بالوقت نفسه عن بالغ تقديره 
واعتـــزازه بالدور الكبيـــر الذي تلعبه 
بتلكـــو في دعم الفعاليـــات الوطنية 
وافـــر  عـــن  أعـــرب  كمـــا  الرئيســـية، 
امتنانه لشراكة بتلكو الطويلة األمد 
فـــي دعم هذا الحـــدث بما يمثله من 

أهمية في وضع اســـم البحرين على 
خريطة الفعاليات العالمية المهمة”.

 ومـــن جانبـــه، قال الشـــيخ عبد هللا 
بـــن خليفـــة “إن رعايـــة بتلكـــو لهذه 
الفعاليـــات العالمية التـــي تحتضنها 
البحرين شـــرف لنـــا ونعتبـــره مهمة 
وطنيـــة نحـــرص مـــن خالهـــا علـــى 
المســـاهمة في إنجاح هذا المعرض 
التـــي  المشـــرفة  الصـــورة  وعكـــس 
تســـتحقها البحرين. كما ســـتحرص 
االســـتفادة  علـــى  بتلكـــو  شـــركة 
التامة من معـــرض البحرين الدولي 
للطيران وانتهاز الفرص لعرض آخر 
منتجـــات بتلكـــو وحلولهـــا المبتكرة 
لقطاع األعمال لشريحة واسعة من 
الحضـــور الذيـــن يـــزورون المعرض 

من مختلف البلدان”.

عقب توقيع اتفاقية الرعاية

المحرق - المواصالت واالتصاالت

الشراكة الحكومية مع “الخاص” )1-4(
بقـــي موضوع احتكار األجهـــزة الحكومية لتقديم كثير مـــن الخدمات للجمهور 
محفـــوًرا فـــي أذهاننا منذ أن أدركنـــا وجودنا على هذه األرض، وقد ترّســـخ في 
العقـــل الباطـــن لكل منا. ولكـــن، لم يعد األمر كما كان. فأصبحنا نســـمع ونرى كل 
يـــوم نماذج ناجحة تروي قصص شـــراكة حقيقية اســـتطاع القطاع الخاص من 

خالها إزاحة كثير من المسئوليات عن كاهل الحكومة.
 وفـــي هذا اإلطـــار، أعتقد إنه من الواجب علينا جميًعا كمســـتهلكين )أو متلقين 
للخدمة(، أو كجهات حكومية عكفت على خدمة الجمهور، أو كمؤسسات مدنية 
راقبت أو نظمت العملية، أو كجهات تنظيمية وضعت األطر العامة لتقديم تلك 

الخدمات أن نبدأ مبكًرا في استيعاب التغيير الحاصل بشكل سليم. 
 هذا االســـتيعاب يســـتوجب تمحيص الوضع التاريخي وظروفـــه ونتائجه، كما 
يركز على دواعي التغيير ومنافعه وتدرجه والغاية النهائية من كل هذه العملية. 
ا في الســـنوات األخيرة،   لقـــد تغّيـــرت ممارســـات إدارة الـــدول بشـــكل كبير جـــدًّ
وتغّيرت معها كثير من المشـــاهد والمســـئوليات وكذلك المســـلمات. الجرأة في 
هذا التغيير كانت واضحة تماًما، والمخاطر محسوبة بدّقة، والنتائج ماثلة على 
األرض.  فالواحد منا اعتاد أن يكون محاًطا باألجواء والخدمات التي توجدها 
وتديرها الحكومة بدًءا من المستشـــفى الـــذي يولد فيه، مروًرا بالمواد الغذائية 
والدوائيـــة التي يســـتهلكها، والمـــدارس والجامعـــات التي يتربـــى ويتعلم فيها، 
والوظيفة التي يشغلها، والسكن الذي يحتويه، والنظافة العامة التي يحتاجها، 
والمصّحات التي يتطبب بها، ووسائل النقل العامة التي يستخدمها، والكهرباء 

والماء التي يستهلكها، وانتهاًء بالقبر الذي يحتضن جسده بعد الموت.
 لم تعد تحتمل الحكومات أن تستمر بالقيام بهذا الدور في المستقبل، بل ليس 
مـــن المجـــدي أن تطحن رحـــى الحكومة حبـــوب المواطن والمقيم، فا ســـلمت 
رحـــى الحكومـــة مـــن التعـــب ولم يهنـــأ المواطن فـــي مأكلـــه. فقد أطـــّل القطاع 
الخـــاص برأســـه عالًيا وبـــدأ يثبت للجمهور جدوى إشـــراكه في الحيـــاة اليومية 
وفعاليته في إدارة المشـــهد متى ما توفرت عوامل النجاح، والتجارب في هذا 

الميدان كثيرة وعميقة ومتنوعة. 
 إن الحكومـــات فـــي الدول المتقدمة اســـتوعبت الـــدرس مبكًرا، فبـــدأت برصد 
وتحليـــل عمليـــة تقديم الكثير مـــن الخدمات التي أدمنـــت تقديمها في الماضي 
والبضائع التي دأبت على تصنيعها، وباشرت بطريقة ممنهجة وتدريجية إسناد 
هـــذه العمليـــة ألصحـــاب االختصاص ضمـــن برامـــج حكومية حققـــت نجاحات 
منقطعـــة النظيـــر. األمـــر لـــم يخـــل مـــن عوائـــق متعبـــة، لـــم تضعف عزيمـــة تلك 

الحكومات من بلوغ أهدافها في هذا الميدان.

أحمد السليمان

يعــرض ألول مــرة بالمملكــة في معــرض الجواهــر العربية

صراف آلي لشراء سبائك الذهب في البحرين

كشــف مديــر شــركة مجوهــرات “اريهانت” أناند فاســا، عن عــرض جهاز صراف 
آلي جديد لبيع السبائك الذهبية ألول مرة في البحرين خالل “معرض الجواهر 
العربيــة 2019” ويمّكــن العميــل مــن شــراء الســبائك، كمــا ســيتم عــرض متحف 
مصغر لكيفية إعداد السبائك الذهبية منذ استخالص الذهب وحتى صياغتها.

 Gold“ وأوضح فاسا لـ “الباد” أن جهاز
mine” هـــو عبارة جهـــاز صراف آلي أو 
العميـــل  مـــن خالـــه  كشـــك يســـتطيع 
شـــراء ســـبائك الذهـــب، ويتـــم الدفـــع 
واالئتمانيـــة  البنكيـــة  البطاقـــات  عبـــر 
والمحفظـــة الماليـــة الرقميـــة للموبايل 
إضافـــة  ســـيتم  وقريًبـــا   ،)bwallet(
اإللكترونيـــة  الوطنيـــة  المحفظـــة 
Ben� )للهواتـــف الذكيـــة فـــي المملكـــة 
efitPay(. وأضاف أن الجهاز سيعرض 
 19 بتاريـــخ  المملكـــة  فـــي  مـــرة  ألول 
نوفمبـــر الجـــاري في معـــرض الجواهر 
العربيـــة، وهذه أول فكرة في البحرين 
مـــن  تســـويقها  ويتـــم  المجـــال  بهـــذا 
هنـــا عالمًيـــا، مشـــيًرا إلـــى أن الشـــركة 
لديهـــا أفكار للدمـــج بيـــن التكنولوجيا 
أتـــت  المنطلـــق  هـــذا  ومـــن  والذهـــب، 
مشـــاركتها في معرض جيتكس 2019 
الذي أقيم أخيرا في دبي بعرض جهاز 

الصراف اآللي لبيع الذهب.
وبّيـــن أن الجهـــاز يعمـــل بالتكنولوجيا 
أوزان   10 شـــراء  الفـــرد  ويســـتطيع 
مختلفة من ســـبائك الذهب، وسيكون 
ســـعر هـــذه الســـبائك مرتبـــط بالمعدل 

الدولي ألسعار الذهب.
وأكـــد فاســـا أن الجهـــاز يوفـــر حمايـــة 
أنظمـــة  علـــى  يحتـــوي  إذ  للزبـــون، 
تطلـــب مـــن العميل البطاقـــة الذكية أو 
جواز الســـفر لشـــراء الســـبائك وسيتم 
اســـتخدام تقنيـــة التعرف علـــى الوجه 
مع الوثيقـــة المقدمة )البطاقـــة الذكية 
وتســـتخدم طابعـــة  الســـفر(  جـــواز  أو 

الضمان للعميل.
وضـــع  ســـيتم  التـــي  األماكـــن  وعـــن 
الجهـــاز الجديـــد فيهـــا، أوضح فاســـا 
أن الفكـــرة هي أن يوجـــد الجهاز في 

ومـــن  بالمملكـــة،  الرئيســـة  األماكـــن 
بينها األســـواق الحرة بمطار البحرين 
الدولـــي كوجهـــة ســـياحية خصوًصا 
أن البحريـــن مشـــهورة بالذهـــب، كما 
أن مـــن ضمـــن هـــذه الخطـــة التعاقد 
الكبـــرى  التجاريـــة  المجمعـــات  مـــع 
لوضـــع الجهـــاز فيهـــا، وكذلـــك ضمـــن 
يتـــم وضـــع  أن  الموضوعـــة  الخطـــة 
الجهـــاز فـــي مجوهـــرات “ديفجـــي”. 
وأوضـــح أن الجهاز آمن خصوًصا أن 
الســـبائك ســـتكون مخفيـــة فيـــه ولن 
تكـــون معروضـــة أمـــام العامة، حيث 
ســـيحتوي الجهاز على شاشة يختار 
منها العميل السبائك التي يرغب في 
شـــرائها وعددهـــا وأوزانهـــا، بالغتيـــن 

العربية واإلنجليزية.

خطط مستقبلية

ولفـــت إلـــى وجـــود خطـــط مســـتقبلية 
إلطـــاق تطبيق يرتبـــط بالجهاز؛ حتى 
يتمكن العميل من شراء سبائك الذهب 
في الوقت المناســـب له، ويحدد مكان 
اســـتام الســـبيكة، عبـــر إدخـــال رقـــم 
المرجـــع والتأكد مـــن األوراق الثبوتية 
الســـفر(،  جـــواز  أو  الذكيـــة  )البطاقـــة 
متوقًعـــا أن يتـــم إطـــاق التطبيق بعد 
االنتهـــاء مـــن تركيـــب جميـــع األجهزة 
الموضوعة في الخطة بأنحاء المملكة.

وأشـــار إلى أن تركيب األجهزة ســـيبدأ 
في معرض الجواهر العربية وســـيصل 
إجمالـــي األجهزة وفًقـــا للخطة إلى 20 
جهـــاًزا، وتـــم زيـــادة عـــدد األجهزة في 
الخطـــة الموضوعـــة، إذ كانـــت ســـابًقا 
8 أجهـــزة، ســـيتم تركيبهـــا فـــي المطار 
ومعرض الجواهر العربية ومجوهرات 
ديفجي، الفًتا إلى أن األجهزة الثمانية 
التـــي كانـــت قـــد تـــم تحديدها ســـابًقا 
جاهـــزة للتركيـــب وســـيتم البـــدء فيها 
بمعـــرض الجواهر العربيـــة في نوفمبر 

الجاري.

متحف مصغر

وأوضـــح فاســـا أنـــه خال مشـــاركتهم 
في “الجواهر العربية 2019 “ سيعرض 
Gold experi� )لعرض متحف مصغـــر 
ence centre( ُيظِهـــر بالتفصيل كيفية 
إعداد سبيكة الذهب منذ استخاصها 
مـــن األرض وحتـــى إعدادها، وســـيتم 
عرضهـــا بشـــكل رباعي األبعاد، مشـــيًرا 
إلـــى أن مراحل البحـــث والتنقيب عن 
عـــن  البحـــث  تشـــمل مرحلـــة  الذهـــب 
المعـــدن فـــي الميـــاه، مضيفـــا أن زوار 
المعرض سيتمكنون من تجربة البحث 

عن الذهب في المياه.
وتابع أن المرحلة المســـتقبلية من هذا 
المتحـــف المصغر هي توفير لعبة، فإذا 

اســـتطاع مجربو اللعبة إيجاد قطع من 
الذهب في المياه، يمكنهم المطالبة بها 
فـــي المتحف، أما حالًيا لن يســـتطيعوا 
ذلك. وأشـــار إلى “نعمل مســـتقبا على 
إيجـــاد مكان ليتمكن النـــاس من زيارة 

المتحف المصغر وتجربة اللعبة”.

1991 نقطة االنطالق

مجوهـــرات  شـــركة  أن  فاســـا  وذكـــر 
“اريهانـــت” هي شـــركة تضامنية تعمل 
بشكل رئيس في تجارة سبائك الذهب، 
وهـــي مـــورد رئيـــس للســـبائك، تعمـــل 
فـــي مجال اســـتيراد وتصدير ســـبائك 
الذهب، بدأت عملهـــا في البحرين منذ 
العـــام 1991 بمجموعـــة متاجر، ولديها 
حالًيا 3 متاجر مجوهرات هي )وصال، 
اريهانـــت، ومجوهرات اننانـــد(، كما أن 
الشـــركة لديها تعامات عدة مع متاجر 
مجوهـــرات فـــي البحريـــن مـــن بينهـــا 
ديفجـــي، الزين، ورفيـــع. وكذلك لديها 
تجارة في كا من ســـنغافورة و شركة 

في دبي وأخرى في السعودية.
وأشـــار إلـــى أن الشـــركة هـــي الوحيدة 
التـــي توفـــر األســـعار الفوريـــة للذهـــب 
على الموقـــع اإللكتروني لهـــا. واختتم 
بالقـــول “متوافـــرة لدينـــا حاليـــا خدمة 
توصيـــل ســـبائك الذهـــب للزبائـــن مـــن 

متاجرنا”.

مدير الشركة يقف بجانب جهاز بيع سبائك الذهب

السعودية تدّشن 
أكبر طرح أولي بالعالم

االثنين 4 نوفمبر 2019 - 7 ربيع األول 1441 - العدد 4038

“السياحـة” تدشـن النسخـة الرابعـة مـن مهـرجـان البحـر
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  ـــن  تدشِّ
والمعـــارض مؤخـــًرا، النســـخة الرابعـــة 
من مهرجان البحر، بالتعاون مع شركة 
إيجـــل هيلز ديـــار، والذي ســـيقام على 
مدار 10 أيام اعتباًرا من يوم الخميس 
 16 الســـبت  يـــوم  ولغايـــة  نوفمبـــر   7

نوفمبر في شاطئ مراسي البحرين.
 وسيســـتضيف المهرجـــان هـــذا العـــام 
عروًضـــا ترفيهيـــة حّيـــة علـــى خشـــبة 
المســـرح أبرزها عرض الســـيرك المائي 
)Del Mare(، كمـــا ســـيتضمن المهرجان 
برنامج حافل من العروض والفعاليات 
علـــى  الـــزوار  تناســـب  التـــي  المميـــزة 
الرياضـــات  مثـــل  أعمارهـــم  اختـــاف 
وفرقـــة  القـــوارب،  وجـــوالت  المائيـــة، 
الفنـــون الشـــعبية، والحـــرف اليدويـــة، 
وتجار اللؤلؤ. كذلك سيشـــتمل الحدث 

البـــارز متحـــف ألبرز القطـــع النادرة من 
الســـوق،  ومنطقـــة  البحريـــن،  تاريـــخ 
لعـــب  ومنطقـــة  خارجيـــة،  وســـينما 

تفاعلية لألطفال. 
التفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  مـــن جهتـــه،   
للهيئـــة، نـــادر المؤيـــد “نفخـــر بتنظيـــم 
النســـخة الرابعـــة مـــن مهرجـــان البحر، 
أحد أبرز األحداث على تقويم فعاليات 
الهيئـــة، حيـــث تأتي هـــذه الخطوة في 
ســـبل تعزيز العاقـــات بيـــن القطاعين 
الحكومي والخاص، فضاً عن الترويج 

للمملكـــة كوجهة ســـياحية فريـــدة. كما 
تصب إقامة هذه المهرجانات السنوية 
فـــي دعم االقتصاد الوطنـــي واالرتقاء 
بمكانة البحرين على خريطة السياحة 
العالميـــة، باإلضافـــة إلـــى اإلســـهام في 
 2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  تحقيـــق 

لمملكة البحرين”.
 من جهته، قال العضو المنتدب لشركة 

إيجل هيلز ديار، ماهر الشاعر “نتشّرف 
باستضافة النسخة الرابعة من مهرجان 
البحـــر فـــي شـــاطئ مراســـي البحرين، 
الحـــدث الـــذي يســـتقطب الـــزوار مـــن 
داخـــل البحريـــن ودول الخليج العربي 
المجـــاورة وُيعرفهم بالتاريـــخ البحري 
الغنـــي لمملكـــة البحريـــن. كمـــا نتطلـــع 
خال المرحلة المقبلة إلى زيادة ســـبل 

التعـــاون بيـــن شـــركة إيجل هيلـــز ديار 
ومختلـــف الجهـــات فـــي البحريـــن بمـــا 
يرتقي بمســـتوى الفعاليات واألنشـــطة 

المقامة في مختلف أنحاء المملكة”.
 ويســـعى الحـــدث الســـنوي البـــارز منذ 
انطاقه إلى االحتفـــاء بالرابط الوثيق 
بيـــن شـــعب مملكـــة البحريـــن والبحـــر 

على مر العصور، وذلك عبر اســـتعراض 
عنـــه  نتجـــت  الـــذي  الغنـــي  المـــوروث 
العديد من التقاليد واألنشـــطة البحرية 
المتنوعة، كذلك يهـــدف المهرجان ألن 
يكـــون منصـــة لنشـــر الوعـــي وتثقيـــف 
العريـــق  بالتاريـــخ  والســـياح  الـــزوار 

للمملكة.

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

نادر المؤيد ماهر الشاعر

في أول تعاون 
مع شركة “إيجل 

هيلز ديار”

أمل الحامد

مجوهرات 
“اريهانت”: خطة 
لتوزيع 20 جهاز 

صراف آلي

الظهران - رويترز

دّشنت شركة النفط الوطنية السعودية 
“أرامــكــو” أخــيــًرا طرحها الــعــام األولــي 
بالبورصة  اإلدراج  عزمها  معلنة  أمــس، 
المحلية، فيما قد يكون أكبر إدراج في 
المملكة  سعي  مع  يأتي  والــذي  العالم، 
وإقــامــة  االقــتــصــاديــة  مــواردهــا  لتنويع 
ــشــركــة الـــمـــدرجـــة األعـــلـــى قــيــمــة في  ال

العالم.
السعودية  للحكومة  مصرفيون  وقــال 
إن المستثمرين سيقيمون الشركة على 

األرجح عند 1.5 تريليون دوالر تقريًبا.
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 قـــال محافظ مصـــرف البحريـــن المركزي 
رشـــيد المعـــراج، إنـــه يتحّتم علـــى البنوك 
علـــى  جهودهـــا  تركـــز  أن  اإلســـامية 
الحوكمـــة واالمتثـــال داعًيـــا هـــذه البنـــوك 
إلـــى التحرك ســـريًعا نحو رقمنـــة خدماتها 
فـــي ظـــل التطـــورات التقنيـــة المتاحقـــة 
التـــي يشـــهدها العالـــم.  وأكـــد المحافـــظ 
للصحافييـــن على هامـــش فعاليات مؤتمر 
أيوفي البنك الدولي الســـنوي الرابع عشـــر 
بصـــدد  المصـــرف  أن  بالبحريـــن،  أمـــس 
إصـــدار عدد مـــن التنظيمات التـــي تتعلق 

بتكنولوجيا الخدمات المالية “الفنتك”.
وقـــد جـــاءت أعمـــال مؤتمر أيوفـــي البنك 
الدولي الســـنوي الرابع عشر تحت عنوان: 
العالمـــي  النظـــام  فـــى  التغيـــرات  “ثـــورة 
للتمويل اإلسامي - الحاجة إلى الحوكمة 
والتوحيـــد القياســـي والدعـــم التنظيمي”، 
وتســـتمر حتى اليـــوم 4 نوفمبر بمشـــاركة 
مجموعـــة مـــن الـــوزراء والمســـئولين في 

القطاع المالي والمصرفي.
 ورأى المعـــراج أن المصـــارف اإلســـامية 
وقطـــاع التكافـــل تبلى بـــاًء حســـًنا، الفًتا 
إلـــى أن البنـــوك اإلســـامية لديهـــا فـــرص 
جيـــدة فـــي تمويـــل المشـــروعات الكبيرة 
فـــي المنطقـــة، إال أنـــه أشـــار إلـــى الحاجة 
إلى قدرات ماليـــة كافية للدخول في هذا 
المجـــال، لهـــذا يشـــجع المصـــرف المركزي 

البنوك على االندماج بينها.
 وأثنـــى المعراج على صفقات االســـتحواذ 
واالندمـــاج بيـــن البنوك ومن بينهـــا عملية 
االســـتحواذ التـــي يقوم بها بنـــك البحرين 
بنـــك  أســـهم  علـــى  لاســـتحواذ  الوطنـــي 

البحرين اإلسامي.
أشـــار  الحضـــور،  أمـــام  لـــه  كلمـــة  وفـــي   
المعراج إلـــى أن “موضوع المؤتمر يعكس 
بدقـــة الوضـــع الذي نواجهه اليـــوم، إذ تعد 
الحوكمة واالمتثال حجر األساس للقطاع 
المالـــي وأصبحت أكثر أهميـــة بعد األزمة 

المالية العالمية”. 
 وأكد أن هنـــاك ُبعًدا آخر لصناعة التمويل 
اإلسامي وهو الُحكم الشرعي واالمتثال 
عـــدم  يـــؤدي  “إذ  اإلســـامية،  للشـــريعة 
االمتثـــال التنظيمي إلى فقـــدان الثقة كما 
رأينـــا في الواليـــات المتحـــدة وأوروبا. إذ 

يـــؤدي عـــدم االمتثـــال ألحـــكام الشـــريعة 
اإلســـامية إلـــى حـــدوث الضـــرر وفقـــدان 

السمعة والثقة العامة”. 
الماليـــة  المؤسســـات  أن  المعـــراج  وبّيـــن 
اإلســـامية تحتـــاج إلى التركيـــز على هذا 
نموذًجـــا  تصبـــح  أن  ومحاولـــة  المجـــال 

يحتذي به في الحوكمة واالمتثال.

 التغييرات الثورية

 وأشـــار المعـــراج إلـــى أن المؤتمر يتحدث 
عـــن التغييرات الثورية، قائـــاً “في الواقع 
العالـــم من حولنـــا يتغير، بوتيرة ســـريعة. 
مـــع دخـــول التكنولوجيـــا، أصبـــح قطـــاع 
العاصفـــة،  قلـــب  فـــي  الماليـــة  الخدمـــات 
إننـــا نشـــهد تغييـــرات كبيـــرة فـــي نمـــاذج 
األعمـــال، ويواجه المنظمـــون صعوبة في 
مواكبـــة االبتـــكار، بينمـــا يطالـــب العمـــاء 
بطـــرق جديدة لتلبية احتياجاتهم المالية، 

بسهولة أكبر وبتكاليف أقل”. 
وتابع “إن المؤسســـة الماليـــة التي ال تعيد 

تعريـــف نفســـها بمـــا يتماشـــى مـــع طلبات 
العمـــاء، تخاطر بأن تصبـــح عتيقة وغير 
ذات صلـــة فـــي أي وقـــت مـــن األوقـــات. 
بنـــاًء علـــى ذلـــك، هنـــاك عـــدد مـــن حلقات 
النقاش في هذا المؤتمر تدور حول قطاع 
التكنولوجيا عبر سلســـلة الكتل والتمويل 

الجماعي والخدمات المالية غير المنظمة، 
الصناعـــة  تســـتجيب  أن  ينبغـــي  وكيـــف 
لهـــا”. وتابـــع “بالنســـبة للمؤسســـات المالية 
اإلســـامية، يمثـــل هـــذا تهديـــًدا بقـــدر مـــا 
يمثـــل فرصة. من الجيد أن نرى أن البنوك 
اإلســـامية قد خطت خطوات كبيرة نحو 

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 
واإلنترنت، ونرى على نحو متزايد شراكة 
تتطور بين شـــركات التكنولوجيا والبنوك 
للتوصـــل إلى حلول مبتكـــرة من “الفنتك”، 
هـــذا اتجـــاه مرحـــب بـــه، وأود أن أشـــجع 
البنـــوك اإلســـامية علـــى التحـــرك بشـــكل 

أسرع في رحلة الرقمنة”.

بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية

إلـــى  الحاجـــة  إلـــى  المعـــراج  وتطـــّرق   
وتنميـــة  القـــدرات  بنـــاء  فـــي  االســـتثمار 
إلـــى  “نحتـــاج  قائـــاً  البشـــرية  المـــوارد 
أشـــخاص ملتزميـــن ومؤهليـــن ومدربيـــن 
لقيـــادة قطـــاع التمويل اإلســـامي، يجب 
واســـتراتيجية  رؤيـــة  لديهـــم  يكـــون  أن 

واضحة”. 
 وطـــرح المعراج ســـؤال على المشـــاركين 
مـــا  نســـتثمر  “هـــل  قائـــاً:  المؤتمـــر  فـــي 
يكفـــي فـــي إعـــداد قـــادة المســـتقبل فـــي 
التمويـــل اإلســـامي؟ )..( أعتقـــد أننـــا قمنا 

بعملنـــا لتطويـــر برامـــج تدريبيـــة محـــددة 
ومخصصـــة لعلمـــاء الشـــريعة والمهنييـــن 
فـــي البنـــوك والمحامين وأعضـــاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة العليا للمؤسســـات المالية 
الدوليـــة. أكثر مـــن ذلك، يقع علـــى اإلدارة 
والمجلـــس واجـــب خلـــق ثقافـــة االمتثال 
والكفـــاءة واألخاقيـــات في مؤسســـاتهم 
بحيـــث يتم جـــذب األشـــخاص الملتزمين 
والمختصين للعمل في المؤسسات المالية 
الدوليـــة. وبـــدون أشـــخاص مـــن الدرجـــة 
األولـــى، ال يمكنك الحفـــاظ على زخم نمو 

الصناعة على المدى الطويل”.
 مـــن جانبـــه، أشـــار رئيـــس مجلـــس هيئـــة 
األوراق الماليـــة الســـعودية، محمد القويز، 
فـــي االقتصـــاد  إلـــى أن معـــدل االئتمـــان 
ا قبل أن يشـــهد  الســـعودي كان ضئيـــا جدًّ
القطـــاع المصرفـــي تطـــوًرا هائـــاً، إذ نمت 
أصـــول القطاع المالي إلى 930 مليار ريال 
ســـعودي بمعـــدل نمـــو ســـنوي 6 % خال 
الســـبع ســـنوات الماضية، فـــي حين تمثل 
 48 نحـــو  اإلســـامية  الماليـــة  الخدمـــات 
% خـــال نفس الفتـــرة، إذ يعتبـــر القطاع 
المالـــي اإلســـامي فـــي الســـعودية األكبـــر 

على مستوى العالم.
 ولفـــت المســـئول الســـعودي إلـــى أهميـــة 
المعاييـــر الدولية اإلســـامية والتي يلعب 
فيهـــا “األيوفي” دوًرا كبيًرا، إذ إن المعايير 
التـــي تصدرها الهيئة تلعب دوًرا كبيًرا في 
توحيد األســـس التي تعمل عليها الصناعة 
المصرفية اإلســـامية والتي بلغ نحو 112 

معيار.

