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جاللة الملك لدى تفضله برعاية “مهرجان البحرين أواًل” 

 المنامة - بنا

تــفــضـــــل عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة 
فشمل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
“مهرجان  أمــس،  عصر  الكريمة،  برعايته 
الثانية عشرة  نسخته  أوالً” في  البحرين 
للعام 2019، والذي نظمته وزارة التربية 
والتعليم باستاد البحرين الوطني، والذي 
 100 بمرور  لاحتفال  العام  هذا  خصص 
عام على بدء التعليم النظامي الحكومي 

في مملكة البحرين.
جالة  وجهها  التي  السامية  الكلمة  وفي 
العاهل ، قال جالته “من منطلق اعتزازنا 
رسالة  حمل  مــن  كــل  بــإســهــامــات  الكبير 
رجــالــنــا ونسائنا  مــن  الــســامــيــة  الــتــعــلــيــم 
الكرام، فقد وجهنا بتوثيق شامل لمسيرة 
التعليم الوطنية تخليدًا لذكراها المئوية، 
من  جعلت  عزيزة،  تاريخية  ذكــرى  فهي 

بادنا مركزًا لإلشعاع الحضاري، والتنوير 
ــي، وصــــوالً  ــدنـ ــمـ ــاء الـ ــنـ ــبـ الـــمـــعـــرفـــي، والـ
لنموذجنا الوطني الحي، بتراثه اإلنساني 
العريق، وبقدرته على العمل واالنتاج في 

كافة المجاالت”. 
األمــر  وبمناسبة  مــتــصــل،  صعيد  وعــلــى 
صاحب  ــبــاد  ال لــعــاهــل  الــســامــي  الملكي 
ــــن عــيــســى آل  الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد ب
التعليم  لمسيرة  الشامل  بالتوثيق  خليفة 
فقد  المئوية،  لذكراها  تخليدا  الوطنية، 
أعــــرب وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــاجــد 
النعيمي عن خالص الشكر وفائق التقدير 
لجالته الكريم على هذا التوجيه الملكي 
الجهود  تخليد  في  يسهم  الــذي  السامي 
التعليم  مـــن  عـــام  مــائــة  عــبــر  ــة  ــمــبــذول ال

النظامي الحكومي.

أشاد بإسهاماتها في الوصول إلى نموذجنا الوطني الحي بتراثه اإلنساني العريق

جاللة الملك يوجه بتوثيق شامل لمسيرة التعليم تخليدا لمئويتها
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“األهلّي المّتحد” األفضل بالبحرين والكويت ومصر
المنامة - األهلّي المّتحد

ــّي  ــ ــل ــك األهــ ــنـ ــبـ ــد الـ ــصـ حـ
رفيعة  جــوائــز   3 المّتحد 
ــز الــخــدمــات  ضــمــن جــوائ
ــة  ــاّصـ ــخـ ــة الـ ــّيـ ــرفـ ــصـ ــمـ الـ
من   2019 لعام  العالمّية 
“أفضل  كـ  اختياره  خال 
بنك في قطاع الخدمات 
ــة  ــاّصـ ــخـ ــة الـ ــّيـ ــرفـ ــصـ ــمـ الـ
فــي الــبــحــريــن والــكــويــت 

ومصر”.

ABC المنطقة الدبلوماسية - بنك

بـــلـــغـــت األربـــــــــاح 
الـــــــــصـــــــــافـــــــــيـــــــــة 
العائدة  الــمــوحــدة 
إلــــــــى مـــســـاهـــمـــي 
مـــجـــمـــوعـــة بــنــك 
ــة  ــركـ ــشـ )الـ  ABC

األم(، لألشهر التسعة األولى من هذا 
العام 161 مليون دوالر.

161 مليون دوالر 
 ”ABC“ أرباح

في 9 أشهر

مبيعات مشاريع “الخارطة” بـ “العقار”
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المنامة - المجلس األعلى للبيئة

أكد الممثل الشخصي لجالة الملك، 
سمو  للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس 
خليفة  آل  حمد  بن  عبدهللا  الشيخ 
إنجازا  حققت  البحرين  مملكة  أن 
اللجنة  بــعــضــويــة  ــفــوزهــا  ب جـــديـــدا 
التنفيذية في بروتوكول مونتريال، 
جديدا  مــؤشــرا  الــفــوز  يعتبر  حيث 
في  الـــفـــاعـــل  ــحــريــن  ــب ال دور  ــى  عــل
وتأكيدا  الــدولــيــة،  البيئية  القضايا 

الطيبة  وسمعتها  الملموس  لدورها 
المكاسب  تحقيق  في  واستمرارها 
المحافل  جــمــيــع  فــي  ــازات  ــجــ ــ واإلن
والــمــيــاديــن الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
ــتــوجــيــهــات  ــفــضــل ال والــــدولــــيــــة، ب
الــســامــيــة لــعــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك الوالد حمد بن عيسى 
هو  الــجــديــد  ــفــوز  ال وأن  خليفة،  آل 

الثالث على التوالي في عامين.

البحرين تفوز للمرة الثالثة 
بعضوية “بروتوكول مونتريال”
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مليون دينار
600

باربار يدشن مشواره بالبطولة اآلسيوية اليوممعظم أعمال السينما سطحيةمقتل متظاهرين في كربالءبداية موسم الرحالت البحريةإيقاف طبيب أسنان 6 أشهر
قضت المحكمة الكبرى المدنية األولى  «

)الدائرة اإلدارية( برفض دعوى كان 
قد تقدم بها طبيب مختصما الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية )نهرا(، التي كانت أصدرت 

قرارا بوقفه عن العمل 6 شهور بعدما 
تسبب بمضاعفات لمريضة.

شهد ميناء خليفة بن سلمان  «
الذي تشّغله شركة إي بي إم 

تيرمينالز البحرين، بداية موسم 
الرحالت البحرية 2019-2020، 

إذ رست أول سفينة لهذا العام، 
Mein Schiff 5، وعلى متنها 2351 

راكًبا في الميناء.

لقي متظاهران عراقيان مصرعهما  «
في اشتباكات وقعت في مدينة كربالء، 

أمس، فيما شهد جسر في العاصمة 
عمليات كر وفر بين المتظاهرين 

والقوات األمنية، في الوقت الذي نّددت 
السفارة األميركية في بغداد بقتل 

وخطف المحتجين العزل.

قالت لفنانة أروى جودة في  «
حوار مع الصحفيين إنها 

“تغيبت عن السينما بسبب 
أن معظم األعمال التي 

كانت تعرض علي سطحية 
وغير مناسبة لشخصيتي 

الخاصة”.

يدشن فريق باربار اليوم )الخميس( مشواره  «
في البطولة اآلسيوية 22 لألندية أبطال 

الدوري لكرة اليد بكوريا الجنوبية 
بمواجهة فريق الوحدة السعودية 

وذلك في تمام الساعة 9.30 صباحا 
بتوقيت مملكة البحرين والمباراة 

منقولة على قنوات الكاس الرياضية.

 الشيخ محمد بن خليفة مفتتحا المعرض



تفضــــل عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة فشـــمل برعايته 
الكريمـــة، عصـــر أمـــس، “مهرجـــان البحريـــن 
أوالً” في نســـخته الثانية عشرة للعام 2019، 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  نظمتـــه  والـــذي 
باســـتاد البحريـــن الوطنـــي، والـــذي خصـــص 
هـــذا العـــام لالحتفال بمـــرور 100 عـــام على 
بـــدء التعليم النظامي الحكومـــي في مملكة 
البحرين.ولـــدى وصول موكـــب جاللة الملك 
كان في االســـتقبال وزيـــر التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي، والذي قـــدم لجاللته وزراء 
التربيـــة والتعليـــم بالدول العربية الشـــقيقة، 
لعـــدد مـــن المنظمـــات  العاميـــن  والمديريـــن 
التربويـــة اإلقليميـــة والدوليـــة، إضافـــًة إلـــى 
والذيـــن  العربيـــة،  الـــدول  لجامعـــة  ممثـــٍل 
يحضـــرون هـــذا المهرجـــان الوطنـــي بدعوة 
كريمـــة من جاللته، للمشـــاركة في احتفاالت 

المملكة بمئوية التعليم.
والهتـــاف  بالترحيـــب  جاللتـــه  قوبـــل  وقـــد 
من قبـــل الطلبة المشـــاركين فـــي المهرجان، 
والذيـــن تجـــاوزت أعدادهـــم 30 ألـــف طالٍب 

وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة.
وبـــدأ االحتفـــال بالســـالم الملكـــي، ثـــم ألقى 
عبـــدهللا  الطالـــب  وهـــم  الحفـــل  عرفـــاء 
عيســـى  مدينـــة  مدرســـة  مـــن  عبدالجليـــل 
الثانويـــة للبنين، وهو مـــن ذوي االحتياجات 
الخاصـــة المدمجيـــن بالمـــدارس الحكومية، 
والطالبتان بلقيس العوضي، وآمنة بوسميط 
للبنـــات،  الثانويـــة  مـــن مدرســـة االســـتقالل 
والطالـــب جاســـم محمـــد جمعة من مدرســـة 
رتـــاج  للبنيـــن، والطالبـــة  الثانويـــة  التعـــاون 
العباســـي من مدرســـة الحد الثانوية للبنات، 

كلمة قالوا فيها: 

“حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
المفـــدى  البـــالد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
حفظه هللا ورعاه، يشـــرفنا جميًعا أن نرحب 
بجاللتكم أجمل ترحيـــب في هذا المهرجان 
الوطنـــي الســـنوي الكبيـــر، الـــذي يتزامن هذا 
 100 بمـــرور  الـــوزارة  احتفـــاالت  مـــع  العـــام 
عـــام على بـــدء التعليم النظامـــي الحكومي، 
والـــذي تحـــول فـــي ذاكرتنـــا الوطنيـــة إلـــى 
حلم ســـنوي ننتظره بكل شـــغف، للتعبير عن 
خالص محبتنا لكم، والســـتعراض جانب من 
اإلنجـــازات العديـــدة التـــي تحققـــت في ظل 
قيادتكـــم الحكيمـــة، مرحبيـــن بـــكل االعتزاز 
بضيوف جاللتكم في هذا المهرجان الوطني 

الكبير”.
ثـــم ألقيت آيات بينات من القرآن الكريم من 

قبل الطالب: عبدالرحمـــن مهيدي مطلق من 
مدرســـة اإلمـــام الغزالـــي اإلعداديـــة للبنيـــن، 
وهو مـــن الطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصة 

المدمجين بالمدارس الحكومية.

ثـــم تفضل جاللـــة الملك المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه بكلمة سامية هذا نصها: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
األساتذة األفاضل،، 

أولياء األمور الكرام،، 
أبنائي وبناتي الطالب والطالبات األعزاء،،  

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
نرحـــب بدايـــة بضيوفنـــا الكـــرام مـــن وزراء 

ومســـؤولين بحقـــل التربيـــة والتعليـــم فـــي 
نســـعد بحضورهـــم  الذيـــن  العربـــي،  وطننـــا 
بدايـــة احتفاالت “موســـم أفراحنـــا الوطنية” 
هذا العام، بمناســـبة الذكرى المئوية النطالق 
التعليـــم النظامـــي، متمنيـــن لمؤتمرهم، الذي 
هـــذه  مـــع  بالتزامـــن  البحريـــن  تســـتضيفه 
المناسبة الوطنية الهامة، كل توفيق ونجاح، 
والوصـــول إلـــى قـــرارات نوعيـــة تســـهم في 
تســـليح أجيالنا بعتاد المســـتقبل، اســـتعدادًا 
لتحوالته المتسارعة نحو االقتصاد المعرفي 
والرخـــاء  النمـــاء  يحقـــق  وبمـــا  والرقمـــي، 

المستحق لشعوبنا العربية. 
وبكل محبة وفخر، أحيي أبنائي وبناتي في 

هـــذا التجمع الطالبي الســـنوي، الذي نحرص 
علـــى مشـــاركتهم أفراحـــه بمـــا يقدمونه من 
لوحـــات فنيـــة تعّبـــر عـــن تقديرهـــم وحبهـــم 
للوطـــن العزيـــز، الـــذي يســـمو بهـــم، ويحمي 
مصالحهـــم، على طريـــق مســـتقبلهم الواعد، 

بإذن هللا تعالى. 
ومن منطلـــق اعتزازنا الكبير بإســـهامات كل 
من حمل رســـالة التعليم الســـامية من رجالنا 
ونســـائنا الكرام، فقـــد وجهنا بتوثيق شـــامل 
لمســـيرة التعليـــم الوطنيـــة تخليـــدًا لذكراها 
عزيـــزة،  تاريخيـــة  ذكـــرى  فهـــي  المئويـــة، 
جعلت من بالدنا مركزًا لإلشـــعاع الحضاري، 
والتنويـــر المعرفـــي، والبنـــاء المدني، وصوالً 

لنموذجنـــا الوطنـــي الحـــي، بتراثه اإلنســـاني 
العريـــق، وبقدرته علـــى العمـــل واالنتاج في 

كافة المجاالت. 
وختامـــا، ال يفوتنـــا أن نبـــارك لكـــم النتائـــج 
البحريـــن  مملكـــة  حققتهـــا  التـــي  المتميـــزة 
مؤخـــرا، فـــي عـــدد مـــن المحافـــل والتقاريـــر 
الدوليـــة، ويعـــود فضـــل ذلـــك، مـــن بعد هللا، 
لكوادرنـــا  والمتواصلـــة  الحثيثـــة  للجهـــود 
وطالباتنـــا،  طلبتنـــا  واجتهـــاد  التعليميـــة، 
وحرصهم جميعا على رفع راية بالدنا عالًيا. 
كمـــا يســـعدنا تقديـــًرا منـــا ألبنائنـــا وبناتنا أن 
يكـــون يوم غد إجـــازة لهم، وكل عـــام وأنتم 

بخير.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
ثم تشـــرف منتســـبو الـــوزارة بتقديـــم هدية 
تذكاريـــة إلـــى صاحب الجاللة عاهـــل البالد، 
وهي عبارة عن لوحة فنية رسمت خطوطها 
ونســـجت ألوانها الطالبة غدير إبراهيم علي، 
مســـتخدمة حواســـها وقدرتها علـــى التأمل، 
حيث تعتبر هذه الطالبة ثمرة طيبة من ثمار 
دمـــج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم 

النظامي.
ثم تـــم تقديم أوبريت البحريـــن أوالً بعنوان 
“100 عـــام من التعليم النظامـــي الحكومي”، 
والـــذي تضمـــن ســـبع فقـــرات غنائيـــة، وهـــي 
فقرة “الحضارات” من  كلمات الشـــاعر عقيل 
علوانـــي وغنـــاء الفنان محمـــد الحلو، وفقرة 
“الغـــوص والتحميـــده” مـــن كلمـــات الشـــاعر 
ناصـــر  الفنـــان  وغنـــاء  األنصـــاري  إبراهيـــم 
الســـعدي والطالب راشـــد خالد، وفقرة “فتح 
البحرين” من كلمات الشاعر عبدهللا الرمزان 
النعيمـــي وغناء الفنان محمـــد عبده والفنان 
محمـــد الكعبـــي، وفقرة “الهدايـــة” من كلمات 
يعقوب يوســـف الغنيم وغنـــاء الفنان محمد 
التميمـــي، وفقـــرة “تعليـــم البنات واكتشـــاف 
والمهنـــي”  الفنـــي  التعليـــم  وتطويـــر  النفـــط 
وهـــي مـــن كلمـــات الشـــاعر محمـــد الجلواح 
وغنـــاء الفنان محمد البكري، وفقرة  “التطور 
التعليمـــي فـــي عهـــد جاللـــة الملـــك حفظـــه 
هللا” من كلمات الشـــاعر حســـن كمـــال وغناء 
الفنانـــة دنيا بطمة، وفقرة “حمـــد مالذ الدار” 
مـــن كلمـــات الشـــاعر يونـــس ســـلمان وغنـــاء 
الفنان حســـين الجســـمي، وقـــد تولى تلحين 
عليـــه جاســـم  العـــام  واإلشـــراف  األوبريـــت 

محمد بن حربان.
وتخللـــت األوبريت مشـــاهد تمثيلية طالبية 
تناولـــت أبـــرز المحطـــات المضيئة للمســـيرة 

التعليمية خالل 100 عام.
وفـــي ختام الحفل ُودع عاهل البالد بمثل ما 

استقبل به من حفاوة وترحيب.
وعلى صعيد متصل، وبمناسبة األمر الملكي 
الســـامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة بالتوثيق الشامل 
لمســـيرة التعليـــم الوطنيـــة، تخليـــدا لذكراها 
المئويـــة، فقد أعـــرب وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي عـــن خالـــص الشـــكر وفائـــق 
التقديـــر لجاللتـــه الكريم على هـــذا التوجيه 
الملكـــي الســـامي الـــذي يســـهم فـــي تخليـــد 
الجهـــود المبذولـــة عبر مائة عـــام من التعليم 

النظامي الحكومي.

المنامة - بنا

”12 أوالً-  الــبــحــريــن  ــان  ــرجـ ــهـ “مـ ــد  ــه ــش ي الـــبـــاد  ــل  ــاهـ عـ
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 ألقـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم  كلمًة  
خـــال “مهرجـــان البحريـــن أوالً: قـــال 
فيهـــا: “بمزيـــد مـــن التقديـــر واالعتزاز 
يســـعدني أن أقف بين يـــدي جالتكم 
فـــي هذه اللحظـــة الرائعـــة، ألعبر لكم 
عن أســـمى معانـــي الشـــكر واالمتنان، 
أصالـــًة عن نفســـي، ونيابـــًة عن جميع 
منتســـبي الوزارة، لتفضلكـــم حفظكم 
هللا بالرعايـــة الســـنوية لهذا المهرجان 
العـــام  هـــذا  يقـــام  والـــذي  الوطنـــي، 
النظامـــي  التعليـــم  بمئويـــة  احتفـــاًء 
الحكومي، حيث إن تشريف جالتكم 
الكريـــم لهـــذا االحتفـــال يعـــد تقديـــًرا 
للدور الكبير الذي تضطلع به المسيرة 
التعليمية المباركة في تنمية اإلنسان، 
وتعزيـــز قيم المواطنـــة واالنتماء، بما 
سيترك أطيب وأبلغ األثر في الميدان 
التربـــوي، وســـوف يبقـــى احتفال هذا 
العـــام في ذاكـــرة األجيال، لجمعه بين 
البعدين الوطني التاريخي من ناحية، 
ثانيـــة،  ناحيـــة  مـــن  العربـــي  والبعـــد 
بحضور األشـــقاء مـــن وزارات التربية 
والتعليـــم فـــي الوطن العربـــي الكبير، 
والذيـــن جـــاءت دعوتهـــم بنـــاء علـــى 
توجيهات جالتكـــم الكريم، ويتزامن 
مؤتمرهم الوزاري في مملكة البحرين 
مع االحتفـــال بمئوية التعليـــم، تأكيًدا 
لما يجمع بين دولنا من أواصر األخوة 

والمحبة والتضامن”.
وأشـــار الوزير إلى أن مملكة البحرين، 
جالـــة  ومســـاندة  دعـــم  وبفضـــل 
الملـــك، قد حققت المزيـــد من النتائج 

الدوليـــة  التقاريـــر  فـــي  المتميـــزة 
المرتبطـــة بمجالـــي التربيـــة والتعليم، 
والتنميـــة البشـــرية، ومنها ما جاء في 
تقرير مجموعة بوســـطن االستشارية 
للعاميـــن 2018 و2019، والـــذي أظهر 
أن المملكـــة قـــد احتلـــت المركز األول 
علـــى مســـتوى دول  والثالـــث  عربًيـــا 
الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا فيما 
يخص المؤشـــرات المتعلقـــة بالتعليم، 
إضافـــًة إلـــى تقريـــر التنمية البشـــرية 
الصـــادر عـــن برنامـــج األمـــم المتحدة 
اإلنمائي للعـــام 2018، وتقرير منظمة 
اليونسكو العالمي بشأن رصد التعليم 
للعـــام 2019، وتقريـــر البنـــك الدولـــي 
بشأن مؤشر رأس المال البشري للعام 
2018، وتقريـــر المنتـــدى االقتصـــادي 
العالمي بشأن التنافسية والفجوة بين 
الجنســـين للعـــام 2018، والتـــي أكدت 
جميعهـــا علـــى المكانـــة الرفيعـــة التي 
تحتلها مملكتنا في مؤشرات التعليم.
وبفضـــل  الـــوزارة،  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
الدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه مـــن جالـــة 
الملـــك، قـــد واصلـــت تحقيـــق المزيـــد 
مـــن اإلنجـــازات، على كافـــة األصعدة، 
وخاصة اســـتيعاب جميـــع الطلبة، من 
مختلـــف المراحل الدراســـية، وضمان 
المقعد الدراســـي لهـــم، وتوفير فرص 
االحتياجـــات  ذوي  للطلبـــة  الدمـــج 
الخاصـــة، حتـــى أصبحـــت %40 مـــن 
المـــدارس الحكوميـــة مطبقـــة للدمج، 
تجســـيًدا لتوجيهات عاهـــل الباد بأن 
يكـــون التعليـــم متاًحـــا للجميـــع، كمـــا 

عملـــت الـــوزارة على تنفيـــذ توصيات 
جالتـــه، والمتعلقـــة بالتعليـــم العالي، 
حيـــث تـــم افتتـــاح كليـــة عبـــدهللا بن 
خالد للدراسات اإلســـامية، مع البدء 
في إجراءات تأســـيس الجامعة التي 
تفضـــل جالـــة الملـــك بإصـــدار األمـــر 
الملكي السامي بإنشائها، وهي جامعة 
الخليفيـــة،  الكبير-الهدايـــة  عيســـى 
والتـــي ترتبـــط باســـم قائـــد بـــارز في 
صاحـــب  وهـــو  الوطنـــي،  تاريخنـــا 
العظمـــة الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل 
خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، والـــذي بـــدأ 
في عهـــده التعليم النظامـــي، وترتبط 
الجامعة أيًضا باســـم مدرســـة الهداية 
الخليفية، وهي المدرسة التي نحتفل 
اليـــوم بمـــرور 100 عام على إنشـــائها، 
ومن المؤمل أن تشـــكل هذه الجامعة 
إضافـــة غيـــر مســـبوقة فـــي التعليـــم 

العالي بالمملكة.
وأضـــاف النعيمـــي أن الـــوزارة عملـــت 
علـــى تنفيـــذ توجيهـــات جالـــة الملك 
المتصلـــة بتعزيـــز التربيـــة للمواطنـــة، 
البحريـــن  أبنـــاء  جهـــود  وتوثيـــق 
ومســـاهماتهم فـــي ســـاحات الشـــرف 
والفـــداء، مـــن أجـــل وطنهـــم وأمتهم، 
حيـــث تـــم تعميـــم مشـــروع المدارس 
المعـــززة للمواطنـــة وحقوق اإلنســـان، 
ليشمل جميع المراحل الدراسية، وتم 
تنفيـــذ العديـــد من األنشـــطة الطابية 
التي تجاوز عددها أربعة آالف نشاط.

 المنامة - بنا

تشريف العاهل لـ“البحرين أواًل” تقديرا لدور المسيرة التعليمية
الــدراســيــة الــمــراحــل  جميع  شمل  للمواطنة  الــمــعــززة  ــدارس  ــم ال مــشــروع  النعيمي: 
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المنامة- بنا

بعــث ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
برقيــة تهنئــة إلــى رئيــس دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيــان؛ بمناســبة التوقيع 
الشــرعية والمجلــس  اليمنيــة  الحكومــة  بيــن  الريــاض  اتفــاق  علــى 

االنتقالي الجنوبي.

وأعـــرب ســـموه فـــي برقيتـــه عن 
تقديره لجهود دولة اإلمارات في 
إنجـــاز هذا االتفاق والتوفيق بين 
األطـــراف المعنيـــة بمـــا من شـــأنه 
تحقيـــق الوحدة وإحال الســـام 
بيـــن األطـــراف اليمنيـــة؛ من أجل 
العمـــل ســـويا لمواجهـــة مـــا يهدد 

استقرار اليمن وسامة أراضيه.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي 

العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء برقية 
تهنئة مماثلة إلى ولي عهد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلـــى ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد، أشـــاد فيهـــا بدور 
ســـموه فـــي توقيـــع اتفـــاق الرياض، 
مثمنـــا ســـموه دور دولـــة اإلمـــارات 
الشـــقيقة في إعادة الشرعية لليمن 

وإحال السام في كافة ربوعه.

سمو ولي العهد يهنئ رئيس اإلمارات 
وولي عهد أبوظبي باتفاق الرياض

المنامة - بنا

األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  بعــث 
بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــة تهنئــة، إلــى أخيه صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة، بمناســبة التوقيع على اتفــاق الرياض، بين 

الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي.

فـــي برقيتـــه،  وأعـــرب ســـموه 
عـــن تقديره للـــدور الكبير الذي 
قامت بـــه اإلمارات فـــي إنجاز 
هذا االتفاق؛ ســـعيا إلى تسوية 
األزمـــة اليمنية، متمنيا ســـموه 
عـــن  االتفـــاق  هـــذا  يســـفر  أن 
توحيـــد الصـــف اليمني والعمل 
األطـــراف  كافـــة  بيـــن  ســـويا 
المعنية للتسوية الشاملة، وبما 

يرســـخ األمن واالســـتقرار في 
ربوع اليمن والمنطقة كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، برقيـــة تهنئة 
مماثلة إلى سمو الشيخ محمد 
بـــن زايـــد، ولـــي عهـــد أبوظبي، 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات 
اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة 

العربية المتحدة الشقيقة.

سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس اإلمارات 
وولي عهد أبوظبي باتفاق الرياض

سمو رئيس الوزراء يهنئ خادم الحرمين باتفاق الرياض
اليمني وإعادة الشرعية في ربوعه آمال سموه أن يسفر عن توحيد الصف 

بعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقيــة تهنئة إلى أخيه 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ملــك المملكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة؛ بمناســبة التوقيــع علــى اتفاق الريــاض، بين الحكومة اليمنية الشــرعية والمجلــس االنتقالي 

الجنوبي.