الحضور من كبار الشخصيات والمسؤولين في المؤتمر المعراج مصرًحا للصحافيين

تكريم “البالد” بالرعاية اإلعالمية

المعراج: على البنوك اإلسالمية التحرك سريًعا نحو الرقمنة
ــقــطــاع ــل ال ــوي ــم ــه ت ــواجـ ــرات الـــتـــي تـ ــي ــغ ــت ــرض ال ــع ــت ــس ــر “األيــــوفــــي” ي ــم ــؤت م

“المتداولين” يستعرض التنوع االقتصادي واإلنتاجية واالبتكار
اختتــم “المؤتمــر الرابع واألربعين لالتحاد العربي للمتداولين في األســواق 
الماليــة أعمالــه أمــس فــي البحريــن بمشــاركة نحــو 600 مــن كبــار القــادة 
السياسيين حول العالم ومحافظي البنوك المركزية والمديرين التنفيذيين 

وكبار االقتصاديين والمصرفيين.

 ونّظم هـــذا المؤتمر على مدى يومين 
فـــي  للمتداوليـــن  البحريـــن  جمعيـــة 
األسواق المالية وبالتعاون مع مصرف 
الحريـــن المركزي تحت شـــعار “إعادة 

تشكيل التمويل في اقتصاد متغير”.
 وقد تنـــاول المتحدثون فـــي المؤتمر 
مـــن  فـــي جلســـاتهم محـــاور عديـــدة 
االقتصـــادي  التحـــول  “نمـــوذج  بينهـــا 
في دول مجلس التعـــاون الخليجي”، 
وكيف حددت سلســـلة من التصورات 
أطلقتهـــا  التـــي  واالســـتراتيجيات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  حكومـــات 

األخيـــرة  الســـنوات  فـــي  الخليجـــي 
االقتصـــادي  التنـــوع  مســـتقبل 
واإلنتاجية واالبتكار، وأثر اإلصاحات 
الماليـــة الطموحـــة فـــي جميـــع أنحاء 
المنطقة على بيئة تشـــغيل الشـــركات 
مـــع تغييـــر ديناميكيـــات النمـــو علـــى 

مستوى االقتصاد الكلي.
 إضافـــة إلـــى محـــور إعـــادة النظر في 
الخدمـــات الماليـــة من خـــال “فنتك”، 
خاصـــة بعدمـــا أدى عقـــد مـــن التغيير 
في القطاع المالي إلى زيادة الضغوط 
التـــي  التكلفـــة  وضغـــوط  التنظيميـــة 

ولكنـــه  الماليـــة،  المؤسســـات  تواجـــه 
أطلق أيًضا عصًرا مـــن االبتكار المالي 
تجربـــة  وتغيـــرت  المســـبوق،  غيـــر 
العمـــاء جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع تغيـــر 
نماذج األعمال المعمول بها للشـــركات 
فـــي  اإلنجـــازات  وســـجل  القائمـــة، 
صناعـــة التكنولوجيـــا الماليـــة، وكيف 
ســـيغير النظـــام المصرفـــي والتأميني 
ومـــا  األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 
هـــي الفـــرص التـــي يخلقهـــا للتمويـــل 

اإلســـامي. كما ســـلط المؤتمر الضوء 
علـــى مـــدى صحـــة االقتصـــاد العالمي 
بعـــد عقد من بدء األزمـــة االقتصادية 
العالمية، وااللتزام بالعولمة واالنفتاح 
االقتصادي، ومدى تأثير السياســـيات 
الشـــعوبية على االقتصاد، والمديونية 

المتزايـــدة في بيئة السياســـة النقدية 
التي ال تزال تعتمد اعتماًدا كبيًرا على 

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
 كما تناول مستقبل الطاقة في الشرق 
فـــي  األخيـــرة  والتقلبـــات  األوســـط، 
أسعار النفط، وأهمية أن يعيد أعضاء 

أوبـــك تنظيـــم صفوفهم كقـــوة فعالة، 
وتبايـــن إنتـــاج النفط نظـــًرا ألن الرؤى 
بأهـــداف  نفســـها  تلـــزم  االقتصاديـــة 
الطاقـــة  تنويـــع طموحـــة، ومســـتقبل 
المتجـــددة، وأثر ذلك كلـــه على قطاع 

الخدمات المالية.

المنامة - جمعية البحرين للمتداولين

جانب من جلسات المؤتمر 

المؤتمر اختتم 
أعماله بمشاركة 

600 من كبار 
الشخصيات

المنامة - الخليجي التجاري

شـــارك المصـــرف الخليجـــي التجاري، 
برعايتـــه الذهبية لمؤتمر أيوفي البنك 
الـــذي  الدولـــي الســـنوي الرابـــع عشـــر 
انطلـــق أمـــس األحـــد، بالبحرين تحت 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  رعايـــة 

وبالتعاون مع البنك الدولي.
 وتأتـــي رعايـــة المصرف لهـــذا الحدث 
تقديـــًرا لهيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة 
اإلســـامية  الماليـــة  للمؤسســـات 
“أيوفي” على ســـعيها الدؤوب لتنظيم 

هـــذا المؤتمـــر من أجل تحقيـــق تبادل 
األفـــكار والخبـــرات التي ستســـهم في 
نمو القطاع المالي اإلسامي وتطوره.

ويقـــام المؤتمـــر بنســـخته هـــذا العـــام 
تحت عنـــوان “التحوالت الجذرية في 
منظومـــة الماليـــة اإلســـامية الدولية: 
والمعيـــرة  الحوكمـــة،  إلـــى  الحاجـــة 
والدعـــم الرقابي”، حيث ســـيتم تناول 
هـــذا الموضـــوع من خال 6 جلســـات 
مشـــروع  مراجعـــة  وهـــي  حواريـــة 

معاييـــر المحاســـبة الماليـــة لأليوفـــي، 
والتغلـــب علـــى التحديـــات التنظيمية 
التـــي تطرحها التكنولوجيـــا ومعالجة 
اضطرابات الوســـاطة الماليـــة القائمة 
علـــى التقنية غير المنظمـــة، والحاجة 
إلى قواعد الشـــريعة وآليات الحوكمة 
في العقـــود الذكية القائمـــة على بلوك 
ومتطلبـــات  آليـــات  وعمليـــة  تشـــين، 
صنـــع القـــرار الشـــرعي، وقضايـــا فـــرز 
المكاســـب  وتنقيـــة  االســـتثمارات 

اإلســـامي  والتمويـــل  الرأســـمالية، 
المجمـــع والفـــرص والتحديـــات التـــي 

يتوقف عليها.
 وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمصـــرف 
الخليجـــي التجاري، ســـطام القصيبي 
تجّســـد  الحـــدث  لهـــذا  رعايتنـــا  “إن 
كل  دعـــم  علـــى  والتزامنـــا  حرصنـــا 
القطـــاع  لتطويـــر  المبذولـــة  الجهـــود 
عـــام، واإلســـامي  بشـــكل  المصرفـــي 
علـــى وجه الخصـــوص لمـــا يمثل ذلك 

من أهمية بالغة ليستطيع هذا القطاع 
الحيـــوي مواكبة التطـــورات العالمية، 

وأبرزهـــا التحول الرقمي الســـريع في 
تقديم الخدمات”.

“الخليجي التجاري” راعيا ذهبيا لـ ”أيوفي والبنك الدولي”

االثنين 4 نوفمبر 2019 - 7 ربيع األول 1441 - العدد 4038

جناح “الخليجي التجاري”

المنامة علي الفردان | تصوير رسول الحجيري

أعلن بنك البحرين اإلسالمي )BisB(، كعادته  «
السنوية، عن رعايته الفضية للنسخة 14 

من مؤتمر أيوفي السنوي للهيئات الشرعية 
والمؤسسات المالية اإلسالمية. وتشتمل قائمة 

المتحدثين على عدد من أصحاب الفضيلة، 
وعلماء الشريعة، وممثلي المصارف المركزية، 

والجهات الرقابية، وممثلين عن اإلدارات العليا 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، وشركات 

المحاسبة والتدقيق، والمكاتب القانونية، 
والجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، 

والمؤسسات اإلعالمية. وقال الرئيس التنفيذي 
للبنك، حسان جرار “يسعدنا اإلعالن عن رعايتنا 

السنوية لمؤتمر أيوفي للهيئات الشرعية 
والمؤسسات المالية اإلسالمية، والذي يأتي 

ضمن إطار حرصنا على دعم مختلف الفعاليات 
والبرامج التي تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي 

اإلسالمي، وخاصة هذا المؤتمر الذي يعتبر من 
أهم المنصات لمناقشة أبرز المواضيع وآخر 

التطورات المتعلقة بقطاع الصيرفة والتمويل 
اإلسالمي”.

ا لـ”األيوفي الرابع عشر” “BisB” راعًيا فضيًّ
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المنامة - نسيج

أعلنت شـــركة نسيج عن مشاركتها 
فـــي معـــرض الخليـــج للعقـــار فـــي 
األفنيـــوز – البحرين الذي يقام في 
البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 6 إلى 9 

نوفمبر 2019.
وقـــال المدير العام لشـــركة نســـيج 
ســـعداء  “نحـــن  الحمـــادي  أحمـــد 
بمشـــاركتنا ودعمنـــا لهـــذا المعرض، 
شـــركتنا  نقـــدم  أن  يســـرنا  كمـــا 
ومشـــاريعها المتميـــزة مـــن خـــال 
هذا المعرض العقاري في البحرين. 
فـــي  مشـــاركتنا  لنـــا  تقـــدم  نأمـــل 
المعـــرض فـــي هـــذه الســـنة نتائـــج 

جيدة”.
“ســـنعرض  الحمـــادي:  وأوضـــح 
مشـــروعنا كنـــال فيـــو الواقـــع فـــي 
جزيرة دلمونيا الصحية في جزيرة 
المميـــز  المشـــروع  هـــذا  المحـــرق. 
والذي يحتوى على شـــقق ســـكنية 

فاخرة مطلة على مطاعم ومحات 
تجارية مزينة بمنظر مبهر للشـــال 
المســـاحات  إلـــى  إضافـــة  المائـــي، 
الخضراء والشاسعة التي ستشكل 
وزوار  لســـكان  إطـــاالت  أجمـــل 
كنـــال فيـــو”، مبيًنـــا أن وحدات هذا 

المشروع ستعرض للتملك الحر.

“نسيج” تستعرض “كنال فيو” بـ“الخليج للعقار”

حققت مجموعة البركة المصرفية ربًحا صافًيا عائًدا لمساهمي المجموعة قدره 84 مليون دوالر خالل األشهر التسعة األولى 2019، 
بينما بلغ مجموع صافي الدخل 132 مليون دوالر ومجموع الدخل التشغيلي 677 مليون دوالر خالل الفترة نفسها، وارتفع مجموع 

األصول ليتجاوز 25 مليار دوالر مع نهاية سبتمبر 2019 بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2018.

وفيما يخص نتائج المجموعة لألشـــهر 
التســـعة األولى مـــن العـــام 2019 ككل، 
ا باالنخفاض  فهي ال تـــزال متأثرة جزئيًّ
فـــي نتائـــج المجموعـــة خـــال الفصـــل 
األول مـــن العـــام، حيـــث بلـــغ مجمـــوع 
الدخل التشـــغيلي للمجموعة ما مقداره 
677 مليـــون دوالر، بانخفـــاض نســـبته 
16 % بالمقارنـــة مـــع 808 مليون دوالر 
لنفس الفتـــرة من العـــام الماضي. وبعد 
التشـــغيلية  المصاريـــف  كافـــة  خصـــم 
 268 التشـــغيلي  الدخـــل  صافـــي  بلـــغ 
 33 قـــدره  بانخفـــاض  دوالر  مليـــون 
% عـــن مســـتواه خـــال العـــام الماضي 
والبالـــغ 401 مليـــون دوالر. وبعد خصم 
المخصصـــات والضرائـــب، بلـــغ مجموع 
صافـــي الدخل 132 مليون دوالر خال 
األشهر التسعة األولى 2019، بانخفاض 
نســـبته 19 % بالمقارنة مع نفس الفترة 
مـــن العـــام الماضي والبالـــغ 163 مليون 
دوالر. كمـــا بلـــغ صافـــي الدخـــل العائـــد 
لمســـاهمي المجموعـــة 84 مليون دوالر 
بانخفـــاض نســـبته 15 % بالمقارنـــة مع 
نفس الفتـــرة من العام الماضـــي والبالغ 
بلـــغ النصيـــب  98 مليـــون دوالر. وقـــد 
األساسي والمخفض للسهم في األرباح 
للتســـعة أشـــهر مـــن العام الحالـــي 5.51 
ســـنت بالمقارنـــة مع 6.69 ســـنت لنفس 

الفترة 2018. 
 وانعكســـت التطـــورات اإليجابية التي 
شـــهدها الفصـــل الثالث فـــي مجال نمو 
أعمال الوحدات وشـــبه االســـتقرار في 
لبلـــدان  المحليـــة  العمـــات  تحـــركات 
هذه الوحـــدات أمام الـــدوالر على بنود 
الميزانيـــة العموميـــة للمجموعـــة. لذلك 
بلغ مجموع األصول في نهاية ســـبتمبر 
دوالر،  مليـــار   25.3 قيمتـــه  مـــا   2019
مرتفًعا بنسبة 6 % بالمقارنة مع ما كان 
عليـــه فـــي نهاية ديســـمبر 2018 والبالغ 
23.8 مليـــار دوالر. وتحافظ المجموعة 
على نســـبة كبيرة من هذه األصول في 

شكل أصول سائلة.

للدخـــل  المـــدرة  األصـــول  وبلغـــت 
 19.3 واالســـتثمارات(  )التمويـــات 
 2019 ســـبتمبر  بنهايـــة  دوالر  مليـــار 
فـــي  17.9 مليـــار دوالر  مـــع  بالمقارنـــة 
نهايـــة ديســـمبر 2018، بارتفاع نســـبته 
8 %. كذلـــك الحال بالنســـبة لحســـابات 
العمـــاء متضمنـــًة ودائـــع البنـــوك التي 
مـــا   2019 ســـبتمبر  نهايـــة  فـــي  بلغـــت 
مجموعـــه 21.5 مليـــار دوالر، مرتفعـــة 
بنســـبة 10 % بالمقارنـــة مـــع المســـتوى 
الـــذي كانـــت عليـــه فـــي نهاية ديســـمبر 
2018 والبالـــغ 19.6 مليـــار دوالر، وهي 
تمثـــل 85 % من مجمـــوع األصول، مما 
يشـــير إلى مواصلة ثقة والتزام العماء 

بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.

2.2 مليار دوالر مجموع الحقوق

 وبلـــغ مجموع الحقوق 2.2 مليار دوالر 
بنهاية ســـبتمبر 2019 بالمقارنة مع 2.3 
مليـــار دوالر فـــي نهاية ديســـمبر 2018، 

بانخفاض نسبته 2 %.
 وقـــد بلـــغ مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 
للربع الثالث 235 مليون دوالر بالمقارنة 
مع 296 مليـــون دوالر لنفس الفترة من 
العام الماضي وبانخفاض قدره 21 %. 
فيمـــا بلغ صافـــي الدخل التشـــغيلي 98 
مليـــون دوالر بانخفـــاض قـــدره 45 % 
عن مستوى العام الماضي لنفس الفترة 
والبالـــغ 178 مليـــون دوالر. وبلغ صافي 
دخل المجموعة للربـــع الثالث من العام 
الحالي 36 مليـــون دوالر مقارنة مع 42 
مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة مـــن العام 
الماضـــي بانخفـــاض قـــدره 12 %. فـــي 
حين بلـــغ صافي الدخل العائد للشـــركة 
قدرهـــا  بزيـــادة  دوالر  مليـــون   28 األم 
الماضـــي  العـــام  مســـتوى  عـــن   %  15
والبالـــغ 24 مليون دوالر. و بلغ النصيب 
األساسي والمخفض للسهم في األرباح 
للربـــع الثالـــث مـــن العـــام الحالـــي 2.24 
ســـنت بالمقارنـــة مـــع 1.94 ســـنت للربع 

الثالث 2018.

تحسن في إيرادات المجموعة 

وتواصل خال الفصل الثالث من العام 
2019 التحسن في إيرادات المجموعة 
بالمقارنـــة مـــع الفصل الثاني مـــن العام، 
حيث ارتفع مجموع الدخل التشـــغيلي 
بنســـبة 4 % ليبلـــغ 235 مليـــون دوالر، 
بينمـــا ارتفـــع صافـــي الدخل التشـــغيلي 
بنســـبة 1 % ليبلغ 98 مليـــون دوالر، إال 
أن تمســـك المجموعة بنهجها المحافظ 
فـــي تجنيـــب المخصصـــات التحوطية 
لكافـــة وحداتهـــا قد أدى إلـــى انخفاض 
صافي الدخل العائد للمســـاهمين خال 
الفصـــل الثالـــث من العام بنســـبة 14 % 
ليبلـــغ 28 مليـــون دوالر بالمقارنـــة مـــع 
الفصـــل الثاني من العـــام. ويعكس هذا 
التحســـن فـــي اإليـــرادات تحســـن أداء 
خـــال  جميعهـــا  المجموعـــة  وحـــدات 
الفصـــل الثالث من العـــام 2019 بالرغم 
من الظروف االقتصاديـــة والمالية غير 
المســـتقرة التي تشـــهدها بعض البلدان 
التـــي تعمل فيهـــا الوحدات مثـــل تركيا 

والسودان والجزائر وسورية.
 وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة 
البركـــة المصرفيـــة الشـــيخ صالح كامل 
الفصـــل  المجموعـــة خـــال  نتائـــج  “إن 
الثالث 2019 تشير إلى تحسن جيد في 
األداء المالي والتشغيلي، حيث نجحت 
كافة وحداتنا المصرفية المنتشـــرة في 
17 بلـــًدا مـــن مواصلـــة تحقيـــق النتائج 
للتحديـــات  مدركـــون  لكننـــا  الجيـــدة، 
التـــي  واالقتصاديـــة  الجيوسياســـية 
تواجههـــا. ونؤمـــن بأن هـــذه التحديات 
يمكن التغلـــب عليها من خال مواصلة 
للصيرفـــة  الســـليم  بالنهـــج  التمســـك 
منتجـــات  تقديـــم  فـــي  اإلســـامية 
اجتماعيـــة  قيمـــة  ذات  وخدمـــات 

واقتصادية حقيقية لمجتمعاتها”.
 مـــن جهتـــه، قـــال نائب رئيـــس مجلس 
اإلدارة عبـــد هللا الســـعودي إن النتائـــج 
ووحداتهـــا  المجموعـــة  حققتهـــا  التـــي 
خال األشـــهر التســـعة األولى من العام 

2019 تؤكـــد أنهـــا تمتلـــك األساســـيات 
الســـليمة مـــن حيـــث ســـامة األوضـــاع 
والبشـــرية  الفنيـــة  والمـــوارد  الماليـــة 
والخبرة العريقة في أســـواقها المحلية، 
وهو ما يمكنها تحقيق النمو المســـتدام 
فـــي األعمـــال واإليرادات، والتـــي يتأثر 
حجمهـــا في بعض األحيـــان بالتطورات 
الجيوسياســـية والمالية المحيطة بهذه 

األسواق.

عدنان يوسف: استمرار 
التوسع المدروس

 وقال عضـــو مجلـــس اإلدارة والرئيس 
التنفيـــذي للمجموعـــة، عدنـــان يوســـف 
“علـــى الرغـــم مـــن مواصلـــة التطـــورات 
غيـــر  واالقتصاديـــة  الجيوسياســـية 
المائمـــة فـــي عـــدد مـــن البلـــدان التـــي 
تعمـــل فيهـــا المجموعـــة خال األشـــهر 
التســـعة األولى 2019، إال أننا اســـتطعنا 
ولله الحمد من تحســـين أدائنا وأعمالنا 
خـــال الفصـــل الثالـــث من العـــام وذلك 
بدايـــة  المســـتهدفة  الميزانيـــة  ضمـــن 
العـــام، بـــل وكذلـــك واصلنـــا إجراءاتنـــا 
التحوطيـــة وذلك في إطار السياســـات 
التـــي  الحصيفـــة  واالســـتراتيجيات 
كافـــة  وتعمـــل  المجموعـــة  وضعتهـــا 
أننـــا  كمـــا  تنفيذهـــا.  علـــى  الوحـــدات 
مســـرورون للغاية لرؤية مساهمة كافة 
وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة”.
 وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع 
في شبكة الفروع، قال يوسف “واصلت 
التوســـع  برامـــج  المجموعـــة  وحـــدات 

المـــدروس والمتأني وبلغ عـــدد الفروع 
الجديـــدة التـــي تـــم افتتاحها مـــن قبل 
وحدات المجموعة 6 فروع في األشهر 
التســـعة األولـــى مـــن العـــام 2019 ليبلغ 
مجمـــوع الفـــروع 703 فـــرع فـــي نهاية 
ســـبتمبر 2019. وتوظف فروع وحدات 
المجموعة 12,695 موظًفا، مما يعكس 
دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف 
مجتمعاتهـــا.  فـــي  للمواطنيـــن  كريمـــة 
كمـــا أن سياســـة التفريـــع تشـــكل أحـــد 
للمجموعـــة  الرئيســـية  المرتكـــزات 

لتحقيق النمو في األعمال والربحية.
الدوليـــة  الوكالـــة اإلســـامية   وأكـــدت 
التصنيفـــات   )”IIRA“( للتصنيـــف 
االئتمانية الدولية الممنوحة للمجموعة 
  / األجـــل  )طويلـــة   BBB /  A3 عنـــد+ 
قصيـــرة األجل( وحافظـــت على النظرة 
الممنوحـــة  لتصنيفاتهـــا  المســـتقبلية 
رفعـــت  كمـــا  “مســـتقرة”.  بكونهـــا  لهـــا 
 )Fiduciary Score( المضـــارب  درجـــة 
للمجموعـــة إلـــى الشـــريحة األعلى )من 

81 إلى 85(.
 وفي مبادرة فريـــدة تعّزز من االرتباط 
االســـتدامة  برنامـــج  بيـــن  الوثيـــق 
للمجموعـــة  االجتماعيـــة  والمســـئولية 
مع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لألمم 
المجموعـــة  وقعـــت   ،2030 المتحـــدة 
للخدمـــات  الجديـــدة  المبـــادئ  علـــى 
المصرفيـــة المســـؤولة لتصبح أول بنك 
ا  فـــي منطقـــة غـــرب آســـيا يوقع رســـميًّ
علـــى هذه المبادئ، والتـــي تم تطويرها 
مـــن خال شـــراكة عالميـــة مبتكرة بين 

البنـــوك ومبـــادرة تمويل برنامـــج األمم 
وللعـــام   .)UNEP FI( للبيئـــة  المتحـــدة 
الســـابع علـــى التوالي، يتـــم اإلعان عن 
نجاح المجموعة، عـــاوة على عدد من 
وحداتهـــا المصرفيـــة في حصـــد جوائز 
 2019 للعـــام  إســـامي”  بنـــك  “أفضـــل 
فـــي فئـــات مختلفة وذلك ضمن ســـياق 
الجوائـــز الســـنوية التـــي تمنحهـــا مجلة 
 )Global Finance( جلوبـــال فاينانـــس

للبنوك والمؤسسات المالية العالمية.

 تنفيذ استراتيجية  
 التحول الرقمي 

وأضاف يوســـف “واصلنا خال األشـــهر 
التســـعة األولى من العام 2019 التركيز 
التحـــول  اســـتراتيجية  تنفيـــذ  علـــى 
المجموعـــة  مســـتوى  علـــى  الرقمـــي 
والوحـــدات المصرفيـــة، ونعتزم إطاق 
عـــدد مـــن المبـــادرات التـــي تبـــرز الدور 
الريـــادي للمجموعـــة فـــي تجســـيد هذا 
التحـــول. كمـــا واصلنـــا توســـيع قاعـــدة 
المنتجـــات والخدمـــات المتوافقـــة مـــع 
وحداتنـــا  عبـــر  اإلســـامية  الشـــريعة 
المصرفيـــة، وخلـــق تعـــاون أكبـــر بينهـــا 
فـــي مجـــال االمتثال ومكافحة غســـيل 
وقانـــون  اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال 
الفاتكا وقانون معيار اإلباغ المشـــترك 
وغيرها من التشـــريعات الدولية لتعزيز 
مكانـــة المجموعـــة. كمـــا طورنـــا برامج 
التدريـــب الحديثة من خـــال أكاديمية 
البركـــة، وعبر اإلنترنـــت لكافة موظفي 

المجموعة والوحدات التابعة لها”.

عبدالله السعوديعدنان يوسفالشيخ صالح كامل

المنامة - مجموعة البركة المصرفية

أرباح “البركة” في التسعة أشهر األولى من 2019
دوالر مليـــون   677 بلـــغ  التشـــغيلي  والدخـــل  دوالر...  مليـــار   25 تتجـــاوز  األصـــول 

المنامة - البحرين والكويت

 ”BBK“ أعلـــن بنـــك البحريـــن والكويـــت
بالتعـــاون مع معهد البحرين للدراســـات 
المصرفية والماليـــة “BIBF”عن إطاقه 
الرقمـــي  االقتصـــاد  ومعـــرض  لمؤتمـــر 
تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، 
وذلك تحقيًقا للرؤية الملكية في رقمنة 
وتوجيهـــات  االقتصاديـــة،  األنشـــطة 
جالة الملك بوضع خطة وطنية شاملة 
لتحقيـــق متطلبـــات االقتصـــاد الرقمي.

ومـــن المقـــرر انعقاد المؤتمـــر في مطلع 
العـــام المقبـــل يومـــي 14 و15 يناير في 
فنـــدق الفور ســـيزونز خليـــج البحرين، 
بهـــدف دعم خطة التحـــول الرقمي في 
المتاحـــة  الفـــرص  واســـتثمار  المملكـــة 
مســـتقبل  مامـــح  ستشـــكل  والتـــي 

االقتصاد العالمي. 
األعمـــال  رقمنـــة  “نحـــو  عنـــوان  تحـــت 
والمجتمعـــات”، ســـيقدم المؤتمـــر علـــى 

تجمـــع  مبتكـــرة  منصـــة  يوميـــن  مـــدار 
والخبـــراء  الصناعـــة  قـــادة  أبـــرز  بيـــن 

االقتصاديين من جميع أنحاء العالم. 
 500 مـــن  أكثـــر  المؤتمـــر   ويســـتقطب 
مشارك إلى جانب نخبة من المتحدثين، 
لمناقشـــة أهمية تسريع وتعزيز التحّول 
إلـــى االقتصـــاد الرقمـــي فـــي المنطقـــة، 
باعتبـــار أن “الرقمنـــة” أصبحـــت مســـاًرا 

ا. ا وليس توجًها اختياريًّ إجباريًّ

 كمـــا ســـيناقش المؤتمـــر واقـــع وأهمية 
التحـــول الرقمـــي فـــي أبـــرز القطاعـــات 
المؤثـــرة في االقتصـــاد الوطني، والتي 
والرعايـــة  الحكومـــي،  القطـــاع  تشـــمل 
والتعليـــم،  والمصـــارف،  الصحيـــة، 
والهندســـة،  واالتصـــاالت،  والطاقـــة، 
باتـــت  التـــي  القطاعـــات  مـــن  وغيرهـــا 

جاهزة لتبّني التغييرات الرقمية.
 وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 

البحريـــن والكويـــت، رياض ســـاتر “يمر 
االقتصاد العالمي بتحول رقمي ســـريع 
وغير مسبوق. ويكمن أساس االقتصاد 
الرقمي الناجح في تعزيز ترابط األفراد 
والمؤسســـات، األمر الذي سيساهم في 
خلق اقتصاد نشـــط للخدمات الرقمية، 
من خـــال خلق بيئـــة مناســـبة لابتكار 
وتقليـــل الخطـــوات المطلوبـــة إلجـــراء 

المعامات”.