وأعرب ســـموه خالها، عن بالغ تقديره لجهود 
الكبيـــرة؛ ســـعيا  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
لتســـوية األزمـــة اليمنيـــة، مضيفـــا ســـموه أن 
رؤية خادم الحرمين الشـــريفين الحكيمة في 
معالجـــة هـــذه األزمـــة ســـيكون لها أكبـــر األثر 
فـــي التمهيـــد إلعـــادة األمـــن واالســـتقرار في 
اليمن والمنطقة كافة، مشيدا سموه بمواصلة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة دورها 
الكبير في لم الشـــمل وتعزيز التضامن العربي 
والدفـــاع عن كافة الحقوق المشـــروعة ألمتنا 

العربية واإلسامية.
وعبـــر صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
عن صادق األمل في أن يســـفر اتفاق الرياض 
عـــن توحيـــد الصـــف اليمني وإعادة الشـــرعية 

في ربوعه.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

سمو رئيس الوزراءووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، أن مملكـــة البحريـــن أسســـت 
نهجهـــا الـــذي تســـير عليـــه بثبـــات دومـــا، 

مســـتلهمة مـــن قيمهـــا اإلنســـانية األصيلة 
ومبادئها الراســـخة التي تكرس الوسطية 
والتعددية التي جبل عليها أبناء المجتمع 
الواحـــد، مســـارا يقودهـــا نحو استشـــراف 
المستقبل الذي يلبي التطلعات المنشودة، 
بما يتماشـــى مع أهداف المسيرة التنموية 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال ســـموه إننـــا متمســـكون بقيمنا التي 
نعتـــز بهـــا، والتـــي كانـــت وال تـــزال، القـــوة 
التـــي نســـتلهم منهـــا عزيمتنـــا  الحقيقيـــة 
وإصرارنـــا لتظـــل المملكة حصينـــة منيعة 

بفضل تكاتف أبنائها المخلصين.
جاء ذلك لدى استقبال سموه في مجلسه 

األسبوعي بقصر الرفاع مساء أمس، أفراد 
العائلـــة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء 
والبلديـــات  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
والفعاليـــات  الديـــن  رجـــال  مـــن  وعـــددا 
االقتصادية واالجتماعية وأعضاء السلك 
الدبلوماســـي فـــي المملكة والشـــخصيات 
األكاديميـــة والفكريـــة واإلعاميـــة وعددا 

مـــن أفـــراد المجتمـــع، حيث رحب ســـموه، 
بـــرواد مجلســـه األســـبوعي الـــذي يجســـد 
صـــورا مـــن صـــور التواصـــل والتآلـــف بين 
أبنـــاء المجتمع البحرينـــي، وترجمًة لقيمه 

األصيلة وهويته.
مـــن جانبهـــم، أثنـــى الحضـــور على حرص 
ســـموه بااللتقـــاء بالمواطنيـــن والتواصـــل 

معهـــم ومـــا يشـــكله المجلـــس مـــن منصـــة 
جامعـــة لكافـــة أبنـــاء المجتمع فـــي صورة 
تجســـد هويـــة البحرينييـــن التـــي تتميـــز 
بالمحبـــة والخيـــر، منوهين بجهـــود تعزيز 
أسس التنمية المســـتدامة لتحقيق المزيد 
الحيـــاة  مـــن االزدهـــار والتقـــدم وتأميـــن 

الكريمة للمواطن.

ــي ــ ــوع ــ ــب ــ ــه األس ــسـ ــلـ ــجـ ــوف مـ ــ ــيـ ــ ــبـــل ضـ ــقـ ــتـ ــد يـــسـ ــ ــه ــ ــع ــ ــو ولـــــــي ال ــ ــم ــ س

قيمنا األصيلة تكرس الوسطية والتعددية نحو استشراف المستقبل

احتضان المبادرات األمنية الرامية لتفعيل الشراكة المجتمعية
اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي خليفــة آل خليفة 
بالمجلــس األســبوعي بالمحافظة وجهاء وأعيان وأهالــي المحافظة، وعددا 

من كبار المسؤولين وضباط وزارة الداخلية وجمع من المواطنين.

اللقـــاء، رحـــب ســـمو  وفـــي مســـتهل 
مـــا  بالحضـــور، مؤكـــدا أن  المحافـــظ 
يحظـــى بـــه المجلـــس األســـبوعي من 
تواصـــل مســـتمر وقـــرب مـــع األهالي، 
الســـديدة  التوجيهـــات  ضمـــن  يأتـــي 
لعاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبدعم 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  ومـــؤازرة 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفة، ورؤيـــة ولي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
دور  المحافـــظ،  ســـمو  ثمـــن  كمـــا 
وتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
مـــع  التعـــاون  تحقيـــق  فـــي  خليفـــة 

مختلـــف الجهـــات بـــوزارة الداخليـــة، 
فـــي  المحافظـــة  دور  ســـموه  مؤكـــدا 
احتضـــان المبـــادرات األمنيـــة الرامية 
لتفعيل الشراكة المجتمعية وترسيخ 
مشـــيدا  المجتمعـــي،  األمـــن  دعائـــم 
بالتنسيق والتعاون المثمر مع مديرية 

شـــرطة المحافظة الجنوبية في دعم 
أركان األمـــن والســـامة فـــي مختلف 

مناطق المحافظة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي 
على الـــدور الذي تقوم بـــه المحافظة 
الجنوبية في التواصل مع المواطنين 

والـــذي يســـهم في تحقيـــق التطلعات 
التنمويـــة الشـــاملة بصـــورة حضارية 
فـــي مختلـــف المناطـــق، مبينا ســـموه 
حرص المحافظة في المتابعة والعمل 
الحثيـــث في تقديم الخدمات الرائدة 

في مختلف المجاالت.

من جهتهم، عبر الحضور عن شكرهم 
الـــذي  الدائـــم  للتواصـــل  وتقديرهـــم 
يحرص على تجســـيده سمو محافظ 
الجنوبية، مشـــيدين في الوقت نفسه 
فـــي  المحافظـــة  ومســـاعي  بجهـــود 
تحقيق التنمية في أرجاء “الجنوبية”.

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو محافظ 
الجنوبية: التواصل مع 

المواطنين يسهم 
في تحقيق التطلعات

سمو ولي العهد يهنئ خادم الحرمين وولي عهده باتفاق الرياض
دور محـــوري للســـعودية فـــي تحقيـــق أمـــن واســـتقرار المنطقـــة

بعـــث ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة إلى 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ملك 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة؛ 
بمناســـبة التوقيع على اتفاق الرياض 
الشـــرعية  اليمنيـــة  الحكومـــة  بيـــن 

والمجلس االنتقالي الجنوبي.
وأعرب سموه في برقيته عن تقديره 

للجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا خـــادم 
الحرمين الشـــريفين وولـــي عهده في 
إعـــادة األمـــن واالســـتقرار إلـــى كافـــة 
ربـــوع اليمـــن الشـــقيق، منوهـــا إلى أن 
العربـــي  للتحالـــف  الســـعودية  قيـــادة 
إلعـــادة الشـــرعية فـــي اليمـــن، يمثـــل 
األســـاس فـــي إنجـــاح هـــذه الجهـــود 

وتحقيق أهدافها المرجوة.
بـــه  مـــا تضطلـــع  إلـــى  وأشـــار ســـموه 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
مـــن دور محـــوري إلـــى جانـــب الدول 

الشـــقيقة والصديقة فـــي تعزيز األمن 
واالستقرار في المنطقة.

أن  فـــي  أملـــه  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
توحيـــد  عـــن  الريـــاض  اتفـــاق  يســـفر 
الصـــف اليمنـــي؛ لمواجهـــة مـــا يهـــدد 
اليمـــن من مخاطـــر وتحديات والعمل 
معـــا لمعالجـــة آثـــار االنقـــاب الحوثي 
والتصـــدي لكل ما يهدد وحـــدة اليمن 

واستقراره.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيـــس مجلس الـــوزراء برقية تهنئة 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، هنأه فيها بتوقيع 
اتفاق الرياض، مشـــيدا بجهود ســـموه 
التـــي كان لها دور رئيس بتحقيق هذا 
اإلنجـــاز بما يســـهم في اســـتعادة أمن 
واستقرار اليمن وتحقيق الوحدة بين 

كافة أبناء الشعب اليمني.

المنامة- بنا



البحرين تفوز للمرة الثالثة بعضوية “بروتوكول مونتريال”

الملـــك،  لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل  أكـــد 
ســـمو  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
مملكـــة البحريـــن حققـــت إنجـــازا جديـــدا 
بفوزهـــا بعضويـــة اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي 
بروتوكـــول مونتريـــال، حيـــث يعتبـــر هذا 
الفـــوز مؤشـــرا جديـــدا علـــى دور البحرين 
الدوليـــة،  البيئيـــة  القضايـــا  فـــي  الفاعـــل 
وتأكيـــدا علـــى دورها الملموس وســـمعتها 
الطيبة واستمرارها في تحقيق المكاسب 
واإلنجازات في جميع المحافل والميادين 
وذلـــك  والدوليـــة،  واإلقليميـــة  المحليـــة 
بفضـــل التوجيهات الســـامية لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك الوالـــد حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وان هذا الفوز الجديد 

هـــو الثالـــث علـــى التوالـــي خـــالل عامين، 
بالمملكـــة  الثقـــة  عـــن  وتعبيـــرا  وتحقيقـــا 
مـــن جانـــب المجتمـــع الدولـــي فـــي األمـــم 
المتحـــدة وإجماع إقليم دول غرب آســـيا 
والباســـيفيك لتمثيلهم في مناصب رفيعة 

تعنى بالقضايا البيئية.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد 
بـــه  حظيـــت  الـــذي  المتميـــز  باإلنجـــاز 
اللجنـــة  بعضويـــة  بفوزهـــا  البحريـــن 
التنفيذيـــة لبروتوكـــول مونتريـــال بشـــأن 
المـــواد المســـتنفدة لطبقـــة األوزون للعـــام 
األطـــراف  اجتمـــاع  2020، وذلـــك خـــالل 
)31( لبروتوكـــول مونتريـــال بشـــأن المواد 
المســـتنفدة لطبقـــة األوزون، والذي انعقد 
فـــي الفتـــرة 4 إلـــى 8 نوفمبـــر 2019 فـــي 
روما. وقال ســـمو رئيـــس المجلس األعلى 
للبيئة إن مملكـــة البحرين تمثل من خالل 

اللجنة التنفيذية )55( دولة من دول غرب 
آسيا والباسيفيك، حيث تمثل جميع دول 
العالـــم من خـــالل األقاليـــم المعتمـــدة في 
األمم المتحدة فـــي اللجنة من خالل )14( 
عضوا ســـبعة منهـــم من الـــدول الصناعية 

والمتقدمة وسبعة من الدول النامية.
ونوه سموه بأهمية اللجنة التنفيذية التي 
تعد كافـــة اإلســـتراتيجيات واتخاذ جميع 
القرارات الرئيسة التي تصدر عن األطراف 
فـــي بروتوكـــول مونتريـــال، حيـــث يصدر 
عـــن هـــذه اللجنة جميع المســـائل المتعلقة 
بالسياسات والمبادئ التوجيهية، وتمويل 
المشـــروعات التي تنفذها األطراف بشـــأن 
التخلـــص مـــن المـــواد المســـتنفدة لطبقـــة 
إضافـــة  ورصدهـــا،  وتنفيذهـــا  األوزون، 
إلى تخطيـــط األعمال والمســـائل اإلدارية 
المســـاهمة  بحـــاالت  المتعلقـــة  والماليـــة 

والمصروفات. وبين سموه بأن الفترة التي 
ســـتتولى فيهـــا البحريـــن عضويـــة اللجنة 
كطرف رئيس ســـتكون حافلة بمناقشـــات 
المشـــاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون 

الخليجـــي والـــدول الشـــقيقة والصديقـــة 
مـــن دول غرب آســـيا والباســـيفيك؛ لوضع 
الخطط اإلستراتيجية للمرحلة الثانية من 
مشـــاريع التخلـــص التدريجي مـــن المواد 
الهيدروكلوروفلوريـــة المســـتنفدة لطبقـــة 
المشـــاريع  هـــذه  ربـــط  وأهميـــة  األوزون، 
بالتكنولوجيـــات البديلـــة المالئمـــة للدول، 
سيما الدول ذات المناخ المحيطي الحار.

وفـــي ختام تصريحه تقدم ســـمو الشـــيخ 
عبد هللا بـــن حمد بالشـــكر والتقدير لكافة 
الدول الداعمة للبحريـــن، والتي لم تتوان 
فـــي إعطـــاء ثقتهـــا للمملكـــة لتولـــي هـــذا 
المنصـــب المهـــم ممـــا أســـهم فـــي انتخاب 
البحريـــن لعضويـــة اللجنـــة التنفيذية، كما 
شـــكر ســـموه الفريق المفـــاوض بالمجلس 
األعلـــى للبيئة برئاســـة محمد بن دينه في 
اجتمـــاع األطراف علـــى دوره المتميز في 

تمثيل المملكة والجهود المثمرة التي أدت 
إلـــى تحقيـــق أفضـــل النتائـــج واإلنجازات 
المشـــرفة التي وصلت إليهـــا البحرين في 
الشـــأن البيئي والتنمية المستدامة محليا 
ودوليـــا. يشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
حظيت للمـــرة الثالثة علـــى التوالي خالل 
العاميـــن األخيريـــن علـــى ثقـــة األطـــراف 
فـــي األمـــم المتحـــدة لتولي مناصـــب عليا 
لمختلـــف االتفاقـــات البيئيـــة، حيث فازت 
مطلـــع هذا العـــام بمنصـــب نائـــب الرئيس 
للمكتب التنفيـــذي لجمعية األمم المتحدة 
للبيئـــة، كمـــا فـــازت العـــام 2018 بعضويـــة 
المجلس التنفيذي بشأن المواد الكيميائية 
والمخلفات، ويعـــد فوزها بعضوية اللجنة 
التنفيذيـــة فـــي بروتوكـــول مونتريال هو 
الثالـــث ضمـــن اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا 

المملكة.

المنامة - المجلس األعلى للبيئة
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المنامة - بنا

أشاد مدير عام منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( لي يونغ بالرعاية والدعم غير المحدود الذي يقدمه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة لبرامج التنمية المستدامة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، مستذكرا استقبال جاللة الملك له في العام 2015 ودعوة 
وحرص جاللته على تطوير أوجه التعاون مع المنظمة الدولية وهيئاتها ووكاالتها المتخصصة بما يخدم ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية في البحرين. 

إلـــى  )يونيـــدو(  مديـــر  وأشـــار 
تأكيـــد جاللتـــه باهتمـــام البحريـــن 
باالســـتفادة من الخبرات المتقدمة 
التـــي توفرهـــا األمم المتحـــدة في 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
والصناعيـــة والتجارية والتعليمية، 
لتنميـــة  اإلمكانـــات  كافـــة  وتهيئـــة 

الموارد البشرية والطبيعية وتنويع 
االقتصاد. 

كمـــا تقـــدم يونغ بالشـــكر واالمتنان 
الملـــك  لجاللـــة  الكريمـــة  للرعايـــة 
رواد  لدعـــم  العالمـــي  للمنتـــدى 
ســـوف  والـــذي   2019 األعمـــال 
األســـبوع  المنامـــة  تســـتضيفه 

الكبيـــرة  المقبـــل، مؤكـــدا األهميـــة 
العالميـــة  المؤتمـــرات  هـــذه  لمثـــل 
والتـــي تلقى اهتماما دوليا واســـعا، 
مشـــيرا إلـــى التعاون المثمـــر القائم 
بيـــن “اليونيـــدو” مـــع البحريـــن في 
المجـــاالت كافـــة؛ من أجـــل تحقيق 
األهداف الســـامية التي تســـعى لها 

برامج األمم المتحدة. 
كمـــا نـــوه يونـــغ بالتقـــدم والتطـــور 
الـــذي تشـــهده البحريـــن فـــي كافة 
المحليـــة  واإلنجـــازات  المجـــاالت، 
والدوليـــة التـــي حققتهـــا المملكـــة، 
والتنميـــة  البيئـــي  الشـــأن  ومنهـــا 

المستدامة.

المنـــامـــــــة تستضيــــف المنتــــدى العــالمـــي لـدعـــم رواد األعمـــال األسبــــوع المقبـــل

مدير )يونيدو( يشيد بدعم جاللة الملك لبرامج التنمية المستدامة

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

ــة ــي ــدول ال الــبــيــئــيــة  ــا  ــاي ــض ــق ال ــي  لــلــمــمــلــكــة فـ ــن حــمــد: دور فــاعــل  بـ ــداهلل  ــبـ عـ
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استقرار المنطقة يحتاج إجراءات عملية من الجميع
ــدى عـــمـــان األمـــنـــي” ــتـ ــنـ ــن أحـــمـــد يـــخـــاطـــب “مـ ــ ــداهلل ب ــ ــب ــ ع

أكــد رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز “دراســات” الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد 
آل خليفــة أن الوصــول إلى االســتقرار المنشــود فــي المنطقة، يتطلب 
دون  الجميــع  فيهــا  يشــارك  وملموســة،  واضحــة  عمليــة،  إجــراءات 

استثناء، وصوال إلى بيئة آمنة ومزدهرة.

أمـــس  كلمتـــه،  خـــال  وأوضـــح 
أن  األمنـــي،  عمـــان  منتـــدى  فـــي 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، تعيـــش 
مصيـــري،  طـــرق  مفتـــرق  حاليـــا 
فهنـــاك دعـــوات للتهدئـــة والســـام 
اإلقليمـــي، يقابلها تصعيـــد خطير، 
يتمثل في االعتـــداءات اإلرهابية 
على الناقات التجارية، ومنشـــآت 

النفط بالسعودية.
وقـــال: لقـــد شـــهدت منطقتنـــا في 
العقـــد األخيـــر، حـــاالت عنيفة من 
التغييـــر، أدت إلى نزاعات طائفية 

وعرقيـــة، وموجات مـــن اإلرهاب، 
وعرقلـــة خطط التنمية، ولألســـف 
هنـــاك أجيـــال جديدة فـــي العديد 
مـــن دول المنطقة تعاني صعوبات 
ال  منـــاخ  فـــي  ونشـــأت  الحيـــاة، 
يعرف ســـوى لغة العنف والكراهية 

واالنتقام. 
وأكـــد أن دول االعتـــدال العربـــي، 
تسعى إلى إطفاء أزمات المنطقة، 
الدوليـــة،  الماحـــة  تهديـــد  ومنـــع 
مشـــيرا إلـــى اســـتضافة البحريـــن 
ورشـــة “االزدهار من أجل السام” 

كمبادرة للتنمية وللتعليم والحياة 
المنطقـــة،  لشـــعوب  األفضـــل، 
الفلســـطيني،  الشـــعب  وخاصـــة 
إضافـــة إلـــى توفيـــر بيئة مناســـبة 
للســـام، مع التأكيد علـــى الموقف 
الثابت والدائم بشأن دعم القضية 
الشـــعب  وحقـــوق  الفلســـطينية، 

الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة 
على حدود الرابع من يونيو 1967، 
وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية. كما 
اســـتضافت أعمال المؤتمر الدولي 
لألمـــن البحري، بمشـــاركة أكثر من 
60 دولـــة، خـــال أكتوبـــر الماضي؛ 

لضمان أمن الماحة البحرية.

المنامة - “دراسات”

المنامة - وزارة الخارجية

فخامـــة  تســـلم 
ديفيـــد  الجنـــرال 
الحاكـــم  هيرلـــي 
للكومنولـــث  العـــام 
اليـــوم،  األســـترالي، 
أوراق اعتماد محمد  
كســـفير  شـــيخو، 
فوق العـــادة مفوض 
لمملكة البحرين لدى 

أســـتراليا المقيم في جاكرتا.ونقل محمد شـــيخو تحيات عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الحاكم العام للكومنولث 
األسترالي، وتمنياتهم للجنرال ديفيد هيرلي بموفور الصحة والعافية، 

ولشعب أستراليا الصديق بمزيد من التقدم واالزدهار. 
وأعـــرب الحاكـــم العـــام للكومنولـــث األســـترالي عـــن تمنياتـــه لمملكـــة 
البحريـــن ملـــًكا وحكومًة وشـــعًبا بمزيد من التطـــور والرخاء في كافة 

المجاالت.

سفيرنا لدى أستراليا يقدم أوراق اعتماده

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
الركن عبدهللا بن حسن النعيمي بالقيادة 
العامـــة صبـــاح أمس، وفـــدا من موظفي 
مجلســـي الشـــيوخ والنـــواب بالواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة؛ بمناســـبة زيارتهم 
اللبحريـــن. وخـــال اللقـــاء، رحـــب وزير 
شـــؤون الدفـــاع بوفد موظفي مجلســـي 
الشـــيوخ والنـــواب بالواليـــات المتحـــدة 
العاقـــات  بعمـــق  مشـــيدا  األميركيـــة، 
الوطيدة والتاريخية القائمة بين مملكة 

البحرين والواليـــات المتحدة األميركية 
الصديقة في المجال العسكري والتعاون 
الدفاعـــي. حضـــر اللقـــاء مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان لإلمـــداد والتمويـــن اللواء 
الركـــن بحـــري يوســـف مـــال هللا، ومدير 
التعـــاون العســـكري اللـــواء الركن محمد 
الســـادة، ومدير الصيانة والتزويد الفني 
اللـــواء الركن بحري أنور الجودر، ومدير 
التخطيـــط والتنظيـــم والتقنيـــة اللـــواء 
الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة.

وزير شؤون الدفاع يستقبل وفدا من موظفي الكونغرس

تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا
وزيـــر الخارجيـــة يؤكـــد عمـــق العالقـــات بيـــن البحريـــن والكويـــت

اســتقبل  وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة 
أمــس فــي مكتبه بالديوان العام للــوزارة، رئيس الديوان الوطني لحقوق 
اإلنســان بدولة الكويت الســفير جاســم مبارك المباركي، وبحضور ســفير 

دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح.

وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــال 
الخارجيـــة بالســـفير جاســـم مبـــارك 
المباركـــي، مؤكـــدا عمـــق العاقـــات 
األخويـــة الوطيدة والتاريخية التي 
تجمـــع بيـــن مملكة البحريـــن ودولة 
يجمعهمـــا  ومـــا  الشـــقيقة  الكويـــت 
مـــن روابـــط محبـــة ومـــودة ممتدة، 
وحـــرص دائـــم على تعزيـــز مختلف 
أوجـــه التعـــاون الثنائـــي واســـتمرار 
التنســـيق والتعـــاون المشـــترك إزاء 

مختلف القضايا، معرًبا عن اعتزازه 
العاقـــات  تشـــهده  بمـــا  وتقديـــره 
علـــى  ونمـــاء  تطـــور  مـــن  الثنائيـــة 
لدولـــة  وتمنياتـــه  كافـــة،  األصعـــدة 
الكويت الشـــقيقة بمزيـــد من الرقي 
واالزدهـــار ومواصلة دورهـــا الكبير 
في دعم خدمـــة القضايا والمصالح 

العربية واالسامية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير جاســـم 
مبـــارك المباركي عن اعتـــزازه بلقاء 

بســـجل  مشـــيدا  الخارجيـــة،  وزيـــر 
مملكـــة البحرين الحافل باإلنجازات 
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان علـــى 

والدولـــي،  اإلقليمـــي  الصعيديـــن 
متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

والرخاء.

معالي وزير الخارجية يستقبل رئيس الديوان الوطني لحقوق اإلنسان بدولة الكويت

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

أقامـــت وزارة الخارجية حفل وداع 
لسفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
مملكة البحرين سهى الفار؛ بمناسبة 

انتهاء فترة عملها.
وخال الحفل، أعربـــت وكيل وزارة 
الخارجية الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة عـــن اعتزازها 
بذلتهـــا  التـــي  المتميـــزة  بالجهـــود 
ســـفيرة مصر خال فترة عملها لدى 
البحريـــن ممـــا أدى لتعزيـــز وتنميـــة 
عاقـــات األخـــوة والتعـــاون الثنائي 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
إزاء مختلـــف القضايا، واالرتقاء بها 
إلى مستويات أشمل بما يعود بالنفع 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  والخيـــر 

الشقيقين.
من جانبها، تقدمت الفار ببالغ شكرها 
لوكيـــل الخارجية وللمســـؤولين في 

مملكة البحرين كافة على ما حظيت 
بـــه من دعم ومســـاندة أســـهمت في 
إتمام مهام عملها بكل يســـر، متمنية 

دوام  الشـــقيق  وشـــعبها  للمملكـــة 
التقدم واالزدهار.

وفـــي نهايـــة الحفل قدمت الشـــيخة 

رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة 
لســـفيرة مصـــر هدية تذكاريـــة بهذه 

المناسبة، متمنية لها كل التوفيق.

حضر الحفل عدد من ســـفراء الدول 
مـــن  وعـــدد  والصديقـــة،  الشـــقيقة 

المسؤولين في وزارة الخارجية.

انطالًقا من رغبة وزارة الخارجية التي تســعى دائًما إلى تعزيز التعاون والتنســيق المشــترك مع األشــقاء، وحرًصا منها على توطيد 
العالقــات األخويــة الطيبــة القائمــة بين مملكة البحرين وســلطنة عمان الشــقيقة، وقعــت وزارة الخارجية، أمــس اتفاقية مع وزارة 
خارجيــة ســلطنة عمــان بشــأن تبــادل قطعتي أرض مخصصتين للبعثة الدبلوماســية وســكن رئيس البعثة، إذ قــام بتوقيعها كل من 
وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية والمالية في سلطنة 

عمان محمد بن يوسف الزرافي، بمدينة مسقط.

وأعربـــت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى عن 
سعادتها واعتزازها بتوقيع هذه االتفاقية 
مع وزارة خارجية ســـلطنة عمان الشقيقة 
والتـــي تجســـد نموذًجـــا ملموًســـا للتعاون 
بمـــا  مشـــيدة  بينهمـــا،  القائـــم  والتشـــاور 
وصلـــت إليـــه العاقـــات الثنائيـــة الطيبـــة 
بيـــن البلدين الشـــقيقين من تطـــور ونماء 
على المستويات كافة، وذلك إيماًنا منهما 
بأهمية تبادل الرؤى المشـــتركة وتســـليط 
الضـــوء علـــى الفـــرص الواعـــدة لتنســـيق 

الجهود.
أهميـــة  إلـــى  الخارجيـــة  وكيـــل  ونوهـــت 
الثنائـــي  والتنســـيق  التعـــاون  اســـتمرار 
ووزارة  البحريـــن  خارجيـــة  وزارة  بيـــن 
خارجية ســـلطنة عمان الشـــقيقة بما يلبي 
الرغبات المشـــتركة واآلمال والطموحات 
لـــكا الجانبين ويســـهم كذلك في تحقيق 

األهداف المرجوة.
كمـــا عقـــد اجتماع بيـــن الجانبيـــن، تم من 
خالـــه اســـتعراض ســـبل تعزيـــز وتطوير 

العاقـــات الثنائيـــة، مؤكدين فـــي الوقت 
ذاته أن هذا التبادل سيعزز ويقوي العاقة 
الوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وســـلطنة 
عمان، وأن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا 
علـــى التعـــاون الدبلوماســـي بيـــن البلدين 

الشقيقين في شتى المجاالت.
كما توجهت وكيل الخارجية ببالغ الشـــكر 
للزرافي على االهتمـــام الكبير الذي توليه 
وزارة خارجيـــة ســـلطنة عمـــان؛ مـــن أجل 
زيـــادة حجـــم التعاون مـــع وزارة خارجية 

البحريـــن فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه تنميـــة 
وتطوير العمل الثنائي المشـــترك، متمنية 

لهم دوام التقدم والرقي.
مـــن جانبـــه، أكد الزرافي حـــرص خارجية 
سلطنة عمان الدائم على توطيد العاقات 
مع البحريـــن وتدعيمها بالتعـــاون لما فيه 

خيـــر وصالح البلدين الشـــقيقين، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــذه االتفاقية تعمـــل على تعزيز 
مســـيرة كا البلدين فـــي تحقيق رؤيتهما 
الوطنيـــة الدبلوماســـية الهادفـــة، متمنًيـــا 

للمملكة مزيًدا من النماء واالزدهار.
بيـــن  اجتمـــاع  عقـــد  آخـــر  جانـــب  ومـــن 

الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى، ووكيل وزارة 
الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة 
عمـــان الشـــقيقة الشـــيخ خليفة بـــن علي 

الحارثي.
وخال االجتماع، أعربت وكيل الخارجية 
عن اعتزازها بالعاقات األخوية الراسخة 
مع ســـلطنة عمان والتي تستند إلى أسس 
مـــن التاريخ المشـــترك والمـــودة والمحبة 
مختلـــف  إزاء  والتنســـيق  والتواصـــل 
للمضـــي  الدائمـــة  والمســـاعي  القضايـــا 
بالعاقـــات والتعاون الثنائي آلفاق أرحب 

على كافة األصعدة.
مـــن جانبه، أكـــد الحارثي حرص ســـلطنة 
عمـــان بتدعيم العاقات والتعاون لما فيه 
خيـــر وصـــاح للجانبين، متمنيـــًا للبحرين 

مزيدا من النجاح والتقدم والرقي.

ــدى الـــبـــحـــريـــن ــ ــ ــا لـ ــزة فـــــي فــــتــــرة عـــمـــلـــهـ ــيـ ــمـ ــتـ بــــذلــــت جـــــهـــــودا مـ

ــة ــات الثنائيـ ــر العالقـ ــز وتطويـ ــبل تعزيـ ــتعرضان سـ ــي يسـ ــى والزرافـ ــت عيسـ ــا بنـ رنـ

“الخــارجيــة” تقيــم حفــل وداع لسفيــرة مصــر

البحرين وسلطنة عمان تتبادالن قطعتي أرض لمقر البعثات الدبلوماسية
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تنفيـــذًا لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدلله 
تطويـــر  علـــى  بالعمـــل  خليفـــة  آل 
ورفع كفـــاءة وجاهزيـــة فريق وزارة 
الفريـــق  نظـــم  للمظلييـــن،  الداخليـــة 
دورة تدريبية بعنوان “المظلي الحر” 
تـــم في نهايتها ضم عدد من العناصر 
الجديدة للفريق، وذلك ضمن الجهود 
التـــي يبذلهـــا الفريـــق والـــذي يرأســـه 
قائد فريق المظليين النقيب الشـــيخ 

محمد بن راشـــد آل خليفة للمشاركة 
التـــي  الوطنيـــة  االحتفـــاالت  فـــي 
تشـــهدها مملكة البحريـــن والحضور 

المتميز في المسابقات الدولية.
وتضمنـــت التدريبـــات، القفـــز أربعين 
قفـــزة مـــن الطائـــرة بارتفـــاع 15 ألف 
قـــدم وبســـرعة تجـــاوزت 200 كيلـــو 
متر في الســـاعة، كما تم التأكيد على 
ســـرعة التصـــرف والتحكـــم للحفاظ 

على األرواح.

ضم عناصر جديدة لفريق “الداخلية” للمظليين

اجتمـــع  وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل حميـــدان  في 
مكتبـــه أمس وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمـــن المؤيد، وتم 
خـــال االجتمـــاع بحث أطـــر التعاون المشـــترك بيـــن وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية ووزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة، بما في 
ذلـــك وضع آليـــات لمتابعـــة وتنفيذ برنامـــج “فرص”، الـــذي أطلقه 
ممثـــل جالـــة الملك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون الشـــباب، رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، والذي ســـيتم من خاله تقديم منـــح وفرص تدريبية 
لتنميـــة الكوادر الوطنية وتعزيـــز مهاراتهم وصقلها إلدماجهم في 

سوق العمل وقيادة ريادة األعمال.
وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــاد حميـــدان بمبادرة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، واهتمامـــه بقطاع الشـــباب ليكـــون الركيزة 

األساسية في مسيرة تنمية ونهضة البحرين.
ولفـــت إلـــى أهمية المنصـــة اإللكترونيـــة لبرنامج “فـــرص”، والتي 
تدريبيـــة  فـــرص  عـــن  للباحثيـــن  بيانـــات  قاعـــدة  علـــى  تشـــتمل 
متخصصـــة علـــى رأس العمل فـــي مختلف القطاعـــات الوظيفية، 
التـــي احتـــوت عليهـــا المبـــادرة مـــن خـــال مســـاهمات الشـــركات 
العالمية واالستثمارية التي تعاونت مع هذه المبادرة، مشيرا إلى 

أن وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة لديها العديـــد من البرامج 
الموازية لبرنامج “فرص”.

وبهـــذه المناســـبة، أعرب الوزيـــر المؤيد عن تقديـــره للجهود التي 
تبذلهـــا وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي ســـبيل إنجـــاح 
برنامج “فرص” وتســـخير إمكاناتها؛ للوصول إلى األهداف النبيلة 
المرجوة من البرنامج والرامية إلى تقديم فرص تدريبية للشباب 
البحرينـــي فـــي الشـــركات والمؤسســـات وتنميـــة قـــدرات الكوادر 
الوطنية وتعزيز مهاراتهم وزيادة حجم كفاءة الشـــباب وتهيئتهم 
للدخول في سوق العمل بكل قوة وخبرة وقيادة ريادة االعمال.

حميدان ملتقيا المؤيد

“فـــرص” برنامـــج  بتنفيـــذ  الكفيلـــة  اآلليـــات  وضـــع 
بحث أطر التعاون المشترك بين “العمل” و“الشباب والرياضة”

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة الخارجية بشـــدة 
الـــذي  الطعـــن  حـــادث  أمـــس 
اســـتهدف عدد من الســـياح في 
مدينـــة جرش بالمملكة األردنية 
الهاشـــمية، وأســـفر عـــن اصابـــة 
عدد من األشـــخاص، معربة عن 
تمنياتها بســـرعة الشفاء لجميع 

المصابين.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن  «

مملكة البحرين التام مع 
المملكة األردنية الهاشمية 

فيما تتخذه من إجراءات 
وتدابير من أجل ضمان سالمة 

مواطنيها والمقيمين على 
أرضها، مجددة موقف مملكة 

البحرين الثابت والمناهض 
بقوة لكافة أشكال العنف 

والتطرف مهما كانت الدوافع 
واألسباب.

البحرين تدين 
حادث الطعن في 

جرش األردنية

إطالق المرحلة التجريبية من بنك المعلومات العقارية بالربع األول من 2020
ـــة ـــات الدقيق ـــات والبيان ـــن بالمعلوم ـــن العقاريي ـــتثمرين والمطوري ـــد المس رف

اجتمـــع مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيـــم 
العقـــاري برئاســـة رئيـــس جهـــاز المســـاحة 
والتســـجيل العقاري رئيـــس مجلس إدارة 
مؤسســـة التنظيم العقاري  الشـــيخ سلمان 
بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة أمـــس، 
واطلـــع المجلس خال االجتماع على آخر 
مســـتجدات أعمال المؤسســـة واألنشـــطة 

التشغيلية التي تقوم بها.
وأثنى الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة 
وأعضـــاء مجلس إدارة مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري على ما أنجزته اإلدارة التنفيذية 
في عملية إعداد وإصدار “معايير البحرين 
للتثميـــن العقـــاري” )BVS (، لمـــا ســـتحققه 
ومصداقيـــة  مهنيـــة  مـــن  المعاييـــر  هـــذه 
وشـــفافية فـــي عمليـــة التثميـــن العقـــاري 
مـــن خال ما ســـتطرحه مـــن مهنية مبنية 
علـــى أحدث الوســـائل العلميـــة في مجال 

التثمين، والذي سينعكس بكل تأكيد على 
إيجاد بيئة اســـتثمارية مستدامة وجاذبة 
وضامنـــة لرأس المـــال المحلي والخارجي 
فـــي الســـوق العقاريـــة، والـــذي يعتبر أحد 
أهـــم القطاعات االقتصاديـــة غير النفطية 
فـــي االقتصـــاد البحرينـــي؛ لتحقيـــق رؤى 
وتطلعـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة الرامية 
نحو تقديم أفضل المبادرات والسياســـات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تضـــع البحرين ضمن 
الـــدول الرائدة والمتقدمـــة؛ من أجل مزيد 

من النمو االزدهار للمواطن البحريني.
وأشـــاد أعضاء مجلـــس اإلدارة بمـــا توليه 
الحكومة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة من اهتمام بالشأن العقاري، وبدعم 
اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، لتنفيذ البرامج 

والمشاريع العقاري.
بعـــض  علـــى  اإلدارة  مجلـــس  ووافـــق 

القـــرارات، ومنهـــا: الموافقـــة علـــى إصدار 
قـــرار اســـتحداث فئـــة وكاء اإليجـــارات 
العقارية لتكون ضمن ترخيص الوساطة.

كما وافق المجلس على الســـماح للرخصة 
التثميـــن  فـــي  باالســـتمرار  االنتقاليـــة، 
حتـــى مبلغ ثـــاث مايين دينـــار بحريني، 
 2 فـــي  تنتهـــي  شـــهرا   12 لمـــدة  وذلـــك 
نوفمبـــر 2020؛كمـــا وافـــق المجلـــس على 
التعميـــم لجميـــع المنتفعيـــن مـــن خدمات 
التثميـــن العقـــاري. وناقـــش المجلس آخر 
المســـتجدات المتعلقـــة بالخطـــة الوطنية 
للقطـــاع العقاري التـــي تعكف على وضعها 
المؤسســـة، والتي ســـيتم وضعها اســـتنادا 
إلى دراســـة ما يملكـــه القطاع من مميزات 
للبناء عليها، وكذلك المستجدات المتعلقة 
ببنك معلومات الســـوق العقارية والمتوقع 
إطاق المرحلة التجريبية منه خال الربع 

األول من السنة المقبلة.

المنامة- بنا

“مدينة البحرين الطبية” توقع عقداً مع “إنفنت لتقنية المعلومات”
ــن أكـــفـــأ األطـــبـــاء ــ ــة مـــمـــيـــزة م ــب ــخ مــــشــــروع  رائــــــد يـــضـــم ن

احتفت “مدينة البحرين الطبية” بتوقيع عقد البرنامج الطبي مع شركة إنفنت لتقنية 
المعلومات بحضور كل من زهير الهدار وحسين جمعة وعلي الحلواجي.

البحريـــن  مدينـــة  مشـــروع  “ســـيكون 
الطبيـــة مشـــروعًا وطنيـــًا رائـــدًا وســـيضم 
مجموعـــة مميزة من األطبـــاء األكفاء من 
كافـــة التخصصـــات الطبيـــة، طموحنـــا أن 
يكون المشـــروع متميزًا فـــي كل النواحي 
وسنســـعى ان تكـــون خدمانـــا الطبية هي 
األحدث في كل المجاالت بما يوفر الراحة 
للمرضى والزوار. ومن منطلق هذه الرؤية 
أعلـــى معاييـــر  لزامـــًا علينـــا تطبيـــق  كان 
الجـــودة وتبنـــي أحـــدث األجهـــزة الطبيـــة 
والنظـــم المعلوماتية وعليه جـــاء تعاقدنا 
مع شـــركة مرموقة في هذا المجال المهم” 

أضاف األستاذ زهير.
مـــن جهته، قال حســـين جمعة:”انا ســـعيد 

أننـــا وصلنـــا لهـــذه المرحلـــة، نعم ســـيكون 
با شـــك مشـــروعًا وطنيًا رائدًا وبســـواعد 
بحرينية ونخبة من أكفأ األطباء وسنعمل 
علـــى تقديـــم أحـــدث الخدمـــات العاجية 
متبنيـــن الرؤية اإلقتصاديـــة 2030 والتي 
فـــي كل  رائـــدة  البحريـــن  لجعـــل  تطمـــح 

المجاالت بما في ذلك المجال الطبي.
المديـــر التنفيذي إلنفنت علـــي الحلواجي  
أبدى شـــكره على الثقة الممنوحة لشـــركة 
انفنـــت واثنى علـــى الجهـــود المبذولة من 
قبل القائمين على المشروع مضيفا “نحن 
في إنفنت استغرقنا ١٠ سنوات من العمل 
المضني لكي نكون الشركة األقوى والرقم 
الصعـــب فـــي مجـــال برمجيـــات الحلـــول 

التقنيـــة فـــي المجـــال الطبـــي ونحـــن نعد 
جميـــع عمائنـــا الكـــرام أننا ســـنبقى كذلك 
الننـــا نضع متطلبـــات عمائنـــا دائمًا نصب 
أعيننا وألننا نعرف انهم هم العامل الثابت 
واألهم في تلك المعادلة وهو ماتفتقر إليه 
الشركات األخرى، لدينا في جعبتنا المزيد 

مـــن األفـــكار الخاقة وســـنطرح مشـــروعا 
متميـــزًا جـــدًا في العـــام ٢٠٢٠ وســـنطمح 
مـــن خالـــه أن نغيـــر الكثير مـــن المفاهيم 
فيمـــا يتعلق بالمجال الصحـــي وتطبيقات 
الهاتـــف الطبيـــة، فكونـــوا علـــى موعـــد مع 

تجربة فريدة من إنفنت”.

المنامة- مدينة البحرين الطبية

المنامة- بنا

الجويـــة  األرصـــاد  إدارة  أفـــادت 
واالتصـــاالت  المواصـــات  بـــوزارة 
أنـــه ســـيكون هنـــاك حالة مـــن عدم 
االســـتقرار متوقعـــة علـــى مناطـــق 
مختلفـــة من الخليـــج العربي خال 
وتبـــدأ  األســـبوع،  نهايـــة  عطلـــة 
تأثيراتهـــا على مملكـــة البحرين مع 
بداية األسبوع المقبل، حيث تكون 
األجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع 
فرصة لتســـاقط أمطـــار متفرقة قد 
تكـــون رعدية أحيانا حســـب تطور 

السحب على المنطقة.
ويعزى ذلـــك إلى امتـــداد منخفض 
الشـــمالية  المناطـــق  مـــن  جـــوي 
الشرقية نزوال إلى الخليج العربي.

كمـــا مـــن المتوقـــع أن تســـتمر حالة 
عدم االستقرار حتى نهاية األسبوع 
فتـــرات  سنشـــهد  أننـــا  إال  المقبـــل، 

تكون فيها األجواء مستقرة.

الفتـــرة  فـــي  للريـــاح  بالنســـبة  أمـــا 
المقبلـــة، فســـتبدأ الرياح الشـــمالية 
تدريجيـــا  باالنحســـار  الغربيـــة 
إلـــى  شـــمالية  بيـــن  مـــا  وتتحـــول 
شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة 
الســـرعة، وقد تتخللهـــا هبات قوية 
للريـــاح فـــي حـــال تشـــكل الخايـــا 
الرعديـــة. وأهابـــت إدارة األرصـــاد 
المواصـــات  بـــوزارة  الجويـــة 
الكريـــم  الجمهـــور  واالتصـــاالت 
بتوخـــي الحيطة والحـــذر ومتابعة 
النشـــرات والتحذيـــرات؛ كون هذه 
الفتـــرة مـــن الســـنة تشـــهد تقلبـــات 
جويـــة قد تكـــون مصحوبـــة بهبات 
مهيجـــة  أحيانـــا  للريـــاح  شـــديدة 
مثيـــرة  وتكـــون  البحـــر،  ألمـــواج 
لألتربـــة والغبـــار وتـــؤدي إلى تدني 
الرؤيـــة األفقية فـــي بعض المناطق 

وخاصة المكشوفة.

طقس غير مستقر مع توقع هطول أمطار بداية األسبوع

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
أمس، وبحضور رئيس األمن العام  اللواء طارق بن حسن 
الحســن، ســفير روســيا االتحاديــة لــدى مملكــة البحريــن 

ايغور كريمنوف؛ بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبالده.

وقد رحب الوزير بالســـفير 
الروســـي الجديـــد، مشـــيدا 
التـــي  الطيبـــة  بالعاقـــات 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط 
وبمســـتوى  الصديقيـــن 

والتنســـيق،  التعـــاون 
المجـــاالت  فـــي  خصوصـــا 
األمنية، متمنيا له التوفيق 
والنجـــاح فـــي مهـــام عملـــه 

الجديد.

وزير الداخلية يشيد بمستوى 
التنسيق األمني مع روسيا

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفة أمس األول وزير شؤون مجلس 
الوزراء محمد المطّوع، والشـــيخ حسام 
بـــن عيســـى آل خليفة؛ بهدف التنســـيق 
المشترك والتعاون في مجاالت مختلفة 
لارتقـــاء بالحـــراك الثقافـــي والترويـــج 

للمكتسبات الحضارية التي تمّيز مملكة 
البحرين وتاريخها. 

كما تطـــرق اللقاء للحديث عن النشـــاط 
الثقافـــي الـــذي يأتـــي تحت شـــعار “من 
يوبيـــل إلـــى آخـــر” والذي تحتفـــي عبره 
هيئـــة الثقافة بعدد مـــن اليوبيات التي 
تمّيز تاريخ المملكة خال أكثر من قرن.

استعراض التعاون الثقافي

عاهل البالد يرعى جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية الثالثاء
ــش تـــرتـــيـــبـــات االحـــتـــفـــال ــ ــاق ــ “مـــجـــلـــس األمــــــنــــــاء” ن

تـــرأس نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، رئيـــس مجلس أمناء 
جائزة عيسى لخدمة االنسانية 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
الـــذي  االجتمـــاع  خليفـــة،  آل 

عقـــد بمكتبـــه أمـــس، بحضـــور 
نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء، 
النائـــب االول لرئيـــس مجلـــس 
أمناء الجائزة الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، وأعضـــاء 

المجلس.
وتم خال االجتماع استعراض 
ومناقشة الترتيبات التي تمت 
وتتـــم لاحتفـــال الـــذي يرعـــاه 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 

آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفة، بمركز عيســـى الثقافي، 
يـــوم الثاثـــاء المقبل، لتســـليم 
وذلـــك  بهـــا  للفائـــز  الجائـــزة 

لدورتها الرابعة 2017-2019.

المنامة - بنا

مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية يستعرض ترتيبات احتفال تسليم الجائزة برعاية ملك البالد 
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المحرق - محافظة المحرق

بـــن  ســـلمان  المحـــرق  محافـــظ  أشـــاد 
لضبـــاط  االســـتجابة  بســـرعة  هنـــدي 
وأفـــراد االدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
لكافـــة البالغات التي ترد إليها، مشـــيدا 
بالجاهزية التامة التي تتمتع بها اإلدارة 
وفق األجهزة والمعدات الحديثة والتي 

تأتي وفقا لتوجيهات وزير الداخلية.
المحافـــظ  تـــرأس  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الجتمـــاع اللجنة األمنيـــة بحضور مدير 
عام مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق 
العميـــد فواز الحســـن وعدد مـــن ممثلي 
االدارات بـــوزارة الداخليـــة، حيث أطلع 
بـــن هنـــدي على الوضـــع األمني مشـــيدا 
بالتعـــاون القائـــم بيـــن األهالـــي ورجـــال 

األمن في حفظ األمن والنظام.
وأكـــد المحافـــظ أهميـــة تعـــاون المحال 
لإلجـــراءات  اتخاذهـــم  عبـــر  التجاريـــة 
أمنيـــة،  كاميـــرات  بوضـــع  االحترازيـــة 
مشـــيرا إلى أن الوضع األمني بمحافظة 
واالعتـــزاز  للفخـــر  يدعـــو  المحـــرق 
بالواجبـــات األمنيـــة التـــي يطلـــع عليهـــا 
محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  منســـوبي 
المحـــرق. واختتـــم بن هنـــدي االجتماع 
بالتأكيـــد علـــى أهميـــة تكثيـــف قنـــوات 
التواصل بين األهالي ومديرية شـــرطة 
محافظـــة المحرق وفق منهج الشـــراكة 
المجتمعيـــة التي دأبـــت وزارة الداخلية 

على التأكيد عليها.

بن هندي يشيد بجاهزية الدفاع المدني

البحرين تواكب التطورات ضمن أكثر التكتالت العالمية قوة

خلف يبحث  المشاريع الخدمية مع رئيس أمانة العاصمة

إثـــر انضمـــام المملكـــة لمعاهـــدة الصداقـــة والتعـــاون فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا

األمطار موسم  متطلبات  مــع  للتعامل  عمل  فريق  تشكل  األشــغــال 

جاء انضمام البحرين لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة “اآلســيان” مطلع الشــهر الجاري ليعبر عن عدة حقائق، فإضافة لألهمية النابعة 
من إقامة قنوات اتصال مفتوح وتواصل دائم مع الدول والمنظمات الدولية كافة، وهو نهج ثابت ترتكز عليه سياسة المملكة الخارجية 
بتوجيهات من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، فإنه برهن على أن لمملكة البحرين مكانتها وســط قوى 

المجتمع العالمي، وأنه يتعين عليها مواكبة التغيرات في محيطها واالستجابة للتحديات والفرص التي يفرضها.

وفي وقت تتوسع فيه أجندة سياسة المملكة 
الخارجية وتتنـــوع موضوعاتها، وذلك بحكم 
انتمائهـــا الجغرافي وإرثهـــا الحضاري ودورها 
كمقوم لالســـتقرار في المنطقة والعالم، يأتي 
التحرك الدبلوماســـي البحريني ليؤكد سعيها 
إلى مشـــاركة دول العالم تفاعالته، ومخاطبة 
كياناتـــه ومنظماته باللغة التـــي يفهمها حاليا، 
وهي لغة االقتصاد، ما يضمن بالتأكيد تحقيق 
التطلعـــات النهضوية للدولة، وتنمية مواردها 
الذاتية، ومن ثم الترويج لبيئتها االستثمارية 
التـــي تتمتع بها، وقوانينهـــا الجاذبة لتدفقات 

رأس المال واألعمال.
وتبدو أهمية التحرك الدبلوماســـي البحريني 
األخيـــر نابعـــا من عدة تطـــورات مهمـــة، فمن 
ناحيـــة، فإنـــه يأتي فـــي إطار توجـــه البحرين 
اإلســـتراتيجي إلـــى الشـــرق، والـــذي دعمتـــه 
الزيارات المتعددة رفيعة المســـتوى إلى دول 
شرق وجنوب آسيا، وكم االتفاقات المتعددة 
التي تم توقيعها مع دول آسيوية كبرى خالل 
الســـنوات القليلة الماضيـــة، األمر الذي يتوقع 
معه أن يفتح باب االنضمام لرابطة “اآلسيان” 
آفاقـــا جديـــدة للتعـــاون الوثيـــق بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ودول الرابطـــة القويـــة التـــي تمثل 

أقطاب نمو العالم الجديد حاليا.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن للبحريـــن عالقاتهـــا 
القوية والمتشـــعبة مـــع غالبيـــة دول الرابطة، 
وتعود عالقاتها مع بعض أطرافها األساســـية 
إلى عقود طويلة مضت، خصوصا منذ الفترة 
التـــي تلـــت اســـتقالل المملكـــة في ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، وقـــد دامت واســـتمرت هذه 
العالقات بفعـــل حركة االتصـــاالت والزيارات 
المتبادلة بين الجانبيـــن، وتوطدت مع توقيع 
التفاهـــم  العديـــد مـــن االتفاقـــات ومذكـــرات 
اللجـــان  وإنشـــاء  التعـــاون  وبروتوكـــوالت 
الصداقـــة  عـــن جمعيـــات  فضـــال  المشـــتركة، 

البرلمانية ورجال األعمال.
التاريخيـــة  البحريـــن  عالقـــات  هنـــا  وتبـــرز 
والقويـــة مع بعـــض دول الرابطـــة، والزيارات 
التي قام بها كبار مسؤولي الجانبين لبعضهما 

البعـــض، الســـيما برونـــاي دار الســـالم وتايلند 
وإندونيســـيا وســـنغافورة والفلبيـــن وماليزيا 
وغيرهـــا، وهي عالقـــات ذات أبعاد متشـــعبة، 
تجاريـــة منهـــا وعماليـــة وثقافيـــة وحضارية، 
االقتصاديـــة والسياســـية، وكان  عـــن  فضـــال 
لهـــا أكبـــر الفضل في زيادة معدالت الســـياحة 
نطـــاق  وتوســـيع  الجانبيـــن  بيـــن  المتبادلـــة 
االســـتثمارات المشـــتركة وتوطيـــن الخدمات 
المالية في المملكة وتحديدا العمل المصرفي 

اإلسالمي.
وبجانب ذلك، تتقارب إلى حد كبير التجارب 
التنموية التـــي انتهجتها المملكة وبعض دول 
الرابطـــة اآلســـيوية، مـــا يمثـــل باعثـــا آخر من 
بواعـــث هذا االهتمـــام بالتحرك الدبلوماســـي 
الصداقـــة،  لمعاهـــدة  واالنضمـــام  البحرينـــي 
خاصـــة أن كال الجانبيـــن ـ البحريـــن وبعـــض 
أكبـــر دول الرابطـــة ـ أسســـا نموذجـــا للتنميـــة 
والتطويـــر الشـــامل في غضون فتـــرة قصيرة 
نســـبيا، ونجحـــا فـــي قطـــع شـــوط طويل في 
مســـار نهضتهمـــا، خاصـــة االقتصاديـــة، األمر 
الـــذي قد يتيـــح للجانبين، خصوصـــا البحرين 
االســـتفادة مـــن التطـــور الـــذي حققتـــه بعض 
دول الرابطـــة، الســـيما على الصعيـــد التنموي 

وتوطين الصناعات.
وُينظـــر لهذا األمر فـــي االعتبار، خصوصا وأن 
البحريـــن هـــي أول دولـــة مـــن دول مجلـــس 
التعاون الخليجي تنضم إلى وثيقة المعاهدة، 
وثالـــث دولـــة عربيـــة بعـــد مصر والمغـــرب، ما 
يعـــزز دورهـــا الذي تقـــوم به منذ ســـنوات في 
مجلـــس  دول  وبيـــن  بينهـــا  الروابـــط  تمتيـــن 

التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية من 
جهة وبين دول القارة اآلســـيوية في عمومها 
ورابطة اآلسيان بشكل خاص من جهة أخرى.