انطالق “BBK” لالقتصاد الرقمي 14 يناير
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AFS - المنامة

الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  حصلـــت 
العربية “AFS” على لقب “أفضل شـــركة 
مقدمـــة لحلـــول التكنولوجيـــا الماليـــة ) 
المـــزود  2019” بصفتهـــا  لعـــام  الفنتـــك( 
الرائـــد لحلول الدفع في منطقة الشـــرق 
لحلـــول  والممكنـــة  وأفريقيـــا  األوســـط 
التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن جوائز 
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية 
للشـــركات 2019. حيـــث تعنـــى الجائزة 
حققتهـــا  التـــي  باإلنجـــازات  باالحتفـــاء 
الشـــركات واألفـــراد األكثـــر ابتـــكاًرا في 
المنطقـــة، وهـــذا هو العـــام الثانـــي على 
التوالـــي الـــذي يتـــم فيـــه تكريم شـــركة 
الخدمـــات المالية العربيـــة ضمن جوائز 
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية 
للشـــركات. حيث نالت شـــركة الخدمات 

المالية العربية سابًقا على جائزة “مقدم 
حلول التكنولوجيا المالية األكثر ابتكاًرا 

.”2018
 مـــن جانبه، وقال رئيـــس مجلس إدارة 
الشركة، صائل الوعري، “نعتبر الحصول 
علـــى الجائـــزة بمثابـــة شـــهادة اللتزامنا 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  بالريـــادة 

الماليـــة فـــي البحرين والمنطقة بشـــكل 
عـــام. ومـــن خـــال العـــروض المتنوعـــة 
التـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا  لحلـــول 
تغطـــي محفظـــات الهواتـــف المحمولـــة 
والتحويات الرقمية ومنتجات الضمان 
المالـــي، تقدم شـــركة الخدمـــات المالية 
العربية أحـــدث الحلول التقنيـــة المالية 

المتطورة والرائدة في السوق”. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، بـــي 
شـــندرا شـــيكر: “نحـــن فخـــورون بتلقي 
هذه الجائزة، للعام الثاني على التوالي، 
أفضـــل  تقديـــم  فـــي  لقدراتنـــا  تقديـــًرا 
الحلـــول المبتكـــرة فـــي مجـــال التقنيـــة 

المالية في البحرين وبالمنطقة”.

االحتفاء بالحصول على الجائزة
أحمد الحمادي 

ــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي ــ ــان ــ ــث ــ ــد الــــجــــائــــزة لـــلـــعـــام ال ــصـ ــحـ تـ
“AFS” أفضل شركة مقدمة لحلول”الفنتك”
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تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ يحي حســن قايد ياســين باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 

مســارات للدعاية واإلعالن ذ.م.م، المســجلة كشــركة شــركة ذات مســئولية 

محــدودة بموجــب القيد رقــم ١-٩٨٠٨٢، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مسارات للدعاية واإلعالن ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٢٩٤٢٠( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اوتو ستيمرس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحاب شــركة اوتو ســتيمرس ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد رقم 

٧٢١٣٢ فرع ٣، طالبين تغيير االســم التجاري من ركة اوتو ســتيمرس ذ.م.م 

الى المعيشة المتكاملة ألنظمة األمن ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٧٢١٣٢ 

 تاريخ: 2019/٢٨/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٤٢٠٠٢

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: ســكينة محمد اكبر حيــدر رفيعي بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي إلى السيدة هدى علي حسن علي خضير  

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

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

رقم القيد

١-١١٣٢١٠

االسم التجاري
مود ميزون لتصميم األزياء

 تاريخ: 2019/٢٤/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركه

 شركه ريغ سيرفيسز ميدل إيست ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٤٥٣٢٥

ٕاعالن بحل و تصفية شركه
 شركه االيادي الذهبية للتجارة ش.ش.و لمالكها كاظم احمد كاظم البري

سجل تجاري رقم ١١١٠٤٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

 شركة زيوس للتجارة العامة ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-١٢٤٩٦١

بنــاء علــى قرارالشــركاء في شــركه ريغ سيرفيســز ميدل إيســت ذ.م.م المســجلة على 
قيد رقم ٤٥٣٢٥، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة نيابة عن / مور ستيفينز - 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة

رقم الموبايل: 17200144 )973+(
NEWCO@MSBAHRAIN.COM :البريد االلكتروني

بنــاء علــى قرارالشــركاء فــي  شــركه االيــادي الذهبيــة للتجــارة ش.ش.و لمالكها كاظم 
احمد كاظم البري المسجلة على قيد رقم ١١١٠٤٦، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السيد / طاهر عبدهللا مرهون جاسم الساري مصفية للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٤٥٤٤٠١ )973+(
taher.marhoon@gmail.com :البريد االلكتروني

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة زيــوس للتجــارة العامــة ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقم ١-١٢٤٩٦١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعييــن / عبدالناصر عبدهللا محمد 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالناصر عبدهللا محمد عبدالقوي

رقم الموبايل: ٣٣١٢٢٦٧١ )973+(
abdelnasser1001@gmail.com :البريد االلكتروني

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ نــزار عبدهللا حبيب يحيى باعتباره المصفي القانوني لشــركة 

مطبخ رولندوس ذ.م.م، المســجلة كشــركة شــركة ذات مســئولية محدودة 

بموجــب القيــد رقــم  ١١١٣٠٨، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد/ جاســم محمد يوســف اســد باعتباره المصفي القانوني لشركة 
ذات  شــركة  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  جــروب هولدينــغ  يوروتكنولوجــي 
مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم  ٨٧٣٤١-١، طالبــا إشــهار انتهــاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مطبخ رولندوس ذ.م.م

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة يوروتكنولوجي جروب هولدينغ ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٥٦٥٤( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها  مالك شركة سوليد فيجن للمقاوالت ش.ش.و لمالكها طالل اسماعيل 

عبدهللا السعد المسجلة بموجب القيد رقم ١٠١٦٢٩، بطلب تحويل  الشركة 

إلى مؤسسة فردية لتصبح باسم السيد طالل اسماعيل عبدهللا السعد.

القيد : ١٠١٦٢٩ 

 تاريخ: 2019/٣٠/١٠

38344464
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

36026333
رضا عبد هللا

3834446438344464
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شــلل في معظم المــدارس الحكومية فــي العاصمة والجنوب

إضرابات في عدد من المدن العراقية

واصلت مدارس ومؤسسات حكومية 
عـــدة إغـــاق أبوابهـــا في بغـــداد وعدد 
مـــن المدن الجنوبيـــة أمس األحد، أول 
أيام األســـبوع في العراق الذي يشـــهد 
الثانـــي  شـــهرها  دخلـــت  احتجاجـــات 

للمطالبة بـ”إسقاط النظام”.
 وشـــهدت االحتجاجـــات التي انطلقت 
فـــي األول مـــن أكتوبـــر الماضي أعمال 
عنـــف داميـــة أســـفرت عن مقتـــل 257 
شـــخًصا علـــى األقـــل، بحســـب أرقـــام 

رسمية.
إلـــى  الناشـــطين  دعـــوات  ووســـط   
المشـــاركة  تزايـــدت  مدنـــي،  عصيـــان 
لتشـــمل نقابـــات بينهـــا المعلمـــون التي 
ـــا أدى إلـــى شـــلل  أعلنـــت إضراًبـــا عامًّ
فـــي معظـــم المـــدارس الحكوميـــة في 
العاصمـــة والجنـــوب. وفي بغـــداد، قام 
متظاهرون بقطع الطرق الرئيسية في 
أحياء متفرقة بينها مدينة الصدر ذات 
الغالبية الشـــيعية بسيارات لمنع حركة 
الســـير فـــي اليـــوم األول من األســـبوع 
في الباد. ولم تتدخل قوات الشـــرطة 
وشـــارك  بالمراقبـــة.   اكتفـــت  التـــي 
طـــاب  بينهـــم  آخـــرون،  متظاهـــرون 
نقابـــة  بإضـــراب  مـــدارس وجامعـــات، 
المعلمين الذي ُأعلن األسبوع الماضي. 
بدورهـــا، أعلنـــت نقابـــات المهندســـين 
إضـــراب  عـــن  واألطبـــاء  والمحاميـــن 
عـــام كذلك، دعًمـــا لاحتجاجات. وفي 
الكـــوت، كبرى مـــدن محافظة واســـط 
جنـــوب بغداد، قال المتظاهر تحســـين 
ناصـــر )25 عاًمـــا( متحدًثـــا من ســـاحة 
التظاهر وســـط المدينة لوكالة فرانس 
برس “قّررنا قطع الطريق كرســـالة إلى 
الحكومـــة بأننـــا ســـنواصل تظاهراتنـــا 
حتى اإلعان عن سقوط النظام وطرد 

الفاسدين والسارقين”.

 “أكاذيب الحكومة” 

 وفـــي مســـعى لمعالجـــة األزمـــة، تعّهد 
الـــوزراء  رئيـــس  أبرزهـــم  مســـؤولون 

عـــادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية 
برهـــم صالح القيام بإصاحات تشـــمل 
توفير فـــرص عمل وإجـــراء انتخابات 
مبكـــرة، لكن ذلك لم يثـــِن المتظاهرين 

عن مواصلة االحتجاجات.
وقـــال المتظاهـــر محمد علي األســـدي 
عاًمـــا(   40( حكومـــي  موظـــف  وهـــو 
متحدًثا عند جسر النصر وسط مدينة 
العصيـــان  إعـــان  “قّررنـــا  الناصريـــة 
الســـاحات  فـــي  والتواجـــد  المدنـــي 
والشـــوارع وقطع الجســـور، ألن صبرنا 
نفـــذ من وعود وأكاذيـــب الحكومة بما 

يسمى إصاحات”.
األحـــد عصياًنـــا  الناصريـــة  وشـــهدت   
ـــا حيث أغلق متظاهرون جســـور  مدنيًّ
المدينـــة األربعـــة مـــا أدى إلـــى توقـــف 
العمل في أغلب المؤسسات الحكومية 

والمدارس.
)الوعـــود(  “نرفضهـــا  األســـدي  وتابـــع   
بالكامل ونريد تحقيق هدفنا األساسي 
من التظاهرات التـــي قتل وجرح فيها 
آالف الشباب، وهو تغيير النظام وحل 

حكومـــة  وتشـــكيل  الســـلطات  جميـــع 
إنقاذ وطني”.

فـــي غضون ذلك، شـــهدت مـــدن أخرى 
فـــي جنـــوب البـــاد إضرابـــات مماثلـــة 
بينهـــا الديوانيـــة )جنوب بغـــداد( حيث 
علـــق المتظاهـــرون الفتـــة كبيـــرة على 
مبنـــى مجلـــس المحافظة كتـــب عليها 

“مغلق بأمر الشعب”.
وامتنـــع العديـــد مـــن الموظفيـــن عـــن 
الذهاب إلـــى أعمالهم في مدينة الحلة 
بمحافظـــة بابل جنـــوب بغداد، وســـط 
إغاق لمعظم الدوائر الحكومية، وفق 

مراسل فرانس برس.
وفـــي البصرة، أغنـــى محافظات الباد 
بالنفط وحيث المنفـــذ البحري الوحيد 
للبـــاد، أغلقـــت المـــدارس الحكوميـــة 
للمـــرة األولى منذ اندالع االحتجاجات 

بداية الشهر الماضي.
كما واصل المحتجـــون إغاق الطريق 
الرئيســـي المؤدي إلى مينـــاء أم قصر، 
الرئيســـية  البحريـــة  المنافـــذ  أحـــد 
والطبيـــة  الغذائيـــة  المـــواد  الســـتيراد 

وغيرها، للباد.
لفرانـــس  المينـــاء  فـــي  وقـــال مصـــدر 
برس “انسحبت حوالى 12 سفينة بعد 
انتظار تفريغ حمولتها في الميناء، إلى 

مكان آخر السبت”.
وتوحي هـــذه االعتصامات إلى دخول 
االحتجاجـــات مرحلة جديـــدة، خاصة 
شـــعبي  حـــراك  أكبـــر  بالفعـــل  لكونهـــا 

يشهده العراق منذ عقود.

المجتمع “يتعافى” 

ولطالما ُمنعت التظاهرات والتجمعات 
المناهضـــة للحكـــم فـــي عهـــد الرئيـــس 

السابق صدام حسين.
وبعد ســـقوط نظام صـــدام بغزو قادته 
الواليـــات المتحـــدة عـــام 2003، لعـــب 
دوًرا  السياســـية  األحـــزاب  تنافـــس 
ا فـــي دفـــع حشـــود كبيـــرة مـــن  رئيســـيًّ

المتظاهرين إلى الشارع.
ويـــرى الباحـــث فـــي مركـــز “كارنيغـــي” 
أن  حســـن  حـــارث  األوســـط  للشـــرق 
“المجتمع المدني العراقي الذي قوضه 
اســـتبداد البعثيـــة )حكم حـــزب البعث( 
والطائفيـــة، يتعافـــى”، في إشـــارة إلى 

مطالب المحتجين بمحاربة الفساد.
وقالـــت مصـــادر طبيـــة لفرانـــس برس 
علـــى  واحـــًدا  شـــخًصا  إن  الســـبت 
األقـــل قتـــل وأصيـــب العشـــرات خال 
مواجهـــات مع قوات األمن في ســـاحة 
التحرير وســـط بغداد، المركز الرئيسي 

لاحتجاجات في العاصمة.
ويمثـــل الشـــباب العنصر الرئيســـي في 
االحتجاجـــات المتواصلـــة علـــى مـــدار 
الســـاعة فـــي ســـاحة التحريـــر، والتـــي 
المـــوازي  إلـــى جســـر الســـنك  امتـــدت 
المنافـــذ  أحـــد  الجمهوريـــة،  لجســـر 
الرئيسية إلى المنطقة الخضراء - مقر 
الحكومة العراقية والبرلمان وسفارات 

أجنبية بينها األميركية.

بغداد ـ أ ف ب

 شعارات مناهضة للحكومة في التظاهرات المستمرة في مدينة الديوانية الجنوبية )أ ف ب(

بيروت ـ وكاالت

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  علـــم 
أميركيـــة  تحضيـــرات  أن  اإلنســـان 
تجـــري شـــمال وشـــرق ســـوريا لبناء 
مشـــتركة  عســـكرية  قواعـــد  ثـــاث 
مـــع التحالـــف الدولـــي، فـــي كل مـــن 
القامشـــلي ومناطـــق أخـــرى. وقالت 
إن  لـ”المرصـــد”  موثوقـــة،  مصـــادر 
الواليات المتحدة تســـعى ألن يكون 
لهـــا وجود فعلي لمنع وقوع األجواء 
بيـــد  ســـوريا  وشـــرق  شـــمال  فـــي 
اآلخرين، إضافة إلى الســـيطرة على 

المنشآت النفطية.
 وقالـــت مصـــادر محليـــة لـ”المرصـــد 
إنهـــا  اإلنســـان”،  لحقـــوق  الســـوري 
تابعـــة  دوريـــة  وصـــول  رصـــدت 
للقوات األميركيـــة إلى قرية “هيمو” 
الواقعـــة علـــى بعد 4 كلـــم من مدينة 
القامشـــلي مـــن جهـــة الغـــرب والتي 
تبعد كيلومتـــرات قليلة عن الحدود 
الســـورية – التركيـــة، صبـــاح أمـــس، 
ومن المفترض إنشاء نقطة عسكرية 

جديدة تابعة لها في القامشلي.

تحضيرات أميركية لبناء 3 قواعد 
للتحالف شمال سوريا

القدس المحتلة ـ وكاالت

أظهرت لقطات فيديو نشرت أخيرا مجندة في جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
وهي تطلق رصاصة على فلسطيني أعزل قرب القدس، بعد أن أدار ظهره.

ونصـــف  عـــام  قبـــل  االعتـــداء  ووقـــع 
العـــام قرب القدس المحتلـــة، بناء على 
معلومـــات قوة “حـــرس الحـــدود” التي 
تنتمـــي إليهـــا المجنـــدة، التـــي أطلقـــت 
النار بحســـب مـــا ذكرت القنـــاة “13 في 

التلفزيون اإلسرائيلي، مساء السبت.
لكن جرى الكشف عن الفيديو قبل أيام، 
عندما أرســـلت الجنديـــة مقطع الفيديو 
إلى صديقها في رسالة طلبت فيها رأيه 
بشأن دقة تصويبه. وقال صديقها “لقد 

كنت رائعة في التصويب”.
ويظهـــر الفيديـــو الـــذي تبلـــغ مدتـــه 26 
أي  يشـــكل  ال  فلســـطينيا  شـــابا  ثانيـــة، 
تهديـــد، وهـــو يرفع يديه، حامـــا فيهما 
بطاقة هويته وحقيبة، بحســـب “القناة 
13”. ويســـمع في الفيديو عناصر القوة، 

الفلســـطيني،  علـــى  يصرخـــون  وهـــم 
باللغتيـــن العبريـــة والعربيـــة، منها كلمة 
أي  الفلســـطينية،  بالعاميـــة  “رّوح” 
اذهـــب من هنـــا. وعندما امتثل الشـــاب 
الفلســـطيني وعـــاد أدراجـــه مـــن حيـــث 
أتـــى، أطلقـــت المجندة رصاصـــة عليه، 

مما أدى إلى وقوعه على األرض.
وتتوقـــع وزارة العـــدل أن تتم إدانة 

المجندة بتهمة “سوء السلوك”.

مجندة إسرائيلية تباغت فلسطينيا أعزل بـ “رصاصة”

بيروت ـ وكاالت

جمعت ســـاحتا الشـــهداء وريـــاض الصلح في وســـط العاصمة 
اللبنانيـــة محتجين مـــن مناطق مختلفة، بـــدأوا بالتوافد إليهما 
عصر أمس األحد تحت شـــعار “أحـــد الوحدة”، حاملين األعام 
اللبنانية والشـــعارات المنددة بالفســـاد والداعية إلى المحاسبة 

واإلصاح.
وأكـــد عـــدد مـــن المشـــاركين، االســـتمرار بالتظاهـــر واالعتصام 
حتى تحقيق المطالب، وســـط دعوات إلى اإلضراب العام غًدا، 
وإقفـــال الطرقـــات فـــي كل المناطق “حتى تشـــكيل الحكومة”، 
فـــي وقـــت تجـــددت التظاهرات في ســـاحة إيليا بصيـــدا وكفر 

رمان والنبطية جنوب لبنان.
وأعلنت “لحقي”، وهي حركة ناشطة، أن تظاهرة #أحد_الضغط 
“لنقـــول إن اليـــوم هـــو #أحد_الوحدة: وحدتنا - نحـــن الناس - 
بمواجهـــة ســـلطة اجتمعـــت لضـــرب مصالحنـــا وحقوقنـــا، وإن 
الثـــورة متمســـكة بأهدافها لتتحقـــق إرادة النـــاس”. والتظاهرة 
هي من ضمن سلســـلِة االحتجاجات التي تشـــهدها الباد أطلق 
عليهـــا “أحـــد الضغط”، تمثل أطيـــاف الشـــعب اللبناني، وتهدف 

إلى “إسقاط النظام”.
وعلى الجانب اآلخر، احتشـــد داعمو الرئيس اللبناني، ميشـــال 

عـــون، أمـــام القصر الرئاســـي، فـــي أول تظاهرة مـــن نوعها بعد 
موجـــة االحتجاجات التـــي عمت المناطق اللبنانيـــة، والمطالبة 

بإسقاط النظام.
وأطلـــق أنصـــار التيـــار الوطنـــي الحـــر واألحـــزاب الحليفة على 
مســـيرتهم اســـم “أهـــل الوفا”. وخاطـــب الرئيس عـــون أنصاره، 
متعهدا بمحاربة الفساد وتحسين االقتصاد وبناء دولة مدنية.

تظاهرة بالقرب من القصر الرئاسي في بعبدا )أ ف ب(

عون يتعهد بمحاربة الفساد وتحسين االقتصاد وبناء دولة مدنية
لبنان.. تظاهرات حاشدة ودعوات إلضراب عام

طهران ـ وكاالت

جـــدد مرشـــد الجمهوريـــة اإليرانيـــة علي 
خامنئـــي أمـــس األحـــد تأكيـــد رفضـــه أي 
مفاوضات مع واشـــنطن، فـــي كلمة ألقاها 
في الذكرى األربعين ألزمة رهائن السفارة 
األميركية في طهران، التي تحييها إيران 

اليوم اإلثنين.
مـــع  “التفـــاوض  أن  خامنئـــي  وأعلـــن 
)واشـــنطن( ال يؤدي إلى أي نتيجة”، الفًتا 
إلـــى أن “ال حـــدود لتوقعـــات األميركيين، 
وهم يستمرون في طرح مطالب جديدة 

من إيران”، وفق المصدر نفسه.
ورأى أن “البعض، ومن بينهم األميركيون، 
يعملـــون علـــى تحريف التاريـــخ عبر ربط 
عداء الواليات المتحدة إليران بالسيطرة 
علـــى وكـــر التجســـس”، فـــي إشـــارة إلـــى 

السفارة األميركية في طهران.
غيـــر أن خامنئي اعتبر أن األمر يعود إلى 
“انقاب العام 1953” على حكومة رئيس 

الوزراء محمد مصدق واإلتيان “بحكومة 
تابعـــة”. الى ذلك، نقلت وكالة مهر لألنباء 
اإليرانيـــة عن رئيس لجنـــة األمن القومي 
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى 
اإلســـامي، مجتبي ذو النور، أن الخطوة 
الرابعـــة مـــن خفـــض التعهـــدات النوويـــة 
يجـــب أن تكـــون أكثـــر إحكامـــًا وتأثيـــرًا، 
وأن تكـــون كفيلة بإجبار األوروبيين على 

االلتزام بتعهداتهم.
لدينـــا  الرابعـــة  الخطـــوة  “فـــي  وأضـــاف: 
الكثيـــر مـــن الخيـــارات المتاحـــة، فيمكن 
أن نكثف عمليات أجهـــزة الطرد المركزي 
كإحدى الخطوات، وزيادة مخزون “الماء 
الثقيـــل” و”اليورانيـــوم” المخصب، حيث 
يمكـــن أن نرفـــع نســـبة إنتـــاج اليورانيوم 

المخصب إلى أعلى المستويات”.

خامنئي في اجتماع مع طالب المدارس والجامعات في العاصمة طهران )أ ف ب( 

طهــران تلــوح برفــع إنتــاج اليورانيــوم ألعلى مســتوى
خامنئي يكرر رفضه التفاوض مع واشنطن

واشنطن ـ رويترز

دعا وزير الخارجية األميركي السابق ريكس تيلرسون، الديمقراطيين 
والجمهوريين لتوحيد صفوفهم على خلفية األزمة السياسية الحالية 
في البالد في ظل تحقيق العزل الجاري بحق الرئيس دونالد ترامب. 

أعفـــاه  الـــذي  تيرلســـون،  رفـــض   
ترامب من منصبه في مارس 2018 
بسبب الخافات في وجهات النظر 
بينهمـــا، أثنـــاء حفلة خاصـــة بجمع 
وكتـــاب  فنانيـــن  لصالـــح  تبرعـــات 
أقيمت في مدينة هيوستن، رفض 
التعليـــق مباشـــرة علـــى إجـــراءات 
الديمقراطييـــن لعـــزل ترامب، لكنه 
أعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع 

السياسي الحالي في الباد.
الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــّذر   
بـــه  تمـــر  مـــا  أن  مـــن  الســـابق 
اليوم الواليات المتحدة يشـــبه 

عليـــه  كان  مـــا  بكثيـــر 
الوضـــع إبـــان الحرب 

األهليـــة األميركيـــة، مشـــّدًدا علـــى 
أن هـــذا الوضع يحتـــاج إلى البحث 
العميـــق داخـــل المجتمـــع المدنـــي. 
وتابـــع: “أشـــعر بالقلـــق إزاء بلدنـــا، 
وعلى كا الطرفين )الديمقراطيين 

والجمهوريين( التصرف مًعا”.
ويتمحور تحقيق العزل الذي أطلقه 
الديمقراطيـــون في مجلس النواب 
حـــول الضغط الذي مارســـه ترامب 
علـــى نظيـــره األوكرانـــي فاديمير 
زيلينســـكي بغيـــة إجبـــاره على 
فتـــح تحقيق مـــع هانتر بايدن، 
الذي يشغل منصًبا كبيًرا 
في إحـــدى الشـــركات 

األوكرانية.

تيلرسون يحّذر من الوضع الراهن في بالده
لندن ـ أ ف ب

أعــرب رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون األحد عن “األســف 
العميــق” لعــدم إيفائــه بوعــده بتنفيــذ اتفــاق بريكســيت فــي 31 أكتوبــر، 
مدافعــا فــي الوقــت ذاتــه عن االتفــاق الجديد الذي توصــل إليه للخروج 

من االتحاد األوروبي بعد انتقاد الرئيس األميركي دونالد ترامب له.

ورد جونسون على سؤال لصحافية 
كانت تحاوره عبر قناة سكاي نيوز، 
بشـــأن إن كان ســـيعتذر من أعضاء 
حزبـــه “المحافظيـــن”؛ لعـــدم إيفائـــه 

بتعهده، بالقول “بالطبع”.
وفور وصول بوريس جونسون إلى 
رئاســـة الوزراء فـــي يوليو أعلن في 
حينه أنه ســـينفذ بريكسيت في 31 
أكتوبـــر “مهما كلف األمـــر”، مضيفا 

أنـــه يفضـــل “المـــوت فـــي قعـــر 
حفرة” عوضا عـــن طلب تأجيل 

جديد.
جونســـون  ورفـــض 
الرئيـــس  قـــول 

األميركـــي إن االتفـــاق مـــع االتحـــاد 
األوروبـــي ال يســـمح بالتوصـــل إلـــى 
“اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة”.

وقـــال “ال أرغب فـــي انتقاد الرئيس، 
ولكنـــه يرتكـــب خطـــأ واضحـــا بهذا 
الخصـــوص. أيا كان مـــن يطلع على 
االتفـــاق، بإمكانـــه التبّين أنـــه اتفاق 

ممتاز”.
ودخل الرئيس األميركي على خط 
حملـــة االنتخابـــات البريطانيـــة 
شـــروط  منتقـــدا  الخميـــس، 
االنفصـــال عـــن االتحـــاد 
األوروبـــي التي توصل 

إليها جونسون.

جونسون يعتذر عن تأجيل “بريكسيت”

شرطة الجزائر تقتحم 
المحاكم لفض إضراب القضاة

الجزائر ـ وكاالت

أمس  الجزائرية،  السلطات  استنجدت 
األحد، بقوات الشرطة والدرك، لتنصيب 
تغيير  إطــار حركة  فــي  الــجــدد،  القضاة 
غير مألوفة أجرتها وزارة العدل وشملت 
إلــى  ــقــضــائــي، وأدت  ال الــجــســم  نــصــف 
دخــول القضاة في إضــراب مفتوح عن 

العمل، ال يزال متواصالً
قوات  اقتحمت  تاريخية،  سابقة  وفــي 
وهران  بوالية  القضاء  مجلس  الشرطة 
الواقعة غرب الجزائر، وفتحت المكاتب 
ــت فــي  ــلـ ــقـــوة بـــعـــدمـــا دخـ ــالـ ــقــة بـ ــمــغــل ال

مناوشات وصدامات مع القضاة.
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مؤامـــرة القرن المســـماة بالربيـــع العربي، قادتها إدارة اوباما، ومن يســـمون أنفســـهم 
بالعثمانييـــن الجـــدد، وهـــم نســـل العصابـــة العثمانيـــة اللعينـــة، وأحفـــاد الطورانيين 
الوثنييـــن القوقـــاز الذيـــن احتلوا األمـــة العربية المســـلمة تحت ســـتار كذبة الخالفة 
اإلســـالمية، وأحفاد اللقطاء والمشـــردين الذين جمعهم إسماعيل الصفوي من البالد 
المجـــاورة، وبـــث فيها كل ما له عالقة بالتاريخ المجوســـي الفارســـي، لضرب الهوية 
والـــروح والثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية التي كان العرب المســـلمون يســـيطرون فيها 
علـــى هـــذه األرض المســـماة اآلن إيـــران، وأخيرا شـــعوبيو السياســـة القطريـــة الذين 
وجـــدوا في أحفـــاد الوثنييـــن القوقـــاز وأحفاد مشـــردي ولقطاء إســـماعيل الصفوي 
فرصة عظيمة لتســـهيل ضرب وتدمير السعودية ومصر واإلمارات وليبيا والسودان 
والصومـــال وتونس ولبنان والعراق واليمن وســـوريا، وتســـليمها إلى كســـرى طهران 
وإلـــى المنافـــق والفرعون الطوراني، ألن هذه الدول العربيـــة رفضت النظام القطري 

عندما تم االنقالب، فأراد شعوبيو السياسة القطرية رد الصاع أضعافا مضاعفة.
وقد حاولوا اســـتمالة العرب المســـلمين بشـــتى الطرق لدعم وتقبـــل مؤامرة احتالل 
األمـــة العربية المســـلمة، فتارة ســـوقوا للديمقراطية واإلصالح الـــذي تحمله مؤامرة 

الربيـــع العربـــي، وتـــارة تم تحريضهم علـــى االنقالب علـــى الحكم بزعـــم الظلم الذي 
يتعرضـــون له، وتارة ثالثة بالتســـويق اإلعالمي لبطوالت ومقاومة أحفاد ومشـــردي 
ولقطاء إســـماعيل الصفوي ضد إســـرائيل، وبطـــوالت المنافق والفرعـــون الطوراني 
وتهديداتـــه اإلعالميـــة الصبيانيـــة ضد بشـــار ونتنياهـــو، وتارة بـــزرع ورعاية عمالء 
وأحزاب كحزب هللا والحوثي والحشـــد الشعبي اإليراني، وحريم السلطان ومؤخرا 
الحشـــد الشـــعبي التركي الذي يطلق عليه ظلما المعارضة الســـورية. لكن هناك أيضا 
طـــرق غيـــر مباشـــرة يمكـــن فيها غـــزو فكـــر وقلب بعـــض التافهيـــن العـــرب وتقبلهم 

االحتالل الكسروي والطوراني.
ويتمثـــل فهـــم هـــؤالء التافهين للسياســـة الدولية في أنه من الســـهل علـــى إيران أن 
تقنعهـــم بـــأن كل ما يقوم به كســـرى طهران بلبنـــان والعراق واليمن وســـوريا مقبول 
جـــدا، بمعنى أن احتالل إيران لليمن لديهم مقبول، هكذا بكل بســـاطة، وأن العدوان 
والغـــزو التركـــي لشـــمال ســـوريا ليس غزوا، بـــل إنه حق مشـــروع للدفـــاع عن األمن 
التركـــي، وليذهـــب األمن العربي وكل الشـــعب العربـــي للجحيم، ليســـت مزحة، لكن 

هناك من السفلة والتافهين العرب من يفعل ذلك حقيقة. وللحديث بقية.

مؤتمر بايدك ورسالة إلى العالم المتمدين
نجـــح مؤتمـــر التكنولوجيا العســـكرية في الشـــرق األوســـط “بايدك” الـــذي أقيم 
بالبحريـــن قبـــل أيام في توجيه رســـالة قوية إلى الدول الكبـــرى وكل من يملك 
الضمير واإلنسانية لتحقيق هدف نبيل هو العمل على عدم وصول التكنولوجيا 
العســـكرية الحديثة إلـــى الجماعات اإلرهابية والـــدول المارقة التي تتولى دعم 
اإلرهـــاب فـــي العالـــم. ومما ال شـــك فيـــه أن وقوع هـــذه التكنولوجيـــا في أيدي 
جماعـــات اإلرهاب مثـــل إطالق العفريت من الزجاجة وعدم القدرة على إدخاله 
فيهـــا مـــرة أخرى، حيث تنعدم الســـيطرة على هذه التكنولوجيا ويســـتحيل أمر 
اســـتعادتها من أيدي اإلرهابيين مرة أخرى، والكل في هذه الحالة معرض لدفع 
ثمن ذلك بما فيهم من قام بإخراج العفريت من الزجاجة، فكل شـــيء في عالم 
الصراعـــات والحـــروب قابـــل للتغير وجماعـــات اإلرهاب التي تعمـــل معك اليوم 
يمكـــن أن تعمل ضدك غدا. وأوصى المؤتمـــر بعدد من التوصيات المهمة، وعلى 
عاتـــق الـــدول الكبرى في العالـــم العمل على تنفيذها إذا كانـــت هذه الدول تريد 
بالفعـــل التصـــدي لإلرهاب ومحاصرته وتشـــمل هـــذه التوصيـــات أوال: مع تغير 
نوعية الحروب وانحســـار مخاطر الحرب البرية، فإن االهتمام بنوعية األسلحة 
يبقى ضرورة اســـتراتيجية، كاهتمام الدول باالســـتثمار في مجال التكنولوجيا 
العســـكرية الحديثة بما يتالءم وواقع التهديـــدات الراهنة. ثانيا: أهمية صياغة 
اســـتراتيجيات األمـــن القومـــي للـــدول بما يتناســـب والتطور الـــذي وصلت إليه 
التكنولوجيا العســـكرية. ثالثا: ضرورة إقـــرار المجتمع الدولي ممثال في منظمة 
األمـــم المتحـــدة عـــددا مـــن الضوابط بشـــأن اســـتخدام التكنولوجيا العســـكرية 
للحيلولـــة دون وصول هذه التكنولوجيا إلى المليشـــيات المســـلحة لتهديد أمن 
الـــدول، باإلضافة إلى منع الدول من اســـتخدام هـــذه التكنولوجيا في األغراض 
غيـــر الســـلمية. رابعا: تفعيل آليـــات تبادل المعلومـــات بين الـــدول بطريقة آمنة 
والتـــي تمثل الركيزة األساســـية إلجهاض مخططات الجماعـــات اإلرهابية التي 
وجدت في التكنولوجيا الحديثة ســـبيال الستهداف أمن الدول من دون خوض 
حـــروب تقليديـــة. هـــذه التوصيات يمكـــن أن تقي العالم كله من شـــرور ال حصر 
لهـــا، ولكـــن هل هنـــاك إرادة لدى الـــدول الكبرى وغيرهـــا من الـــدول لتنفيذ هذه 
التوصيات أم أن الصراعات والحروب الدائرة تجعل العالم مشـــلوال أمام القيام 

بتنفيذها؟!.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

حماية الصحافيين وسالمتهم
الصحافـــة مهنـــة جميلـــة فـــي أدائهـــا ونبيلة فـــي أهدافهـــا، ال تقبـــل إال الحقيقة 
والمصداقيـــة فـــي تحليـــل األخبار وكتابـــة اآلراء، وتتبع ما يســـتجد من أحداث 
بـــدون تعـــب وتمتهن دورهـــا المجتمعي المتميز بـــدون كلل. يعمل فـــي ميدانها 
أشـــخاص همهم جمع البيانات ونشر المعلومات ومتابعة قضايا الناس ومشاكل 
مجتمعهـــم، يتنقلـــون بين الكلمـــة المكتوبـــة والمنطوقة وبين الصـــورة الصامتة 
والمتحركـــة، يكتبـــون وينطقون ويبذلون في ذلك جهًدا كبيًرا ســـواء في وقت 
الِســـلم أو الحرب.  في الكثير من األوقات يعمل الصحافيون من غير حماية أو 
أمـــن، ويتعرضون للكثير من المخاطر في الميادين كالقتل والتصفيًة والســـجن 
واإلبعاد، فالمئات منهم قتلوا في الحروب وبعضهم راح لتصفية سياسية طرًدا 
أو ســـجًنا أو إعداًمـــا، ورغـــم ما يتعرضـــون له فهـــم يعملون بجد لتوفيـــر المادة 
اإلعالميـــة اليومية للناس. وتعتبر الصحافة من أســـس تقـــدم األمم وازدهارها، 
وتعمل األمم المتقدمة على توجيه الصحافة توجيًها هادًفا وتحرص على أداء 
رســـالتها فـــي المجتمع. وفي خضـــم األحداث الكثيـــرة التي تتعـــرض لها الدول 
المتصارعـــة والمتنازعة يكـــون الصحافيون ضحايا للتقاتـــل الميداني والمدني، 
فيتعـــرض الصحافيون إلـــى اعتداءات كثيرة كاالختطـــاف والقتل والفصل عن 
العمل وعدم نشـــر أي تحقيق تكون مادتـــه حقائق ممنوعة وتكون متضاربة مع 
مصالـــح اآلخرين. إن تعرض الصحافيين ألي اعتـــداء وفي أي بلد يعتبر منافًيا 
لمبـــادئ حقـــوق اإلنســـان ومتعارًضـــا مـــع الديمقراطيـــة، فالصحافي إنســـان وال 
يمكـــن للديمقراطية أن تكون بدون وســـائل إعالم ُحـــرة ومتنوعة، والتهديدات 
والهجمـــات التي يواجهونها أثناء تأديتهم واجبهـــم اإلعالمي كثيرة في العديد 
مـــن الـــدول. في العديد من الدول يفلت مرتكبو التهديدات والهجمات دائًما من 
العقـــاب، فـــال مســـاءلة لهم وال عقـــاب عليهم، ويكـــون الصحافيـــون ضحايا هذا 
االعتـــداء، وقد أصدرت الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة قرارهـــا رقم )68/163( 
مـــن أجل حماية الصحافيين وتحقيق ســـالمتهم أثناء أداء مهماتهم اإلعالمية، 
ويتـــم االحتفـــاء به في الثاني مـــن نوفمبر من أجل تجنب تعـــرض الصحافيين 
ألي اعتـــداء ومحاســـبة كل المعتدين عليهـــم، والعمل على حمايـــة الصحافيين 
أثناء تأدية واجبهم المهني. إن الصحافة الصادقة تحتاج إلى بيئة من السالمة 
واألمن، ويحتاج الصحافيون إلى مســـاحة كبيرة خالية من الخوف. يجب على 
الـــدول العمل علـــى ضمان ســـالمة الصحافيين والســـماح لهم بنشـــر المعلومات 
الصحيحـــة بمـــا يصب في مصلحة المجتمع وأفراده، وهذا سيســـاهم في تعزيز 

جودة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

عبدعلي الغسرة

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

الشعوبيون الجدد... سياسيو االنقالب والمؤامرة

كان لـــي شـــرف لقاء جاللـــة عاهل البالد المفـــدى الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
حفظه هللا، بمعية زمالء إعالميين وصحافيين في شهر فبراير عام 2016، يومها 
أعـــرب جاللتـــه عن اعتزازه بالـــدور الذي يتواله اإلعالم الوطني، في ســـبيل إظهار 
ًرا جاللته المســـاعي الهادفة  مـــا تحقـــق على أرض الواقع من إنجازات مباركة، مقدِّ
إليصـــال صورة مملكة البحرين المشـــّرفة، وإعالء اســـمها ومكانتها. تألألت عيون 
الحاضرين زهًوا وعلت هاماتهم فخًرا، فاإلشـــادة ملكية، تلقتها األســـرة اإلعالمية 
والصحافية بعظيم االعتزاز، وكانت بمثابة دافع نحو مزيد من العمل الجاد للقيام 

بدورها الحيوي في مسيرة النماء واالزدهار بقيادة جاللته.
اســـتذكرت كلمات جاللة العاهل المفدى وأنا أشـــارك زمالئي التغطية التي ســـبقت 
ورافقـــت فعاليـــات معـــرض ومؤتمر البحريـــن الدولـــي للدفاع “بايـــدك 2019”، في 
نســـخته الثانية. نجح “بايدك” نجاًحا كبيًرا كًما ونوًعا على مستوى التنظيم وعدد 
الدول، والشـــركات العارضة، والمشـــاركين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، 
وُســـجل كذلك نجاح آخر للصحافة واإلعالم المرئي والمسموع، وبعض الحسابات 
فـــي وســـائل التواصل االجتماعـــي. تمثل ذلك النجاح في مواكبـــة الحدث العالمي 
الذي احتضنته مملكة البحرين لحظة بلحظة، والتحّلي بروح المسؤولية الوطنية 
في إبرازه كأحد أهم التجمعات في مجال عرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
فـــي مجـــال الصناعة العســـكرية والدفـــاع، إضافـــة لكونـــه ملتقًى للمســـؤولين من 
مختلـــف دول العالم لتبـــادل اآلراء، والتباحث حول مســـتجدات األوضاع األمنية 
وارتباطها بجهود التنمية، واســـتنباط الحلول الناجعـــة لمجابهة العقبات؛ فأفردت 

الصحـــف المحليـــة مســـاحًة كبيـــرًة للمعـــرض والمؤتمر علـــى صدر صفحاتهـــا، كما 
ســـلط الصحافيون الضوء بطريقة عمل احترافية علـــى مختلف جوانبهما وجميع 
تفاصيلهمـــا، وعكســـت الصحافـــة صـــورة مملكـــة البحريـــن الداعمة لجهـــود إحالل 
الســـالم، وتعزيز االســـتقرار ســـواء على المســـتوى اإلقليمـــي أو الدولـــي، وقدراتها 

الكبيرة على تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية.
تلفزيـــون البحريـــن كان حاضـــًرا في المشـــهد بشـــكل فاعل، إذ خصـــص العديد من 
البرامـــج، مـــن أرض المعـــارض؛ موقـــع انعقـــاد معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن للدفاع، 
وحظيـــت فعالياتـــه بتغطية مميزة في نشـــرات األخبار من خـــالل التقارير والربط 

المباشر مع شبكة المراسلين في الميدان، إضافة إلى برامج وثائقية عدة.
وانطالًقا من هذا النجاح البد من اإلشارة إلى التطور المستمر والمتواصل لوسائل 
اإلعـــالم البحرينيـــة المقروءة والمرئية والمســـموعة واإللكترونيـــة، باعتبارها أحد 
األوجه المعبرة عن مســـيرة النهضة الشـــاملة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل 
العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى، وانعكاًســـا لواقع مملكة البحرين كواحة للســـالم 
والتعايـــش والمحّبة، وتطلعها ألن تنعم دول المنطقة والعالم باالســـتقرار والرخاء 

واالزدهار. 
وفي خضم ما تمور به المنطقة والعالم من متغيرات وتطورات متســـارعة تســـتمر 
الصحافـــة ووســـائل اإلعـــالم البحرينيـــة بـــأداء دورهـــا، معبرة عن قيـــم وتوجهات 
وسياســـة المملكـــة حيـــال مختلـــف التطـــورات الخليجيـــة والعربيـــة واإلقليميـــة 

والدولية.

سالم الشوبكي

“بايدك”... نجاح تنظيمي وآخر إعالمي

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

للتواصل: 17111483

يتعلمون من البحرين... ذات الجالل والهيبة
الكلمـــة األولى في أية دولـــة تتمثل في عدم 
التدخل في شؤونها الداخلية وتحديد مسار 
ونشـــاط أبنائهـــا مـــن أي طـــرف كان، والدولة 
التي ال تتدخل في شؤون الغير دائما تكسب 
صداقـــة وثقة وتقديـــر اآلخرين، إنها مســـألة 
ورســـالة واضحـــة علـــى الصعيـــد الحضـــاري 
المتقدم على كل المســـتويات، وما يســـترعي 
االنتباه هو أن بعض الدول التي كانت تتدخل 
فـــي شـــؤون البحرين أيـــام “الـــدوار الملعون” 
بهندسة متكاملة من السلبيات في محاوالت 
لتمزيـــق وحـــدة الوطن وترابـــه، تصرخ اليوم 
بحنجرتها المنهوكة لعدم التدخل في شؤونها 
الداخليـــة واحتـــرام ســـيادتها، بـــل أصبحـــت 
تبحث عن مشـــاتل االســـتقرار بعد أن شعرت 
باألرض الشـــائكة التي تمشـــي عليها وانعدام 

األمـــن والفوضـــى، دول كانـــت تـــدوس علـــى 
مبـــادئ االحترام والمصالح المشـــتركة وعدم 
التدخل في شـــؤون الغير وكانت غامضة في 
التعامـــل والمواقـــف، نراها اليـــوم تبحث عن 
تربـــة “األمن” لتغرســـها فـــي أرضهـــا وتطالب 

المجتمع الدولي بعدم التدخل في شؤونها.
لقـــد عانـــت البحريـــن كثيرا في هـــذا االتجاه، 
الداخليـــة  شـــؤونها  فـــي  التدخـــل  ورفضـــت 
وانتصـــرت بفضـــل حكمـــة قيادتهـــا ويقظـــة 
مواطنيهـــا علـــى األعـــداء، فمنذ العـــام 2011 
مـــن  قاســـية  لحملـــة  تتعـــرض  والبحريـــن 
التدخـــالت فـــي شـــؤونها، كان الوضـــع أشـــبه 
والتوجيـــه،  الســـيطرة  صـــور  مـــن  بصـــورة 
تدخـــالت كان لهـــا مغـــزى واحد فقـــط ال غير 
وهو تمزيق الوطن ونســـف أمنه واســـتقراره، 

تدخـــالت مـــن دول ومنظمـــات ولكـــن كانـــت 
تنتصـــر  والهيبـــة  الجـــالل  ذات  البحريـــن 
عليهـــم دائمـــا وبعقيـــدة عظيمة مـــن اإلصرار 
والقـــوة، وكل المحـــاوالت التـــي اســـتهدفتها 
فشـــلت وتركـــت تتكئ على جدران الحســـرة 

والخسارة. 
لألمـــة  يؤكـــد  القـــوي  البحريـــن  موقـــف  كان 
العربيـــة أن هناك من يحاول تمزيق الخريطة 
ويعبـــث  العربـــي  اللســـان  ويقطـــع  العربيـــة 
بمجتمعاتنـــا مـــن محيطهـــا إلـــى خليجهـــا، و 
هاهـــي الـــدول التي تحـــاول اليوم اســـتعادة 
وجههـــا األصيل ترفض التدخل في شـــؤونها 
وتعبـــئ جميـــع إمكانياتهـــا من أجـــل الحفاظ 
على أمنها واســـتقرارها وتتعلم من البحرين، 

فسبحان مغير األحوال.
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ا في مدينة  اعتلــى العــب منتخبنــا الوطني الســنوكر حبيب صباح صــدارة مجموعته في بطولة العالم للســنوكر والمقاومة حاليًّ
أنطاليا التركية. 

وجاء ذلـــك، بعدما حقـــق العالمة الكاملة 
مـــع  متتاليـــة  انتصـــارات   3 بتحقيـــق 
انسحاب العب سنغافورة من المنافسات 
قبل بدء البطولة. واستهل نجمنا مشواره 
بالفـــوز على العب روســـيا أليكس كورين 
بنتيجـــة )2/4(، ثـــم واجـــه العـــب النمســـا 
إليـــاس كابيتانـــي وفاز عليـــه أيًضا )1/4(، 
للبطولـــة،   64 الــــ  لـــدور  التأهـــل  ليضمـــن 
ليخوض مباراتـــه األخيرة في مجموعته 
أميـــر  القـــوي  اإليرانـــي  الالعـــب  أمـــام 
ســـرخوش بـــروح عالية وإصـــرار وعزيمة 
بتحقيـــق االنتصـــار الثالـــث، ونجـــح فـــي 
ذلـــك بعدما قلـــب الطاولة وحـــول تأخره 
بالنتيجة )3/0( إلى فوز مســـتحق وجدير 

)3/4(، مقدًمـــا أداًء رائًعـــا أظهر من خالله 
خبرتـــه وحنكته وحســـن تعاملـــه مع مثل 

هذه الظروف. 
العبنـــا حبيب صباح بعدمـــا ضمن التأهل 
ســـينتظر لحيـــن انتهـــاء الـــدور التمهيدي 
لباقـــي مجموعـــات البطولـــة لكـــي تتحدد 
مواجهات دور الـ 64 الذي ســـيلعب بنظام 
إخـــراج المغلوب بـــدًءا من يـــوم األربعاء 

المقبل. 
من جهته، أشـــار نجمنـــا حبيب صباح إلى 
أنـــه وفق فـــي مبارياته بالـــدور التمهيدي 
والجديـــة  التركيـــز  بفضـــل  لمجموعتـــه 
اللذين تســـلحا بهما في مواجهة خصومه 
االنتصـــارات،  تحقيـــق  عـــن  وأثمـــرت 

وخصوًصـــا فـــي مباراتـــه األخيـــرة أمـــام 
الالعبيـــن  مـــن  يعتبـــر  الـــذي  اإليرانـــي 
المرشحين في هذه البطولة. وبين صباح 
أنه سيســـتغل اليومين اللذين سيســـبقان 
خـــوض المرحلـــة المهمـــة بالتـــدرب لكـــي 
ـــا. مؤكًدا  ا وذهنيًّ يبقي نفســـه جاهـــًزا فنيًّ
فـــي الوقـــت نفســـه، أنـــه سيســـعى بـــكل 
قواه لتقديم أفضل مســـتوياته وعروضه 
وإبقاء آماله في منافسة الوصول لألدوار 
المتقدمة الطموحة التي تليق به وتشرف 
مملكة البحرين في هذا المحفل العالمي. 
الجدير ذكره، أن حبيب قد وصل لدور الـ 
8 في مشـــاركته األخيرة التي أقيمت في 

مرسى علم المصرية.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

صباح يعتلي صدارة مجموعته ببطولة العالم للسنوكر

فقـــد األهلـــي فرصـــة المنافســـة على 
مســـابقة كأس االتحاد للكرة الطائرة 
بعدما خســـر مـــن داركليب في نصف 
النهائـــي بنتيجـــة 3/2 ليخيـــب آمـــال 
جماهيـــره ومحبيـــه في الظفـــر بأول 
ألقـــاب الموســـم، رغـــم أنـــه كان قاب 
قوســـين أو أدنـــى من تحقيـــق الفوز 
إثـــر تقدمـــه بشـــوطين قبـــل أن يفوز 

“العنيد” بباقي األشواط والمباراة.
 قائـــد كتيبة النســـور علـــي الصيرفي 
أرجـــع الخســـارة إلى انعـــدام التركيز 
لـــدى الالعبيـــن وتراجـــع أدائهـــم منذ 
الشـــوط الثالث وارتـــكاب الكثير من 

األخطاء.
وحّمـــل الصيرفـــي نفســـه مســـئولية 
العبـــي  أن  إلـــى  مشـــيًرا  الخســـارة، 
االرتـــكاز وهـــو أحدهـــم لـــم يكونـــوا 

فـــي يومهـــم ولـــم يقدموا المســـتوى 
المؤمل منهم خصوًصا وأن “السناتر” 
علـــى حد قوله يعتبـــرون مصدر قوة 
في تشـــكيل حائـــط الصـــد والهجوم 

السريع.
وأوضـــح أن وقـــوع العبـــي األطراف 
في مصيدة حوائـــط داركليب يعتبر 
ـــا ألن اللعـــب الهجومـــي  أمـــًرا طبيعيًّ
تركـــز على األطـــراف بشـــكل مفتوح 

وواضح أمام حوائط العنيد، مشـــيًرا 
إلى أن جميع الالعبين لم يكونوا في 
يومهـــم وبإمكانهـــم تقديـــم مســـتوى 
أفضـــل في مســـابقة الـــدوري وكأس 

سمو ولي العهد.
وأضـــاف الصيرفي “يجب أن ننســـى 
ظهورنـــا  وراء  ونضعهـــا  المبـــاراة 
ونتعلـــم مـــن أخطائنـــا فالقـــادم أهـــم 
والمشوار طويل وبإمكاننا التعويض 

في المسابقات القادمة”.
تقييمـــه  عـــن  إيـــاه  ســـؤالنا  ولـــدى 
للمحتـــرف الكندي “رايمونـــد” أجاب 
ا جيًدا ولكن الحكم  )قّدم مردوًدا فنيًّ
على أدائه ســـابق ألوانه فهو بحاجة 
ليظهـــر  الوقـــت  مـــن  المزيـــد  غلـــى 
قدراته وأعتقد بـــأن لديه الكثير من 
المستوى ليقدمه في باقي منافسات 

الموسم(.

علي الصيرفي

بعد خسارة األهلي من داركليب بنصف نهائي كأس االتحاد
الصيرفـــــي: فقدنــــا التركيــــز

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أصدرت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون الخليجي جدول مباريات البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال والتي 
ستستضيفها الكويت خالل الفترة من 23 نوفمبر الحالي لغاية 1 ديسمبر القادم، بمشاركة خمسة منتخبات خليجية هي البحرين 

والكويت واإلمارات والسعودية وقطر.

وينـــص نظـــام البطولة علـــى إقامة دور 
دور  مـــن  الـــدوري  بنظـــام  تمهيـــدي 

واحـــد بيـــن المنتخبات الخمســـة، 
بواقـــع أربع مباريات لـــكل فريق، 
وبعدهـــا يخرج الفريـــق صاحب 
المركـــز الخامـــس مـــن البطولـــة 
وتتأهـــل أربعـــة لنصـــف النهائي، 

بحيـــث يلتقـــي األول مـــع الرابـــع 
والفائـــزان  الثالـــث،  مـــع  والثانـــي 

يتواجهـــان فـــي النهائي والخاســـران 
يلعبان مـــن أجل تحديد المركزين الثالث 

والرابع.
 وسيبدأ منتخبنا مشـــواره في الدور التمهيدي بمالقاة 
اإلمارات يوم 23 نوفمبر، وبعدها بيوم ســـيلتقي بقطر، 

الســـعودية  مـــع  ســـيلتقي   27 ويـــوم 
عنـــد  المباريـــات  هـــذه  وجميـــع 
الخامسة عصًرا، ثم اللقاء األخير 
بالدور التمهيدي ســـيكون أمام 
الكويت عند الســـاعة الســـابعة 

من مساء يوم 28 نوفمبر.
ا لخوض  ويستعد منتخبنا حاليًّ
هـــذه البطولـــة من خـــالل إقامة 
تدريبـــات يومية بقيـــادة المدرب 
داركـــو روســـو وســـيغادر  الصربـــي 
المنتخب لخوض معســـكر خارجي في 
صربيـــا تحضيـــًرا للبطولـــة والتـــي تأتي كذلك 
كمحطـــة إعداديـــة للحـــدث األكبر وهـــو تصفيات كأس 

آسيا 2021 والتي ستنطلق بشهر فبراير القادم.