وال يخفى هنا جهود المملكة الموثقة في دعم 
هذه الروابط بينها وبين دول القارة اآلسيوية 
فـــي عمومهـــا، والثقـــة فيها كوســـيط متوازن 
وقـــادر علـــى تقريـــب وجهـــات النظـــر ودعـــم 
أطـــر التشـــاور والتنســـيق في المواقـــف، فقد 
اســـتضافت البحريـــن االجتماعيـــن الوزاريين 
األول والثالث لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة والرابطـــة فـــي مايـــو 2009 ونوفمبر 
2013، وعملـــت بالتعاون مع ماليزيا كمنســـق 
عـــن دول التعـــاون خـــالل الفتـــرة 2013 إلـــى 
2016 لتطويـــر آليـــات الحـــوار المشـــترك مـــع 
اآلسيان، خصوصا على الصعيدين االقتصادي 
واألمني، وساهمت في تأسيس “مجلس دول 

اآلسيان والبحرين” العام 2017.
لذلك، تسعى البحرين لالستفادة من الميزات 
التـــي تتمتـــع بهـــا اآلســـيان، وتضـــع فـــي قمة 
أولويات تحركاتها الدبلوماسية النشطة إزاء 
الرابطـــة تحقيق تطلعاتهـــا االقتصادية وفتح 
آفـــاق جديـــدة لنهضتهـــا وتجربتهـــا التنموية، 
فضـــال عـــن الحضـــور والتواجد فـــي المحافل 

المختلفة والتعريف بمصالحها الحيوية.
ويشـــار إلـــى أن الرابطـــة نجحـــت فـــي رفـــع 
قيمـــة التبـــادالت التجاريـــة بيـــن دولهـــا إلـــى 
درجـــة الوصول إلى نوع من أنـــواع االندماج 
خامـــس  تشـــكل  باتـــت  حيـــث  االقتصـــادي، 
أكبـــر تكتل اقتصـــادي في العالـــم بعد االتحاد 
والصيـــن  المتحـــدة  والواليـــات  األوروبـــي 
واليابان، ويتوقع أن تصبح رابعا العام 2050، 
وتحتـــل المرتبـــة الثانيـــة عالميـــا مـــن حيـــث 
وتعـــد  األجنبيـــة،  لالســـتثمارات  اســـتقطابها 
واحدة من أسرع مناطق العالم نموا، وتقترب 
قيمـــة اقتصادها من ثالثـــة تريليونات دوالر. 
وال يخفـــى هنـــا مـــدى النفـــع الـــذي يمكـــن أن 
يعود علـــى البحرين بانضمامهـــا لرابطة بمثل 
هذه القوة التي يبشـــر بها مســـتقبلها في ظل 

المقومات والقدرات التي تملكها.

أكـــد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف أهميـــة التنســـيق المســـتمر 
مـــع المجالـــس البلديـــة بمـــا يســـهم في ضمان ســـير 

المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة لها.
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقبال خلف فـــي مكتبه رئيس 
مجلـــس بلدي أمانـــة العاصمة صالح طـــرادة؛ لبحث 
مجمـــل القضايا التي تهم العاصمـــة المنامة وتدخل 
فـــي اختصاصـــات الـــوزارة بحضـــور وكيـــل شـــؤون 
البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة والمدير 
العـــام ألمانـــة العاصمة شـــوقية حميـــدان وعدد من 

مسؤولي الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب خلف برئيس مجلس أمانة 
العاصمـــة، مشـــيدا بدور المجلس فـــي دعم وتطوير 
التجربة البلدية، حيث تم خالل اللقاء بحث العديد 

من القضايا البلدية الملحة في العاصمة عموما.
وتـــم خالل اللقاء اســـتعراض خطة الوزارة لموســـم 
األمطار وتشـــكيل فـــرق عمل للتعامل مـــع متطلبات 

موســـم األمطـــار، بحيث يكون لـــكل محافظة فريق 
عمـــل خـــاص بها منفصل عـــن المحافظـــات األخرى، 
ويتـــرأس الفريـــق جانـــب أمانـــة العاصمـــة المديـــر 
العاصمـــة  أمانـــة  العـــام وعضويـــة رئيـــس مجلـــس 
ورئيس لجنة الخدمـــات والمرافق العامة بالمجلس 
إضافـــة إلى رئيس قســـم النظافة ومـــن يرونهم من 
المهندســـين والفنيين، ويمثل شـــؤون األشـــغال في 
الفريـــق مديـــر إدارة الصـــرف الصحـــي إضافـــة إلى 
ممثلـــي مـــن قطاع الصرف الصحـــي وقطاع الطرق، 

وســـوف يكـــون لـــكل فريـــق اإلعالمييـــن الالزميـــن 
لغرض التوعية والتواصل اإلعالمي.

وأوضـــح خلـــف أنه تـــم معالجـــة العديد مـــن مواقع 
تجمـــع الميـــاه، كمـــا تم تركيـــب عدد مـــن المضخات 
الخاصـــة بالوزارة في المواقـــع ذات األولوية إضافة 
إلى المضخات التي سوف يتم تركيبها قبيل هطول 
األمطـــار بيوميـــن علـــى األقـــل، والتـــي ســـوف يتـــم 
توفيرهـــا مـــن خالل المناقصـــة الزمنيـــة إضافة إلى 

الصهاريج.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الجنبية - المحافظة الشمالية

أكد محافظ الشمالية علي العصفور أن منطقة سلماباد الصناعية الخدمية 
باتـــت تعـــج بالعديـــد مـــن المخالفـــات، والتـــي تـــم رصدهـــا خـــالل الحملـــة 
التفتيشـــية التـــي قامـــت بهـــا المحافظة قبـــل أيام؛ بهـــدف مراعـــاة تطبيق 

األنظمة والقوانين، وتحسين الواقع البيئي بالمنطقة.
وأشـــار العصفور خالل ترؤســـه االجتماع التنســـيقي للمحافظـــة إلى أهمية 
تطبيـــق القوانين واألنظمة العامة، وااللتزام بها لتصحيح جميع المخالفات 
المتعلقة بإشـــغال الطرق بالســـيارات المهجورة، ومزاولة األنشطة التجارية 
غيـــر المرخصـــة، إضافة لوجود مســـتودعات بيع الديزل الثابتـــة والمتنقلة، 
ومخالفات تداخل الورش مع األحياء الســـكنية، واكتظاظها بســـكن العمالة 
األجنبيـــة، دون مراعاة اشـــتراطات األمن والســـالمة والدفـــاع المدني، مما 
يشـــكل خطـــًرا علـــى حياتهـــم، ومصدر إزعـــاج للحيـــاة العامة، عـــالوًة على 

مخالفات المصانع الملوثة للبيئة.

العصفور: تطبيق القوانين للحد من مخالفات سلماباد

المنامة - وزارة الداخلية

شـــرطة  مديريـــة  نظمـــت 
المحافظـــة الجنوبية، محاضرة 
بعنوان “غيـــر تفكيـــرك” قدمتها 
بثنيـــة الجالهمة مـــدرب معتمد 
والتنميـــة  الـــذات  تطويـــر  فـــي 
البشـــرية وذلـــك بمشـــاركة عدد 
من الضباط وموظفي المديرية.

عـــدة  المحاضـــرة،  وتضمنـــت 
جوانب، منها تدريب الموظفين 

بيـــن  التنســـيق  كيفيـــة  علـــى 
الفكـــر والهـــدف والتعـــرف على 
طـــرق االبتكار واالبـــداع. حيث 
تأتـــي المحاضـــرة ضمـــن خطط 
الـــى  تهـــدف  التـــي  المديريـــة 
رفـــع مســـتوى وعي منســـوبيها 
علـــى  وتعريفهـــم  وتدريبهـــم 
تجـــارب وخبـــرات تعـــود عليهم 

بالنفع.

“شرطة الجنوبية” تنظم محاضرة “غير تفكيرك”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفة في مكتبه رئيس لجنة الشـــئون 
الماليـــة واالقتصاديـــة بمجلـــس النواب 
أحمد السلوم ونائب رئيس اللجنة كلثم 

الحايكي.
وخالل اللقـــاء، رحب الوزيـــر بالنائبين، 
منوهـــا بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه أعضاء 

مجلـــس النـــواب فـــي طـــرح ومناقشـــة 
مصلحـــة  فـــي  تصـــب  التـــي  القضايـــا 
الوطن والمواطن وتعود بالنفع والنماء 
لصالـــح الوطـــن. مؤكـــدا علـــى مواصلة 
تعزيـــز التعـــاون والشـــراكة الفاعلة بين 
الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية بما 
يلبـــي التطلعـــات ويســـهم فـــي تحقيق 

األهداف المنشودة للمملكة.

وزير المالية يستقبل السلوم والحايكي

توظيف األدوات الحديثة والمتطورة لرفد االقتصاد الوطني
ــاء االصــطــنــاعــي ــذكـ ــي مــؤتــمــر الـ ــرع ــورى ي ــشـ ــس مــجــلــس الـ ــي رئ

أكــد رئيس مجلس الشــورى علــي بن صالح الصالح حــرص المجلس على 
دعم الذكاء االصطناعي عبر سن تشريعات حديثة ومتقدمة تتواكب مع 
هــذا التطــور التكنولوجــي، وذلك تنفيــذا لتوجيهات عاهــل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، وتأكيده على تبنــي وتوظيف 

تقنيات الذكاء االصطناعي في القطاعات اإلنتاجية والخدمية.

الصالـــح  رعايـــة  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
لمؤتمـــر الـــذكاء االصطناعي 2019، 
الـــذي انطلقت أعمالـــه صباح أمس، 
ومختصيـــن،  مســـؤولين  بحضـــور 
ومتحدثيـــن وأكاديمييـــن من داخل 

البحرين وخارجها. 
وأشار رئيس الشورى إلى أن أعمال 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  تأتـــي  المؤتمـــر 
تتعاظـــم فيـــه الحاجة إلـــى مواكبة 

والتقنـــي،  التكنولوجـــي  التطـــور 
الحديثـــة  األدوات  وتوظيـــف 
والمتطـــورة لرفد وتنميـــة االقتصاد 
الوطني، مؤكـــدا أن البحرين تمتلك 
المقومـــات واألســـس التـــي تؤهلهـــا 
لتصبـــح رائـــدة فـــي مجـــال الـــذكاء 

االصطناعي.
ولفـــت إلـــى أن المملكة اســـتطاعت 
جـــذب الشـــركات العالميـــة الكبـــرى 

التكنولوجيـــا  فـــي  المتخصصـــة 
الحديثـــة، وذلك انعكاًســـا لما توفره 
اســـتثمارية  بيئـــة  مـــن  المملكـــة 
مشـــيدا  جاذبـــة،  وتجاريـــة  نوعيـــة 
بالتشـــريعات واألنظمة الوطنية في 
المجالين االقتصادي والمالي، والتي 
تشـــكل حافزا لجذب االســـتثمارات 

ورؤوس األمـــوال، وخصوًصـــا فـــي 
مختلف قطاعـــات تقنية المعلومات 
والتكنولوجيا الحديثة، إذ ُتعد هذه 
القطاعـــات الواعـــدة إحـــدى الركائز 
لبنـــاء اقتصـــاد رقمـــي ُيســـهم فـــي 
زيـــادة معـــدالت النمـــو االقتصـــادي، 

وتنويع مصادر الدخل.

رئيس الشورى يرعى مؤتمر الذكاء االصطناعي

القضيبية - مجلس الشورى



عقوبات تصل للمؤبد لـ 11 متهما بتهريب الحشيش
ــة اإلتـــــجـــــار ــ ــم ــ ــه ــ ــر” مــــــن ت ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ســــنــــة لـــلـــمـــتـــعـــاطـــيـــن وإعـــــــفـــــــاء “الـ

دانت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 11 
متهما يعمل بعضهم على تهريب وترويج 
المـــواد المخدرة في البـــاد، واآلخرين تم 
ضبطهـــم متعاطيـــن برفقة التجـــار منهم، 
وقضـــت بمعاقبة أحد المتهمين بالســـجن 
المؤبـــد وبتغريمـــه مبلـــغ 10 آالف دينـــار 
وبإبعـــاده نهائيـــا عـــن البـــاد عقـــب تنفيذ 
العقوبة المقضي بها، فيما ســـجنت متهما 
ثانيا لمدة 10 سنوات وبالسجن 5 سنوات 
لثالث وغرمت كل منهما مبلغ 5000 دينار 
بعدمـــا أخذتهم بقســـط مـــن الرأفـــة، فيما 
حبســـت المتهميـــن الثمانيـــة المتعاطيـــن، 
بينهم شـــابة عشـــرينية، لمدة سنة واحدة 
مـــن  أعفـــت أحدهـــم  لـــكل منهـــم بعدمـــا 
عقوبـــة اإلتجـــار بالمخدرات؛ لكشـــفه عن 
مصـــدر حصولـــه علـــى تلـــك الممنوعـــات، 

وأمـــرت أيضا بمصـــادرة المـــواد المخدرة 
المضبوطة بحوزتهم جميعا.

وذكـــرت أن الواقعـــة تتحصـــل فـــي ورود 
معلومـــات إلـــى نقيـــب أكدتهـــا تحرياتـــه 
المتهـــم األول  الســـرية، مفادهـــا اســـتام 
)المعفـــي مـــن العقاب( لكميـــات مهربة من 
مادة الحشـــيش المهربة عبر جســـر الملك 
فهـــد لترويجهـــا داخـــل مملكـــة البحريـــن، 
ويعاونه في ذلك المتهم الثاني، فاستصدر 
الضابط إذنا مـــن النيابة العامة؛ لضبطهما 

وتفتيش شخصيهما ومسكنهما.
ونفـــاذا لذلـــك اإلذن، انتقـــل النقيـــب إلـــى 
فأبصـــره  األول  المتهـــم  يوجـــد  حيـــث 
المـــكان،  مـــن  يهربـــان  الثانـــي  والمتهـــم 
والذي تفـــوح منه رائحة مادة الحشـــيش 
المخـــدرة، فتـــم ضبـــط كل مـــن المتهمين 

الســـادس والســـابع والثامـــن المتواجدين 
فـــي حالـــة غيـــر  لكونهـــم  المـــكان  بـــذات 
طبيعيـــة، والذين أقـــروا بتعاطيهم للمواد 

المخدرة.
وانتقـــل الضابط إلى حيـــث يوجد المتهم 
الثانـــي وتمكـــن مـــن القبض عليـــه، والذي 
كان برفقته المتهمين الخامس والتاسعة، 
اللذيـــن كانا في حالة غيـــر طبيعية وأقرا 
بتعاطيهمـــا المـــواد المخـــدرة، وبتفتيـــش 
ســـيارة الثانـــي عثـــر بداخلها علـــى قطعة 
لمـــادة الحشـــيش المخـــدرة ومبلـــغ نقدي 
مقـــداره 666.5 دينارا يعتقـــد أنه حصيلة 

بيع للمواد المخدرة.
وأرشـــد الثانـــي عن مـــكان إخفـــاء المتهم 
األول لجـــزء مـــن المـــواد المخـــدرة التـــي 
تســـلمها حـــال مصاحبتـــه لـــه، وبالفعل تم 

ضبطها داخل صندوق ســـيارة في الكراج 
الخـــاص بـــاألول، وتبيـــن أنهـــا عبـــارة عن 
كيـــس من النايلـــون بداخلـــه قطعتين من 
مادة الحشـــيش المخدرة، كما عثر بحوزة 
الثاني أثناء تفتيشه على لفافة بها قطعة 

لمادة الحشيش.
مجـــري  الضابـــط  أن  المحكمـــة  وأفـــادت 

التحريـــات توجـــه إلـــى المنـــزل المتواجد 
به المتهـــم األول، وتم القبض عليه، وكان 
برفقته المتهمين العاشـــر والحادي عشـــر، 
واللذيـــن كانـــا أيضـــا بحالة غيـــر طبيعية، 
وبتفتيـــش ســـيارته عثـــر بداخلهـــا علـــى 
قطع لمادة الحشـــيش المخدرة وسيجارة 
محشـــوة بالحشـــيش ومقـــص وكيس من 

النايلـــون عليهمـــا آثـــارا ثبـــت أنهـــا لمـــادة 
الحشيش.

وقد أقر المتهم األول أنه تلقى اتصاال من 
المتهم الرابع المحكـــوم عليه والمحبوس 
في مركـــز اإلصاح والتأهيـــل أخبره فيه 
أنـــه ســـيتصل بـــه شـــخص آخـــر خليجـــي 
يطلـــب منـــه مقابلـــة آخـــر خليجـــي أيضـــا 
الســـتام المواد المخدرة ومـــن ثم اتصل 
بـــه األخيـــر وطلـــب منـــه مقابلتـــه بأحـــد 
المجمعـــات التجارية في المحرق، فانتقل 
وبرفقتـــه المتهـــم الثاني بالســـيارة قيادة 
والمـــكان  الزمـــان  فـــي  والتقـــاه  األخيـــر 
يســـتقل  كان  حيـــث  ســـلفا،  المحـــددان 
الخليجي سيارته وتسلم األول منه كمية 

من الحشيش.
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ضمن فعاليات الحملة التوعوية لمكافحة 
جرائـــم االحتيـــال، التـــي تســـتمر حتى 24 
نوفمبر الجاري تحت شعار “ال تكن ضحية 
االحتيال”، أقامت اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي واإللكتروني 
محاضرات توعوية فـــي الجامعة الملكية 
للبنات، وجامعة البحرين الطبية. ونظمت 

اإلدارة، محاضرة توعوية بعنوان “مقدمة 
في اســـتثمار العمات والجرائـــم المالية”. 
كما نشـــرت صورا ومقاطع فيديو توعوية 
باللغتين العربية واإلنجليزية عبر وســـائل 
التواصـــل  ومواقـــع  المختلفـــة  اإلعـــام 
االجتماعـــي، تهـــدف إلى توعيـــة المجتمع 

بأبرز جرائم االحتيال.

محاضرات توعوية بحملة “ال تكن ضحية االحتيال”

“المهن” تشكل فريق تدقيق بشأن “عدوى السلمانية”
الجاهمـــة: االســـتعانة بخبيريـــن دولييـــن عـــاوة علـــى مجموعـــة متخصصيـــن

وجـــه رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة بمباشـــرة تنفيـــذ 
توجيه ولي العهـــد النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة من 
خـــال ســـرعة المبـــادرة بتشـــكيل فريق 
واقـــع  عـــن  بالتدقيـــق  الخـــاص  العمـــل 
العـــدوى المصاحبـــة للمستشـــفيات فـــي 

مستشفى السلمانية الطبي.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وذكـــرت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الهيئـــة  أن  الجاهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
الخـــاص  العمـــل  باشـــرت بوضـــع إطـــار 

بمهمة التدقيق الميداني بشأن سياسات 
وإجـــراءات مكافحة العدوى في مجمع 
الدوليـــة  المعاييـــر  وفـــق  الســـلمانية 
المعتمـــدة بشـــأن تقييـــم المستشـــفيات 
واللوائـــح الوطنيـــة ذات الصلة الصادرة 

عن المجلس األعلى للصحة.
كمـــا بدأت الهيئة بتشـــكيل فريق العمل، 
حيـــث تـــم التعاون مع خبيريـــن دوليين 
بارزيـــن فـــي الحقـــل الطبـــي، كمـــا يضم 
ومختصيـــن  خبـــراء  عضويـــة  الفريـــق 
فـــي مجال الجـــودة ومكافحـــة العدوى 
فريـــق  ســـيقوم  حيـــث  والمختبـــرات، 
التدقيـــق بوضـــع خطـــة تقييـــم لبرامـــج 
وسياسات وإجراءات مكافحة العدوى 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبي، وســـيتم 

االطـــاع ميدانيـــا علـــى واقـــع “العدوى” 
واإلجراءات التي يقوم بها المستشفى؛ 
للحد من انتشـــار أي نوع مـــن البكتيريا 
وتقييـــم  للمستشـــفيات  المصاحبـــة 

مســـتواها ومطابقتهـــا للنســـب العالمية. 
بزيـــارة  مهمتـــه  الفريـــق  وسيباشـــر 
مستشـــفى الســـلمانية الطبـــي األســـبوع 

المقبل.
وشـــددت الجاهمـــة علـــى أن البحريـــن 
ومـــن خـــال تطبيـــق برنامـــج االعتمـــاد 
الوطنـــي للمؤسســـات الصحية حرصت 
علـــى تطبيـــق أفضـــل المعاييـــر الدولية؛ 
الصحيـــة،  الخدمـــات  جـــودة  لضمـــان 
حيـــث قامـــت الهيئـــة بالتقييم الشـــامل 
باالســـتعانة  الصحيـــة  للمؤسســـات 
مختلـــف  مـــن  معتمديـــن  بمقيميـــن 
التخصصات الصحية، مؤكدة أّن الهيئة 
تضـــع علـــى رأس أوليات عملها ســـامة 

المرضى والرعاية الصحية اآلمنة.

مريم الجالهمة

المنامة - نهرا

“هوشة” بين مقيمين تسببت بعاهة في مخ أحدهم
رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى معارضــة مقيــم مدان بالتشــاجر واالعتــداء بالضــرب على مواطنــه -متهم 
بالقضيــة أيضــا-، وأيــدت معاقبتــه بالحبس لمدة ســنة واحدة واإلبعــاد نهائيا عن البالد، بعدما اعتــدى 6 مقيمين كل منهم على 
اآلخــر وامتنعــوا عــن إغاثــة أحدهــم والــذي تعرض للضرب بـــ “طابوقة” على رأســه وتركــوه دون إغاثة بعدما تســبب له أحدهم 
بعاهة مستديمة في الجمجمة والمخ وفروا هاربين من الموقع؛ وذلك بعد أن احتسوا المسكرات في حفل موسيقي واختلفوا 

على فاتورة تلك المشروبات المسكرة.

أدلـــى  مـــا  التفاصيـــل حســـب  وتتمثـــل 
بهـــا المجنـــي عليه األول، أنـــه بتاريخ 1 
أكتوبـــر 2016 بحوالـــي الســـاعة 12:00 
بعـــد منتصـــف الليـــل، التقـــى بصديقـــه 
المتهـــم الرابـــع “الُمعـــارض” فـــي إحـــدى 
البقاالت، والذي قرر له عن وجود حفلة 
لفرقـــة غنائية من بادهم ســـتقام بأحد 

الماهي الليلية في منطقة القضيبية.
وأضـــاف أنـــه قـــرر التوجـــه للحفلـــة مع 
صديقـــه في ذلـــك الملهى، كمـــا رافقهما 
أشـــخاص آخرين، وفي ذلك الملهى مقر 

إقامـــة الحفلـــة الغنائية التقـــى بصديق 
آخر له -تم اســـتبعاده من االتهام- كونه 
لم يلتـــق به منذ فترة طويلـــة، فتناولوا 

جميعا المشروبات الكحولية.
وأثنـــاء ذلـــك تفاجئوا بأحد األشـــخاص 
الذين يتواجدون مع صديقه -المستبعد 
مـــن االتهـــام- يدفعـــه بواســـطة يديـــه، 
وحينهـــا حضـــر صديقـــه المتهـــم الرابـــع 
“الُمعـــارض” وقـــام بدفع ذلك الشـــخص، 
وســـأله عـــن ســـبب دفعـــه لـــه، وحينهـــا 
انتهـــى األمـــر عنـــد ذلـــك وخرجـــوا مـــن 

الملهى بحوالي الساعة 2:00 فجرا.
لكـــن مـــا إن وصلوا بالقرب مـــن مواقف 
ســـيارات الفنـــدق تفاجأوا بنحـــو 7 إلى 
8 أشـــخاص ال يعرفهـــم يحيطـــون بهم، 
مبينا أن من ضمنهم صديقه المســـتبعد 
مـــن االتهام، إذ كانوا يريـــدون االعتداء 
عليـــه وعلـــى الُمعـــارض، وكان صديقـــه 

يحدثهم ويحاول منعهم من ذلك.
وأوضـــح أن الُمعـــارض طلـــب منـــه أن 
يجـــري ويهرب مـــن الموقع، فركض إلى 
أن وصـــل إلـــى مـــكان يقـــع خلـــف فندق 

آخر.
وأفـــاد بـــأن مـــا يتذكـــره عقـــب وصولـــه 
للمـــكان خلـــف الفنـــدق اآلخـــر هـــو أنـــه 
تعـــرض إلى ضربـــة في الـــرأس وحينها 
فقـــد الوعـــي وال يعلـــم مـــاذا جـــرى بعد 
ذلك، وأنه لم يســـتعد وعيه إال وهو في 

العناية القصوى بالمستشفى.
وقـــال الُمعارض أن المتهـــم الثاني لكمه 
بيـــده على عينه اليســـرى، فمـــا كان منه 
إال أن لكمـــه هو اآلخر، وبعد أن تم فض 
المشاجرة حضر لهم مجموعة أشخاص 
آخريـــن منهـــم المتهـــم األول واعتـــدوا 

عليه مجددا بالضرب.
من جهة ثانية قال غالبية المتهمين إنه 
بعـــد انتهـــاء الحفلة تبين لهـــم أن اثنين 
من الحاضريـــن لم يدفعا فاتـــورة قيمة 
المشـــروبات الكحوليـــة التـــي تناولوها، 
وعلـــى هـــذا األســـاس حصـــل االعتداء 
فيما بينهـــم، إذ اتصل بعضهم ألصدقاء 
آخريـــن لهـــم فتدخـــل البعـــض لمحاولة 
منـــع االعتـــداء، وحـــدث الشـــجار فيمـــا 
بين المجموعة والمجنـــي عليهما األول 
والثانـــي، وأجمعـــوا علـــى أنهـــم جميعـــا 
تعـــرض  بعدمـــا  إلـــى مســـاكنهم  هربـــوا 
المجنـــي عليـــه األول للضرب بواســـطة 

طوب “طابوقة”.
وثبت بالتقريـــر الطبي الخاص بالمجني 
المثبتـــة  آثـــار اإلصابـــة  أن  عليـــه األول 
برأســـه وصدره بالكشـــف الظاهـــري وما 

أثبت باألوراق الطبية وصور األشعة من 
كســـور وأنزفة بالمخ، كلها إصابات ذات 
طبيعـــة رضيـــة حدثـــت مـــن المصادمـــة 
بجسم صلب في تاريخ معاصر للواقعة، 
وتســـببت في تخلف عاهة مستديمة له 

تقدر نسبتها بـ5 % فقط.
وقضـــت محكمـــة أول درجـــة بمعاقبـــة 
المتهم األول بالســـجن لمدة 3 ســـنوات، 
ضمنهـــم  مـــن  متهميـــن   3 وبحبـــس 
الُمعـــارض بالحبـــس لمدة ســـنة واحدة، 
فيمـــا حبســـت البقيـــة لمـــدة شـــهر لـــكل 
منهما، كما أمرت بإبعاد المدانين جميعا 
نهائيـــا عن الباد بعـــد تنفيذ العقوبة، إال 
أن محكمة االســـتئناف في وقت سابق 
قضت بإلغـــاء عقوبة اإلبعـــاد بحق أحد 
المحكومين بالحبس لمدة شـــهر وأيدت 

حبسه.