سيغادر لخوض معسكر خارجي في صربيا تحضيًرا لـ“خليجية السلة”
“أحمر السلة” يالقي اإلمارات في االفتتاح
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اللجنة اإلعالمية

 Dividend Gate شـــركة  رحبـــت 
Capital )DGC( باالنضمـــام كراعـــي 
بالتينـــي للنســـخة الثالثة مـــن بطولة 
عاًمـــا   13 تحـــت  الدوليـــة  البحريـــن 
لكـــرة القـــدم، التي ســـُتنظمها شـــركة 
االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون   stage33
البحرينـــي لكـــرة القـــدم فـــي التاســـع 
والعشـــرين من شـــهر نوفمبـــر المقبل 
التابعـــة  الخارجيـــة  المالعـــب  علـــى 
أعـــرب  المناســـبة  وبهـــذه  لالتحـــاد. 
خالـــد  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الحمادي عن اعتزازه الكبير بالشراكة 
مع شركة stage33 في دعم الحركة 
الرياضية عموما والكروية خصوصا؛ 
انطالًقا من حرص الشـــركة المستمر 

علـــى خدمة برامج المجتمع الســـيما 
الشـــباب  التـــي تخـــص قطـــاع  تلـــك 

والرياضة.
وأشـــار الحمادي إلى أن الشركة ومن 
خـــالل رعايتهـــا لهـــذه البطولـــة فإنها 
حريصـــة علـــى دعـــم جميـــع البرامج 
الرياضية التي تســـتقطب وتستهوي 
الناشـــئة؛ انطالًقا من الحس الوطني 
وتأكيـــًدا لـــدور الشـــركة فـــي خدمـــة 
البرامج الرياضية والشبابية، متطلًعا 
ألن تسهم تلك الشـــراكة المثمرة في 
البطولـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  خدمـــة 
وأبرزهـــا اكتشـــاف المواهب الكروية 
وتنشـــيط الســـياحة الرياضيـــة فـــي 

مملكة البحرين.

“DGC” راعيا بالتينيا لدولية البحرين الكروية

كمال يشــيد بدور اإلعالم البحريني في تسليط الضوء على األحداث الرياضية

عسكر: “الرياضية” مرآة عاكسة لسياسات المجلس األعلى وأهدافه

عقــدت األمانــة العامــة اجتماعهــا التنســيقي مع فريــق العمل المختــص بتنفيذ 
السياســات العامــة للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة بوزارة شــؤون األعالم، 
حيــث ناقــش االجتماع خطــة العمل التي تنفذها وزارة شــؤون اإلعالم متمثلة 
بالقنــاة الرياضيــة مــن خــالل برامــج تلفزيونية تســلط الضوء على السياســات 
العامة للمجلس بهدف خلق ثقافة إعالمية وتعريف المشاهد بالدور البارز الذي 

يقوم به المجلس األعلى للشباب والرياضة لجعل الرياضة أسلوب حياة. 

 وأكـــد األمين العام المســـاعد للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة عبد الرحمن 
وبتوجيهـــات  المجلـــس  أن  عســـكر 
مباشرة من األمين العام الشيخ سلمان 
بـــن إبراهيم آل خليفة يولي هذا الدور 
نشـــر  بهـــدف  اهتمامـــه  الحيـــوي جـــل 
الوعي وثقافـــة الرياضية في المجتمع 

البحريني.
 وبّيـــن األمين العام المســـاعد للمجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة أن الخطة 
التـــي عرضتهـــا وزارة شـــؤون األعـــالم 
تعتبر مرآة عاكسة لسياسات المجلس 
وأهدافـــه وستســـاهم فـــي تكوين رأي 
الشـــباب  خدمـــات  بأهميـــة  واع  عـــام 

والرياضة. 
العـــام  المديـــر   ومـــن جانبـــه، أوضـــح 

للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
مـــروان فـــؤاد كمال أهمية الـــدور الذي 
يلعبـــه األعـــالم الرياضـــي فـــي تنميـــة 
الثقافـــة الرياضـــة فـــي المجتمـــع مـــن 
خـــالل البرامـــج المتنوعـــة والتـــي تعد 
وجبة رياضية ثقافية دسمة تقدم إلى 
الشـــارع الرياضي فـــي مملكة البحرين 
مشـــيدًا بالـــدور الكبيـــر الـــذي تقـــوم به 
القنـــاة الرياضيـــة فـــي نقـــل ومواكبـــه 
الفعاليـــات واألحـــداث الرياضيـــة وبما 
تشـــهده الـــوزارة مـــن تطـــور ملمـــوس 

خالل السنوات األخيرة.
 إلى ذلك، أكدت مريم بوكمال رئيســـة 
القنوات التلفزيونية )ب( حرص وزارة 
شؤون اإلعالم وبتوجيه دائم من وزير 
شـــؤون اإلعـــالم علـــي الرميحـــي على 

التعـــاون مـــع المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة وجميع قطاعاتـــه إيماًنا من 
ســـعادته بأهميـــة هذا القطـــاع الحيوي 

الذي يعتبر ركيزة أساسية للمجتمع.
 وقد اســـتعرض حمود الجيب مشرف 
البرامـــج فـــي القنـــاة الرياضـــة الخطة 
التـــي تنفذهـــا وزارة شـــؤون اإلعـــالم 
ا  مشـــيًرا إلى أن هناك برامج تبث حاليًّ
علـــى القنـــاة الرياضـــة وتتماشـــى مـــع 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  سياســـات 

والرياضـــة، إضافـــة إلى إعـــداد برامج 
رياضيـــة متخصصة وجديدة تنســـجم 

مع تطلعات المجلس األعلى.
 في الســـياق نفســـه، أشـــار الجيب إلى 
الكـــوادر البحرينيـــة التـــي تعمـــل فـــي 
القنـــاة الرياضيـــة مـــن إعـــداد وتنفيـــذ 
للبرامـــج ومـــدى قدرتهـــا علـــى تحقيق 
للشـــباب والرياضـــة  تطلعـــات األعلـــى 

وكل ما يهم ويخدم القطاعين.

ضاحية السيف - المجلس االعلى للشباب والرياضة

جانب من االجتماع 

انطالقة أكثر من رائعة 
لمنافسات دوري رجال اليد، إذ 
تعملقت فيها الفرق الصغيرة 
على الكبيرة، ما يعطي انطباًعا 

برؤية موسم مغاير عن 
المواسم السابقة.

استمرار غياب حسن نوروز 
عن صفوف المنامة في 

مبارياته محليا، ووجوده في 
قائمة منتخبنا الوطني أمر 

غير مقبول، والبد من حلحلة 
المشكلة بناديه.

االثنين 4 نوفمبر 2019 - 7 ربيع األول 1441 - العدد 4038

تفتتح اليوم )اإلثنين( مرحلة اإلياب 
لدور الـ 16 من مســـابقة كأس جاللة 
 -  2020 الرياضـــي  للموســـم  الملـــك 

 2019 وذلك بإقامة 3 مباريات.
إذ يلعـــب البســـيتين مـــع النجمة في 
تمام الساعة 6 مساًء وتليها مباشرة 
لقـــاء يجمـــع البديـــع والمنامـــة عنـــد 
اســـتاد  الســـاعة 8.30، وذلـــك علـــى 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة 

بالمحـــرق، فيمـــا يلعـــب الحالة 
مـــع قاللي على اســـتاد النادي 
األهلي بالماحوز عند الســـاعة 

6 مساًء.
منافســـات  وتســـتكمل 

 3 بإقامـــة  غـــًدا  الجولـــة 
مباريـــات، يلعـــب األهلي 

مع الرفاع والمالكية مع الحد ومدينة 
عيســـى مع الرفاع الشرقي، على أن 
تختتم هذه المرحلة بمباراتي سترة 
والشباب والبحرين مع المحرق يوم 

الخميس المقبل.
اليـــوم،  للقـــاءات  عـــودة 
اللـــذان  والنجمـــة  البســـيتين 
أنهيـــا لقـــاء الذهـــاب بنتيجـــة 
يتحتـــم   ،)2   /2( التعـــادل 
علـــى أحـــد الفريقين إذا 
لـــدور  التأهـــل  أراد  مـــا 
ربـــع النهائـــي أن يفـــوز بـــأي نتيجـــة، 
وبخـــالف ذلك فإن األمور ســـتذهب 
ركالت  ثـــم  اإلضافيـــة  لألوقـــات 
الجزاء، واألمر نفســـه لمباراة البديع 

والمنامة التي انتهت مواجهتهما في 
الذهاب بالتعادل الســـلبي. أما مباراة 
الحالـــة وقاللـــي فقد انتهـــت لصالح 
فـــوز  أن  يعنـــي  وهـــذا   ،)2   /1( األول 
الحالـــة أو تعادله بـــأي نتيجة يتأهل 
للمرحلـــة المقبلـــة، فيما قاللـــي ملزم 
بالفـــوز وال ســـواه بهدفيـــن نظيفيـــن 
أو 3 أهـــداف لكـــي يتأهـــل، أمـــا فـــي 
حالة الخروج بنتيجة اإلياب لصالح 
قاللـــي فســـتمتد المبـــاراة لألشـــواط 

اإلضافية.

والــحــالــة ــي  ــالل وق ــة..  ــام ــن ــم وال ــع  ــدي ــب وال ــة..  ــم ــج ــن وال البسيتين 
3 مباريـــات في إيــاب دور الـ 16 لكــأس الملـــك

علي مجيد

حسن علي



علي مجيد

عبر كل األزمنة كان ومازال نادي داركليب مصنًعا لتخريج المواهب المتميزة في لعبة الكرة الطائرة، فالنادي يقّدم لنا في كل موسم نجًما وأكثر يلفتون 
األنظار عبر عروضهم الرائعة ليكونوا فيما بعد مطمًعا لباقي األندية التي تستعين بخدماتهم سواء بنظام اإلعارة أو االنتقال الدائم.

وفـــي مســـابقة كأس االتحـــاد، وتحديًدا 
فـــي مبـــاراة األهلـــي وداركليـــب بالـــدور 
نصـــف النهائي التي فـــاز بها “العنيد” 3/2 
ليصعـــد إلى النهائي، برز ضارب مركز )4( 
عبـــاس ســـلطان )21 عاًما( بشـــكل ملفت 
ليشكل ركيزة أساسية وورقة رابحة في 
تحقيـــق االنتصـــار المدوي على حســـاب 

األهلي بطل كأس سمو ولي العهد.
سلطان سجل لـ “البالد سبورت” انطباعه 
عن مجريات المباراة بشـــكل عام وأدائه 
الرائـــع بشـــكل خـــاص حيـــن قـــال “فـــي 
البدايـــة أبارك لزمالئـــي الالعبين تحقيق 
حظوظنـــا  عـــّزز  والـــذي  االنتصـــار  هـــذا 
وأقـــول  اللقـــب  علـــى  المحافظـــة  فـــي 

ـــا أوفـــر.. وأشـــكر الجماهير  لألهلـــي حظًّ
على وقفتهم ومســـاندتهم لنا كما أشـــكر 

زمالئي الالعبين على مساندتهم لي”.
 وأوضح ســـلطان أن خســـارة الشوطين 
األول والثانـــي لم تضعف مـــن معنويات 
الفريـــق أبدا، فالالعبون أرادوا أن يثبتوا 
للجميع بأن داركليب ســـيظل رقًما صعًبا 
على خارطة المنافســـة بعد خروج اثنين 
مـــن أبـــرز العبيـــه وهمـــا ضـــارب مركـــز4 

محمد يعقوب والليبرو علي خير هللا.
وعزا سلطان أســـباب ظهوره المميز إلى 
دعـــم الالعبين له داخـــل الملعب، مضيًفا 
“لقـــد كنـــت حريًصا على الظهـــور بأفضل 
صـــورة ألن الثقـــة بقدراتي ومشـــاركتي 
ا حّفزتنـــي ألن أقـــّدم أفضـــل مـــا  أساســـيًّ
لـــدي وهـــو لـــم يـــأت مـــن فـــراغ بـــل كان 
نتيجـــة جهد وعطاء علـــى امتداد الفترة 

الماضية..”.
البرازيلـــي  المـــدرب  فضـــل  ينـــس  ولـــم 
الســـابق “ســـيزار” الذي رحل عـــن الفريق 
مؤخـــًرا بشـــكل مفاجـــئ، موضًحـــا “لقـــد 
منحني الثقـــة بالنفس وقـــّدر إمكانياتي 
ا،  الفنية ومدى قدرتي على اللعب أساسيًّ

وقـــال لي إنهـــا فرصتي إلثبـــات وجودي 
وتحد كبير بالنسبة لي، وخالل المواجهة 
اتضحت لمســـات المـــدرب وبصماته في 
التمركـــز الدفاعـــي وحوائـــط الصـــد وقد 
توفقنا ولله الحمد في تحقيق الفوز وأن 

أمر رحيله عنا كان محزًنا”.
ولـــدى ســـؤالنا إياه عما إذا كان قد شـــعر 
بالخســـارة بعـــد فـــوز األهلي بالشـــوطين 
األول والثانـــي قـــال “لـــم نيـــأس إطالًقـــا 
بعـــد خســـارة الشـــوطين األول والثانـــي، 
وواصلنـــا اللعـــب بحمـــاس وروح قتالية 
مع االلتزام بتعليمات المدرب لنوفق في 

تحقيق االنتصار بكل جدارة”.
 ورأى أن أهـــم مفاتيـــح الفوز تتمثل في 

تقليـــل األخطـــاء واإلرســـاالت الموجهـــة 
والتمركـــز الدفاعـــي مـــع تنظيـــم حوائط 
الســـالح األهـــم  إلـــى أن  الصـــد، مشـــيًرا 
هـــو تفكيـــك اســـتقبال األهلـــي نظـــًرا لما 
يتمّيز بـــه الفريق من ضاربيـــن متميزين 
بجميـــع المراكز الهجوميـــة واللعب على 
نقـــاط ضعف الفريق، موضًحـــا أن األداء 

الجماعي كان سر الفوز.

وذكـــر ســـلطان أن أداءه الجيـــد ال يعني 
ا في باقـــي المباريات  مشـــاركته أساســـيًّ
بالموســـم الحالـــي، فهو يجب أن ينســـى 
تلـــك المبـــاراة ويســـعى لتطويـــر قدراته 
أكثـــر وأكثر ليثبت وجوده، ألنه في حال 
تراجع مســـتواه فـــإن داركليب قادر على 
تخريج العبين قادرين على ســـد الفراغ 

في جميع المراكز.

عباس سلطان يقّدم أوراق اعتماده

عباس سلطان

Sports@albiladpress.com17

غادر فريق باربار ظهر أمس األحد إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في البطولة 
اآلسيوية 22 لألندية أبطال الدوري لكرة اليد والتي ستنطلق منافساتها يوم 

الخميس المقبل وتستمر حتى األحد الموافق 17 من الشهر الجاري.

البحريـــن  مملكـــة  ممثـــل  بعثـــة  وتضـــم 
بقيـــادة  اآلســـيوية  للمعتـــرك  المغـــادرة 
فالحـــي  ســـيدعلي  الوطنـــي  المـــدرب 
تضـــم  وقائمـــة  مـــدن  ومســـاعده حســـن 
16 العًبـــا وهـــم: األخوان محمـــود وعلي 
عبدالقادر، أحمد المقابي، حســـن الناصر، 
عبـــاس عبدالكريـــم، علي محمد، عيســـى 
مشـــاخيل، قاســـم جعفـــر، الســـيد حســـن 
جعفـــر، مؤيد شـــعيب، علي أحمـــد، خليل 
إبراهيم والحارسان عيسى خلف وقاسم 
الشـــويخ، باإلضافـــة لالعبيـــن علـــي عيد 
محتـــرف فريق النصـــر اإلماراتي ومحمد 
ميـــرزا العـــب النجمـــة، اللذيـــن نجحـــت 
مســـاعي إدارة نـــادي باربـــار فـــي التعاقد 
معهما على ســـبيل اإلعارة ليمثال صفوف 

البنفسج في هذه البطولة.
علـــي  الباربـــاري  الفريـــق  مديـــر  وأشـــار 
أن  إلـــى  ســـبورت”  “البـــالد  لــــ  الجوكـــم 
قائـــد الفريق جعفـــر عبدالقـــادر لن يكون 
متواجـــًدا في منافســـات البطولـــة، وذلك 
بقـــرار منـــه، إال أنه ســـيكون متاًحـــا للعب 
بقميـــص البنفســـج على الصعيـــد المحلي 
ومنها بطولة السوبر الذي ستجمع فريقه 
مع النجمة أواخر الشـــهر الجاري. كما بّين 
الجوكم أن ناديه نجح في ضم المحترف 
علي عيـــد ومحمد ميرزا بعـــد مفاوضات 
سلســـة مـــع إدارة الفريقيـــن، ونيابـــة عـــن 
مجلس إدارة باربار يقدم شـــكره الجزيل 
للنادييـــن على روح التعـــاون الذي قدماه 
لهم فـــي إنهاء األمور بالشـــكل اإليجابي. 

ناديـــه  أن  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي  موضًحـــا 
عمـــد أيًضا في ضم العـــب النادي األهلي 
بصفـــوف  والمحتـــرف  ميـــرزا  محمـــد 
الخليج السعودي جاسم السالطنة إال أن 

مساعيهم لم تنجح في ذلك.
نـــادي  إدارة  أن مجلـــس  الجوكـــم  وأكـــد 
باربـــار لديهـــا كافـــة الثقـــة فـــي األســـماء 
الموجـــودة تحـــت يـــد المدرب ســـيدعلي 

فالحـــي، وأن تقـــدم المســـتويات الطيبة 
التي تليق بسمعة الفريق وتحقق النتائج 
الطموحة المشـــرفة لمملكـــة البحرين في 

هذا المحفل اآلسيوي.
ووقـــع باربار في المجموعـــة الثانية التي 
تضـــم )الوكـــرة القطـــري، عمـــان العماني، 
الكويتـــي  العربـــي  الســـعودي،  الوحـــدة 
ممثلنـــا  وســـيقص  اإليرانـــي(،  وفـــوالذ 

شـــريط مبارياته يـــوم الخميـــس بمالقاة 
الوحـــدة الســـعودي الـــذي يمثالنـــه قائـــد 
منتخبنا حســـين الصياد ومحترف شباب 
أهلـــي دبي وابن باربـــار محمد حبيب، ثم 
ســـيالقي الفريـــق العمانـــي يـــوم الجمعة، 
ويوم األحد 10 نوفمبر ســـيواجه العربي 
الوكـــرة  التالـــي  اليـــوم  وفـــي  الكويتـــي 
القطري وأخيـــًرا يالقي الفريـــق اإليراني 

يوم األربعاء.
 ويأمـــل باربـــار أن تكـــون مشـــاركته هذه 
أفضل من سابقتها التي أقيمت في دولة 
الكويـــت العـــام الماضـــي، والتـــي أنهاهـــا 
بالمركـــز الخامس خلـــف الدحيل القطري 
بطل المســـابقة، والوكـــرة القطري الثاني، 
والشـــارقة اإلماراتـــي الثالـــث والكويـــت 

الكويتي الذي حل رابًعا.

عـــبـــدالـــقـــادر ــر  ــف ــع ــد ج ــائـ ــقـ الـ ــا  ــه ــن ع ــب  ــي ــغ ي ــا  ــ ــًب ــ تـــضـــم 16 الع ــة  ــم ــائ ــق ب

باربار يغادر للمشاركة في البطولة اآلسيوية

علي الجوكم

اللجنة اإلعالمية

أكد عيســـى الزباري نائب رئيس اللجنة 
المنظمـــة للمهرجـــان الرياضي مهرجان 
أســـبوع الدراجـــات الناريـــة الـــذي مـــن 
المقـــّرر أن يقام في الفتـــرة من 5 حتى 
7 من شهر ديسمبر القادم، تحت رعاية 
كريمة محافظ العاصمة الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة أن القائمين 
علـــى المهرجـــان الرياضـــي يســـتعدون 
على قدم وساق الســـتقبال المشاركين 

والضيـــوف مـــن داخـــل وخـــارج مملكة 
البحرين.

المنظمـــة  اللجنـــة  تواصـــل  حيـــث    
والتنســـيق  االجتمـــاع  فـــي  جهودهـــا 
الخاصـــة  والمجموعـــات  األنديـــة  مـــع 
وتقديـــم  الناريـــة  الدراجـــات  برياضـــة 
المهرجـــان  فـــي  المشـــاركة  دعـــوات 
الرياضـــي الســـنوي، كمـــا تـــم التنســـيق 
مـــع الجهـــات المعنية بالمملكـــة ووزارة 

الداخلية بالتحديد لدخول المشـــاركين 
القادميـــن عبـــر جســـر الملـــك فهـــد، كما 
الســـعودي  االتحـــاد  مـــع  التنســـيق  تـــم 
للســـيارات والدراجـــات الناريـــة لوضـــع 
نقطة تسجيل قبيل الجسر من الجانب 

السعودي لتسهيل أمور المشاركة.
 وتـــم توقيع عقـــد اتفاقيـــة ورعاية مع 
مؤسســـة عباس بلجيك وأوالده لتكون 
ا للمهرجان  بذلك المؤسســـة راعًيا فضيًّ

الذي ينظم للسنة العاشرة على التوالي.
 ووقع عقد الرعاية من جانب مؤسســـة 
عباس بلجيك وأوالده مالك المؤسســـة 
بـــدوره  أشـــاد  والـــذي  بلجيـــك  داود 
بالجهـــود الكبيرة التـــي يبذلها القائمون 
على هـــذا المهرجـــان منذ أولى نســـخه 
وجـــذب  رائًعـــا  نجاًحـــا  حقـــق  والـــذي 
العديـــد مـــن محبي وعشـــاق الدراجات 
النارية، وأكد أن هذا النجاح جاء ســـبًبا 

في حرصهم بدعم المهرجان لهذا العام 
مجـــدًدا والذي يعّزز من مكانة وســـمعة 
مملكـــة البحريـــن الرائـــدة فـــي تنظيـــم 

مثل هذه التجمعات الرياضية الكبيرة، 
متمّنًيـــا كل التوفيـــق والنجاح للقائمين 

على المهرجان في نسخته العاشرة.

االستعدادات تتواصل للمهرجان الرياضي السنوي

االثنين 4 نوفمبر 2019 - 7 ربيع األول 1441 - العدد 4038

 الزباري وعادل بلجيك خالل توقيع االتفاقية

حسن علي

داركليب سيظل 
رقًما صعًبا

الصخير - حلبة البحرين الدولية

فعالية جديدة من فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ )الدراغ والدرفت( تنطلق اليوم 4 نوفمبر على مضمار حلبة البحرين الدولية 
“موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط”، حيث ستشهد هذه الفعالية إثارة ومتابعة كبيرة من عشاق السيارات كعادتها خالل 

الفعاليات الماضية حيث تجمع بين الفعاليات األكثر إقباالً.

 وســـتتاح الفرصـــة إلـــى الراغبين في 
ودراجاتهـــم  بســـياراتهم  المشـــاركة 
النارية الخاصة المشاركة ضمن “ليالي 
الدراغ”، وذلك على مضمار الربع ميل 
في حلبة البحريـــن الدولية بالصخير، 
حيث ســـتكون هـــذه التجربة حقيقية 

لعشاق السرعة والتسابق. 
 وفـــي نفس الوقـــت، ستشـــهد الحلبة 
انطـــالق فعالية “ليالي الدرفت” والتي 
ســـتقام فـــي مواقف الســـيارات لحلبة 
البحرين الدولية. وبإمكان المشاركين 

قيادة ســـياراتهم الخاصـــة، وذلك من 
أجـــل اختبـــار قدرتهـــم في الســـيطرة 
على المركبة خالل المنعطفات الحادة 
والحواجـــز التي ســـتوضع مـــع اختبار 
المهـــارات لـــكل مشـــارك وقدرته على 

االنزالق والتحكم بالسيارة. 
 وتتيـــح الحلبـــة للمشـــاركين بإجـــراء 
االختبارات في واحدة من الفعاليتين 
مســـاء  مًعـــا  االثنتيـــن  أو  المثيرتيـــن 
رمزيـــة  اشـــتراك  برســـوم  اليـــوم، 
لـــكال  بحرينـــي  دينـــار   10.500 تبلـــغ 

الفعاليتين فيما تبلغ رســـوم االشتراك 
لواحدة مـــن الفعاليتيـــن 7.500 دينار 

بحريني فقط.
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وتقـــّدم   
علـــى هامـــش الفعاليـــة فرصـــة فريدة 
عـــدد  بتخصيـــص  الحضـــور،  أمـــام 
الدراغســـتر“المعروفة  ســـيارات”  مـــن 
بســـرعتها الخارقة وقوتهـــا الحصانية 
البالغة 1000 حصـــان للركوب بجانب 
فـــي رحلـــة  يقـــودك  ســـائق محتـــرف 
تنطلـــق مـــن الصفـــر وحتـــى 100 ميل 

في الســـاعة خالل ثانية واحدة فقط 
لتجربـــة العمـــر وذلك بمبلـــغ 42 ديناًرا 
للشـــخص الواحـــد، ويســـتمر العـــرض 
الذي القى إقباالً كبيًرا خالل الموســـم 

لخـــوض  يؤهلـــك  والـــذي  الســـابق، 
التجربـــة مرة أخرى بنصـــف المبلغ أي 

ا فقط. 21 ديناًرا بحرينيًّ
 وسيكون التسجيل للفعالية في موقع 

الحـــدث بـــدًءا من الســـاعة الخامســـة 
مســـاًء فيمـــا تطلـــق شـــارة االنطـــالق 
عند الســـاعة السادسة وحتى الحادية 
عشـــرة قبل منتصف الليل. كما يتعّين 
علـــى المشـــتركين الخضـــوع لفحـــص 
الســـالمة إلزامـــي لســـياراتهم قبـــل أن 

تطأ إطاراتها أرضية المضمار.
بتلكـــو  مـــدرج  الحلبـــة  وخصصـــت 
الرئيســـي لمشـــاهدة جوانـــب اإلثـــارة 
كاملـــة المطل على المضمار الرئيســـي 
للفعاليـــة بتذاكر تبلغ قيمتهـــا ديناران 
فقط فيما ســـيتمكن الراكبون مالزمة 
الســـائقين في ســـياراتهم أيضًا لعيش 

اللحظة وذلك بمبلغ 4 دنانير.

ــة الــخــاصــة ــاري ــن ــمــشــاركــة بــســيــاراتــهــم ودراجـــاتـــهـــم ال ــة لــلــراغــبــيــن فــي ال ــرص ف

فعالية جديـــدة مــن “ليالـــي كانــــو” تنطلــــق اليـــــوم

جانب من الفعاليات



7 أيــام تفصلنــا عــن انطــاق أســبوع بريف الدولــي للقتال 2019 علــى أرض مملكة البحرين، الذي ســينظمه االتحاد البحرينــي لفنون القتال 
المختلطــة BMMAF بالتعــاون مــع منظمــة بريــف BRAVE واالتحــاد الدولي لفنون القتــال المختلطــة IMMAF - WMMAA في الفترة من 

10 - 16 نوفمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية. 

وتتضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي 
للقتـــال، الـــذي يقـــام للمـــرة الثالثـــة على 
العالـــم  بطولـــة  إقامـــة  المملكـــة،  أرض 
السادسة للهواة لفنون القتال المختلطة 
لفئة الكبار والشباب في نسختها الثانية، 
وبطولة بريف للمحترفين في نســـختها 
التاســـعة والعشـــرين للمحترفين لفنون 
القتال المختلطـــة. كما أن منظمة بريف 
قـــد اســـتحدثت بطولـــة جديـــدة، هـــي: 
بطولـــة KHK العالميـــة للـــوزن المفتـــوح 
للمحترفيـــن، التـــي ســـتقام لليلة واحدة 

إلى جانب منافسات بطولة بريف. 
حـــدة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  ورفعـــت 
تحضيراتهـــا ضمـــن الخطـــة التنظيميـــة 
التـــي رســـمتها والتي تتوافـــق مع رؤية 
وتطلعـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية رئيس اللجنة العليا 
ألســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال 2019، 
للوصـــول  خاللهـــا  مـــن  تســـعى  والتـــي 
للجهوزيـــة النهائيـــة قبـــل بـــدء فعاليات 

الحدث العالمي.

جهوزية كبيرة

التنفيذيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
ألســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال 2019 
محمد جاسم شريدة أن اللجنة، وبرئاسة 
رئيـــس االتحاد البحرينـــي لفنون القتال 
المختلطـــة محمـــد علي قمبـــر، حريصة 
على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بإخراج أسبوع بريف 
الدولي للقتـــال بأفضل صورة تنظيمية، 
وتســـجيل نجاح جديد وكسب التحدي 
الكبيـــر منـــذ إعـــالن اســـتضافة المملكة 
لهذا الحـــدث العالمي الضخـــم، مبيًنا أن 
رجـــاالت البحرين أثبتـــوا بأنهم قادرون 
على استضافة شتى البطوالت العالمية 

على هذه األرض الغالية بعد أن سجلت 
نجاحـــات متواصلـــة في االســـتضافات 

السابقة.
وقـــال شـــريدة إن اهتمـــام ودعم ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
يعطـــي البطولـــة رونق رائـــع، إذ إن دعم 
واهتمـــام ســـموه شـــكلت الحافـــز األكبر 
لجميـــع اللجـــان العاملـــة والمتطوعيـــن، 
ببذل الجهود وإثبـــات قدراتهم اإلدارية 

والفنية.
 وأضـــاف “ممـــا ال شـــك فيـــه، أن دعـــم 
الـــدور  واهتمـــام ســـموه ســـوف يلعـــب 
هـــذه  إن  إذ  النجـــاح،  بتحقيـــق  األكبـــر 
االهتمـــام والدعـــم، ســـيكون لـــه الهدف 
األســـمى واألمثـــل بإعـــالن النجـــاح قبل 
االنطـــالق، الســـيما أن الجميـــع ســـيبذل 
قصارى جهده منذ اليوم األول بانطالق 

البطولة”.

داعمـــا  ومـــازال  كان  ســـموه  “إن  وتابـــع 
أساســـا للرياضات القتالية خصوصا في 
رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة، التي 
أصبحـــت اليوم واجهـــة حقيقية لمملكة 
البحرين في التمثيل المشـــرف”، مضيفا 
أن النجاح الـــذي حققته مملكة البحرين 
فـــي النســـختين الماضيتيـــن لعـــب دورا 
مهما فـــي منحهـــا فرصة احتضـــان هذه 
النســـخة من هذا الحدث، الذي يعد أكبر 
حـــدث رياضـــي لرياضـــة فنـــون القتـــال 
المختلطـــة ليـــس فقـــط علـــى مســـتوى 
الشـــرق األوسط، بل على مستوى القارة 

اآلسيوية.

مكاسب عديدة

وأكـــد نائـــب رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة 
أن هنـــاك العديـــد مـــن المكاســـب التـــي 
ســـتجنيها المملكة من هذه االستضافة، 

قـــادرة علـــى  البحريـــن  التـــي تؤكـــد أن 
احتضان شتى البطوالت، مشيًرا إلى أن 
الرضا الكبيـــر الذي أبداه االتحاد الدولي 
ختـــام  بعـــد  المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
البطولـــة فـــي العاميـــن الماضييـــن، دليل 
واضح على النجـــاح الكبير الذي تحقق، 
موضحـــا أن التعاون الكبيـــر بين اللجنة 
المنظمة واالتحـــاد الدولي لفنون القتال 
المختلطة، سيســـاهم بنجاح منافســـات 
أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتال فـــي هذا 
العام من دون وجود أية عراقيل، مشيرا 
إلـــى أن اللجنة التنفيذيـــة حرصت على 
تنفيـــذ خطتها بالصورة التي تمهد إلبراز 
وإنجاح هذا الحدث على أرض المملكة.

650 مشاركا هذا العام

لفنـــون  للهـــواة  العالـــم  ستشـــهد بطولـــة 
القتال المختلطة في نســـختها السادسة 
التي ســـتقام ضمن أسبوع بريف الدولي 
 650 نحـــو  مشـــاركة   ،2019 للقتـــال 
 53 يمثلـــون  ومدربـــا  وإداريـــا  رياضيـــا 
دولـــة من مختلف أنحـــاء العالم. ويعتبر 
هـــذا العـــدد األعلى فـــي تاريـــخ البطولة 
مقارنة بالنســـخ الماضيـــة، بعد أن وصل 
عـــدد المشـــاركين فـــي النســـخة األولـــى 
العـــام 2014 إلـــى 100 مشـــارك مـــن 22 
دولة، وفي النســـخة الثانية العام 2015 
وصـــل العـــدد إلـــى 139 مشـــاركا من 28 
دولـــة، فيمـــا وصـــل العـــدد في النســـخة 
الثالثـــة العام 2016 إلى 210 مشـــاركين 
من 33 دولة، ووصل العدد في النســـخة 
الرابعـــة العام 2017 إلى 405 مشـــاركين 
من 48 دولة، ووصل العدد في النســـخة 
الخامســـة العام 2018 إلى 450 مشـــاركا 

من 53 دولة. 

اللجنة اإلعالمية

ستشهد نزاالت “بريف 29” مشاركة المذيعة االسطورية لين هارديت إلى جانب  «
مواطنها كارلوس كريمر في تقديم الالعبين المشاركين في البطولة وكذلك 

الالعبين المشاركين في بطولة KHK العالمية للوزن المفتوح.

وكانت منظمة بريف قد نجحت في إعادة المذيعة لين هارديت إلى الحلبات  «
بعد انقطاع طويل، وتحديدا في نزاالت النسخة الثامنة عشرة من البطولة 

بريف، التي احتضنتها مملكة البحرين يوم 16 نوفمبر العام الماضي.

وتعتبر المذيعة لين هارديت أشهر مذيعات نزاالت رياضة فنون القتال  «
المختلطة حول العالم، والتي لمع صيتها بمشاركتها بتقديم نزاالت بطولة 

القتال النهائي، التي تأسست في العاصمة اليابانية طوكيو منذ العام 1997، 
عندما شاركت في العام 2000 بالتعليق على نزاالت “الجائزة الكبرى” في تلك 

البطولة، والتي شارك فيها أبطال عالميون في رياضة فنون القتال المختلطة، 
 ،Igor Vovchanchyn واألوكراني ،Kazushi Sakuraba ومنهم: الياباني

.Mark Coleman واألميركي

يذكر أن المذيعة لين هارديت لم تشارك فقط في التعليق على نزاالت بطولة  «
القتال النهائي “PRIDE Fighting Championships “ فحسب، بل كانت لها 

مشاركات في التعليق على بطولة منظمة فنون الدفاع عن النفس اليابانية 
 Glory وبطولة “ ONE Championship“ وبطولة الوان “ DREAM“ المختلطة

World Series، كما أنها عملت مع اتحاد Rizin Fighting Federation، وهو 
منظمة يابانية للفنون القتالية المختلطة التي تم إنشاؤها في العام 2015 

 Pride Fighting Fightup Nobuyuki من قبل الرئيس السابق لبطولة
.Sakakibara

لين هارديت تنضم لـ “بريف 29”

أعلن االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF - WMMAA عن إقامة  «
الحفل السنوي الثاني لتوزيع جوائز MMA للهواة في مملكة البحرين، الذي من 

المقرر أن يقام يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري. وتهدف هذه المناسبة 
إلى االعتراف العالمي بإنجازات فناني الهواة المختلطين، واالتحادات الوطنية، 

والمسؤولين الذين يعملون بجد لتطوير MMA كإحدى رياضات التميز العالمية 
المعترف به. وستكون الدعوة محصورة على رئيس وأعضاء االتحاد الدولي 

واالتحادات األعضاء والمرشحين للجوائز والضيوف المميزين.
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7 أيام تفصلنا عن انطالق أسبوع بريف الدولي للقتال 2019
نــوفــمــبــر الـــســـنـــوي 14  ــز  ــوائـ ــجـ الـ تـــوزيـــع  ــم حــفــل  ــض ــن ي ــي  ــ ــدول ــ ال ــاد  ــ ــح ــ االت



انطلقــت صبــاح أمــس األول منافســات الــدوري البحرينــي للســباحة بعــد انقطــاع 
دام أكثــر مــن خمســة عشــر عامًا، بــدأت المرحلــة األولى من الــدوري وعلى فترتين 

صباحية ومسائية.

 وشـــارك بالمرحلـــة األولـــى مـــن الـــدوري 
أكثر من خمســـين العًبا يمثلون منتسبي 
وبعـــض  للســـباحة  البحرينـــي  االتحـــاد 
المـــدارس واألكاديميـــات الخاصـــة، وقد 
أســـفرت نتائج مسابقات المرحلة األولى 
من الـــدوري على النحو التالي: مســـابقة 
400 متر متنوع، 10 - 13 سنة - فتيات: 
األول - كالرا مارتشـــوفا، الثانـــي - آيـــة 
عادل بن رجب، الثالث - هبه عبدالغفور. 
مســـابقة 400 متر متنوع، 14 ســـنة وفما 
فـــوق - فتيـــات: األول- الرا كلين، الثاني 
- نـــور يوســـف، الثالـــث - آالء عـــادل بـــن 
رجـــب. مســـابقة 400 متر متنـــوع، 10 - 

13 ســـنة - أوالد: األول - احمـــد العلـــوي، 
الثانـــي - ناصـــر القوتـــي، الثالث - ســـيف 

تهامي.
مســـابقة 400 متر متنوع، 14 ســـنة وفما 
فوق - أوالد: األول - عمر الرويله، الثاني 
- عبدهللا عيسى، الثالث - فرحان صالح. 

مسابقة 200 متر متنوع، تحت 9 سنوات 
- فتيـــات: األول - دوره بوقلـــوه، الثاني - 

ريتاج خميس، الثالث - جنى روبسون. 
 9 تحـــت  متنـــوع،  متـــر   200 مســـابقة 
ســـنوات - أوالد: األول - جاســـم حربـــان، 
الثاني - يوسف المالكي، الثالث - حسين 

حمـــد. مســـابقة 800 متـــر حـــرة، 10 - 13 
ســـنة - فتيـــات: األول - لوســـي هاســـت، 
الثانـــي - آيـــه عـــادل بـــن رجـــب، الثالث - 

ميساء تهامي.
مســـابقة 800 متـــر حـــرة، 14 ســـنة وفما 
فـــوق - فتيـــات: األول - الرا كلين، الثاني 

- ســـميرة بيطـــار، الثالـــث - نور يوســـف. 
مســـابقة 800 متـــر حـــرة، 10 - 13 ســـنة 
- أوالد: األول - احمـــد العلـــوي، الثانـــي - 
ناصـــر القوتـــي، الثالـــث - ســـيف تهامـــي.  
مســـابقة 800 متـــر حـــرة، 14 ســـنة وفما 
فـــوق - أوالد: األول - عبدالعزيـــز دراج، 

- عمـــر  الثالـــث  العلـــوي،  علـــي   - الثانـــي 
الرويله. 

للســـباحة  البحرينـــي  االتحـــاد  أن  يذكـــر 
شـــارك بأربعة فـــرق وهي، فريـــق النخبة، 
فريـــق المواهب، فريق الناشـــئين وفريق 

المستقبل.

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي:

انطالقــــه مميــــزة للدوري البحرينـــــي للسباحـــة

من المنافساتمن التتويج

علي مجيد

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

تتواصل االستعدادات المكثفة للجنة المنظمة العليا لبطولة العيد الوطني لرفع األثقال والمقّرر إقامة منافساتها بمدرسة حطين 
االبتدائية للبنين يوم الخميس القادم الموافق 12 من ديسمبر الجاري، حيث تواصل لجنة الحكام برئاسة يحيى علي عقد لقاءاتها 
مــع الحــكام المشــاركين فــي إدارة وتحكيــم المنافســات من أجل االطالع على آلية ســير البطولــة وجميع تفاصيلهــا، وتولي اللجنة 
المنظمــة بالتنســيق مــع مجلــس إدارة االتحاد البحريني لرفع األثقال اهتماًما بالًغا لهــذه البطولة كونها تقام بالتزامن مع احتفاالت 

البالد بأعز مناسباتها العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك.

العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  وأكـــدت   
للبطولـــة اســـتعدادها التام الســـتقبال 
منافســـات البطولة والمشاركين فيها، 
حيث إن البطولة مفتوحة للجنســـين 
مفتوحـــة  أنهـــا  وأيًضـــا  وللمقيميـــن 
للراغبين بالمشـــاركة من خارج البالد، 
لرفعـــة  المنافســـات  تخصيـــص  وتـــم 

النتر فقط. 
العليـــا  المنظمـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت   
مجلـــس  مـــع  وبالتنســـيق  للبطولـــة 

إدارة االتحـــاد البحريني لرفع األثقال 
أنه ســـيتم اختيـــار عناصـــر المنتخب 
الوطنـــي لرفـــع األثقـــال للعـــام القادم 
2020 من خالل هـــذه البطولة، حيث 
ســـتبدأ أولـــى المشـــاركات للمنتخـــب 
الوطنـــي لرفـــع األثقـــال ببطولة غرب 
طوكيـــو  ألولمبيـــاد  التأهيليـــة  آســـيا 
البطولـــة  أن  المؤكـــد  ومـــن  بدبـــي، 
ستشهد منافسات قوية بين الالعبين 

وفي الفئات العمرية.

 وصـــّرح رئيـــس لجنـــة رفـــع األثقـــال 
عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لرفـــع األثقال علي عبدهللا بأنه بما أن 
االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع االثقـــال قد 
اعتمـــد األرقـــام القياســـية البحرينية، 
فـــإن أي العـــب يحقـــق رقًمـــا جديـــًدا 
ســـيتم مكافأتـــه علـــى ذلـــك، ويأتـــي 
جميـــع  تشـــجيع  منطلـــق  مـــن  ذلـــك 
الالعبيـــن والالعبات مـــن أجل تطوير 
مســـتوياتهم وتحقيـــق األفضـــل لهـــم 

البحرينيـــة  األثقـــال  رفـــع  ولرياضـــة 
وللرياضـــة البحرينيـــة عمومـــًا والتي 

تشـــهد طفرة غير مسبوقة في العصر 
الذهبي.

االســـتعدادات  أن  عبـــدهللا  وأشـــار   
جاريـــة علـــى قـــدم وســـاق مـــن أجـــل 
الالئقـــة  بالصـــورة  البطولـــة  إخـــراج 
والتـــي تعكـــس مـــا يكّنـــه الجميع من 
حب ووالء للوطن والقيادة الحكيمة، 
كما أنهـــا إلى جانب ذلك وما تعكســـه 
مـــن جوانب المحبة والوالء ســـتكون 
بطولة تنافســـية نظًرا لما وصلت إليه 
رياضـــة رفـــع األثقـــال البحرينيـــة من 

مستوى متطور والفت.
 وســـيكون موعد مراســـم التســـجيل 
وعمليـــة الـــوزن من الســـاعة 8 وحتى 
9 صباًحـــا يوم الخميـــس الموافق 12 
مـــن شـــهر ديســـمبر الجـــاري علـــى أن 
ا عند الساعة  تنطلق المنافسات رسميًّ

التاسعة صباًحا.

الـــمـــشـــاركـــيـــن مــــن   2020 لـــــ  ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ الـــمـــنـــتـــخـــبـــات  ــر  ــاصـ ــنـ عـ ــار  ــ ــي ــ ــت ــ اخ

استعدادات متواصلة لبطولة العيد الوطني لألثقال

من منافسات رفع األثقال

Sports@albiladpress.com19

أكثر من 50 العًبا 
يمثلون االتحاد 

والمدارس واألكاديميات

االثنين 4 نوفمبر 2019 - 7 ربيع األول 1441 - العدد 4038

اســتهل فريــق األهلي مشــواره في منافســات دوري الدرجة األولى لكــرة اليد بنتيجة 
الفوز على نظيره الشباب بنتيجة )22/30( في المباراة التي جمعتهما امس في ختام 

الجولة األولى. 

بتقـــدم  انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
)13/16(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد  األهلـــي 
األصفـــر 3 نقاط والمارونـــي نقطة واحدة. 
بيـــن  توتـــًرا  المبـــاراة  أجـــواء  وشـــهدت 
العبـــي الفريقيـــن منـــذ البدايـــة األمر الذي 
ســـاهم في التحامات قويـــة بينهم وجعل 
عقوبة اإليقافـــات حاضرة لكليهما بصورة 

مستمرة. 

الشوط األول 

بداية سريعة وقوية من خالل ربع الشوط 

األول والـــذي تمّكـــن فيه األهلـــي من فّض 
مسلســـل التعادالت التي سار معه الشباب 
)5/5( وســـط تكافـــؤ  منـــذ البدايـــة حتـــى 
ـــا وصحـــوة  ـــا وهجوميًّ فـــي األداء دفاعيًّ
حارســـيهما تيسير محسن باألهلي وقاسم 

عقيل بالشباب. 
األهلـــي نجـــح فـــي توســـيع الفـــارق إلى 3 
أهـــداف )5/8( معـــّوالً علـــى جناحيـــه على 
يوســـف ومحمـــود حســـن مـــع تصويبـــات 
صادق علي وعلي حســـين من الخلف. في 
المقابل الشـــباب الذي عابه بطء التحضير 

وعـــدم تفعيـــل األجنحـــة والدائرة، ســـعى 
لتقليـــص الفـــارق عبـــر مجهـــودات أحمـــد 
حمـــزة وعبـــدهللا ياســـين فـــي التصويـــب 
واالختـــراق ونجـــح فيهـــا بعـــض الكـــرات 
وأخفق في مثلها والنتيجة حينها )8/11(. 
مـــع آخـــر 10 دقائـــق الشـــوط زّج مـــدرب 
األهلـــي إبراهيـــم عبـــاس بالالعـــب محمد 
ميـــرزا الذي اســـتطاع التســـجيل وصناعة 
الكـــرات لزمالئـــه وســـط أخطـــاء متكـــررة 
ـــا وضعـــف  فـــي صفـــوف الشـــباب هجوميًّ
ـــا ليتقدم األهلـــي )9/14(،  التغطيـــة دفاعيًّ
إال أن الشـــباب ســـرعان مـــا عـــاد بالنتيجة 
عبـــر انطالقات أحمد حمـــزة وأحمد جالل 
)14/13( مســـتغال تكـــرار أخطـــاء األهلـــي 
الهجوميـــة لينتهي الشـــوط لصالح األهلي 

.)13/16(

الشوط الثاني

الربع األول للشـــوط شهد إثارة كبيرة بين 
العبـــي الفريقيـــن األمـــر الـــذي أدى لقـــوة 
االلتحامـــات والتـــي نتجـــت عنـــه عقوبات 
األهلـــي  أخـــذ  حينهـــا  لكليهمـــا،  اإليقـــاف 
علـــي  تحـــركات  بفضـــل  الفـــارق  توســـيع 
حســـين ومحمود حســـن فيما الشباب كان 
يعود مجدًدا للقاء مستغال تصّدي حارسه 
حســـين القيدوم لبعض الكـــرات واالرتداد 
الســـريع ألحمد جـــالل وتصويبات عبدهللا 
ياســـين وأحمـــد حمـــزة ومجتبـــى ياســـين 

)20/23( لألهلي. 
الدقيقة 21 شـــهدت توقف للمباراة بسبب 

قـــوة تدخل العـــب األهلي محمود حســـن 
مـــع المارونـــي عبدهللا ياســـين والذي نتج 
عنـــه إيقـــاف الالعبيـــن واحتجـــاج لبعـــض 
جماهير الشباب وحينها النتيجة )20/25(. 
األهلـــي بتألق حارســـه صـــالح عبدالجليل 

وخبرة العبيه داخل الملعب سّير الدقائق 
األهـــداف  وتســـجيل  لصالحـــه  المتبقيـــة 
وســـط بـــرود فـــي أداء الشـــباب وإضاعته 
للكثيـــر من األهـــداف لينتهي اللقـــاء بفوز 

األهلي.

الــيــد ــار  ــ ــب ــ ك دوري  مــــن  األولــــــــى  الـــجـــولـــة  ــام  ــ ــت ــ خ

األهلـي يجتـــــــاز الشبــــاب بفـــــارق 8 أهــــــداف

لقاء األهلي والشباب )موقع اتحاد اليد( 

خســـر فريـــق المحـــرق مواجهته مع 
االتحاد السكندري بهدفين نظيفين 
مســـاء أمـــس ضمـــن ذهـــاب دور الــــ 
16 لبطولة محمد الســـادس لألندية 

العربية األبطال لكرة القدم.
وظهـــر المحـــرق الذي واجـــه ضغطا 

جماهيريـــا كبيرا من أنصـــار الفريق 
المصـــري، بمســـتوى متوســـط فنيـــا 
ولم يحسن استثمار وصوله لمرمى 

االتحاد في بعض الفترات. 
وســـيلعب لقاء اإلياب أواخر الشهر 

الجاري في البحرين.

المحرق يخسر أمام االتحاد السكندري ذهابا

النجمة يلحق الخسارة الثالثة باألهلي
ــة ــســل ــاد ال ــ ــح ــ ــأس ات ــكـ ــدرات بـ ــ ــوي ــ ــن ــ ــى ال ــط ــخ ــت ــرق ي ــحـ ــمـ الـ

حقــق فريقــا المحــرق والنجمــة نتيجــة الفــوز علــى حســاب النويــدرات 
واألهلي، في المباراتين اللتين جمعتهما مســاء أمس )األحد(، على صالة 
اتحاد السلة بأم الحصم، ضمن منافسات المجموعة األولى لبطولة كأس 

االتحاد البحريني لكرة السلة.

وفـــي المباراة، خـــرج المحـــرق بانتصار 
النويـــدرات  حســـاب  علـــى  مســـتحق 

بنتيجة قوامها 106/86.
وهذا هو االنتصار الثاني للمحرق مقابل 
خســـارة واحـــدة رافعـــا رصيـــده إلـــى 5 
نقاط، فيما وصل رصيد النويدرات إلى 

5 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.
وفاز المحرق في الربعين األول والثاني 
ب22/11 و28/15، ثـــم تعـــادل الفريقان 

فـــي الربـــع الثالث 26/26، قبـــل أن يفوز 
النويدرات بالربع األخير 34/30.

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، حقـــق النجمـــة 
انتصـــارا صعبـــا علـــى حســـاب األهلـــي 

بنتيجة 85/82.
وهـــذا هو الفـــوز الثانـــي للنجمـــة مقابل 
خســـارة واحـــدة رافعـــا رصيـــده إلـــى 5 
الخســـارة  األهلـــي  تلقـــى  فيمـــا  نقـــاط، 
الثالثـــة على التوالي وبـــات رصيده إلى 

3 نقاط.
الثالثـــة  األشـــواط  فـــي  النجمـــة  وفـــاز 
األولـــى ب20/19,22/17 و23/21، فيما 

فاز األهلي في الربع األخير ب25/39.
وتقـــام اليـــوم مباراتيـــن، إذ يلتقـــي في 

المبـــاراة األولـــى الحالـــة والرفـــاع فـــي 
الســـاعة 5:30 مساء لحساب المجموعة 
الثانية، وتليها مباشـــرة مبـــاراة االتحاد 
وسترة في الساعة 7:15 مساء لحساب 

المجموعة األولى.

من لقاء النجمة واألهلي

محمد الدرازي

سبورت



اقتنــص الالعــب الفرنســي بابلــو تروتشــو لقب فــردي بطولة شــاين البحرين الدوليــة الثانية للتنس للناشــئين بفوزه 
على الالعب النمســاوي نيكوالس موزير في المباراة النهائية لفردي األوالد، فيما قضت الالعبة البريطانية أوليفيا 
ا على  روك علــى أحــالم الالعبــة المصريــة جيرمين شــريف وهزمتها في نهائي فردي الفتيات، ليســدل الســتار رســميًّ
منافســات النســخة الثانيــة للبطولــة التــي نظمهــا االتحــاد البحريني للتنس في الفتــرة من 26 أكتوبــر الماضي إلى 2 

نوفمبر الجاري.

 فـــي نهائـــي فـــردي األوالد كانت 
قـــدم  حيـــث  حاضـــرة،  اإلثـــارة 
الالعبان تروتشـــو وموزير مباراة 
ـــا  نهائيًّ وكانـــت  ومثيـــرة،  قويـــة 
مميـــًزا لهذه البطولـــة التي نظمها 
االتحـــاد بـــكل تميـــز، حيـــث أكـــد 
الالعب الفرنســـي بابلو تروتشـــو 
بتغلبـــه  باللقـــب  بالفـــوز  أحقيتـــه 
على منافسه النمساوي نيكوالس 
موزيـــر بمجموعتيـــن دون مقابل 

كانت نتيجتهما 6/3 و6/2.
 وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، واجهت 
اوليفيـــا  البريطانيـــة  الالعبـــة 

روك صعوبـــة بالغـــة فـــي تخطـــي 
جيرميـــن  المصريـــة  منافســـتها 
شريف في نهائي فردي الفتيات.

المصريـــة  الالعبـــة  وقدمـــت 

ـــا أحرجـــت بـــه الالعبـــة  أداًء قويًّ
يـــوم  توجـــت  التـــي  البريطانيـــة 
الجمعـــة الماضي بلقـــب الزوجي 
للبطولة رفقة زميلتها البريطانية 

اريانا بارتليت.
وجـــاء فـــوز الالعبـــة البريطانيـــة 
بمجموعتيـــن دون مقابـــل، حيث 

كانت نتيجتهما 6/4 و6/3.

نائب رئيس االتحاد يشيد 

بمستوى النهائي

 من جهة ثانية، أشاد نائب رئيس 
االتحاد البحريني للتنس الشـــيخ 

عبدالعزيـــز بـــن مبـــارك آل خليفة 
بالمســـتوى الـــذي قدمـــه الالعبان 
الفرنســـي والنمســـاوي في نهائي 
مســـابقة الفـــردي، مؤكـــًدا أن هذا 

العـــام  الفنـــي  المســـتوى  يؤكـــد 
المرتفع الذي شهدته البطولة في 

كافة أدوارها.
وهنأ عبدالعزيز بن مبارك الالعب 

الفرنســـي بابلـــو تروتشـــو بالفـــوز 
المستحق الذي حققه في النهائي، 
وتمنـــى لـــه المزيـــد مـــن التوفيق 
فـــي البطوالت المقبلة، كما أشـــاد 
بـــاألداء االحترافـــي الـــذي قدمه 
نيكـــوالس  النمســـاوي  منافســـه 
مزيـــر، الفًتـــا إلـــى أن األخير بذل 
المبـــاراة  خـــالل  كبيـــًرا  مجهـــوًدا 
النهائيـــة التـــي اســـتحق الوصول 

إليها عن جدارة واستحقاق.
ســـيطوي  االتحـــاد  أن  وبّيـــن   
بطولة شـــاين، وسيبدأ االستعداد 
الســـتضافة بطولة الخليج تحت 
18 ســـنة وتحـــت 14 ســـنة، التي 
االتحـــاد  مالعـــب  علـــى  ســـتقام 
منتصـــف الشـــهر الجـــاري، مرّحًبا 
بجميـــع الوفـــود الخليجيـــة فـــي 

بلدهم البحرين.

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

ختام منافسات بطولة شاين البحرين الدولية للتنس

تتويج الالعب الفرنسي بابلو تروتشو

الفرنسي تروتشو 
والبريطانية روك 

يحسمان لقبي 
فردي األوالد 

والفتيات

الوطنيـــة  الســـباقات  برنامـــج  بـــدأ   
للدراجـــات النارية بجـــوالت التجارب 
الحـــرة التـــي ســـبقت ســـباق التحـــدي 
المثيـــر علـــى مضمـــار الواحـــة بطولـــه 
2550 متًرا، ومن ثم سباقات التجارب 
التأهيليـــة فقـــد تســـابق 11 متســـابًقا 
لفـــة   11 علـــى   BMR 600 ال  بفئـــة 
بمضمار حلبة السباق، وانتهى السباق 
األول من دون مشـــاكل تذكر، وبعدها 
مباشرة بدأ السباق الثاني بنفس عدد 
المتســـابقين الـ 11 وعند اللفة السابعة 
علـــى المضمـــار وقـــع حـــادث تصـــادم 
بيـــن المتســـابق ســـعد المهـــزع وأحمد 
العوضي وحينها توقف الســـباق فوًرا 
بعـــد دخـــول ســـيارة األمـــان لمضمـــار 
الســـباق ورفع العلم األحمر، إلى أن تم 
إزالة الدراجـــات المتورطة في حادث 
التصـــادم مـــن المضمـــار واالطمئنـــان 
وبعدهـــا  المتســـابقين،  ســـالمة  علـــى 
تم اســـتئناف الســـباق من خـــالل رفع 
الســـباق  لمواصلـــة  األخضـــر  العلـــم 
بعـــدد 9 متســـابقين، والســـبب يعـــود 
العوضـــي  أحمـــد  المتســـابق  لخـــروج 
لمستشـــفى  ونقلـــه  الحـــادث  بســـبب 
العســـكري لمزيـــد مـــن االطمئنان على 
صحته، والســـبب اآلخـــر أيًضا خروج 
المتســـابق الكويتي أحمد عبدالســـالم 
من المنافســـة بســـبب ورود خلل فني 
في نظام الفرامل بدراجته مما ســـّبب 
لـــه عـــدم مواصلـــة الســـباق والخروج 
من دائرة المنافســـة، وبسبب األنظمة 
والقوانيـــن التـــي ورد بهـــا فـــي حـــال 
توقف الســـباق ألي سبب من األسباب 
يتحتـــم تقليـــص عدد اللفـــات المقررة 
إلـــى 10 لفات بدل مـــن 11 لفة، وعلى 
حســـب القوانين واألنظمـــة تم خصم 
لفـــة واحـــدة بســـبب حـــادث التصادم 
الـــذي حصل وتـــم بعدهـــا تكملـــة الـ 3 

لفات المتبقية من السباق. 
 وأســـفرت النتائـــج النهائيـــة للســـباق 
األول عـــن فـــوز المتســـابق الســـعودي 
أحمـــد المعيني بالمركـــز األول وقطعه 
دقيقـــة   13:06.982 بزمـــن  الســـباق 

متقدًما علـــى منافســـه بالمركز الثاني 
المتسابق البحريني علي أحمد أديبي 
الذي قطع الســـباق بزمـــن 13:13:454 
ثانيـــة   6.472 زمنـــي  بفـــارق  دقيقـــة 
المتســـابق  الثالـــث  المركـــز  وحصـــد 
البحرينـــي ســـعد الهـــزاع الـــذي قطـــع 
بفـــارق  دقيقـــة،   13:21:773 الســـباق 
زمنـــي بلغ 14.791 ثانية عن منافســـه 

صاحب المركز األول.
 

 وأما نتائج السباق الثاني فقد حافظ 
المتســـابق أحمد المعينـــي على المركز 
 27:08.770 مســـافة  بقطـــع  األول 
دقيقـــة، وأيًضا حافظ المتســـابق علي 
أحمـــد أديبي على مركزه الثاني بقطع 
زمـــن 27:11:886 دقيقة، بفارق زمني 
المركـــز  صاحـــب  عـــن  ثانيـــة   3.116
الثالـــث  بالمركـــز  ضفـــر  وقـــد  األول، 
المتسابق البحريني عادل النجار الذي 
أكمل السباق بزمن 27:13:419 بفارق 
زمني 4.649 ثانية عن صاحب المركز 

األول.
وطغى على السباق اإلثارة والتشويق 
كالمعتاد باإلضافة للتنافس الشـــريف 
بيـــن المتســـابقين الذين بذلـــوا جهودًا 
مضاعفـــة لحيـــن إنهـــاء الســـباق فـــي 
أغلـــب  أن  حيـــث  قياســـي،  وقـــت 
المتســـابقين قد أنهوا الســـباق في 11 
لفه من خـــالل تعديهم %75 من عدد 
اللفات المقررة بالنسبة للسابق األول، 

و10 لفـــات بالنســـبة للســـباق الثانـــي، 
ويأتـــي ذلك نتيجة الحادث المؤســـف 
الـــذي وقع في اللفة رقـــم 7 وأدى إلى 
تقليـــص عدد لفـــة واحدة مـــن اللفات 
المقررة وذلك حســـب الئحة القوانين 

المنظمة للمسابقة.
البحريـــن  نـــادي  رئيـــس  وصـــرح   
للدراجـــات الناريـــة عيســـى العوضـــي 
بـــأن فعاليـــة يـــوم الســـباقات الوطنية 
هو مـــن أنجـــح الفعاليـــات التـــي تقام 
بحلبـــة البحريـــن الدوليـــة، لمـــا له من 

تفريغ للطاقات الشـــبابية على مضمار 
الخبـــرة  تقـــارب  وأن  كمـــا  الســـباق، 
الميدانيـــة لـــكل المتســـابقين ترجمته 

النتائج النهائية المتقاربة جدًا.
طاقـــات  هنـــاك  أن  العوضـــي  وبيـــن   
لمســـابقة  بالنســـبة  واعـــدة  شـــبابية 
الحلبـــات،  فـــي  الناريـــة  الدراجـــات 
وأغلب المتســـابقين هم من الكفاءات 
الهـــواة لســـباقات الحلبة ســـواء كانوا 
متســـابقين من مملكة البحرين أو من 

دول مجلس التعاون الخليجي. 

كفـــاءات  لدينـــا  أن  العوضـــي  وأكـــد   
هـــذا  فـــي  واعـــدة  شـــبابية بحرينيـــة 
وســـط  تبـــدع  أن  بإمكانهـــا  المجـــال 
باإلثـــارة  الملـــيء  الحلبـــة  مضمـــار 
والتشـــويق، ولكن يعيقهـــا غالبًا الدعم 
المادي والمعنوي، حيث أن هذا النوع 
من الســـباقات عـــادة ما يكـــون مكلف 
ويحتـــاج إلـــى الدعـــم الذي من شـــأنه 
أن يســـاهم في اســـتمرارية المشاركة 
باإلضافـــة  الحالييـــن،  للمتســـابقيين 
إلى أكتشـــاف طاقات شـــبابية وطنية 

جديدة واعدة، بإمكانها أن تقدم شيئا 
لمقارعـــة العالميـــة ورفـــع أســـم مملكة 

البحرين عاليا في المحافل الدولية. 
الجزيـــل  شـــكره  العوضـــي  وجـــدد   
للجهـــات الداعمـــة للســـباق لـــكل مـــن 
حلبـــة البحرين الدوليـــة وإدارة فريق 
شـــؤون  لـــوزارة  باإلضافـــة   BMR
الشباب والرياضة واالتحاد البحريني 
للســـيارات ونـــادي منظمي الســـباقات 
مـــن  وجميـــع  )المارشـــالز(  البحرينـــي 
الحـــدث  هـــذا  إنجـــاح  فـــي  ســـاهم 

الرياضي المهم. 
 ويذكـــر أن نـــادي البحريـــن للدراجات 
الناريـــة )BMC( هو أول نادي رســـمي 
بمملكـــة  الناريـــة  الدراجـــات  لرياضـــة 
فـــي  تأسيســـه  تـــم  وقـــد  البحريـــن، 
2004 ليكـــون مظلـــة جامعـــة لتنظيم 
والفعاليـــات  واألنشـــطة  البطـــوالت 
الخاصـــة برياضـــة الدراجـــات الناريـــة 
عضويـــة  تحـــت  البحريـــن  بمملكـــة 
االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات بوزارة 

الشباب والرياضة.
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بعـــد نجـــاح الجولة األولى فـــي أكتوبر الماضي حقق نادي البحريـــن للدراجات النارية 
)BMC( نجاًحـــا باهـــًرا فـــي تنظيـــم الجولـــة الثانيـــة مـــن الموســـم الخامس لســـباقات 
الدراجـــات الناريـــة لبطولـــة “يوم الســـباقات الوطنيـــة” التي تقام على حلبـــة البحرين 
الدوليـــة، حيـــث شـــارك النادي فـــي التنظيم إلقامـــة ســـباقين للدراجـــات النارية على 
مضمار الحلبة وهما سباقات الدراجات النارية BMR 600 المخصصة لفئة الدراجات 

النارية بحجم المحرك 600 سي سي. 
 وشـــهدت حلبة البحرين الدولية )BIC( الجمعة الماضي سباق اإلثارة والتشويق لكال 
الســـباقين من فئة 600 سي سي بعدد ممتاز من سائقي الدراجات النارية المحترفين 
في التســـابق على مضمار الحلبات، فقد شـــارك أكثر من 20 متسابق يملكون المهارات 
المطلوبـــة لهكـــذا نوع من الســـباقات بعـــد اجتيازهم الفحص الفنـــي للدراجات والذي 
يقوم باإلشـــراف عليه نادي البحرين للدراجات النارية )BMC(، وذلك للتأكد من عدة 
أمور فنية قبل بدأ السباق مثل حجم المحرك وهيكل الدراجة المتوافق مع الشروط 
الموضوعـــة مســـبقًا، باإلضافـــة الشـــتراطات الســـالمة الالزمـــة مـــن خـــوذة وقفازات 
مناســـبة ولبـــاس وحذاء خـــاص للدراجين يرتدونـــه بعد أجتياز الفحـــص البدني، كما 
أيضًا من شـــروط المسابقة هو امتالك المتسابق رخصة سياقة دولية خاصة للقيادة 

بالحلبات سارية المفعول مسجلة باالتحاد البحريني للسيارات.

اللجنة اإلعالمية

االثنين 4 نوفمبر 2019 - 7 ربيع األول 1441 - العدد 4038

“بي إم سي” ينّظم بنجاح سباق الجولة الثانية من مسابقة “بي إم آر 600” 
ــن الــهــواة ــلـــب الــمــتــســابــقــيــن مـ ــابــيــة واعـــــــدة... وأغـ ــات شــب ــاقـ الـــعـــوضـــي: طـ
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أعـــلـــنـــت مــســتــشــفــى رويـــــال 
البحرين عن انضمام ستيفان 
ــو، اســـتـــشـــاري  ــكـ ــسـ ــيـ ــولـ دراغـ
ــام،  ــظــ ــعــ ــ طـــــب وجــــــراحــــــة ال
في  الطبيين  الخبراء  لفريق 

المستشفى. 
ــع الــطــبــيــب الــمــعــتــمــد  ــتــمــّت وي
ــورد األلـــمـــانـــي،  ــ ــب ــ ــل ال مـــن قــب
20 عـــاًمـــا في  بــخــبــرة تــفــوق 
مــجــال جــراحــة الــعــظــام، وهو 
المهنية  الجمعية  فــي  عــضــو 
العظام  جــراحــة  الختصاصي 
وكــذلــك جمعية  واإلصـــابـــات، 
تــنــظــيــر وجـــراحـــة الــمــفــاصــل، 
للعالج  األلــمــانــيــة  والجمعية 
ــعــمــود  ــجــة ال ــمــعــال الــــيــــدوي ل
الفقري )كايروثيرابي( وتقويم 
العظام، كما أنه معتمد لتقديم 
ــاالت  ــي حـ ــالج الـــطـــّبـــي فـ ــعـ الـ

الطوارئ.
حلواًل  دراغوليسكو  ويــقــّدم   
لمشاكل  متكاملٍة  وعــالجــاٍت 

مفصل  تبديل  ومنها:  العظام 
ــحــــوض، جــراحــة  ــ الــركــبــة وال
ــل، جـــراحـــة  ــاحــ ــكــ ــ ــدم وال ــقــ ــ ال
ــركـــب والــكــتــف بــالــمــنــظــار،  الـ
ــابـــات الــريــاضــيــة،  عـــالج اإلصـ
وعالج  الفقري  العمود  تقويم 

آآلم الظهر.

“رويال” تضم استشاري جراحة 
العظام دراغوليسكو لطاقمها

”GAC Motor“ إطالق العروض على جميع طرازات
ــات” ــي ــه ــس ــت ــس “ال ــي ــأس ــى ت ــل ــة ع ــعـ ــرابـ ــرى الـ ــذكـ ــالـ احـــتـــفـــاء بـ

 GAC أعلنت شــركة التسهيالت للســيارات، الوكيل والموزع الحصري لعالمة
Motor فــي مملكــة البحريــن، عــن إطالقهــا عــروض نهايــة العــام علــى جميــع 

طرازاتها وذلك تزامًنا مع الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس الشركة.

وفـــي هـــذا الــســيــاق صـــرح مــديــر 
المبيعات سامي بوحسن “احتفااًل 
مع عمالئنا الكرام بالذكرى الرابعة 
ــتــســهــيــالت  لـــتـــأســـيـــس شـــركـــة ال
أفضل  اليوم  لهم  نقدم  للسيارات 
العمالء  ثــقــة  مــقــدريــن  الـــعـــروض 
ــتــي اســتــطــاعــت  فـــي ســيــاراتــنــا ال
تــنــافــس  ــتـــرة وجـــيـــزة أن  فـــي فـ
العالمية  التجارية  العالمات  أكبر 

اليابانية واألمريكية والكورية”.
العام حالًيا  “االتــجــاه  أن  وأضــاف 
ــائــن هو  ــزب ــفــئــات مـــن ال لــجــمــيــع ال
الحصول على األداء المتميز وهذا 
عــلــى ســيــارات  تــمــاًمــا  مــا ينطبق 

GAC Motor في كل المستويات 
خصوصا فيما يتعلق بقوة األداء 
الوقود  استهالك  فــي  واالقــتــصــاد 
ــى تـــجـــهـــيـــزات األمــــن  ــ ــافــــة إلـ إضــ
والسالمة التي تتزود بها المركبة 
جعلت  التنافسية  أسعارها  مقابل 
في  واألمــثــل  األول  الــخــيــار  منها 
“تنوع  أن  ــى  إل مشيرا  المملكة”، 
طــــرازاتــــنــــا وأحــــــــدث صــيــحــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــمـــواصـــفـــات 
القياسية التي تتزود بها مركباتنا 
بتوفير  الصعبة  المعادلة  تحقق 
تناسب  التي  الخيارات  من  نخبة 
االحتياجات وترضي جميع  كافة 

يــالحــظ  كــمــا  ــوم  ــيــ ــ وال األذواق، 
الــجــمــيــع تـــزايـــد مــركــبــاتــنــا على 

طرقات المملكة بشكل كبير”.
المناسبة  ــهــذه  “وب بــالــقــول  وتــابــع 
أســعــاًرا خاصة  الــيــوم  نقدم  نحن 
إحدى  بامتالك  الراغبين  للعمالء 

طــرازاتــنــا مــن خــالل هــذا العرض 
اقتناء  لهم  يتيح  ما  لهم،  المتميز 
ذات   GAC Motor ــارات  ــ ــيـ ــ سـ
واألداء  الــعــالــيــة  ــات  ــفـ ــواصـ ــمـ الـ
ــمــتــمــيــز بــأفــضــل  االســـتـــثـــنـــائـــي ال

األسعار على اإلطالق”.
يذكر أن هذه الحملة تتيح فرصة 
ــول عـــلـــى هـــــذه الــعــالمــة  ــصـ ــحـ الـ
التجارية األسرع نمًوا في المملكة 
ويــشــتــمــل عــلــى خــيــار اســتــبــدال 
بأخرى  القديمة  السيارات  جميع 
تشمل  رائعًة  بباقات  كلًيا  جديدة 
الصدأ،  ومانع  والتأمين  التسجيل 
ــى الــصــيــانــة الــشــامــلــة  ــ ــافـــة إل إضـ
3 سنوات والضمان  لمدة  للمركبة 
الذهبي الممتد لـ 7 سنوات إضافة 
المضافة  القيمة  لضريبة  لتحملها 

والحلول التمويلية المتنوعة.

سامي بوحسن

“أزياء البحرين الثاني” ينطلق في “الجميرا”

األعمال  سيدات  من  كبير  حضور  وسط 
السفراء  وزوجــات  البحريني  والمجتمع 
في البحرين، انطلق مساء السبت معرض 
رعاية  تحت  البحرين”  “أزيـــاء  وملتقى 
كريمة من الشيخة مروة بنت عبدالرحمن 
بن  سلمان  الشيخ  وبحضور  خليفة،  آل 
ــد آل خــلــيــفــة وبــتــنــظــيــم مـــن شــركــة  خــال
بالمملكة  للمعارض والمؤتمرات  “بدايات” 
وشـــراكـــة إســتــراتــيــجــيــة مــع “مــازيــراتــي 
بــمــشــاركــة نخبة من  ــك  الــبــحــريــن” وكــذل

العارضين من مملكة البحرين. 
األزيــاء  تصاميم  مــن  مجموعة  وقــدمــت 
ــة مــن  ــاقــ ــ ــن ب ــريـ ــحـ ــبـ الـــمـــشـــاركـــة مــــن الـ
ثقافات  تمثل  التي  المميزة  التصميمات 
التصميمات  ــالــت  ون وعــريــقــة،  متنوعة 

إعجابا كبيرا من الحضور، وضم الملتقى 
عــــروض تــعــريــفــيــة مـــن خـــبـــراء الــعــطــور 

بمملكة البحرين. 
وصـــرحـــت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ياسمين جمال  األعــمــال  ســيــدة  بــدايــات 
لألزياء  المعرض اشتمل على عرض  بأن 
ــون شــــو” ومــجــمــوعــة مـــن ورش  ــاشــ “فــ
العطور؛  مجال  فــي  المتخصصة  العمل 

بهدف التعريف بمجموعة من المصممين 
األزياء،  قطاع  في  المميزين  والعارضين 
ــعــطــور، وتــبــادل  الــتــصــمــيــم، الــمــوضــة وال
الخبرات مع الدول المشاركة، مؤكدة أن 
قطاع األزياء والتصميم إحدى القطاعات 
توفر  أن  يمكن  التي  الرائدة  االقتصادية 
البحريني.  للشباب  ممتازة  عمل  فــرص 
الحضور  على  باإلقبال  جمال  ــادت  وأشـ

في المعرض مؤكدة أنه فاق توقعاتها.
يذكر أن شركة بدايات اشتهرت بتنظيم 
ــوة والـــشـــوكـــوالتـــة” في  ــهـ ــقـ مـــعـــرض “الـ
وحقق  عدة  سنوات  مــدار  على  البحرين 
الشركة  وذلــك  بدايته  منذ  متميزا  نجاح 
معرض  االستقبال  االســتــعــداد  أتــم  على 
الشوكوالتة والقهوة المحدد انطالقة في 

ديسمبر المقبل.

الوكيل  للسيارات  المؤيد  أطلقت 
ــكــون هـــذا  ــن ــي الـــحـــصـــري لـــشـــركـــة ل
األسبوع سيارة نوتيلوس الجديدة 
ــدث طــرازاتــهــا في  أحـ تعتبر  الــتــي 
المتعددة  الرياضية  ســيــارات  فئة 
الـــفـــاخـــرة   SUV ــتــــخــــدامــــات  االســ

ومتوسطة الحجم. 
بخيارات  الجديدة  السيارة  وتأتي 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــتـــوربـ مـــــن الــــمــــحــــركــــات الـ
التقنيات  مــن  متميزة  ومجموعة 
الحديثة القياسية لمساعدة السائق 

أثناء القيادة، من جميع الجوانب.

األميركي  السفير  االفتتاح  وحضر 
سيبريل  جوستين  الــبــحــريــن  لـــدى 
فريد  اإلدارة  رئيس مجلس  ونائب 
اإلدارة  مــجــلــس  وأعـــضـــاء  الــمــؤيــد 
المؤيد  وأمــل  المؤيد  خليل  يوسف 

ومحمد المؤيد ويوسف المؤيد. 
البارزة األخرى  وكانت الشخصيات 
التي حضرت أعضاء مجلس اإلدارة 
األميركية  النسائية  الــرابــطــة  فــي 
األميركية  التجارة  وغرفه   ،)AWA(
وسائط  في  وأعــضــاء   ،)AMCAM(

االعالم.

لينكون ُتطلق “نوتيلوس” في البحرين

مشاركة نخبة 
من المصممين 
وخبراء العطور 

البحرينيين

جمال: تصميمات 
مميزة عكست ثقافة 

البحرين وخبرة الشركات 
في تصنيع العطور

ــا ــن ــدق ــن ــف ــي: إنــــجــــاز مــــشــــّرف ل ــكـ ــسـ ــوفـ ــدلـ ــانـ مـ

“جلف كورت - بيزنس باي” يفوز بـ “أفضل فندق جديد”

فــاز فندق  افتتاحه  عــام واحــد فقط من  بعد 
ــاي”، الــمــمــلــوك من  ــ “جــلــف كـــورت - بــيــزنــس ب
قبل مجموعة فنادق الخليج وأول مشاريعها 
العربية  اإلمـــارات  بــدولــة  الضيافة  فــي ســوق 
لعام  جديد”  فندق  “أفضل  بجائزة  المتحدة، 
2019، وذلك خالل حفل توزيع جوائز السفر 
العربية الذي أقيم الثالثاء الماضي في مدينة 

دبي.
حفلها  خــالل  العربية”  السفر  “جوائز  وتكرم   
السنوي المنظمات ذات الصلة بالسياحة والتي 
والضيافة  السفر  صناعة  نجاح  في  ساهمت 
الــجــوائــز على  األوســــط وتعتمد  الــشــرق  فــي 
التصويت عبر اإلنترنت من قبل صناع السفر. 
وقــد استلم مــديــر عــام فــنــدق “جــلــف كــورت 
ومدير  ماندلوفسكي  فولكر  بـــاي”  بيزنس   -
المبيعات والتسويق ميلفيل جراسياس نيابة 

عن إدارة المجموعة. 
الفندق  عــام  مــديــر  أعـــرب  المناسبة،  وبــهــذه   
فــولــكــر مــانــدلــوفــســكــي عـــن تــقــديــره لــجــوائــز 
السفر العربية وعن مدى فخره الستالم هذه 
الجائزة المميزة نيابة عن فندق “جلف كورت 
الخليج”  فــنــادق  و”مجموعة  بـــاي”  بيزنس   -
الحصول  لفندقنا  مــشــرف  إنــجــاز  “إنـــه  وقـــال 
على هذه الجائزة المرموقة بالرغم من كوننا 
حديثي النشأة ولقد أسفرت الجهود المستمرة 
لفريقنا ورؤيتنا لتقديم أعلى معايير الخدمة 

لزبائننا الكرام عن تحقيق هذا النجاح والتميز. 
مستوى  رفــع  على  التكريم  ذلــك  وسيحفزنا 
األداء، وفي الوقت نفسه ضمان وتعزيز رضا 

ضيوفنا”. 
واختتم ميلفيل جراسياس قائالً: “إنه لشرف 

رواد  مــع  الجوائز  برنامج  فــي  أشـــارك  أن  لــي 
دائما  النجاح  هذا  ويذكرنا  الضيافة.  صناعة 
بــأنــنــا نــحــتــاج إلـــى تــقــديــم الــمــزيــد بــاســتــمــرار 
هذا  فــي  شخص  ولكل  وعمالئنا  لمؤسساتنا 
المجال من أجل أن نكون دائًما في المقدمة”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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ــد ــال ــن خ ــ ــان ب ــمـ ــلـ ــيـــخ سـ ــشـ ــور الـ ــ ــض ــ بـــرعـــايـــة الـــشـــيـــخـــة مــــــروة وح

ستيفان دراغوليسكو

السفير األميركي يطلع على دور “كريدي مكس”
مسؤولة  ترافقه  سبريل  جاستن  السفيراألميركي  قــام 
األميركية  المتحدة  الواليات  - سفارة  اقتصادية  الشؤون 
“كريدي  لمقر  تعريفية  بــزيــارة  فــولــب،  تيوكسبيري  إيما 
مكس” الرئيس، حيث استقبلهم الرئيس التنفيذي للشركة 

يوسف ميرزا.
كــريــدي مكس في  ريـــادة شركة  عــن  المحادثات  وركـــزت 
السوق المحلي في مجال البطاقات والمدفوعات ودورها 
الفعال في تقديم أحدث حلول الدفع المبتكرة لعمالئها و 
الرواد  شركائها  مع  الوثيقة  عالقاتها  إلى  إضافة  تجارها، 

.”Mastercard“ و ”Visa“



سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة.

 يجب أن تبتعد عن الطريق أحياًنا. 

يجب أن تفكر في صحتك بشكل جدي. 

يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد.

ابتعد عن أكل الدهون ليال. 

لماذا ال تحاول مواجهة الموقف.
 

أنبه لألسرة، فهي بحاجة لك.

الطريق الطويل بداية كل شيء. 

اهتم بصحتك وقواك الذهنية جيدا.

شارك األصدقاء فرحة النجاح.

كن سائقا مثاليا وال تتهور في الشارع.

مشروع مالي كبير في طريقه إليك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 نوفمبر

 1911
فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة 
بشـــأن  خالفاتهمـــا  لتســـوية 
المصالـــح االســـتعمارية في كل 
من المغـــرب والكونغـــو، بحيث 
تعترف فرنسا بمصالح 
ألمانيا فـــي الكونغو 
ألمانيـــا  وتعتـــرف 
بمصالح فرنســـا في 

المغرب.

تعاقــدت النجمــة شــيرين عبدالوهاب مــع المنتج وليد 
منصور لتقديم عمل سينمائي، بعد غياب 16 سنة، كأول 

بطولة مطلقة لها في مجال السينما.
ويصنــف فيلم شــيرين الجديــد كأول عمل ســينمائي 

رومانســي غنائــي تشــويقي بالمعني الحقيقــي للفيلم 
االســتعراضي الموســيقي وجاري التعاقد مــع مخرج كبير. 

وعقب االســتقرار على مخرج العمل ســيتم تنفيذ تجارب أداء لعدد من نجوم 
الفن بمصر والعالم العربي.