احتسوا المسكرات 
واختلفوا على 

“الفاتورة”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

إيقاف طبيب أسنان 6 أشهر فشل بتقويم األسنان لمريضته
ــا بـــالـــلـــثـــة وكــــــــادت تـــخـــســـر أســنــانــهــا ــهـ تـــســـبـــب بـــــإجـــــراء عـــمـــلـــيـــات طــــارئــــة لـ

قضـــت المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة األولـــى )الدائرة 
اإلداريـــة( برفـــض دعـــوى كان قـــد تقدم بهـــا طبيب 
مختصما الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية )NHRA(، والتي كانت أصدرت قرارا بوقفه 
عن العمل لمدة 6 شـــهور، بعدما تســـبب بمضاعفات 
إلحـــدى مرضاه التـــي كانت ترغـــب بتركيب تقويم 
ألسنانها، ما أدى إلجراء عمليات طارئة لها في اللثة 
بســـبب احتمالية فقدانها األسنان وعاج األعصاب 
الخاصة بها، خصوصا وأنه ثبت فشله في معالجتها 
بالطريقة الســـليمة وأن فتـــرة العاج كانت أكثر من 
الازم والتي انتهت بالفشـــل فـــي معالجتها، ألزمت 

المدعي بالمصروفات.
وتتمثل وقائع الدعوى في أن الطبيب المدعي تقدم 
بدعـــواه للمطالبة بإلغاء القـــرار التأديبي بوقفه عن 
العمـــل لمدة 6 شـــهور، والصادر مـــن الهيئة الوطنية 

لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة )NHRA(، أو 
تعديـــل الجـــزاء التأديبـــي واالكتفـــاء بتوقيع جزاء 

اإلنذار بحقه.
وأوضـــح المدعـــي أنـــه طبيـــب أســـنان متخصـــص 
فـــي تقويم األســـنان، وأن إحـــدى مريضاته تقدمت 
بشـــكوى ضـــده، زعمـــا منهـــا أنـــه فشـــل فـــي عـــاج 
أســـنانها وســـبب لهـــا أضـــرارا، فتمـــت إحالتـــه إلـــى 
اللجنـــة التأديبية للتحقيق معه فيما نســـب إليه من 
مخالفـــات، تمثلـــت فـــي طول فتـــرة العـــاج وعدم 
الوصول إلى النتيجـــة المطلوبة واحتياج المريضة 
األســـنان  فقـــدان  واحتمـــال  لثويـــة  عمليـــات  إلـــى 
واحتيـــاج لعـــاج العصـــب، وقـــد صدر ضـــده القرار 

التأديبي بوقفه عن العمل لمدة 6 أشهر.
وأوضح أنه تظلم من القرار، على ســـند أنه مخالف 
للقانـــون، مدعيا أنه تجاهل موافقـــة المريضة على 

خطـــة العاج التي تـــم تبصيرها بهـــا، وأن المريضة 
تركـــت عيادتـــه وتوجهت إلـــى طبيب آخـــر وأزالت 

التقويم.
مـــن جهتهـــا، قالـــت المحكمة في أســـباب حكمها إن 
الثابت من أوراق الدعوى أن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحيـــة، أصدرت قرارها بإحالة 
المدعي إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة 
مهنـــة الطب البشـــري وطب األســـنان للتحقيق معه 
فيما نســـب إليـــه من مخالفـــات لمقتضيات وأصول 
وأحـــكام المهنـــة تمثلـــت فـــي عـــدم تقييـــم وتقدير 
صعوبـــة الحالـــة بصـــورة صحيحـــة، كمـــا فشـــل في 
التعامـــل مـــع المضاعفـــات ممـــا ترتـــب عليـــه طول 
فترة العاج وعـــدم الوصول إلى النتيجة المطلوبة 
وانحســـار اللثـــة فـــي األســـنان الســـفلية واحتيـــاج 
المريضـــة إلـــى عمليـــات لثويـــة ووجـــود احتماليـــة 

لفقدان األسنان واحتياج لعاج العصب.
علـــى  وباالطـــاع  التأديبيـــة  اللجنـــة  أن  وبينـــت 
الســـجل الطبي الخاص بالمريضة محررة الشكوى، 
المخالفـــات  عـــن  وســـؤاله  المدعـــي  واســـتدعاء 
المنســـوبة إليـــه وتحقيـــق دفاعـــه انتهـــت بإجمـــاع 
أصـــوات أعضائهـــا إلـــى ثبـــوت المخالفـــات في حق 
المدعي وقررت إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، وإذ 
تظلم المدعي مـــن هذا القرار، وصدر قرار المجلس 

األعلـــى للصحـــة بتشـــكيل لجنـــة للنظر فـــي التظلم 
المرفـــوع مـــن المدعـــي برئاســـة استشـــاري تركيب 
أســـنان، وعضوية استشاريين طب وعصب وعاج 
لثة األســـنان، والذين انتهـــوا وبإجماع أعضائها إلى 
تأييـــد القرار الصادر مـــن اللجنة التأديبية للمرخص 
لهـــم بمزاولـــة مهنـــة الطب البشـــري وطب األســـنان 

بإيقاف المدعي عن العمل لمدة 6 أشهر.
ولفتـــت المحكمـــة إلى أن القانـــون قرر بـــأن اللجنة 
التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري 
وطـــب األســـنان هـــي الجهـــة الفنيـــة التـــي خولهـــا 
المشـــرع ســـلطة تقريـــر األخطاء المهنيـــة للمرخص 
لهـــم، وال معقب عليها من القضاء في ممارســـتها ما 
دامت لم تسئ استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية 
أخـــرى غير المصلحـــة العامة، إذ خلـــت األوراق مما 
يفيد أن اللجنة قد أســـاءت اســـتعمال ســـلطتها في 

هذا الشأن.

عباس إبراهيم
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ــة  ــ ــان ــم يـــســـجـــل مـــجـــلـــس أمــ ــ ــ ل
الخامسة  جلسته  في  العاصمة 
مــن دور االنــعــقــاد الــثــانــي ضمن 
غياب  الخامسة  البلدية  الــدورة 

أو اعتذار أيٍّ من أعضائها

تغطية: مروة خميس

الهندي: ال تخسروا ماليين “على الفاضي” وباركات “جدحفص” ال تكفي

حميدان: توزيع األسواق المركزية بمقرات مختلفة

انتقـــد عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمة 
محمد الهنـــدي موضوع تطوير ســـوق 
جدحفص المركزية؛ بسبب عدم وجود 
مواقـــف كافيـــة للســـيارات بالمنطقـــة، 
وقـــال :”مقره ال يصلـــح والوصول إليه 
مشـــكلة وال يوجد “باركات” وســـيكون 
مشـــلوال، وإذا أردتم بناء ســـوق يجب 
أن يكون هناك حل جذري للزحمة، وإال 

أنك ستخسر ماليين على الفاضي”.
وأشارت مديرة أمانة العاصمة شوقية 
حميـــدان إلـــى أن مـــا تقـــوم بـــه أمانـــة 
هـــو  األســـواق،  فـــي  حاليـــا  العاصمـــة 
الصيانـــة الروتينيـــة للمرافـــق وبحدود 

الميزانية المرصودة لها.
وقالـــت: “إن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي يتابع 

ذلـــك شـــخصيا وتم مؤخرا رفـــع تقرير 
العتماد ميزانيـــة، والحكومة لن تبخل 
على األهالي بتوفير ميزانيات لتطوير 

األسواق”.
ســـترة  ســـوق  “بخصـــوص  وأضافـــت: 
المركزية يتم دراســـة األمر واألخذ في 
االعتبار وجود ســـوق آخر في مشروع 

سترة اإلسكاني؛ لخلق أسواق مركزية 
وخدمية بمقرات مختلفة في المناطق 
وبـــدال مـــن أن نجـــذب الزحمـــة قررنـــا 

توزيع األسواق في المنطقة”.
وأردفـــت العضـــو مهـــا آل شـــهاب بـــأن 
المنطقـــة  أهالـــي  يحتاجـــه  مـــا  كل 
ســـيكون ضمـــن مســـاحة محـــددة في 

الســـوق، ويمكن أن يكون هناك تعديل 
للمســـارات المرورية. وقالت: “الســـوق 
ســـتكون جاذبـــة للمســـتهلكين ومقـــرا 
لجلب للسياح، ونناشد الجهات المعنية 
الحفاظ علـــى اإلرث والتاريخ وتوفير 
األمن الغذائي لما يوجد بداخل السوق 
الذيـــن  البحرينييـــن  للباعـــة  رزق  مـــن 
يزاولـــون مهنـــة التجـــارة، وأن الســـوق 

في العاصمة تستحق التطوير”.
وأضافـــت نائـــب رئيس مجلـــس أمانة 
العاصمـــة عزيزة كمـــال: “عندي طموح 
المركزيـــة  الســـوق  مشـــروع  أرى  بـــأن 
األهالـــي  تمـــد  وأن  البحريـــن،  ألهالـــي 
علـــى  تكـــون  وأن  األغذيـــة،  بكافـــة 
مســـتوى عالمـــي مـــن التقنيـــة، بحيث 

يكون البيع والشراء )أونالين(”.

ال غياب

القطان والنكال

“أمانة العاصمة” تطلق البث التجريبي للتصويت إلكترونيٌا 

أمانة العاصمة: ال لزراعة للنخيل في الشوارع والميادين
السكينة ــق  ــاط ــن ــم ال ــي  فـ ــة  ــيـ ــزراعـ الـ ــات  ــف ــل ــخ ــم ال ــرق  ــ ح ــع  ــن م

أمانـــة  مجلـــس  أعضـــاء  وافـــق 
الحـــد مـــن زراعـــة  العاصمـــة علـــى 
نخيـــل البلـــح الكبيـــر في الشـــوارع 
النطـــاق  فـــي  الواقعـــة  والمياديـــن 
العاصمـــة  لمحافظـــة  الجغرافـــي 
واقتصـــار زراعتهـــا علـــى الحدائـــق 
واألماكن العامة واالســـتعاضة عنها 
بزراعة الفسيل واألشجار المناسبة 

لها.
وأشـــارت لجنة الخدمات والمرافق 
العامـــة إلـــى أن نقل النخيـــل الكبير 
من األرض المستديمة إلى الشوارع 
تحتاج فترة طويلة؛ لكي تســـتعيد 
يجعلهـــا  ممـــا  صحتهـــا،  النخيـــل 
مستودع للكثير من اآلفات الفتاكة 
سوســـة  بينهـــا  ومـــن  واألمـــراض، 
النخيـــل الحمـــراء، إلـــى جانـــب أن 
زراعـــة النخيل الكبير في الشـــوارع 

والميادين وبعض المشـــاريع مكلفة 
ماديا وصيانتهـــا والمحافظة عليها 
عالية التكاليف أيضا وتحتاج جهدا 

ومتابعة باستمرار.
العاصمـــة  أمانـــة  مديـــرة  وأشـــارت 
شـــوقية حميدان إلى أن المشـــروع 
التجميلي بحاجة إلى إنشاء شبكة 
مـــن توفيـــر تربـــة صالحـــة وغيرها، 

زراعـــي  مشـــروع  فـــأي  وبالتالـــي 
مكلف.

وأردفـــت: المقتـــرح متحقـــق علـــى 
أرض الواقع، وأن الزراعة تعتبر من 
المصروفـــات المتكـــررة ســـنويا ولو 
أوقفنا عنها العناية، ستكون خسارة 
لنا، والزراعة منظر جمالي للعاصمة، 
ودعت عضو مجلس أمانة العاصمة 

مها آل شـــهاب باالستعانة بدال عنها 
بزراعة األشجار.

ومـــرر المجلـــس بالتوصيـــت علـــى 
المرافـــق  البيئـــة  قانـــون  مشـــروع 
لســـنة   65 رقـــم  بقانـــون  للمرســـوم 
2019 المقـــدم من الحكومة، والذي 
ينـــص علـــى منـــع حـــرق المخلفـــات 

الزراعية في المناطق السكنية.

جهـــزت بلدية المنطقـــة الجنوبية حديقة 
خليفـــة الكبـــرى بالرفـــاع، بألعـــاب حديثة 
الهمـــم،  ذوي  احتياجـــات  مـــع  تتناســـب 
لتلبيـــة متطلباتهـــم  فـــي مســـعى  وذلـــك 
الترفيهية فـــي الحدائق والمرافق العامة 

أسوة بأقرانهم من أفراد المجتمع.
وأكـــدت البلديـــة أن هـــذه المبـــادرة تأتي 
إيمانًا منها أن ذوي االحتياجات الخاصة، 
هـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن المجتمـــع، ولهم 
نصيـــب وحـــق فـــي الجوانـــب الترفيهية 
التي أنشأتها البلدية في مختلف المرافق 

العامة التابعة لها.
وأشارت بلدية “الجنوبية” إلى أنها هيأت 
مراكـــز  لهـــا، وتحديـــدًا  التابعـــة  المبانـــي 
خدمـــات المراجعين، بحيث يســـهل على 
الوصـــول  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 
إليهـــا والحصـــول علـــى الخدمـــات بـــكل 
يسر وســـهولة، كما خصصت لهم مواقف 
المبانـــي،  هـــذه  مـــن  قريبـــة  للســـيارات 
وجهـــزت لهـــم دورات للمياه في الحدائق 
بهـــا منحـــدرات ووســـائل تســـهل عليهـــم 

االستفادة منها بال عوائق.
ولفتـــت إلى أنه تم اختيار حديقة خليفة 
الكبرى لتدشين ألعاب لذوي االحتياجات 
الخاصة، باعتبارها من أكبر الحدائق في 
المنطقة الجنوبية، وموقعها استراتيجي 
واألحيـــاء  المناطـــق  أغلـــب  ويتوســـط 

الســـكنية والمـــدن المجـــاورة. وأوضحت 
البلديـــة أنها قامت بتهيئة مواقع محددة 
فـــي الحديقـــة لتركيـــب ألعـــاب رياضيـــة 
لـــذوي االحتياجـــات الخاصة مـــن الكبار، 
وأخرى ترفيهية للصغار، باإلضافة لملعب 
لكرة الســـلة بأهداف ذات ارتفاع بســـيط، 

وخدمـــات ترفيهيـــة عبارة عـــن أحواض 
للزراعـــة، وألعـــاب رمليـــة، وألعـــاب طيـــن 
ورســـم. ودعت بلديـــة المنطقة الجنوبية 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة إلـــى زيـــارة 
حديقة خليفة الكبرى بالرفاع، لالستفادة 
من الخدمات الترفيهية المخصصة لهم.

تجهيز حديقة خليفة الكبرى بألعاب لذوي الهمم
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أقامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شعبة اإلعالم الجنائي باإلدارة 
ا  العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائية التابع لــوزارة الداخليــة معرًضا توعويًّ

حول مخاطر المواد المخدرة، بمدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات.

 وشارك في المعرض الذي جاء في 
إطار منهجية الشـــراكة المجتمعية 
المعمول بها في كافة إدارات وزارة 
الداخليـــة 20 مدرســـة بالمحافظـــة 

الشمالية.
تقديـــم  المعـــرض،  خـــال  وتـــم 
تناولـــت  توعويـــة  محاضـــرات 
األســـباب التـــي تؤدي إلـــى انخراط 
المخـــدرات  آفـــة  فـــي  الشـــباب 

علـــى  تظهـــر  التـــي  واألعـــراض 
المدمنيـــن، باإلضافـــة إلـــى أضـــرار 
وعقوبـــة  الجســـيمة،  المخـــدرات 
ومتعاطيهـــا  المخـــدرات  مروجـــي 

والطرق العاجية والوقائية منها.
كما تم طرح أسئلة توعوية وتوزيع 
الهدايا على الطلبة المشـــاركين في 
المعـــرض وكذلك كتيبـــات توعوية 

حول مخاطر آفة المخدرات.

معرض عن مخاطر المخدرات بمدرسة غازي القصيبي

“الخليج العربي” تسعى لتكون حاضنة لالبتكار والريادة
أكـــدت رئيـــس برنامـــج الجيومعلوماتية 
بجامعة الخليج العربي وعضو المجلس 
األعلـــى للمـــرأة الدكتورة صبـــاح الجنيد 
االبتـــكار  ومختبـــرات  المناهـــج  أهميـــة 
واإلبـــداع التقنـــي والبحـــث العلمـــي في 
خلـــق فـــرص العمـــل وتنميـــة االقتصـــاد 
الوطنـــي، وقيـــاس جهوزيـــة بيئـــة العمل 
لدعم اإلبداع واالبتكار، وتحديد اآلليات 
التنافســـية وأثـــر التبـــادل المعرفي على 
الصعيـــد المحلـــي والدولي فـــي مجاالت 

مهن علوم المستقبل الواعدة.
 جـــاء ذلك، خال مشـــاركتها بمعية وفد 
مـــن األكاديميـــات والباحثـــات بجامعـــة 
الخليـــج العربـــي فـــي الملتقـــى العلمـــي 
“المـــرأة البحرينيـــة وعلـــوم المســـتقبل”، 
الـــذي نّظمـــه مؤخـــًرا المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة بالتعاون مـــع بوليتكنك البحرين، 

تحـــت رعايـــة رئيســـة المجلـــس قرينـــة 
الســـمو  المفـــدى صاحبـــة  البـــاد  عاهـــل 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
آل خليفـــة.  مـــن جهتها، نّوهت األســـتاذ 
المســـاعد بقســـم إدارة االبتكار والتقنية 
بجامعـــة الخليج العربي الدكتورة عفاف 
بوغـــوى بأهمية دعم وتشـــجيع البحوث 
العلميـــة وتطوير مختبـــرات االبتكار في 
المجـــاالت اإلبداعيـــة لطـــاب المـــدارس 
والجامعـــات والمعاهد الفنية، وموضحة 

البحـــوث  مخرجـــات  اســـتثمار  أهميـــة 
العلميـــة في زيـــادة المشـــاركة في علوم 
أن  إلـــى  “نســـعى  وقالـــت:  المســـتقبل.  
نتحـــول إلـــى جامعـــة حاضنـــة لابتـــكار 
والريـــادة من خـــال ربط كافـــة الجهات 
المعنيـــة ذات العاقة بالمـــرأة البحرينية 
المـــرأة  دور  لتعزيـــز  واحـــد  مـــكان  فـــي 
البحرينيـــة في االقتصاد الوطني لمملكة 

البحريـــن، إلى جانب بنـــاء قاعدة بحثية 
جامعية لتعزيز التعليم المستمر وتطوير 
منصـــات ومنهجيـــات االبتـــكار المفتـــوح 
ليكـــون  المســـتخدمين  علـــى  والمعتمـــد 

منصة لبنك األفكار واالبتكار”.
 وأضافـــت: “هـــذا يضـــع عبًئا كبيـــًرا على 
الخليـــج  جامعـــة  ومنهـــا  الجامعـــات 
العربـــي، بحيـــث يكـــون أحـــد مؤشـــرات 

أدائهـــا هـــو تحقيـــق الجـــزء الخـــاص بها 
باالبتـــكار  والمتعلقـــة   2030 رؤيـــة  مـــن 
والريـــادة للمـــرأة البحرينيـــة فـــي كافـــة 
علـــى  ســـواء  التعليميـــة  المســـتويات 
مســـتوي البكالوريوس أو الماجستير أو 

الدكتوراه”.
وأكـــدت أن جامعة الخليج العربي تعتبر 
رائده في مجال دعم وتشـــجيع البحوث 

العلميـــة وتطوير مختبـــرات االبتكار في 
المجاالت اإلبداعية، من خال تأسيسها 
لمختبـــرات االبتـــكار وعقـــد ورش عمـــل 
مســـتمرة عـــن االبتكار، حيـــث إن الهدف 
منصـــات  تطويـــر  علـــى  يركـــز  األكبـــر 
ومنهجيـــات االبتكار المفتـــوح والمعتمد 
علـــى المســـتخدمين ليكـــون منصة لبنك 

األفكار واالبتكار.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

جانب من الحضور  عفاف بوغوى

باحثات من 
الجامعة يشاركن 

بملتقى المرأة 
وعلوم المستقبل

“األهلية” تخرج الفوج الرابع عشر اإلثنين المقبل
ــوزراء ــ ال ــس  ــي رئ لـــدن ســمــو  ــن  الــكــريــمــة م بــالــرعــايــة  الـــحـــواج يشيد 

أعلنــت الجامعة األهلية عن اســتكمال اســتعداداتها لتنظيم حفــل تخريج الفوج 
الرابع عشر من خريجيها، تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك مساء يوم اإلثنين المقبل بفندق الخليج.

وبهذه المناســـبة، أعرب الرئيس المؤسس 
ورئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة األهلية 
عبـــدهللا الحواج عن جزيل شـــكر الجامعة 
األهلية إدارة وأســـاتذة وطلبة وخريجين 
وأولياء أمور لسموه على رعايته الكريمة، 
ودعمـــه الامحـــدود للجامعـــة األهليـــة ما 
أهلها لنيل أعلى المراتـــب محليا وإقليميا 

ودوليا.
وأضاف: “رعاية سموه األبوية محل فخر 
وتقديـــر لجميع أســـاتذة الجامعة وطلبتها 
الرعايـــة  هـــذه  تعبـــر  حيـــث  وخريجيهـــا، 
عـــن مؤازرة ودعـــم كبيرين للـــدور العلمي 
واألكاديمـــي الـــذي تضطلـــع بـــه الجامعـــة 
األهلية خدمة لهذا الوطن العزيز، فســـموه 
راعي العلم والعلماء، وصاحب العطاءات 
الكبيرة؛ من أجل االرتقاء بالتعليم عموما 

والتعليم العالي على نحو خاص”.

مـــن جانبـــه، أكد رئيـــس الجامعـــة منصور 
العالـــي أن الرعايـــة الكريمـــة لســـمو رئيس 
الوزراء لحفل الخريجين تضع على قيادة 
الجامعة وأســـاتذتها وطلبتهـــا وخريجيها 
مســـؤولية كبيرة؛ من أجـــل تقديم العطاء 
هـــذه  يوفـــي  بمـــا  اإلنجـــازات  وتحقيـــق 
الرعاية حقها، لتظـــل الجامعة األهلية في 
موقعهـــا الطليعي بيـــن الجامعات المحلية 

واإلقليمية والعالمية.
أثبتـــوا  الجامعـــة  خريجـــي  إن  وقـــال 
جدارتهـــم وتميزهـــم، ســـواء فيمـــن اختار 
االلتحـــاق بعالم ريـــادة األعمـــال أو أولئك 
الذيـــن حجـــزوا مواقع متقدمة في ســـوق 
العمل، منوها إلى أن الشريحة األوسع من 
خريجي الجامعة ســـرعان ما تنال نصيبها 
مـــن التوظيف في مواقع رائدة في ســـوق 
العمـــل. إلـــى ذلـــك، أكدت مســـاعدة رئيس 

الجامعـــة لإلعـــام والتســـويق والعاقات 
العامة ثائرة الشيراوي أن حفل الخريجين 
في ظل رعاية ســـمو رئيس الوزراء مبعثا 
لـــدى جميـــع منتســـبي  للبهجـــة والســـرور 
الجامعة األهلية أساتذة وطلبة وموظفين 
وأوليـــاء أمور، حيث تثير رعايته الكريمة 
في النفوس الفخر واالعتزاز، وتبعث فيها 

روح المحبة والتآخي بين الجميع.
الفـــوج  لتخريـــج  نســـتعد  وأضافـــت: 
الرابـــع عشـــر متضمنـــا خريجيـــن بدرجتي 

خمـــس  مـــن  والماجســـتير  البكالوريـــوس 
كليـــات علميـــة، وهـــي: كليـــة تكنولوجيـــا 
المعلومات، كلية العلوم اإلدارية والمالية، 
الهندســـة،  كليـــة  والعلـــوم،  اآلداب  كليـــة 
إذ  والبحـــوث،  العليـــا  الدراســـات  وكليـــة 
تهـــدف الجامعـــة منذ نشـــأتها إلـــى تقديم 
نموذج راق من التعليم ذي الجودة العالية 
فـــي إطـــار تعزيـــز الـــدور الريـــادي لمملكـــة 

البحرين في مجال التعليم العالي.
ويأتـــي حفـــل تخريـــج الفوج الرابع عشـــر 
بعـــد 13 فوجـــا من الطلبة الذيـــن تخرجوا 
من الجامعة في السنوات الماضية، حيث 
تحظـــى الجامعـــة بمكانة محليـــة ودولية 
عاليـــة، وتصنـــف ضمـــن الفئـــة األولـــى من 
والتدريـــب،  التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  قبـــل 
فيمـــا تم تصنيفهـــا األولى بيـــن الجامعات 
األكثـــر تقدما من منظمة كيو اس العاليمة 
لتصنيـــف الجامعـــات للعـــام 2018، إضافة 
الخامســـة  المرتبـــة  فـــي  تصنيفهـــا  إلـــى 
 1100 مـــن  أكثـــر  بيـــن  عربيـــا  والثاثيـــن 

جامعة عربية في العام نفسه.

عبدالله الحواج

المنامة - الجامعة األهلية

ثانوية المحرق للبنات توقف ساعات 
الرعاية في فترة امتحانات المنتصف

أصدرت إدارة مدرســـة المحرق الثانوية 
للبنـــات تعميمـــا بشـــأن ســـاعات الرعاية 
خـــال فترة امتحانـــات منتصف الفصل 
 .2019-2020 للعـــام  األول  الدراســـي 
وحســـب التعميـــم الـــذي حصلـــت الباد 
على نســـخة منه وجهت إدارة المدرسة 
فتـــرة  فـــي  الرعايـــة  ســـاعات  لتوقـــف 
امتحانـــات منتصـــف الفصـــل الدراســـي 

األول. 
امتحانـــات  تنطلـــق  أن  المقـــّرر  ومـــن 
منتصف الفصل الدراسي األول للمرحلة 

الثانوية في 12 من شهر نوفمبر الجاري 
للعـــام الدراســـي 2020-2019. وحســـب 
تقييـــم هيئة جـــودة التعليـــم والتدريب 
المدرســـة  فـــإن   ،2018 فـــي  األخيـــر 
تســـتوعب 1100 طالبـــة تقريبـــا، وتضم 

124 معلمة و40 إدارية وفنية تقريبا.

الصخير - جامعة البحرين

تنّظــم جامعــة البحريــن بالتعــاون مــع جمعيــة المهندســين البحرينيــة 
وفــرع االتصــاالت بجمعيــة مهندســي الكهربــاء واإللكترونيــات مؤتمر 
الشــرق األوســط الثانــي لالتصاالت، والذي يعقد خــالل الفترة من 19 

إلى 21 نوفمبر الجاري.

يعقـــد  الـــذي  المؤتمـــر  ويناقـــش 
المواصـــات  تحـــت رعايـــة وزيـــر 
أحمـــد  بـــن  كمـــال  واالتصـــاالت 
محمد الوضـــع الحالي لتكنولوجيا 
المســـتقبلية،  وآفاقها  االتصـــاالت، 
خصوًصا تقنيـــات الجيل الخامس 

وتحدياتها وتطبيقاتها.
الـــذي  المؤتمـــر  وسيســـتعرض 
دول  مـــن  متحدثيـــن  يســـتقطب 
مثـــل:  العالـــم،  أنحـــاء  كافـــة  فـــي 
ودول  وأمريـــكا،  والصيـــن،  كنـــدا، 
الشرق األوســـط 100 ورقة علمية 
محكمة، حيث سيتم نشرق أوراق 

قاعـــدة  علـــى  البحثيـــة  المؤتمـــر 
بيانات جمعية مهندســـي الكهرباء 

واإللكترونيات.
محـــاوره  فـــي  المؤتمـــر  ويركـــز   
تتعلـــق  مختلفـــة  جوانـــب  علـــى 
الخامـــس  الجيـــل  بتقنيـــات 
واالتصاالت الاســـلكية، ويتضمن 
يتطـــرق  كمـــا  متخصـــص،  ورًشـــا 
مثـــل:  حديثـــة،  لموضوعـــات 
 Block المترابطـــة  الساســـل 
االصطناعـــي  والـــذكاء   ،Chain

وتطبيقاته.
 ومن بين الجلسات التي سينظمها 

المؤتمر جلسة عن دور التكنولوجيا 
في تحقيق االستدامة على كوكب 
األرض، وتطبيقاتها لحفظ الموارد 

واالستغال األمثل لها. 
 كمـــا يبحـــث االتجاهـــات الحديثة 
تكنولوجيـــا  فـــي  والمســـتقبلية 
االتصـــاالت، وأساســـيات هندســـة 

االتصاالت، وهندسة الحاسوب.

كمال بن أحمد

يستعرض 100 ورقة علمية محكمة ويعقد في 19 و21 نوفمبر الجاري

مؤتمر “االتصاالت” بجامعة البحرين يناقش تقنية الجيل الخامس

المنامة - الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية

الشـــبكة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
االقليميـــة للمســـؤولية االجتماعية يوســـف 
االســـتعدادات  اســـتكمال  عـــن  عبدالغفـــار 
الطاق برنامـــج تدريبي دولـــي متخصص 
وموســـوم بعنوان “الزمالة البحثية المهنية 
في مجـــال المســـؤولية المجتمعيـــة” حيث 
ســـيتم تنفيذ النســـخة األولى منه في دولة 
الكويـــت من خال شـــراكة علميـــة ومهنية 
بيـــن كل مـــن الجامعـــة االســـامية العالمية 
ماليزيا والمعهد العربي للتخطيط والشبكة 
كمـــا  االجتماعيـــة.  للمســـؤولية  االقليميـــة 
سيشـــارك معهد االنجاز المتفـــوق للتدريب 
واالقتصاديـــة  االداريـــة  واالستشـــارات 
علـــى  االداري  االشـــراف  فـــي  والماليـــة 

البرنامج. 
ويعد برنامـــج “الزمالة البحثية المهنية في 
مجال المســـؤولية المجتمعية” أول برنامج 
تدريبي بحثي متخصص في العالم العربي 

في مجـــال المســـؤولية المجتمعيـــة، حيث 
سيســـاهم في إعـــداد باحثين متخصصين، 
بغرض دعم المؤسسات العربية واإلسامية 
بأبحـــاث ودراســـات علمية معمقة، تســـاعد 
صنـــاع القرار في هذه المؤسســـات، ســـواء 
أومجتمعيـــة  خاصـــة  أو  حكوميـــة  كانـــت 
لتبنـــي ممارســـات وتطبيقـــات المســـؤولية 

المجتمعية استنادا إلى مرجعيات علمية.
ويقســـم برنامـــج “الزمالة البحثيـــة المهنية 
فـــي مجـــال المســـؤولية المجتمعيـــة” إلـــى 
إلـــى  إضافـــة  عديـــدة،  تدريبيـــة  مســـاقات 
زيـــارات ومشـــاركات بحثيـــة إلى عـــدد من 
األبحـــاث  ومراكـــز  المعتمـــدة،  الجامعـــات 
عالميـــة  مكتبـــات  وكذلـــك  المتخصصـــة، 
بنجـــاح  اتمامهـــا  معتبـــرة، حيـــث يســـتلزم 
للحصول على “الزمالة البحثية المهنية في 

مجال المسؤولية المجتمعية”. 
للمســـؤولية  االقليميـــة  الشـــبكة  وتهـــدف 

االجتماعيـــة مـــن هـــذا البرنامج الـــذي يقام 
ألول مـــرة فـــي المنطقـــة العربيـــة إلى خلق 
شـــبكة بحثية مـــن المتخصصين في مجال 
المســـؤولية المجتمعيـــة في العالـــم العربي 
وتبـــادل الخبـــرات معهـــم، واالســـتفادة من 
منتجاتهـــم البحثيـــة في تطوير ممارســـات 
المؤسســـات  فـــي  المجتمعيـــة  المســـؤولية 

العربية.

تطلقه الشبكة االقليمية ألول مرة في المنطقة بالشراكة مع الجامعة الماليزية

برنامج للزمالة البحثية المهنية في المسؤولية المجتمعية

يوسف عبدالغفار

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

نسخة ضوئية للتعميم

بموجب تعميم 
صادر عن إدارة 

المدرسة
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المنامة - المصرف المركزي

المنامة - المصرف المركزي

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
بأنـــه تمت تغطية اإلصـــدار رقم )19 
ســـندات  مـــن   )BH0001669454
التنميـــة الحكوميـــة التـــي يصدرهـــا 
حكومـــة  عـــن  نيابـــة  المصـــرف 
البحرين.تبلـــغ قيمـــة اإلصـــدار 185 

مليون دينار لفترة استحقاق خمس 
ســـنوات تبـــدأ فـــي 10 نوفمبر2019 
إلـــى 10 نوفمبـــر 2024. ويبلغ ســـعر 
الفائدة لهذه السندات 4,00 % علًما 
بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 

.% 100

أعلـــن مصرف البحريـــن المركزي 
بأنـــه تمـــت تغطية اإلصـــدار رقم 
 ISIN BH00046747W6( 1781
( من أذونـــات الخزانة الحكومية 
الشهرية التي يصدرها المصرف  

نيابة عن حكومة البحرين.
 35 اإلصـــدار  هـــذا  قيمـــة  تبلـــغ   
مليـــون دينـــار لفتـــرة اســـتحقاق 
182 يوًمـــا تبدأ فــــي  10 نوفمبر 
مايـــو   10 فـــي  وتنتهـــي   2019
ســـعر  معـــدل  بلـــغ  كمـــا   ،2020
الفائـــدة عليهـــا  2.63 % مقارنـــة 

بمعـــدل ســـعر الفائـــدة ألذونـــات 
 29 بتاريـــخ  الســـابق  اإلصـــدار 
سبتمبر 2019 حيث بلغت 2.85. 
%. وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 
98.687 % وتم قبول أقل ســـعر 
للمشاركة بواقع 98.675 % علًما 
بأنـــه قـــد تمـــت تغطيـــة اإلصدار 

بنسبة 226 %.
كما بلـــغ الرصيد القائـــم ألذونات 
الخزانـــة مـــع هـــذا اإلصـــدار مـــا 

قيمته 2.110 مليار دينار.

185 مليون دينار لسندات التنمية الحكومية

35 مليون دينار ألذونات الخزانة الشهرية

 نجيبي: “المستثمرين العرب” سيناقش االقتصاد المعرفي
ــة الــمــؤتــمــر ــي ــم ــعــكــســان أه ــن ي ــي ــارك ــش ــم ــة ومــســتــوى ال ــي ــوع ن

أكــد النائــب األول لرئيــس غرفــة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن نوعية ومســتوى المشــاركين في أعمال 
المؤتمر الثامن عشــر ألصحاب األعمال والمســتثمرين العرب، والمنتدى العالمي الثالث لرواد األعمال واالستثمار، 
الــذي ســيقام فــي الفتــرة 13-11 نوفمبــر 2019، تحت شــعار: “الثــورة الصناعية الرابعــة: بناء المســتقبل - الريادة 
واالبتكار في االقتصاد الرقمي” تحت رعاية عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
تعكس مدى أهمية هذا الحدث والموضوعات التي ســتناقش في إطار جلســاته الســبع، موضحا أن هذه الجلسات 
ســتناقش موضوعــات ذات حيويــة وأهميــة كبيــرة ومتصلة باالقتصاد المعرفي، وســبل االرتقاء بــه في المنطقة 

العربية.

الموضوعـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
المطروحـــة علـــى جـــدول أعمال 
الشـــخصيات  ووزن  المؤتمـــر، 
المشـــاركة فيـــه والجهـــات التـــي 
تمثلهـــا تجعـــل من هـــذه الفعالية 
حدثـــا آخر له قيمة، ويدفعنا إلى 
مزيـــد مـــن التفاؤل بالمـــردودات 
هـــذا  وأن  الســـيما  اإليجابيـــة، 
علـــى  الضـــوء  ســـيلقي  الحـــدث 

محاور رئيســـة في جلسات عمل 
نقاشية، وهي على النحو اآلتي: 
االســـتثمار فـــي ريـــادة األعمـــال 
واالبتكار في الثورة الرقمية في 
العالـــم العربـــي، وتعزيـــز التعاون 
التنظيمـــي بيـــن الـــدول العربيـــة 
في هذا المجال، تســـليط الضوء 
علـــى فـــرص وتحديـــات الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعة في القطاعين 

العـــام والخـــاص، والتأكيـــد على 
التطـــورات  مواكبـــة  أهميـــة 
النوعّيـــة  العالميـــة واالبتـــكارات 
التـــي تدعـــم تحقيـــق اإلنجازات 
الواعدة فـــي مختلف القطاعات، 
وتمكيـــن الجمهور مـــن لعب دوٍر 
فاعـــٍل فـــي عملية التحـــّول التي 
الثـــورة الصناعيـــة  لهـــا  تؤســـس 
التأكيـــد  إلـــى  إضافـــة  الرابعـــة، 

علـــى الحاجة لتبّنـــي االبتكارات 
التقنيـــة كوســـيلٍة لدعم مجاالت 
ريادة األعمال وتعزيز مستويات 

اإلنتاجية.

السنابس - بيت التجار

بانخفــاض قدره 37 % مقارنة بالفتــرة ذاتها العام الماضي

أرباح “ترافكو” بالربع الثالث 2019

 حققــت مجموعــة ترافكــو صافــي ربح يخص مســاهمي الشــركة خالل 
الربع الثالث 2019 بمبلغ 241 ألف دينار، مقارنة مع 380 ألف دينار للربع 
الثالــث مــن العــام الســابق، وذلــك بانخفــاض قــدره 37 %. وقــد حققت 
المجموعــة دخــل شــامل يخص المســاهمين خــالل الربع الثالــث 2019، 
675 ألف دينار مقارنة مع 622 ألف دينار من العام الســابق أي بإرتفاع 
قــدره 9 %، وذلــك وفًقا لما أعلنــه رئيس مجلس اإلدارة، إبراهيم زينل. 
كما حققت المجموعة ربح تشــغيلي )شــامالً حصة األقلية(، خالل الربع 
الثالث 546 ألف دينار، مقارنة مع 622 ألف دينار للربع الثالث من العام 
الســابق أي بانخفــاض قــدره 12 %. وأمــا علــى صعيــد اإليــرادات، فقــد 
حققــت المجموعــة خــالل الربع الثالث 9.2 مليــون دينار، مقارنة مع 9.6 
مليــون دينــار للربــع الثالــث مــن العام الســابق أي بانخفاض قــدره 4 %. 
وقــد بلغــت ربحية الســهم الواحد للربــع الثالث ما قــدره 3 فلس مقارنة 

مع 5 فلس في الربع الثالث من العام السابق.

وأوضح زينل “بالرغم من زيادة 
الربـــح اإلجمالـــي بمقـــدار 5 % 
فإن الربح الصافي للربع الثالث 
من هـــذا العام قـــد انخفض في 
مقابـــل الربـــع الثالـــث مـــن العام 
الســـابق ويعود ذلك إلى تراجع 
عـــام في هامـــش الربح وتراجع 
ربحية معظم الشـــركات التابعة 
للمجموعة باإلضافة إلى تطبيق 

النظام المحاسبي الجديد”.

 1.3 مليون دينار األرباح في 

9 أشهر

النتائـــج  صعيـــد  علـــى  وأمـــا   
المالية للتسعة أشهر، فقد أعلن 
للمجموعة،  التنفيـــذي  الرئيـــس 
إس. ســـريدار، بـــأن المجموعـــة 
يخـــص  ربـــح  صافـــي  حققـــت 
مســـاهمي ترافكـــو 1.3 مليـــون 
دينـــار، مقارنة مـــع 21.6 مليون 
دينار مـــن العام الســـابق، وذلك 
بانخفـــاض قـــدره 20 %. وقـــد 
حققت المجموعة دخالً شـــامالً 
يخص مســـاهمي ترافكو خالل 
التسعة أشهر 2.73 مليون دينار 

مقارنـــة مـــع 1.79 مليـــون دينار 
مـــن العـــام الســـابق أي بارتفـــاع 
حققـــت  وكمـــا   .%  53 قـــدره 
ا  تشـــغيليًّ ربًحـــا  المجموعـــة 
)شـــامالً حصـــة األقليـــة( خـــالل 
مليـــون   1.48 أشـــهر  التســـعة 
دينـــار، مقارنة مـــع 1.93 مليون 
دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن العام 
الســـابق أي بانخفاض قدره 32 
%. وأما على صعيد اإليرادات، 
فقـــد حققـــت المجموعـــة خالل 
مليـــون   28.5 أشـــهر  التســـعة 
دينـــار، مقارنة مـــع 29.7 مليون 
دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن العام 
الســـابق وذلك بانخفـــاض قدره 

 .% 4
وقد بلغت ربحية السهم الواحد 
خالل التسعة أشهر ما قدره 17 
فلًسا مقارنة مع 21 فلًسا لنفس 

الفترة من العام السابق.
 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 
)بعـــد اســـتبعاد حقـــوق األقلية( 
 26.2 أشـــهر  التســـعة  خـــالل 
مليـــون دينار، مقارنـــة مع 25.5 
الســـابق،  للعـــام  دينـــار  مليـــون 

وذلك بارتفاع قدره 2.3 %. 

الموجـــودات  مجمـــوع  وبلـــغ   
خالل التسعة أشـــهر 45 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 40 مليـــون 
وذلـــك  الســـابق،  للعـــام  دينـــار 

بارتفاع قدره 12.5 %. 
ســـبب  أن  ســـريدار  وأوضـــح 
االنخفـــاض فـــي صافـــي الربـــح 
مقارنـــة  أشـــهر  التســـعة  خـــالل 
مـــع العـــام الســـابق هـــو نتيجـــة 
االنخفـــاض العـــام فـــي ربحيـــة 
الشـــركة األم والشركات التابعة 
مـــع زيادة المـــواد الخام وتكلفة 
الوقـــود والطاقة مما يؤدي ذلك 

إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج.
 يتـــم إنشـــاء أصـــل جديـــد فـــي 
)حـــق  العموميـــة  الميزانيـــة 
وفًقـــا  وذلـــك  االســـتخدام( 
التقاريـــر  ومعاييـــر  لمتطلبـــات 
الماليـــة الدولية الجديدة والتي 

الحاليـــة  القيمـــة  تعكـــس علـــى 
المســـتقبلية  اإليجـــار  لعقـــود 
وبذلك يتم احتساب االستهالك 
على هـــذا النمـــط باإلضافة إلى 
األصـــول الحاليـــة وبالتالي فإن 
إجمالـــي االســـتهالك لهـــذا العام 
كان حوالـــي 329 ألـــف دينار أي 
بارتفـــاع مقارنة بالعام الســـابق 
ممـــا كان لـــه تأثيـــر علـــى الربح 

الصافي.

 كما أنه وفًقا لمتطلبات معايير  «

التقارير المالية الدولية الجديدة 

فقد اختارت المجموعة احتساب 

الربح من بيع االستثمارات في 

إطار الدخل الشامل اآلخر مقابل 

األسلوب السابق في احتساب مثل 

هذا الربح في بند الربح والخسارة.

المنامة - ترافكو

المنامة - إنفستكورب

“إنفستكورب” يوسع 
استثماراته بالصين

أعــلــن بــنــك “إنــفــســتــكــورب” عــن توسيع 
ليمتد  إيــفــربــرايــت  تشاينا  مــع  شــراكــتــه 
)“إيـــفـــربـــرايـــت”( لــالســتــثــمــار فــي مجال 
الفترة  فــي  الصين  داخــل  التكنولوجيا 
بتوحيد  ــطــرفــان  ال وســيــقــوم  الــُمــقــبــلــة. 
ــع لــجــنــة  فــريــقــيــهــمــا الــمــتــخــصــصــيــن مــ
الطرفين  قبل  مــن  المشكلة  االستثمار 
إيــفــربــرايــت  الــصــيــن  ــدوق  ــنـ “صـ إلدارة 
ــة إلـــى  ــافــ لـــالقـــتـــصـــاد الــــجــــديــــد1”، إضــ
اســتــكــشــاف فــرصــة تــأســيــس صــنــدوق 

جديد لالستثمار في الشركات الخاصة.

إس. سريدارإبراهيم زينل

ربحية السهم 
الواحد بلغت خالل 
التسعة أشهر نحو 

17 فلًسا 

تطبيق النظام 
المحاسبي 

الجديد بالشركة

خالد نجيبي

“االقتصادي العالمي” يناقش استخدامات “االصطناعي” في “المشتريات”
2030 بـــحـــلـــول  ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ ــي  ــ فـ تـــطـــبـــيـــقـــاتـــه  ــة  ــمـ ــاهـ ــسـ مـ دوالر  مـــلـــيـــار   320

نّظم المنتدى االقتصادي العالمي بالشراكة مع مجلس التنمية االقتصادية وهيئة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة ورشــة فــي المنامــة ضمــت القطاعيــن العــام 
والخــاص مــن أجــل مناقشــة مســتقبل المشــتريات الحكوميــة فــي ظــل تطبيقات 
التنميــة  مجلــس  اهتمــام  إطــار  فــي  الورشــة  هــذه  وتأتــي  االصطناعــي.  الــذكاء 
االقتصاديــة بخلــق البيئة المثلى في المملكة العتماد حلول الذكاء االصطناعي ما 
من شأنه أن يعّزز من بيئة األعمال ويساهم في استقطاب المزيد من االستثمارات 

التي ستخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.

وعقدت الورشة بمشاركة رواد أعمال 
بغـــرض تحديـــد الفـــرص والتحديات 
الرئيســـية أمـــام صناعـــة التكنولوجيا 
مجـــال  فـــي  المملكـــة  فـــي  الفائقـــة 
المشتريات، حيث ساهمت الجلسات 
والمالحظـــات  الدالئـــل  تجميـــع  فـــي 
حول النموذج اإلرشـــادي والتجريبي 

الجديد لتطبيقات الذكاء االصطناعي 
في مجال المشتريات الحكومية إلى 
جانـــب تطوير خارطـــة طريق للتقدم 
فـــي تحقيـــق هـــذا الهـــدف مـــن قبـــل 

حكومة البحرين.
الـــذكاء  مشـــروع  مديـــر  وقـــال   
االصطناعي والتعلـــم اآللي في مركز 

الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة بالمنتـــدى 
االقتصادي العالمـــي، إيدان كاتز “أود 
أن أعّبر عن إعجابي باستعداد القطاع 
العام في البحرين للتكيف مع التنمية 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة المتوقعة 
من صعود الذكاء االصطناعي، حيث 

تتوافـــر في البحريـــن القيادة صاحبة 
بيـــن  التنســـيق  تتيـــح  التـــي  الرؤيـــة 
أصحـــاب التخصصـــات المتعددة عبر 

مختلف القطاعات”.
 مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لمجلـــس التنمية االقتصاديـــة، بخالد 

ا  حميدان “تعتبر البحرين رائدة عالميًّ
فـــي االختبـــار والتطبيـــق والتشـــريع 
مـــا  وهـــو  الصاعـــدة  للتكنولوجيـــات 
لهـــذا  ـــا  مثاليًّ شـــريًكا  منهـــا  يجعـــل 
المشـــروع الـــذي يعمل عليـــه المنتدى 

االقتصادي العالمي”. 
 ومـــن جانبـــه، قال الرئيـــس التنفيذي 
والحكومـــة  المعلومـــات  لهيئـــة 
“تـــدرك  القائـــد  محمـــد  اإللكترونيـــة، 
امتـــالك  أهميـــة  البحريـــن  حكومـــة 
الدراية الالزمة والمدعومة بالقوانين 
واإلرشـــادات المتعلقة بحلول الذكاء 
االصطناعـــي للمشـــتريات الحكومية، 
اإلرشـــادي  النمـــوذج  يوفـــر  حيـــث 

لتطبيقـــات  الجديـــد  والتجريبـــي 
مجـــال  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
المشتريات الحكومية الفرصة للتعلم 
وتعميم االســـتفادة من حلول الذكاء 

االصطناعي ”.
مجموعـــة  مـــن  خبـــراء  وتوقـــع   
شـــركات “برايس ووترهاوس كوبرز” 
تحقيـــق طفرة فـــي مســـاهمة الذكاء 
االصطناعـــي بقيمـــة 320 مليار دوالر 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وذلك 
بحلـــول 2030 وهـــو مـــا يجعـــل مـــن 
نقطـــة  المجـــاورة  والـــدول  البحريـــن 
انطـــالق للتطويـــر االســـتراتيجي في 

هذا المجال.

المنامة - مجلس التنمية

241
دينــار ألــف 
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أكد الرئيس التنفيذي لمؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، 
أن حجــم المشــاريع المعروضــة فــي معرض الخليــج للعقار بنســخته الثانية 2019، قد 

تجاوز 600 مليون دينار للمشاريع التي بيعت وهي قيد اإلنشاء على الخارطة.

للصحافييـــن  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
على هامـــش افتتاح معـــرض الخليج 
للعقـــار أن نوعيـــة المشـــاريع التـــي تم 
عرضهـــا فـــي المعرض مميـــزة وتبعث 
الفخر، مبيًنا أن مشـــاركة مســـتثمرين 
مـــن خـــارج البحرين يوفر للمســـتهلك 
العقـــار  اختيـــار  فـــي  عـــدة  خيـــارات 
المناســـب لـــه وفـــي المـــكان والســـعر 

المناسب.
وأشـــار الشـــيخ محمد بـــن خليفة إلى 
أهميـــة دور المثمنيـــن الذين يعتبرون 
قيمـــة  احتســـاب  فـــي  رئيســـا  العبـــًا 
العقـــار، فكلمـــا كان التثميـــن صحيحا 
وأن  أكثـــر،  المشـــتري  أطمـــأن  كلمـــا 
بالســـابق  العقاريـــة  المشـــاكل  معظـــم 
كانت بســـبب التثميـــن الخاطئ، لذلك 
يجـــب اتخاذ أفضل المعاييـــر الدولية 

للتثمين.
ولفـــت إلـــى أن القطـــاع العقـــاري فـــي 

البحرين في تحســـن وتنظيم مســـتمر 
ومراجعـــة دائمـــة للقوانيـــن، و “ننظـــر 
للقطـــاع دائمـــًا أن يكـــون فـــي مرحلة 
االطمئنان وتحســـين البيئـــة المناخية 
للقطاع واالرتقاء بالعمل لتعود بالنفع 

على اقتصاد المملكة”.

مشاركة 21 عارضا

وكان الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة قـــد 
افتتـــح أمس معـــرض الخليـــج للعقار 

بمجمـــع األفنيوز – البحرين، بمشـــاركة 
مشـــروعات فاق حجم اســـتثماراتها الـ 
1.5 مليـــار دوالر )ما يعادل 600 مليون 
دينـــار(، فيمـــا زاد عـــدد العارضيـــن إلى 
21 شـــركة قياســـا بالنســـخة الماضيـــة 
عندما كان عددهم 18 عارضا، بحســـب 
احصـــاءات الجهـــة المنظمة. وتســـتمر 
الفعاليـــات حتـــى يـــوم الســـبت المقبل. 
مطـــورون  المعـــرض  فـــي  ويشـــارك 
وشـــركات من البحرين ودول اإلمارات 

العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة 
وتركيا وقبرص.