كشــفت الفنانة الســورية ديما قندلفت عــن العالقة 
التي تجمعها بنجم مسلســل “الهيبــة” الفنان تيم 
حسن، بعد اختيارها لمشــاركته بطولة الجزء الرابع، 
وقالت قندلفت في تصريحات لبرنامج “ذا انسايدر”: 

“بحبه صديق، بحبه ممثل، بحبه نجم، بحبه كإنسان”، 
مع اإلشــارة إلى أنهما التقيا أوال على مقاعد الدراسة في 

المعهــد العالي للفنون المســرحية. وذكرت ديما أنهما عمال معا في وقت 
سابق من خالل مسلسل “ملوك الطوائف”.

قال الفنــان راغب عالمــة هناك نوعان مــن اإلعالميين. 
إعالمي وصحافي شريف أخالقه حميدة وتربيته شريفة 
ينتقدك؛ ألنه يغار عليــك ويريد األفضل لك وللمجتمع 
وللناس، تعتز بصداقته. وإعالمي جائع، ابتزازي مرتٍش 

كاذب، يكرهك ويحقد عليك؛ ألن قلبه أسود وال يتقبل أن 
يراك ناجحا، يســتغل منبره؛ ليرمي عليك إشاعات ليشفي 

حقده.. تجاهله. وردا على ســؤال “مين قصدك فيك تســمي” رد: “عم بحكي 
بشكل عام.. من الثمانينات وأنا أتعرض لهذا الصنف من الحقودين.

راغب ينتقدعالقة ديماشيرين والسينما
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أعلنـــت جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون 
بالدمام مساء أمس وعبر مواقعها 
الرســـمية عن إطالق اســـم )الفنان 
علـــى  الجوهـــر(  عبـــادي  الدكتـــور 
مهرجـــان  مـــن  األولـــى  الـــدورة 
وتريـــات الموســـيقي والمتخصص 
فـــي العـــزف علـــى اآلالت الوترية، 
والتي حددت في مجاالت )العود، 
الكمان، التشيللو، القانون، الجيتار، 
الربابة(، والذي يعد األول من نوعه 
فـــي الخليـــج العربي، التـــي أعلنت 
عنهـــا الجمعيـــة قبل أشـــهر، وتهتم 
وتكـــرم  والمواهـــب  بالموســـيقى 

موســـيقييها مـــن خـــالل المهرجان 
الفني الثقافي التنافســـي، والمقرر 

اقامته ٢١ نوفمبر٢٠١٩.
ويعـــد الفنـــان الموســـيقار عبـــادي 
الجوهـــر مـــن أهـــم الملحنيـــن فـــي 
الوطـــن العربـــي والعازفيـــن علـــى 
آلة العـــود في العالم، بدأ مســـيرته 
الفنيـــة مـــن عقـــود، لـــه معزوفـــات 
ســـن  فـــي  بالعـــزف  بـــدأ  شـــهيرة، 
مبكرة، مثل الوطن في مناســـبات 
وحصـــل  كثيـــرة،  وفنيـــة  ثقافيـــه 
على العديد مـــن األلقاب والجوائز 

واألوسمة.

فنون الدمام تكرم الجوهر في مهرجان وتريات

 1922
 اإلنجليزي في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف قبر توت عنخ آمون.

 1952
دوايت أيزنهاور يفوز في انتخابات الرئاسة األميركية.

 1956
القوات اإلسرائيلية تصل إلى قناة السويس وذلك أثناء العدوان الثالثي على مصر.

 1978
 الدبابات تفتح النار على الطالب المتظاهرين ضد الشاه محمد رضا بهلوي.

 1995
اغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابين على يد يهودي المتطرف.

انتهت الفنانة وفاء عامر 
من تصوير مشاهدها في 
فيلم “شريط 6”، إذ تظهر 

خالل أحداث الفيلم ضيفة 
شرف، والفيلم إخراج 
محمد سالمة، وتأليف 

محمود حمدان.

األذواق جــمــيــع  تــلــبــي  الــعــالــمــيــة  ــام  ــ األفـ مـــن  ــة  ــاق ب

“البحرين للسينما” يطلق برنامج نوفمبر

جولة في المنامة القديمة.. ضمن فعاليات “الخامسة بتوقيت الباب”

للســـينما  البحريـــن  نـــادي  أصـــدر 
برنامجه لشهر نوفمبر متضمنا باقة 
من األفالم العالميـــة تلبي مختلف 
نوفمبـــر   6 فبتاريـــخ  االذواق، 
يعرض الفيلـــم اليومانـــي “إنجلترا 
بنانتلـــس  للمخـــرج  الصغيـــرة” 
 2013 إنتـــاج  ومـــن  فيلجـــورس 
قصـــة  وتـــدور  ســـاعاتان.  ومدتـــه 
الفيلـــم حول شـــقيقتين يونانيتين 
تكتشـــفان أنهمـــا وقعتـــا فـــي حب 
الرجل ذاته، فهل ستحافظان على 
الحـــب أم األخـــوة. أمـــا بتاريخ 13 
نوفمبر ســـيعرض الفيلم الفرنســـي 
األلماني المشـــترك “عبـــور” للمخرج 
إنتـــاج  ومـــن  بيتـــزول  كريســـن 
2018 ومدتـــه ســـاعة و40 دقيقـــة 
وتـــدور قصته حـــول رجل يقع في 
حـــب زوجـــة المؤلـــف الميـــت الذي 
ينتحل هويته.وبتاريخ 20 نوفمبر 
سيعرض الفيلم المغربي السويدي 
الفرنســـي  األلمانـــي  الدانماركـــي 
المشـــترك “حـــادث النيـــل هلتـــوت“ 
للمخـــرج نيـــرك صالح ومـــن إنتاج 

2017 ومدتـــه ســـاعة و40 دقيقـــة 
وتدور قصته حول ضابط شـــرطة 
مصـــري يتحـــرى في قضيـــة مقتل 
بـــدت فـــي البدايـــة  فاتنـــة والتـــي 
أنهـــا جريمـــة عادية لكنهـــا تتحول 

تدريجيا ألى جريمة معقدة.
نوفمبـــر  شـــهر  برنامـــج  ويختتـــم 
بعرض الفيلم االســـتوني الروســـي 
“ثمـــار  المشـــترك  الجورجـــي 

 ” ســـفي ليو ا
للمخرج زازا ومدته ســـاعة ونصف 
ومـــن إنتـــاج 2013، وتـــدور قصته 
حـــول رجـــل اســـتوني مســـن يهتم 
بجندييـــن جريحين مـــن الجانبين 
المتعارضين في حرب التسعينات 

في جورجيا. 
وتبـــدأ جميـــع العـــروض فـــي تمام 
مـــن مســـاء كل  الســـابعة  الســـاعة 

أربعاء بمقر النادي بالجفير. 
يذكـــر أن نـــادي البحريـــن للســـينما 
قـــد أعلـــن قبل أيـــام عن فتـــح باب 
التســـجيل للمشـــاركة فـــي الـــدورة 
البحريـــن  مهرجـــان  مـــن  األولـــى 
الســـينمائي الذي ينطلق في الفترة 

من 4 ولغاية 8 مارس 2020.

المنامـــة”  “حكايـــة  فريـــق  نظـــم 
بالتعاون مع هيئـــة البحرين للثقافة 
واآلثـــار جولـــة فـــي ســـوق المنامـــة 
القديمـــة ضمـــن فعاليـــة “الخامســـة 
الخميـــس  يـــوم  البـــاب”  بتوقيـــت 
الموافق 31 أكتوبر 2019 وتضمنت 
الجولـــة على عدة محطات تضمنت 
لقـــاءات مع تجار من الســـوق حكى 
عـــن  منهـــم قصصـــا وحكايـــات  كل 
ســـوق المنامـــة، وتفاصيـــل للمالمح 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التـــي تميـــز األســـواق القديمـــة فـــي 
إلـــى  إضافـــة  المنامـــة،  العاصمـــة 
المطويـــات  وتوزيـــع  المســـابقات 

التعريفية التي دشنها فريق حكاية 
المنامة بمناسبة الجولة. 

يذكـــر أن الخامســـة بتوقيـــت الباب 
هي نشاط أســـبوعي يقدم فعاليات 

متنوعـــة عند الخامســـة من مســـاء 
كل يـــوم خميـــس فـــي منطقـــة باب 
البحرين، تحاكـــي القيمة التاريخية 
وتســـتهدف مختلف الفئات العمرية 

مـــن خـــالل مـــا توفـــره من مســـاحة 
الفنيـــة  األمســـيات  عبـــر  لإلبـــداع 
والجـــوالت  التعليميـــة  والـــورش 

التثقيفية.
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لوكس يستعيد قراءة التراث العربي اإلسالمي في مركز الشيخ إبراهيم
بـــن  إبراهيـــم  الشـــيخ  مركـــز  يســـتضيف 
والبحـــوث،  للثقافـــة  خليفـــة  آل  محمـــد 
الباحـــث واألكاديمـــي عبـــد هللا لوكـــس في 
محاضـــرة عنوانهـــا “إعـــادة قـــراءة التـــراث 
العربـــي اإلســـامي فـــي كل المجـــاالت بمـــا 
فيهـــا العلـــوم والفنـــون والثقافـــة والتاريـــخ 
باإلضافـــة إلـــى الديـــن”، يناقـــش فـــي هـــذا 
الضوء دراســـات المستشـــرقين فـــي العصر 
الحديـــث والمؤرخيـــن القدمـــاء، إلى جانب 
التاريـــخ  حـــول  الكتـــب  صياغـــة  إعـــادة 
والتراث العربي وترجمتها إلى لغات أخرى، 

كاإلنجليزية والصينية.
يكـــون ذلـــك، فـــي إطـــار الموســـم الثقافـــي 
“وبـــي أمل يأتي ويذهب ولكـــن لن أودعه”، 
اليوم اإلثنين 4 نوفمبر 2019، عند الســـاعة 

الثامنة مساًء، في مقر المركز.
يذكر أن األمريكي عبدهللا ريتشارد لوكس، 
درس التاريـــخ والفـــن، إضافـــة إلـــى تاريـــخ 
جامعـــة  مـــن  وتخـــرج  والعربيـــة،  اإلســـام 
كولومبيـــا في الواليات المتحدة األمريكية. 
بـــدأ اهتمامـــه بالعالمين العربي واإلســـامي 
في سنوات التســـعينات من القرن الماضي، 

حيـــث دخل اإلســـام ســـنة )1992م(، قضى 
بيـــروت شـــغل خالهـــا  فـــي  لوكـــس فتـــرة 
منصـــب المديـــر التنفيـــذي لمجلـــة “شـــؤون 
عربيـــة معاصـــرة”، التـــي كان يصدرها مركز 
دراسات الوحدة العربية، ثم مديرا للترجمة 
فـــي المركز نفســـه، حيث عمـــل على ترجمة 
كتـــب ومجـــات المركـــز مـــن العربيـــة إلـــى 

اإلنجليزية

اللغـــة  لتعليـــم  مـــواد  علـــى تطويـــر  ســـاعد 
العربيـــة لغيـــر الناطقيـــن بها. ترجـــم العديد 
مـــن المقـــاالت وعـــدد مـــن الكتـــب، يشـــغل 
حاليا منصب أســـتاذ مساعد في قسم اللغة 

العربية في جامعة زايد بدبي.
يجدر بالذكر أن شهر نوفمبر يحمل كسابقه 
العديـــد من المحاضرات واألنشـــطة بالمركز  
منها أمسية شعرية يوم 11 نوفمبر للشاعرة 

المغربية فدوى الزّياني التي صدر لها شعًرا: 
“خريـــف أزرق”، 2014. مجموعـــة “إيماءات 
شعرية” 2014 “أسبق النهر بخطوة “، 2015 
“خدعـــة النـــور فـــي آخـــر الممـــر”، 2017 كما 
نشـــرت نصوصهـــا الشـــعرية علـــى صفحات 
كثير مـــن المجات والجرائـــد العربية منها: 
جريـــدة االتحـــاد االشـــتراكي، مجلة اآلداب 
المصرية، صحيفة السفير اللبنانية وغيرها. 
ويـــوم 11 نوفمبـــر أيضـــًا ســـيفتتح معرض 
ســـيرن الـــذي ســـبق واســـتقبلته عمـــارة بـــن 
مطـــر هذه المـــرة في الكويـــت “مبنى فايزة 
الخرافي” وذلك بالتعاون بين مركز الشـــيخ 
لألبحـــاث  األوروبيـــة  والمنظمـــة  إبراهيـــم 
النووية ســـيرن ومؤسســـة الكويـــت للتقدم 
العلمي وجامعة الكويت، ويستمر لغاية 18 

يناير القادم.

مدرب الغوص البلوشي: أحلم بالغوص في بحار المكسيك والمحيطات
ــد ــ ــدي ــ ــم كـــــــل مـــــــا هـــــــو ج ــ ــل ــ ــع ــ ــت ــ ــي ل ــ ــبـ ــ ــل كــــبــــيــــر فـــــــي حـ ــ ــضـ ــ لــــــوالــــــدتــــــي فـ

الطموح هو أول خطوة للنجاح، تليها األفعال وعند تحقيق هدف يبرز هدف آخر وطموح جديد، ولتحقيقه ستواجه صعوبات ومشقات قد تحول 
دون تحقيق هدفك، ولكن لذة النجاح تنســيك ما مررت به لتعيش لحظة الفوز. هذا ما التمســناه في لقائنا مع محمد عبدهللا البلوشــي، والبلوشــي 
موظــف فــي شــركة دلمــا ماريــن، يعمل مدرًبــا للغوص ومدرب قبطان بحري متقدم. بــدأت قصته مع البحر والغوص قبل 22 ســنة، حيث بدأ رحلته 
كهــاٍو ومرافــق لوالــده فــي رحالتــه البحرية، ثــم حولها مهنٍة احترفها حتى تمكن منهــا وعلمها ولم يكتِف بالغوص، بل تعلــم قيادة القوارب وحصل 

على الرخص التي تتيح له ممارسة هذا النشاط وتعليمه. كرس ولم تقف طموحه إلى هذا الحد.  وفي ما يلي نص الحوار:

كيف بدأت مسيرتك وشغفك بالغوص؟ «

كانـــت خبـــرة والـــدي فـــي البحـــر بالصيـــد 
والماحة والغوص، وكان لحرص والدتي 
علـــى تعلمـــي مهـــارات وهوايـــات جديدة 
دور فـــي بدء مســـيرتي في الغـــوص. بدأ 
هذا الشـــغف في العام 1997 كنت أعيش 
آنـــذاك في جدة قريبا من شـــواطئ البحر 
األحمـــر وخـــال إجـــازة الصيـــف، حيـــث 
رافقـــت والـــدي فـــي رحلـــة مـــن رحـــات 
الغـــوص، وكانـــت أول مـــرة أشـــاهد فيهـــا 
جمـــال البيئة البحرية، ومـــن تلك اللحظة 
أحببـــت الغـــوص وحرصـــت علـــى شـــغل 

وقت فراغي فيه.

كيف وجهت اهتمامك المهني إلى  «
الغوص؟

شـــغفي  أن  إال  الحقـــوق،  دراســـتي  رغـــم 
بالغـــوص كان أكبـــر. بـــدأ ذلـــك فـــي العـــام 
الغـــواص  بـــدورة  التحاقـــي  أثنـــاء   2004
علـــى  القـــدرة  لـــدي  عـــززت  إذ  المنقـــذ، 
االهتمـــام باألشـــخاص وإنقاذهـــم ســـواء 
فـــوق أو تحـــت المـــاء، ممـــا دفعنـــي إلـــى 
عـــام  وبعـــد  كمهنـــة.  الغـــوص  احتـــراف 
التحقـــت بدورة مرشـــد الغـــوص، وخال 
فترة الدورة تذوقـــت لذة التعب والكفاح 
والتضحيات لتحقيق الطموح واألهداف. 
وقبل عملي في شركة دلما مارين كمدرب 
غـــوص عملـــت مراقًبـــا لألمن حتـــى العام 

.2014

حدثنا عن خبرتك في تدريب الغوص؟ «

بدأت التدريب منذ 2016، أرسلتني شركة 
دلمـــا مارين ألصبح مـــدرب غوص معتمد 
من منظمـــة PADI )اتحاد مدربي الغوص 
المحترفيـــن( ألنقل هـــذه المعرفة لوطني. 
وحتـــى اليـــوم دربـــت 450 غواًصـــا علـــى 
مختلـــف مهـــارات ومســـتويات الغـــوص. 
وأكثـــر الـــدورات طلًبـــا هـــي دورة الميـــاه 

ألي  خطـــوة  أول  إذتعتبـــر  المفتوحـــة، 
غـــواص. إضافـــة إلـــى ذلـــك، نجحـــت في 
تخريج 25 مرشد غوص خال 3 سنوات 

من تدريبي للغوص.

ما رخص التدريب التي تحملها؟ «

 PADI 10 رخـــص معتمـــدة مـــن منظمـــة
للغـــوص ومنظمـــة RYA لتعليـــم الماحـــة 
كبيـــر  غـــواص  مـــدرب  منهـــا:  البحريـــة، 
الغواصيـــن، ومـــدرب تخصصـــي أعمـــاق، 
ماحـــة، بحـــث وانتشـــال، حطـــام، صيـــد 
اللؤلـــؤ التـــي أحملهـــا من بين 4 أشـــخاص 
في البحرين وفي العالم. أما بالنســـبة إلى 
رخص RYA، فأحمل رخص مدرب قبطان 
بحـــري متقـــدم معـــززة لإلبحـــار التجاري، 

مدرب اســـعافات أولية، وأسعى للحصول 
على ما هو أعلى في هذا المجال.

ما الذي دفعك لتصبح مدرب قبطان  «
بحريا؟

بســـبب توســـع عمـــل شـــركة دلمـــا ماريـــن 
بافتتاحهـــا أول تاكســـي بحري في مملكة 
البحريـــن، إذ تتطلـــب قيادتـــه فـــي الليـــل 
القـــارب  قيـــادة  مـــن  الثانـــي  المســـتوى 
أرســـلتني  وبالتالـــي  تجاريـــة.  برخصـــة 
إلـــى  الموظفيـــن  الشـــركة مـــع عـــدد مـــن 
الخـــارج لتعلم دورة تمكننـــا من الحصول 
على الرخصة بعد الحصول على الرخصة 
ومزاولـــة العمـــل، أتتنا فكـــرة تقديم دورة 
تدريـــب القبطـــان البحـــري فـــي الشـــركة،؛ 
لـــذا ســـافرت إلـــى الخارج للحصـــول على 

رخصة التدريب.

ما طبيعة الدورات التي  «
تقدمها؟ وكيف يستفيد المتدرب من 

الدورات؟

غـــوص  دورة   12 المركـــز  يوفـــر 
وقبطان بحري متقدم، ومنها: دورة 
غـــواص الميـــاه المفتوحـــة، دورة غـــواص 
الميـــاه المفتوحـــة المتقـــدم، دورة غواص 
اإلنقـــاذ، وتتضمـــن الـــدورة جانًبـــا نظرًيـــا 
يمتحن عليه المتـــدرب، وجانبا عمليا في 
المســـبح والبحـــر به عـــدد من الغطســـات 
بحســـب نوع الدورة يتخرج المتدرب من 
الدورة وهو ملـــم بكيفية الغوص بطريقة 
آمنـــة واحترافيـــة، مـــع إجـــادة التصـــرف 
فـــي أوقـــات الطـــوارئ. كما تمهد لـــه تعلم 
مســـتويات أعلـــى، وتفتـــح له بـــاب الرزق 
أو  المتخصصـــة  الشـــركات  فـــي  بالعمـــل 

العمل الحر.

من الشخص الذي ألهمك؟ «

ورثـــت حـــب البحـــر مـــن والـــدي عبـــدهللا 
مولًعـــا  كان  إذ  هللا-  -رحمـــه  البلوشـــي 
بحـــب البحر والغـــوص وقيـــادة القوارب، 
ولوالدتـــي فضل كبيـــر في حبي لتعلم كل 

مـــا هـــو جديد، واألســـتاذ عبدهللا 
الدوســـري، صاحـــب شـــركة دلمـــا 
موظفيـــه  فـــي  لثقتـــه  ماريـــن 

وتوجيههـــم، ودوره في تطويـــر مهاراتي 
وقدراتي. 

 
ما المغاصات التي غصت بها؟ وأين  «

تحلم أن تغوص؟

غصت في مياه الخليج العربي، الشرقية، 
عمـــان، البحر األحمر، شـــرم الشـــيخ، ينبع 
وجـــدة، مغاصي المفضل هـــو بوينغ 747؛ 
ألنهـــا مشـــروع وطنـــي أكبـــر طائـــرة تقـــع 
تحـــت المـــاء فـــي العالـــم، ويعتبـــر متنـــزه 
غـــوص فريـــد مـــن نوعـــه ويحتـــوي علـــى 
مناظـــر جميلـــة ورائعة. والمغـــاص الثاني 
هـــو بولثامة، وتعتبر مـــن أقدم المغاصات 
البحريـــة ومـــن أفضـــل وأكبـــر المحميـــات 
بحـــار  فـــي  أغـــوص  أن  أحلـــم  البحريـــة 
المكســـيك والمحيطات مع أسماك القرش 

دون حواجز وقيود.

ما المخاطر التي تواجه البيئة البحرية  «
في البحرين؟

نواجـــه الكثير من المشـــكات فـــي بحرنا، 
وأهمهـــا الملوثات والمـــواد التي تلقى في 
البحر مثل المواد الباســـتيكية واألكياس 

وعلب وقوارير.
 

برأيك كيف يمكن حماية البيئة البحرية؟ «

بأهميـــة  والهـــواة  البحاريـــن  توعيـــة 
الحفـــاظ على البيئـــة البحرية وعدم رمي 

المخلفات.

إلى أين تتجه طموحاتك بعد الغوص؟ «

أطمـــح فـــي الحصـــول علـــى المزيـــد مـــن 
حتـــى  PADI؛  مـــن  التدريبيـــة  الرخـــص 
أصـــل لمرحلة مـــدرب المدربين، وأســـعى 
للحصول على المزيد من رخص التدريب 

.RYA من منظمة
حوار: حمدة بوعركي

 طالبة إعالم بجامعة البحرين

تصوير: مريم جمعة

قررت كايتي بيري أن تحتفل ببداية عام جديد من حياتها مع خطيبها  «
أورالندو بلوم في مصر واستمتعت بنهر النيل واألهرامات في 

الصحراء، حيث ركبت الجمل ونشرت صور من رحلتها على حسابها 
الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي، وعلقت متأثرة بما كان 

يقوله المصريون القدامى: كانت أمي تناديني بريشة منذ أن كنت 
طفلة صغيرة، وكنت أريد أن أكون خفيفة مثلما قيل لي. هذا هو 

عامي الـ 35.
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أسباب كثيرة تدفع المدخنين إلى اإلقالع 
عــن هــذه العــادة، إال أن العلمــاء أضافــوا 
أخيــرا، ســببا جديدا قد يدعــو البعض إلى 

ترك السجائر.
وخلــص باحثــون فــي جامعــة بريســتول 
البريطانيــة، فــي دراســة جديــدة، إلــى أن 
التدخين بشراهة يمكن أن يسرع في غزو 
حســبما  المدخنيــن،  لوجــوه  الشــيخوخة 

أوردت مجلة “نيوزويك” األميركية.
وقــال فريــق الباحثيــن إنــه تتبــع بيانــات 
نحو نصف مليون شــخص من المشاركين 
 1800 فحــص  أجــل  مــن  المتطوعيــن، 
ســمة لديهــم، بغيــة معرفــة مــدى تأثرهــا 

بالتدخين.
وأوضــح الباحثون أن التدخين يؤثر على 

مظهر اإلنسان، وال سيما وجهه.

قــاد شــغف شــاب أميركي فــي البحث عن 
أصولــه إلــى تعرفــه علــى أكثر مــن 20 أخا 
وأخــت له من نســاء مختلفــات أنجبن بعد 
حصولهن على “اللقاحات الالزمة” من بنك 

الحيوانات المنوية. 
الشــاب،  أن  ســي”  بــي  “إن  قنــاة  وذكــرت 
رايــان كراميــر، الذي كان يفتقــد إلى األب، 
طفولتــه  منــذ  كبيــر  اهتمــام  لديــه  ظهــر 

بالتعــرف علــى أصولــه، وأرســل طلبــا إلــى 
“بنــك الحيوانــات المنويــة” وهــو فــي ســن 
تعــرف  أبــاه،  يعــرف  أن  وقبــل  الثامنــة، 
كراميــر علــى عــدد مــن إخوتــه وأخواتــه 
الذين بلغ عددهم حتى اآلن 20 فردا، بعد 

تحليل ومطابقة الحمض النووي لهم.
كذلــك تعرف كراميــر في وقت الحق على 

أبيه وبقي على تواصل معه.

شاب يكتشف أن له 20 أخا وأختا من أب بيولوجيالتدخين و“شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر

نماذج من إبداعات أماتو خالل عرض لألزياء في دبي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

انتزعت الشابة الهندية، ساندرا سومان، المركز األول في مسابقة 
الجمال Miss CosmoWorld التي عقدت مؤخرا في ماليزيا. 

وهنــأ الموقع الرســمي للمســابقة 
“إنســتغرام”  علــى  فــي صفحتــه 
فوزهــا  علــى  الشــابة  الحســناء 
باللقب، وأشــار إلى أن المســابقة 
هــذا العــام جمعــت ممثــالت عــن 
األول  المركــز  وكان  دولــة،   24
مــن نصيــب ســاندرا، أمــا مركــز 
الوصيفــة األولى فقــد ذهب إلى 
شين تشين من كوريا الجنوبية، 
فكانــت  الثانيــة  والوصيفــة 

جيسسا ماي من الفلبين.
وســتحصل الفائزة في المسابقة 

نقديــة  جائــزة  علــى  العــام  هــذا 
وتذكــرة ســفر إلــى إيطاليــا، كمــا 
ســتوقع عقــودا مــع واحــدة مــن 

أهم دور األزياء في ماليزيا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مســابقة 
ميس كوزمو وورد هي مســابقة 
دولية للجمال تعقد كل سنة في 
كوااللمبــور  الماليزيــة  العاصمــة 
منذ عام 2015، وتراعي شــروط 
منهــا  معاييــر  عــدة  المســابقة 
المظهر العام والمستوى الثقافي 

والتعليمي.

حسناء هندية تفوز بلقب ملكة جمال كوزمو وورد

تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي 
مقطــع فيديــو طريــف لدجاجــة تبيــض بيضــة 
مــن دون قشــرتها. وجــاء فــي التعليــق علــى 
مقطع الفيديو الذي نشــر على موقع “ريديت”، 
“دجاجــة تبــرز بيضة مــن دون قشــرتها، قامت 
أختــي بالتقــاط الفيديــو بشــكل مفاجــئ علــى 

كاميرتها”.
ثــم كتــب أحدهــم فــي التعليقــات: عــادة هــذا 

يعني أن هناك نقص في الكالسيوم.
وأضــاف آخــر: يمكنــك إطعــام الدجاج بقشــرة 

قديمة للبيض للحفاظ على مســتوى الكالســيوم. وعلق المســتخدم سانشاين: عليك 
إضافة قشرة المحار إلى طعامها، ويمكن أن تجد قشر المحار المكسر في أي متجر 
لغذاء الحيوانات. وكتب هاي كاليبر ميتش: ربما تكون الدجاجة يافعة، فمن الشائع 

جدا أن تبيض الدجاجة في سن مبكرة بيض من دون القشرة.

دجاجة تبيض بيضة من دون قشرتها

دراسة حديثة تثبت دور التدخين في شيخوخة الوجه
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