الشـــركات  اهتمـــام  أن  الواضـــح  ومـــن 
العقارية الدولية واإلقليمية بالمعرض، 
خيـــر دليـــل علـــى ثقتهـــا فـــي البحريـــن 
للمعامـــات  مهمـــا  مركـــًزا  باعتبارهـــا 
العقارية، وهو فضل يعود إلى حد كبير 
إلـــى دعـــم مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
أهليـــة  تضمـــن  والتـــي  المملكـــة  فـــي 
للحضـــور  المشـــاركة  الجهـــات  جميـــع 

فـــي المعرض حتـــى يتمكن الـــزوار من 
االستثمار بثقة وأمان قانوني.

اســـتقطاب  إلـــى  المعـــرض  ويســـعى 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  المســـتثمرين 
ودولـــة  عمـــان  وســـلطنة  الســـعودية 
ودولـــة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الكويـــت من خـــال حملته التســـويقية 

الموجهة. 
وقال المدير التنفيذي للشركة المنظمة 
للمعرض “يحظى معرض الخليج للعقار 

باالعتـــراف والتقديـــر كعامـــة تجارية 
تتمتـــع بســـمعة مرموقة وتوفـــر منصة 
عقاريـــة قويـــة فـــي مجـــال المبيعـــات 
وفـــرص االســـتثمار العقـــاري لـــكل مـــن 

العارضين والزوار على حد سواء”.
للعقـــار  الخليـــج  معـــرض  ويحظـــى 
برعايـــة  البحريـــن   – األفنيـــوز  فـــي 
اســـتراتيجية مـــن شـــركة غولدن غيت 
األولـــى  البحريـــن  ديفلوبـــرز وشـــركة 

للتطوير العقاري ودرة مارينا.

 الشيخ محمد بن خليفة متفقدا المشاريع بـ” الخليج للعقار” الشيخ محمد بن خليفة مفتتحا المعرض

مبيعات مشاريع “الخارطة” بـ “الخليج للعقار”
الــمــســتــثــمــريــن طـــمـــأنـــة  ــي  ــ ف ــن  ــي ــم ــث ــت ال دور  ــد  ــؤكـ يـ ــة  ــف ــي ــل خ ــن  ــ ب ــد  ــم ــح م

4.9 مليون دينار أرباح “السالم” بالربع الثالث 2019
ارتفــع صافــي ربــح مصــرف الســام-البحرين العائــد للمســاهمين مــن 4.1 
مليون دينار خال الربع الثالث 2018 إلى 4.9 مليون دينار للربع الثالث من 
العــام 2019، بنســبة بلغــت 19 %. وظــل العائد على الســهم ثابتــا بمقدار 2 
فلس للسهم خال الربع الثالث للفترتين 2018 و2019. كذلك ارتفع الدخل 
التشــغيلي )قبــل مصروفــات التمويل وحصة حاملي حســابات اإلســتثمار( 
للربــع الثالــث بنســبة كبيــرة مقدارهــا 32 % لتصــل إلى 22.5 مليــون دينار، 

مقارنة بـ 17 مليون دينار للفترة ذاتها 2018. 

أمـــا بالنســـبة إلـــى صافـــي األربـــاح 
العائـــد للمســـاهمين خال التســـعة 
األشهر المنتهية في سبتمبر 2019، 
فقد بلـــغ 17.2 مليون دينار مقارنة 
بــــ 13.6 مليون دينار للفتـــرة ذاتها 
من العام الماضي، أي بزيادة كبيرة 
بلغت 27 %. كما ارتفع العائد على 
السهم إلى 8 فلوس للسهم الواحد 
فـــي هذه الفتـــرة، مقابـــل 6 فلوس 

للسهم للفترة ذاتها 2018. وقد بلغ 
الدخل التشـــغيلي )قبل مصروفات 
التمويـــل وحصة حاملي حســـابات 
دينـــار  مليـــون   68.2 االســـتثمار( 
خـــال األشـــهر التســـعة األولى من 
 59.8 بــــ  مقارنـــة  الجـــاري،  العـــام 
مليون دينار للفترة نفسها من العام 
السابق، بزيادة وقدرها 14 %. أما 
إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي، فقـــد 

انخفض بشكل طفيف بنسبة 4 % 
خال فترة األشهر التسعة األولى، 
دينـــار،  مليـــون   39.9 بلـــغ  حيـــث 
مقابـــل 41.6 مليـــون دينـــار للفترة 
ذاتهـــا مـــن العـــام الســـابق. ويعـــزى 
هذا التراجع الطفيف إلى تســـجيل 

المتكـــررة  غيـــر  الصفقـــات  بعـــض 
خـــال العام 2018. ويعكس األداء 
القـــوي لمصـــرف الســـام-البحرين 
النجـــاح المتواصـــل لعمليـــة تنفيذ 
إستراتيجيته والجهود المتواصلة 
التـــي يبذلهـــا لرفع كفـــاءة عملياته 

وتعزيز الخدمات المقدمة للعماء 
وإثراء تجربتهم المصرفية.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المصـــرف خليفـــة بطـــي بـــن عمير 
المهيري “نحـــن في مجلس اإلدارة 
سعداء بنجاح المصرف في تنفيذ 
وتطويـــر  التحـــول  إســـتراتيجية 
األعمـــال التـــي بـــدأ تنفيذهـــا فـــي 
بدايـــة العـــام الجـــاري، مـــع تركيـــز 
خاص علـــى تعزيز وتنمية األعمال 
والشـــركات  لألفـــراد  المصرفيـــة 
واألعمال االســـتثمارية والخدمات 
التجاريـــة. وقـــد أدى كل ذلـــك الى 
توســـيع قاعـــدة العمـــاء واعمـــال 
المصـــرف فـــي الســـوق مـــن جهـــة، 
ورفـــع الكفـــاءة والربحية من جهة 

أخرى”.

الرئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن   
التنفيـــذي للمصـــرف رفيق النايض 
القادمـــة مـــن خطـــة  المرحلـــة  “أن 
ســـتركز  اإلســـتراتيجية  المصـــرف 
علـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن التنوع 
فـــي الخدمـــات والمنتجـــات التـــي 
تقدم للعماء وعلى إثراء التجربة 
المصرفيـــة واغتنـــام الفـــرص التي 
وموزونـــا  مجزيـــا  نمـــوا  تحقـــق 
بالمخاطر. وسنحافظ على التزامنا 
األكيـــد بزيـــادة ربحيتنـــا وحصتنـــا 
فـــي الســـوق، األمـــر الـــذي ســـيمهد 
الطريق أمام المصرف ليصبح قوة 
مصرفيـــة إســـامية موثوقة توفر 
حلـــوال تمويليـــة مبتكـــرة وملتزمة 
اإلســـامية  الشـــريعة  بمبـــادئ 

لقطاعات أوسغ من العماء”.

المنامة - مصرف السالم
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حققــت شــركة إي بــي إم تيرمينالــز البحرين، المشــغل الحصــري لميناء خليفة بن ســلمان، 
صافي أرباح في الربع الثالث من العام الجاري تجاوزت 2.6 مليون دينار، بزيادة 21.7 % 
قياًسا بنحو 2.2 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري. وبلغ العائد على السهم 29 

فلًسا في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 24 فلًسا في الربع الثاني. 

 ووفًقا ألحدث بيانات للشـــركة منشـــورة على 
موقـــع بورصـــة البحريـــن أمـــس، فـــإن صافي 

أرباح الشـــركة في األشـــهر التســـعة األولى من 
العام الجاري تجاوزت 7.2 مليون دينار، قياًسا 

بنحـــو 7.6 مليون دينار في الفترة المماثلة من 
العـــام الماضـــي. وبلـــغ العائـــد علـــى الســـهم في 
األشـــهر التســـعة األولى مـــن العام الجـــاري 80 
فلًســـا قياًســـا بـ 85 فلًســـا في الفترة نفسها من 

العام 2018. 
واتضح من البيانات أن إجمالي الربح للشـــركة 
في األشـــهر التســـعة األولـــى من العـــام الجاري 

تجاوزت 18.5 مليون دينار، قياًسا بنحو 17.7 
مليـــون دينـــار فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن العام 

الماضي.
 وكانت الشـــركة قـــد حققت ارتفاًعا في صافي 
أرباحها بنسبة 4.5 % في الربع الثاني من العام 
الجاري قياًسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 ونحـــو 2.389 مليـــون دينـــار فـــي الربـــع األول 

من العـــام الجـــاري مقابل 2.944 مليـــون دينار 
فـــي الفتـــرة ذاتها من العـــام 2018.  يشـــار إلى 
أن شـــركة “إي بـــي أم تيرمينالز بي في” تمتلك 
64.00 % من إجمالي األســـهم بشـــركة “إي بي 
إم تيرمينالز البحرين”، و16 % حصة مجموعة 

يوسف بن أحمد كانو القابضة.

أربـاح “تيـرمينـالـز” بـالربع الثالـث
أمل الحامد

 زينب العكري من المنامة  |  تصوير خليل ابراهيم
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رفيق النايضخليفة المهيري

كشــف المديــر العــام لشــركة نســيج أحمــد الحمادي أنه تم إنجــاز 40 % من أعمال البناء في مشــروع “كانال فيــو” الواقع في جزيرة 
دلمونيا في المحرق، متوقًعا أن يتم االنتهاء من الهياكل في ديسمبر 2019، على أن يجهز المشروع في ديسمبر 2021.

وأضاف في تصريـــح للصحافيين 
 “ “نســـيج  علـــى هامـــش مشـــاركة 
فـــي معرض الخليـــج للعقار 2019، 
مبانـــي  مـــن   % 35 بيـــع  تـــم  أنـــه 
المشـــروع البالغة عددهـــا 4، وأكثر 
المستثمرين بحرينيوين وتختلف 
الجنسيات األخرى خليجيا وحتى 

جنســـيات أوروبية. وأشـــار إلى أن 
المشـــروع عبارة عـــن 4 مباٍن تضم 
246 شـــقة ســـكنية فاخـــرة للتملك 
الحـــر مطلة على القنـــاة والمطاعم 
وأيضـــا  التجاريـــة  والمحـــات 
تطـــل على منظـــر الشـــال المائي، 

والمساحات الخضراء الشاسعة.

ولفـــت الحمادي إلى أن المشـــروع 
هو األقرب لمجمع دلمونيا التجاري 
ويبعـــد 150 مترا فقـــط، وهو أكبر 
ثالـــث مجمع تجاري فـــي البحرين، 
األمـــور،  مـــن  الكثيـــر  يضيـــف  مـــا 
للشـــباب  نقطـــة جـــذب  وســـيكون 
واألطفـــال ولـــه معامل اســـتقطاب 

للســـياحة، حيـــث تـــم التركيز على 
النقاط الترفيهية. 

يأتـــي  المشـــروع  هـــذا  أن  وأكـــد 
لتأكيد حرص شـــركة “نسيج “على 
تقديـــم أفضـــل المشـــاريع العقارية 
المتنوعة والشـــاملة، والتي تهدف 
إلى المشاركة في صناعة االزدهار 
والتقدم االقتصـــادي واالجتماعي 

في البحرين.

الحـمادي: 40 % اإلنجـاز فـي “كـانـال فيـو”
المبيعات االنتهاء من المشروع  بديسمبر 2021... 35 % 

  معرض الخليج العقاري  

600
مليون دينار



business@albiladpress.com15

161 مليون دوالر أرباح “ABC” في 9 أشهر
ــاضـــي ــمـ الـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ دوالر  مـــلـــيـــون   159 ـــ  ــ بـ ــة  ــ ــارن ــ ــق ــ م   %  1 نـــســـبـــتـــه  بــــارتــــفــــاع 

بلغــت األربــاح الصافية الموحدة العائدة إلى مســاهمي مجموعة بنك ABC )الشــركة 
األم(، لألشهر التسعة األولى من هذا العام 161 مليون دوالر، بارتفاع بنسبة 1 % مع 
نمــو إيجابــي للموجــودات واإليــرادات واألربــاح على الرغــم من الظــروف الخارجية، 
مقارنة بـ 159 مليون دوالر عن الفترة نفســها من العام الماضي. وعلى أســاس معدل، 
ارتفعت األرباح الصافية بنســبة 11 % بعد عدم احتســاب الصفقات االستثنائية غير 

المتكررة وتأثير العمالت األجنبية.

وتميزت هذه الفتـــرة بالتوترات التجارية 
المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن  المســـتمرة 
أســـعار  وانخفـــاض  والصيـــن،  األميركيـــة 
الفائدة، إضافة إلى الوضع السياســـي غير 
المســـتقر في عدد من األســـواق الرئيســـة 
لبنـــك ABC، والـــذي أدى إلـــى تباطؤ النمو 

االقتصادي والطلب على االئتمان. 
وبلغت األرباح قبل الضرائب 203 ماليين 
دوالر، وهـــي أعلـــى بنســـبة 14 %  مقارنة 
بــــ 178 مليـــون دوالر عـــن الفتـــرة نفســـها 
مـــن العام 2018، وقد جـــاءت األرباح قبل 
الضرائـــب مماثلـــة للفتـــرة ذاتها مـــن العام 
الماضي، على أســـاس معدل آلثار عمليات 
 ABC التحـــّوط للعمالت األجنبية في بنك
البرازيل، والصفقات غير المتكررة وتأثير 
العمـــالت األجنبية )انخفاض ســـعر الريال 

البرازيلي 8 %(.
 633 التشـــغيلي  الدخـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 
مليـــون دوالر بزيادة قدرهـــا 7 %  مقارنة 
الفتـــرة  خـــالل  مليـــون دوالر   592 بمبلـــغ 
نفســـها مـــن العـــام الماضـــي علـــى أســـاس 
معـــدل 4 %. فقد بلغ صافي دخل الفوائد 
 % 1 421 مليـــون دوالر بزيـــادة نســـبتها 
مقارنـــة بــــ 417 مليـــون دوالر عـــن الفتـــرة 
نفســـها مـــن العـــام الماضي بعد اســـتيعاب 

تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
 384 التشـــغيلية  المصروفـــات  وبلغـــت 
مليـــون دوالر بارتفـــاع مقـــداره 32 مليون 
دوالر أو 9 % مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها من 

العام الماضي؛ بســـبب التضخم ومواصلة 
االستثمار في المبادرات اإلستراتيجية.

وبلغ صافي مخصصـــات الديون المتعثرة 
46 مليـــون دوالر مقارنـــة بمبلغ 62 مليون 
دوالر للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي، 
والذي يعكس اإلدارة االستباقية لالئتمان 

واالكتتاب المتحفظ.
وبلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي 
القروض في المجموعة 3.7 % متحســـنة 
عـــن مســـتويات نهايـــة العـــام 2018 التـــي 
بلغـــت 4.0 %، وتصبـــح النســـبة المعدلـــة 
تعديـــل  بعـــد   %  2.8 المتعثـــرة  للديـــون 
الديـــون المتعثـــرة القديمة التـــي تم وضع 

مخصصات كاملة لها. 
دوالر  9 مالييـــن  الضرائـــب  وبلـــغ حجـــم 
خـــالل األشـــهر التســـعة األولـــى مـــن العام 
الجـــاري، مقارنـــة برصيـــد ضريبـــي قـــدره 
19 مليـــون دوالر للفتـــرة نفســـها من العام 
2018. وُيعـــزى هـــذا الفـــرق عمومـــا إلـــى 
أســـعار  لتحوطـــات  الضريبيـــة  المعالجـــة 
الصـــرف في بنك ABC البرازيل المذكورة 
حجـــم  كان  معـــدل،  أســـاس  علـــى  آنفـــا. 
الضرائب للفتـــرة الحالية 30 مليون دوالر 
مقارنـــة بـ 41 مليـــون دوالر للفترة نفســـها 

من العام الماضي.
واســـتقرت ربحية السهم عند 0.05 دوالر، 
أي عنـــد نفـــس مســـتواها للفتـــرة المقابلة 
من العام الســـابق. فيما بلغ الدخل الشامل 
العائـــد إلـــى مســـاهمي الشـــركة األم 176 

مليون دوالر، مقابـــل دخل بمبلغ قدره 24 
مليون دوالر ُســـجلت في الفتـــرة المقابلة  
2018، ويعكس ذلك المســـتويات السليمة 
التســـعة  األشـــهر  فـــي  األربـــاح  لصافـــي 
والتغيرات اإليجابية في تحويل العمالت 
األجنبيـــة والقيمـــة العادلـــة ألدوات الدين 

خالل العام.

 49 مليون دوالر األرباح بالربع الثالث 

وبلغت األرباح الصافيـــة الموحدة العائدة 
إلـــى مســـاهمي الشـــركة األم خـــالل الربـــع 
الثالث مـــن هذا العام 49 مليون دوالر، أي 
أعلى بنســـبة 7 % مقارنة بمبلغ 46 مليون 
دوالر للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي. 
على أســـاس معدل، فإن أداء الربع الثالث 
للعـــام 2019 أعلـــى بنســـبة 4 % مقارنـــة 
بالعـــام الماضـــي. وقد عكس الربـــع الثالث 
نفس مجريات األشـــهر التسعة األولى من 
العـــام 2019.وبلغت األرباح قبل الضرائب 
44 مليـــون دوالر، مقارنًة بمبلغ 59 مليون 
منخفضـــة   ،2018 الثالـــث   للربـــع  دوالر 

بنسبة 4 % على أساس معدل.
 196 التشـــغيلي  الدخـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 
مليـــون دوالر، أي بنخفاض بنســـبة قدرها 
3 %  مقابـــل 203 مالييـــن دوالر ســـجلت 

للفترة نفســـها من العام الماضي، ولكن مع 
ارتفاع بنسبة 2.3 %.

وبلغ صافي دخل الفوائد في الربع الثالث 
 % 1 142 مليـــون دوالر بزيـــادة نســـبتها 
مقارنـــة بــــ 140 مليـــون دوالر عـــن الفتـــرة 

نفسها من العام الماضي.
 127 التشـــغيلية  المصروفـــات  وبلغـــت 
مليـــون دوالر، أي بزيادة قدرها 15 مليون 
دوالر أو 13 % عن الفترة نفسها من العام 

الماضي لألسباب الموضحة آنفا.
وبلغ صافي مخصصـــات الديون المتعثرة 
مليـــون   32 بــــ  مقارنـــة  دوالر  مليـــون   25
دوالر للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي، 
والتـــي تعكـــس إدارة ائتمانيـــة اســـتباقية 

ومحافظة.
وبلـــغ الرصيـــد الضريبي 15 مليـــون دوالر 
مقارنـــة بضرائـــب قدرهـــا 1 مليـــون دوالر 
للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي )يعزى 

الفـــرق الناتـــج إلـــى حـــد كبيـــر إلـــى تأثيـــر 
األجنبيـــة  للعمـــالت  التحـــّوط  عمليـــات 
فـــي   ABC بنـــك  فـــي  أعـــاله  المذكـــورة 
البرازيل(.  واســـتقرت ربحية الســـهم عند 
0.02 دوالر مقارنـــة بــــ 0.01 دوالر للفتـــرة 

المقابلة من العام السابق.
وبلغ الدخل الشـــامل العائد إلى مســـاهمي 
مقارنـــة  دوالر،  مليـــون   17 األم  الشـــركة 
ُســـجلت  مليـــون دوالر   38 بمبلـــغ  بدخـــل 
فـــي الفتـــرة المقابلـــة  2018، ممـــا يعكس 
مجمـــوع صافـــي األربـــاح والتغيـــرات في 
القيمـــة العادلة ألدوات الدين، الذي قابلها، 
تحركات غير مواتية في تحويل العمالت 

األجنبية خالل الربع الثالث.

 29.1 مليار دوالر إجمالي الموجودات 

بلـــغ إجمالي الموجودات 29.1 مليار دوالر 

في نهاية شهر سبتمبر للعام 2019 مقارنة 
بـ 29.5 مليار دوالر في نهاية العام 2018، 
فـــي حين نمت القروض والســـلفيات 2 % 
فـــي الفترة لتصـــل إلى 15.2 مليـــار دوالر، 
ممـــا يعكس تركيزنا المســـتمر على اإلدارة 

الحذرة للميزانية العامة.
وبلغـــت الودائـــع فـــي نهايـــة الفتـــرة 20.1 
مليـــار دوالر مقارنـــة بمســـتوياتها البالغـــة 
20.7 مليـــار دوالر في نهايـــة العام 2018. 
لتنويـــع وتحســـين  إن جهودنـــا مســـتمرة 
جودة قاعدة الودائع لدينا. وبلغت حقوق 
الملكيـــة العائـــدة إلـــى مســـاهمي الشـــركة 
األم 3945 مليـــون دوالر في نهاية الفترة، 
مرتفعة بنسبة 2 % مقارنة بـ 3862 مليون 

دوالر في نهاية العام 2018.
وحافظت مستويات السيولة على قوتها، 
حيـــث تجـــاوزت نســـبة تغطيـــة الســـيولة 
ونســـبة السيولة المســـتقرة الصافية وفق 
متطلبـــات اتفاقية بـــازل الثالثـــة 100 %، 
وبلغـــت نســـبة الموجـــودات الســـائلة إلـــى 

الودائع 54 %، وهي نسبة جيدة.
كما حافظت نســـبة الفئـــة األولى من رأس 
المال علـــى قوتها عند 17.1 %، كما بلغت 
النسبة الكلية لكفاية رأس المال 18.1 %.

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة بنك 
ABC، الصديـــق عمـــر الكبيـــر: “لقد جاءت 
النتائـــج المالية للفتـــرة رغما عن التغيرات 
الحـــادة فـــي األســـواق، وانخفاض أســـعار 
الفائـــدة والنمـــو االقتصـــادي، والعمـــل في 
ظل منظور سياســـي غير واضح في عدد 
من أسواقنا الرئيسة. وعند عدم احتساب 
الصفقات االســـتثنائية غير المتكررة للعام 
الماضـــي، تنمـــو المجموعـــة علـــى أســـاس 
ســـنوي بوتيـــرة مرضية، مـــع الحفاظ على 
حصيفـــة  وإدارة  قويـــة  عامـــة  ميزانيـــة 

وحذرة لمخاطر االئتمان”.

 الصديق عمر الكبير

ABC المنطقة الدبلوماسية - بنك

حصــد البنــك األهلــّي المّتحــد ثــالث جوائــز رفيعــة ضمــن جوائــز الخدمــات 
المصرفّيــة الخاّصــة العالمّية لعام 2019 من خالل اختياره كـ “أفضل بنك في 
قطاع الخدمات المصرفّية الخاّصة في البحرين والكويت ومصر”، في إطار 
فعالّيــة أقيمــت فــي العاصمــة البريطانّيــة لنــدن حضرهــا ممّثلون بــارزون من 

قطاع الخدمات المصرفّية الخاّصة.

 والجديـــر بالذكـــر أّن جوائز الخدمات 
لعـــام  العالمّيـــة  الخاّصـــة  المصرفّيـــة 
مجّلـــة  بيـــن  بالّتعـــاون  ُتقـــام   2019
ويلـــث  برايفيـــت  ومجّلـــة  بانكـــر  ذي 

مانيجمنت.
يتـــّم االختيـــار الّنهائـــّي للفائزيـــن مـــن 
قاضًيـــا   16 مـــن  مكّونـــة  لجنـــة  قبـــل 
مســـتقاّلً تعّينـــوا مـــن قبـــل المجّلتيـــن 
األكبـــر في فاينانشـــيال تايمـــز، الّلتين 
تغّطيـــان قطـــاع الخدمـــات المصرفّية 
أمـــام  الفرصـــة  وُأتيحـــت  الخاّصـــة. 
القضـــاة لمراجعـــة العديـــد مـــن فئـــات 
الخدمـــات المصرفّيـــة الخاّصـــة التـــي 
يقّدمهـــا البنـــك األهلـــّي المّتحد والتي 
والمكاتـــب  االبتـــكار  بيـــن  تتـــراوح 
والبوتيـــك  األعمـــال  ورّواد  العائليـــة 
والّتمويـــل اإلســـالمّي فـــي كّل دولـــة 
من الـــّدول التـــي يتواجد فيهـــا البنك 

األهلّي المّتحد.
الّتنفيـــذّي  الّرئيـــس  نائـــب  وأثنـــى   

المصرفّيـــة  للخدمـــات  للمجموعـــة 
مـــارك  الّثـــروات،  وإدارة  الخاّصـــة 
األهلـــّي  البنـــك  فـــوز  علـــى  هيرســـت 
المّتحـــد قائـــالً: “إّنـــه لشـــرف عظيـــم 
وإنجـــاز كبيـــر أن يتـــّم اختيـــار البنك 
بنـــك  كأفضـــل  المّتحـــد  األهلـــّي 
للخدمـــات المصرفّيـــة الخاّصـــة فـــي 
البحريـــن والكويـــت ومصـــر مـــن قبل 
مجّلتيـــن مرموقتيـــن مثـــل ذي بنكـــر 
وبرايفيـــت ويلـــث مانيجمنـــت، وهي 
شـــهادة حقيقّية على تطّور الخدمات 

المصرفّيـــة الخاّصة في البنك األهلّي 
المّتحـــد علـــى مـــّر الّســـنوات، وعلـــى 
ارتقائنا المســـتمّر إلـــى القّمة في هذه 
الّصناعة. فلقد اســـتمّرينا في تركيزنا 
علـــى تلبيـــة احتياجـــات عمالئنـــا من 
خـــالل توفير خدمـــة عمـــالء متمّيزة 

وعروض استثمار شاملة لعمالئنا في 
المنطقة”.

تصريحـــه  فـــي  هيرســـت  وأردف   
بالقـــول “يعّزز تقدير فايننشـــال تايمز 
الّتقـــدم الـــذي أحـــرزه البنـــك األهلـــّي 
المّتحد على مدار الّســـنوات للوصول 
إلـــى أعلـــى مســـتوى مـــن الخدمـــات 
التـــي تتنافـــس  المصرفّيـــة الخاّصـــة 

مـــع األفضـــل فـــي العالـــم. ويؤّكد هذا 
الفوز، في وجهة نظري، علــــى مسارنا 
الّتقدمّي بينما نواصل خدمة عمالئنا 

في المستقبل”.
 واختتم هيرســـت تصريحـــه بالقول: 
“أوّد أن أغتنـــم هـــذه الفرصـــة ألشـــكر 
عمالءنـــا علـــى دعمهـــم المتواصل لنا 
ولجميـــع فـــرق الخدمـــات المصرفّيـــة 

الخاّصة في البحرين والكويت ومصر 
الذيـــن عملوا بال كلـــل وال ملل لتقديم 
أعلى مســـتوى من الخدمـــة والحلول 

التي تلبي احتياجات عمالئنا”.
 وسيتّم إدراج نتائج جوائز الخدمات 
لعـــام  العالمّيـــة  الخاّصـــة  المصرفّيـــة 
2019 فـــي إصـــدارات شـــهر نوفمبـــر 

للمجّلتين المرموقتين المذكورتين.

المنامة - األهلّي المّتحد

“األهلّي المّتحد” أفضل بنك بالبحرين والكويت ومصر
ــز” ــم ــاي ــار “فــايــنــانــشــال ت ــي ــت ــاخ ــة ب ــي ــرف ــص ــم ــات ال ــدم ــخ ــل ــز ل ــوائـ ــد 3 جـ ــص ح

الخميس 7 نوفمبر 2019 - 10 ربيع األول 1441 - العدد 4041

الحد - إي بي إم تيرمينالز

شـــهد مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان الـــذي 
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  شـــركة  تشـــّغله 
البحرين، بداية موسم الرحالت البحرية 
2020-2019، حيـــث رســـت أول ســـفينة 
وعلـــى   ،Mein Schiff 5 العـــام،  لهـــذا 
2351 راكًبـــا فـــي المينـــاء، وتـــم  متنهـــا 
ا.  شـــعبيًّ ـــا  بحرينيًّ اســـتقباالً  اســـتقبالهم 
وفي هذا الموســـم، من المتوقع أن يصل 
ـــا إلـــى البحريـــن  124,425 ســـائًحا بحريًّ
بيـــن أكتوبر 2019 إلى أبريل 2020 على 

متـــن 61 ســـفينة ســـياحية. كمـــا طلـــب 
الـــركاب على متن Mein Schiff 5 تمديد 
إقامتهم لمدة 3 ســـاعات لمنحهم فرصة 
لالســـتمتاع بتجربـــة ثقافيـــة أكثـــر ثراًء 
في البحرين.  ومـــن جهة أخرى، تحتفل 
شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بعشر 
ســـنوات من استضافة السياحة البحرية 
فـــي البحريـــن، مـــع أكثـــر مـــن 406,513 
راكًبا و230 ســـفينة ســـياحية على مدار 

الخمس سنوات الماضية. 

 وقال الوكيل المســـاعد لشؤون الموانئ، 
بـــدر المحمـــود “بصفتنـــا الجهـــة المنظمة 
بالموانـــئ  المتعلقـــة  التحتيـــة  للبنيـــة 
ملتزمـــون  نحـــن  البحريـــة،  والمالحـــة 
بـــن  خليفـــة  مينـــاء  جهوزيـــة  بضمـــان 
ســـلمان الكاملة في التعامل مع النشـــاط 
لجـــذب  الخدمـــات  وتقديـــم  الســـياحي 
وتعزيز السياحة البحرية إلى البحرين”.

وقالـــت الرئيس التنفيـــذي والمدير العام 
تيرمينالـــز،  إم  بـــي  إي  شـــركة  لشـــركة 

ا  ســـوزان هانتر “لقـــد كان هذا عاًمـــا مهمًّ
بالنســـبة لنـــا حيـــث احتفلنـــا بمـــرور عقد 
مـــن الزمـــن علـــى اســـتقطاب الســـياحية 
خـــالل  ومـــن  البحريـــن.  إلـــى  البحريـــة 
تعاوننـــا مـــع الجهـــات الحكوميـــة، فنحن 
مســـتمرون في تحسين مرافق استقبال 
الرحـــالت البحرية لجعل البحرين وجهة 
ســـياحية لجميع فصول الســـنة ولجميع 
السفن التي تجوب دول مجلس التعاون 

الخليجي”.

توّقع وصول 124,425 سائًحا و61 سفينة للبحرين

مارك هيرست 

االختيار الّنهائّي 
للفائزين يتم من 
قبل لجنة مكّونة 

هيرست: تلبية من 16 قاضًيا
احتياجات عمالئنا 
بخدمات متمّيزة 
وعروض شاملة 

استقبال بحريني شعبي للسياح



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

رضا عبد هللا

36026333

Reef Barbar

مخطط
الشروع في بناء

��قسيمة� ��

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

السوبر ماركت، المدارس، محطات البنزين
المستشفيات، المجمعات التجارية.

ن
 م

دأ
 تب

عار
س

أ
54,465 

BD
شارع النخيل

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!
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RHA
سكني خاص سكني متصل

RA المحجوز
Booking

المباع
Already sold

No. Plot Size (m²)Price SQF (BD)  Amount Total (BD)

753602389,126
7641523102,742
77445.925119,992
78632.225170,125
79389.625104,841
80433.225116,574
81572.523141,735
8264226179,673
843002271,042
873002271,042
883002271,042
893002271,042
923002271,042
933602389,126
943602389,126RA
963602389,126
973002271,042
983002271,042

1003002271,042
1013002271,042
1023002271,042
1033002271,042
1043002271,042
1053002271,042
1063002271,042
1073002271,042
1083002271,042
10946723115,616
1113602285,251
112457.623113,289
114240.12462,026
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1162202354,466
1172202354,466
1182202354,466
1192202354,466
1202202354,466
1212202354,466
1222202354,466
1242202354,466
1252202354,466
1262202354,466
1272202354,466
1282202354,466
1292202354,466
1342402462,001
135250.52464,713

RHA

136240.12462,026
1382202354,466
1402202354,466
1422202354,466
1442202354,466
1542202354,466
1562202354,466
1592202354,466
16144324114,443
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري  لشركة

هيالري للرعاية الطبية - شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )999(

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مارو للمقاوالت 
والتصميم الجرافيكي ش.ش.و لمالكها أكويل أحمد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  الســادة /
اصحاب شــركة هيالري للرعاية الطبية - شــركة تضامن بحرينية، المســجلة بموجب القيد 

رقم ١٢٥٩٣١-١، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: شركة هيالري للرعاية الطبية - شركة تضامن بحرينية

HILLARY MEDICAL CARE CO - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
الى: هيالري لخدمات دعم األعمال شركة تضامن بحرينية

HILLARY MEDICAL BUSINESS SUPPORT SERVICES BAHRAINI PARTNER-
 SHIP COMPANY

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  الســادة /

اصحــاب شــركة مــارو للمقــاوالت والتصميــم الجرافيكــي ش.ش.و لمالكهــا أكويــل أحمــد، 

المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٦٥٠١، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن  شــركة مــارو 

للمقاوالت والتصميم الجرافيكي ش.ش.و لمالكها أكويل أحمد الى صالون العرش للرجال 

ش.ش.و لمالكها أكويل أحمد

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 126501 

 تاريخ: 5/11/2019

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

بشأن تحويل فروع من  مؤسسة فردية 
الى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٢٢١٣٣( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
الى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة  
الى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســيد / 

حســين يوســف غلــوم عبــاس علــي المالــك لـــ بحريــن ديــل بروبرتيــرز )مؤسســة فرديــة( 

والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٩٤٢٥٢، يطلــب تحويــل الفــرع األول و الثانــي للمؤسســة 

المذكورة والمسماه  بحرين ديل بروبرتيرز بفروعها األول والثاني لتصبح كفرع في شركة 

الشخص الواحد والمسماه مقهى العضيد ش.ش.و والمسجلة بموجب القيد رقم ١٣١٦١٠

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٩٤٢٥٢ 

 تاريخ: 2019/١٥/١٠

القيد : ١١٥٧٠٢ 

 تاريخ: 2019/١٨/٩

القيد : ١٠٩٩٢٤ 

 تاريخ: 2019/٣١/١٠

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ GHULAM NABI BUTT باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
ذات  شــركة  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  الصناعيــة  للمعــدات  كيــه  أيــه أس 
مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم  ١-١١٥٨٩٦، طالبــا إشــهار انتهــاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ مشــعل كاظــم ابراهيــم عبدالرســول رجــب باعتبــاره المصفي 
القانوني لشــركة فرونتالين ميديا سلوشــنز، المســجلة كشــركة شــركة ذات 
مسئولية محدودة بموجب القيد رقم  ٢-٢٨٩١١، طالبا إشهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد/ اســامه مجــدي حامــد ابو المجــد باعتبــاره المصفــي القانوني 

مســئولية  ذات  شــركة  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  األرجــان  ســحر  لشــركة 

محدودة بموجب القيد رقم  ١١٢٤٩٩-١، طالبا إشهار 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
إعالن رقم )CR2019-133080( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أيه أس كيه للمعدات الصناعية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فرونتالين ميديا سلوشنز

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة سحر األرجان ذ.م.م

 تاريخ: 2019/١٣/١١

ER-  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / 
WIN ALVAREZ ERENO المالك شركة إيروين إيرينو ديزاين استوديو ش.ش.و لمالكها 
إيروين الفاريز إيرينو المسجلة بموجب القيد رقم ١١٥٧٠٢، طالبا تحويل الشكل القانوني  
للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره ٣٠٠٠ ثالثة آالف 

دينار بحريني ، بين كل من:
EREIN ALVAREZ ERENO .١

٢. فوزية بيكم سيد راشد علي سيد امير علي
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 
الشــركاء في شــركة أركون الين للشــحن والتفريغ ذ.م.م - شــركة ذات مســئولية محدودة 
المســجلة بموجب القيد رقم ١٠٩٩٢٤، طالبين تحويل الشــكل القانوني  للشــركة المذكورة 

إلى شركة تضامن برأسمال وقدره ٢٠٫٠٠٠ دينار )عشرون االف دينار(  بين كل من:
١. حسن يوسف حسن خليفة

٢. ناجي حسن عبدهللا عبدالنعيم
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

)CR2019-147إعالن رقم )٠٩٠
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد/ علــي احمد علــي فردان بطلــب تحويل المحــل التجاري 

التالي إلى السيد/ عبدالعزيز مكي محمد الموالني  

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
٢١-٧٨٧٢٦

٢٢-٧٨٧٢٦

٢٣-٧٨٧٢٦

٢٤-٧٨٧٢٦

االسم التجاري
كفتيريا الفلة

بوابة الفله للخضروات والفواكه

مطعم القرهود

الفله للتوصيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 11/2019/٣
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري صالون نهاوند للتجميل ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليهــا اصحاب 

شركة صالون نهاوند للتجميل ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم ١٣٤٠١٣، طالبين تغيير 

االسم التجاري من صالون نهاوند للتجميل ذ.م.م الى صالون بيت األلعاب ذ.م.م

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٣٤٠١٣ 

 تاريخ: 11/2019/٦
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الســفارة األميركية تشــجب قتــل وخطف المحتجيــن العزل

مقتل متظاهرين في كربالء.. وجرحى بالرصاص ببغداد

لقي متظاهران عراقيان مصرعهما 
مدينة  في  وقعت  اشتباكات  في 
فيما  ــاء،  ــ ــعـ ــ األربـ أمــــس  ــاء،  ــ ــرب كــ
العراقية  العاصمة  في  جسر  شهد 
المتظاهرين  بين  وفر  كر  عمليات 
والقوات األمنية، في الوقت الذي 
ــســفــارة األمــيــركــيــة في  ــّددت ال ــ نـ
المحتجين  وخــطــف  بقتل  بــغــداد 

العزل.
 وقــتــل اثـــنـــان مـــن الــمــتــظــاهــريــن 
الـــعـــراقـــيـــيـــن عـــلـــى إثــــــر تـــجـــدد 
االشــتــبــاكــات فــي مــديــنــة كــربــاء 
ــراق، الــتــي تــعــد نقطة  ــعـ وســـط الـ
ــع مــن  ــ ــي ــ ــاب ــال خــــــال أســ ــ ــع ــ ــت اشــ

المظاهرات المناهضة للحكومة.
رفضا  وطــبــيــب،  متظاهر  وقـــال   
األربــعــاء،  هويتيهما،  عن  الكشف 
في  قتا  االثنين  المتظاهرين  إن 
اشــتــبــاكــات وقــعــت لــيــا بــالــقــرب 
المدينة،  فــي  المحافظة  مقر  مــن 

بحسب ما ذكرت رويترز.
ــان مــتــظــاهــرون فـــي كــربــاء  ــ  وك
جــدران  الماضي،  األحــد  تسلقوا، 
هتفت  بينما  اإليرانية،  القنصلية 
“الشعب يريد  المتظاهرين  جموع 

إسقاط النظام”.
وفي بغداد، اشتبك المحتجون مع 
جسر  عند  العراقية  األمــن  قــوات 
الشهداء، األربعاء، بعد أن أجبرت 
السلطات  الــســابــقــة  االشــتــبــاكــات 
3 جسور أخــرى، مما  على إغــاق 

أدى إلى شل حركة المرور.
 وتركزت االحتجاجات في ساحة 
الشرقية  الــضــفــة  عــلــى  الــتــحــريــر، 
لـــدجـــلـــة، وكـــــــان الـــمـــتـــظـــاهـــرون 
المنطقة  إلــى  الــوصــول  يحاولون 
الجانب  على  الــواقــعــة  الــخــضــراء 
ــم مــكــاتــب  اآلخــــــــر، والــــتــــي تـــضـ

حكومية وسفارات أجنبية.
ــاد صــحــفــيــون بـــإصـــابـــة 20  ــ ــ  وأف
األمن  بعد إطاق قوات  متظاهًرا 

والــرصــاص  الــغــاز  قنابل  العراقية 
العاصمة  فــي  الرشيد  شـــارع  فــي 

بغداد.
العراقية  األمـــن  قـــوات  وأطــلــقــت 
ــهــواء عند جسر  ال الــرصــاص فــي 
الشهداء في بغداد، حيث يتجمع 
يسفر  أن  دون  مــن  المتظاهرون، 
ما  ذلك عن وقــوع إصابات، وفق 

ذكرت وكالة رويترز.
 وقــالــت الــوكــالــة إن قــوات األمــن 
الــعــراقــيــة أطــلــقــت الــرصــاص في 
الهواء، األربعاء، لتفريق محتجين 
تحدث  ولم  الجسر،  على  تجمعوا 

إصابات.
ــع نــطــاق  ــسـ ــك فــيــمــا اتـ ــ ــي ذلـ ــأتـ يـ
عمليات  شابتها  التي  التظاهرات 
وقوات  المتظاهرين  بين  وفر  كر 
األمـــن قـــرب جــســر الــشــهــداء في 

بغداد.
وأغلق المحتجون الجسر منذ بعد 
ظهر الثاثاء، مع استمرار احتشاد 
مناهضة  احتجاجات  في  اآلالف 
للحكومة في بغداد والمحافظات 

الجنوبية.

بغداد ـ وكاالت

جدارية ملونة في بغداد تنتقد القنوات العراقية التي ال تريد أن ترى أو تسمع أو تتحدث عن االحتجاجات المناهضة للحكومة )أ ف ب(

بيروت ـ وكاالت

تصدت قوات سوريا الديمقراطية لهجوم شنته الفصائل الموالية لتركيا على 
سوريا،  شمال  الحبوب،  صوامع  على  للسيطرة  محاولة  في  شركراك  قرية 

بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس األربعاء.
والقوات  الديمقراطية  سوريا  قــوات  بين  وقعت  عنيفة  اشتباكات  وكانت   
التركية في منطقة الصوامع بناحية عين عيسى، تزامًنا مع هجوم بطائرات 

مسيرة تابعة للقوات التركية على صوامع شركراك.
وقصفت القوات التركية صوامع قرية “شركراك” في ناحية عين عيسى، في 
محاولة للسيطرة على صوامع القمح في المنطقة، بحسب ما أوضح المرصد.

إخــاء  على  تعمل  التي  اإلســعــاف  ســيــارات  إحــدى  القصف  استهدف  كما   
الــجــرحــى.  وفــي وقــت ســابــق، قتل اثــنــان مــن قــوات ســوريــا الديمقراطية 
وأصيب آخر، خال القصف المكثف الذي استهدف محور أبو راسين-تل تمر. 
فيما قامت طائرات تركية ال يعلم ما إذا كانت مسيرة أم حربية، باستطاع 

مناطق في ريف تل تمر وبلدة أبو راسين وريفها.

تركيا تهاجم صوامع الحبوب شمال سوريا.. و”قسد” ترد

دبي ـ العربية نت

المصري، سامح  الخارجية  التقى وزير 
ــرئــيــس  ــكــــري، كــبــيــر ُمـــســـتـــشـــاري ال شــ
األميركي، جاريد كوشنر، في العاصمة 
بين  الــعــاقــات  واشــنــطــن، حــيــث بحثا 
ــات الــتــعــاون الــثــنــائــي  ــيـ الــجــانــبــيــن وآلـ
فــي كافة الــمــجــاالت، إضــافــة إلــى عدد 
االهتمام  محل  اإلقليمية  القضايا  من 
الرسمي  المتحدث  وصــرح  المشترك.  
باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد 
حافظ، أن شكري أكد خال اللقاء على 
االستراتيجية  الــعــاقــات  ومتانة  قــوة 
ــيـــن مــصــر  ــــط بـ ــرب ــ ــتــــي ت ــ ــة ال ــخــ ــراســ ــ ال

التي  واألهمية  المتحدة،  والــواليــات 
التنسيق  باده الستمرار  توليها 

ــيـــن الــطــرفــيــن  والــــتــــشــــاور بـ
حـــول ســبــل تــرســيــخ الــســام 

فــي منطقة  واالســتــقــرار 
الـــــــــــشـــــــــــرق 

األوســـــــــط.  

إلى ذلك، تطرقت المباحثات إلى كيفية 
للصراعات  سلمية  حلول  إلى  التوصل 
في المنطقة، خاصًة في ليبيا وسوريا، 
حيث شدد الوزير المصري على “وضع 
حد للدور التخريبي لتركيا في المنطقة 
ألجــزاء  الشرعي  غير  احتالها  وإنهاء 
الجهود  تناول  كما  من شمال ســوريــا”.  
عملية  استئناف  إلــى  الهادفة  المصرية 
على  والحفاظ  الفلسطينية،  المصالحة 
العمل على  الــهــدوء فــي قطاع غــزة مــع 
الــظــروف  وتــحــســيــن  الــمــعــانــاة  تخفيف 
المعيشية في القطاع.  وشغل ملف سد 
ا من المباحثات، حيث  النهضة حّيًزا مهمًّ
مفصل  بشكل  شــكــري  اســتــعــرض 
الجهود المصرية المتواصلة على 
مدار السنوات الخمس الماضية 
للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق 
المصالح المصرية والسودانية 

واإلثيوبية.

شكري: يجب وضع حدٍّ للتخريب التركي

عواصم ـ وكاالت

الــدولــي، أمــس األربـــعـــاء، أن  أكــد البنك 
خطورة  أكــثــر  يصبح  لبنان  فــي  الــوضــع 
الــتــعــافــي  الـــوقـــت، وأن تــحــقــيــق  بـــمـــرور 

ينطوي على تحديات أكبر.
اللبنانية  الحكومة  الدولي  البنك  ويحث 
عــلــى اتــخــاذ إجـــــراءات ســريــعــة لضمان 

االستقرار االقتصادي والمالي للباد.
الدولي  البنك  توقع  متصل،  سياق  وفي 
التقدير  أكبر بكثير من   2019 ركودا في 
ــأن يــســجــل الــنــاتــج الــمــحــلــي  ــ الــســابــق ب

اإلجمالي معدل 0.2- %.
ودعا البنك لتشكيل حكومة سريعا تلبي 
إلى  مشيًرا  اللبنانيين،  جميع  توقعات 
الدولي  المجتمع  مع  بالشراكة  استعداه 
لحكومة  الممكن  الــدعــم  كــافــة  لتقديم 
لــبــنــانــيــة جــــديــــدة.  فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
مدينة  فــي  لبنانيون  محتجون  اعتصم 
ــام مصرف  طــرابــلــس شــمــالــي الــبــاد أمــ

لبنان والمؤسسات الحكومية، أمس، في 
منحى  تأخذ  االحتجاجات  بــدأت  وقــت 
تعطيل  إلى  الطرقات  إغــاق  من  جديدا 
عمل المؤسسات الحكومية.  ومنذ ثاثة 
أيام، دأب المحتجون على إغاق مداخل 
المدن  من  عــدد  في  حكومية  مؤسسات 
وبلديات  مصارف  بينهام  من  اللبنانية، 
مرافق عامة، بعد أن تمكنت قوى األمن 

في  الرئيسية  الــطــرق  أغلبية  فتح  مــن 
ــا، األربـــعـــاء، مشاركة  ــبــاد. وكـــان الفــًت ال
ــاب جــامــعــات في  ــدارس وطـ تــامــيــذ مــ
لــبــنــان وصــيــدا جنوبي  جــونــيــة شــمــالــي 
التي  والضغوط  التهديدات  رغم  الباد، 
مــارســتــهــا بــعــض الــمــؤســســات الــتــربــويــة 
بالتحركات  المشاركة  لعدم  طابها  على 

االحتجاجية.

تظاهرة طالبية حاشدة مناهضة للحكومة في مدينة صيدا الجنوبية )أ ف ب(

منحــى جديــد لاحتجاجــات .. من إغــاق الشــوارع إلى تعطيل المؤسســات
البنك الدولي: وضع لبنان يصبح أكثر “خطورة”

عواصم ـ وكاالت

اتــهــمــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة إيــــران 
وتعّهدت  الــنــووي”  “االبــتــزاز  بممارسة 
بعد  وذلـــك  عليها،  الــضــغــوط  بتشديد 
إعان الجمهورية اإلسامية استئنافها 
ــوم كــانــت  ــيـ ــورانـ أنــشــطــة تــخــصــيــب يـ
مجمدة سابًقا في منشأة فردو النووية.
ــخــارجــيــة  ــم ال ــاسـ ــال مـــتـــحـــدث بـ ــ ــ  وق
لدى  “ليس  األربــعــاء،  أمس  األميركية، 
برنامجها  لتوسيع  معقول  إيران سبب 
لتخصيب اليورانيوم في منشأة فردو 
أو أي مكان آخر، عدا عن كونها محاولة 
ــتــزاز الـــنـــووي لــن تــؤدي  ــاب واضــحــة ل
السياسية  عزلتها  تعميق  إلـــى  ســـوى 

واالقتصادية”.
 إلى ذلك، أضاف “سنستمر في فرض 
أقــصــى الــضــغــوط عــلــى الــنــظــام حتى 
يتخلى عن سلوكه المزعزع لاستقرار، 
بما في ذلك األعمال الحساسة المتعلقة 

النووية”.  األسلحة  انتشار  من  بالحد 
التحقق  ستنتظر  ــوزارة  الـ أن  أكــد  كما 
الوكالة  عبر  التخصيب  استئناف  من 
لألمم  التابعة  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
أنها  أمــس،  ــران،  إيـ وأعلنت  المتحدة. 
بدأت بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة 
الـــطـــرد الــمــركــزي فـــي مــنــشــأة فـــوردو 
المزيد  تقليصها  بذلك  النووية، مؤكدة 

من التزاماتها في االتفاق النووي، الذي 
تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت 
منه الواليات المتحدة في مايو 2018.
وقال التلفزيون: “بدأت إيران ضخ غاز 
المركزي  الطرد  أجهزة  في  اليورانيوم 
فـــي فــــــوردو بــحــضــور مــفــتــشــيــن من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وفق ما 

ذكرت وكالة رويترز.

إيران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي

طهــران تبدأ ضــخ اليورانيــوم بأجهزة طــرد مركزي بمنشــأة فوردو
أميركا: ابتزاز إيران النووي سيعمق عزلتها

موسكو ـ نوفوستي

فاديمير  ــروســـي،  الـ الــرئــيــس  ــد  أكـ
تعزيز  ستواصل  روسيا  أن  بوتين، 
إمكاناتها الدفاعية، ولكنها مستعدة 
لبذل كل ما في وسعها “لدفع عملية 

نزع الساح”. 
وقال الرئيس الروسي، في اجتماع 
مع كبار الضباط والمدعين العامين 
عليا  تعيينهم في مناصب  بمناسبة 
أمس األربعاء: “أثبت جيشنا وقواتنا 
البحرية استعدادهما العالي، وننوي 
في  ونضع  الدفاعية  قدراتنا  بناء 
فرط  األسلحة  أنظمة  تأهب  حالة 

الصوتية والليزرية واألسلحة 
ــرى الـــتـــي ال  ــ ــحــديــثــة األخــ ال
تمتلكها البلدان األخرى بعد”.

 وأشار بوتين إلى أن 
“هــــذا الــتــصــريــح ال 

أي  تهديد  يعني 
وعلى  أحــــد، 

العكس من ذلك، نحن على استعداد 
عملية  لــدفــع  جهدنا  قــصــارى  لــبــذل 

نزع الساح”.
ــي إلـــى أن  ــروسـ ــرئــيــس الـ ــفــت ال ول
الحديثة  الروسية  األسلحة  أنظمة 
ــي وجــه  ــا فـ ــن ــضــمــان أمــن ــدف ل ــهـ “تـ

التهديدات المتزايدة”.
ــيــس بــوتــيــن أعــلــن عن  ــرئ وكــــان ال
ــيـــة  ــلـــحـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روسـ أسـ
ــعــام الــمــاضــي،  جــديــدة فــي ربــيــع ال
ــا صــــــواريــــــخ “كـــيـــنـــجـــال”  ــ ــه ــ ــن ومــ
ــارد” و”بــوريــفــيــســتــنــيــك”  ــغــ ــ ــان ــ و”أف
األســـــرع بــكــثــيــر مـــن الــصــوت، 
ومـــدفـــع لــيــزر “بــيــريــســفــيــت” 
ــيــــدون”  ــــوســ وغــــواصــــة “ب
وصــاروخ  النووية 
“ســـــــــــــارمـــــــــــــات” 
العابر  البالستي 

للقارات.

بوتين: نملك أسلحة ال مثيل لها في العالم
واشنطن ـ رويترز

ــًرا عــلــى  ــــصــ حـــقـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ن
للحزب  المنتمي  كنتاكي  واليــة  حاكم 
ــجــمــهــوري والـــــذي يــدعــمــه الــرئــيــس  ال
دونالد ترامب كما انتزعوا األغلبية في 
فرجينيا  لــواليــة  التشريعي  المجلس 
حيث يتصاعد الشعور المعادي لترامب 

في الضواحي. 
التي  االنــتــخــابــات  نتائج  تعطي  وقــد   
جرت الثاثاء في أربع واليات من بينها 
االنتخابات  بشأن  مؤشرات  مسيسبي 
المقبل  الــعــام  ستجرى  التي  الرئاسية 
والتي يسعى فيها ترامب لوالية ثانية 

من أربع سنوات. 
فوًزا  بشير  آنــدي  الديمقراطي  وحقق   
بهامش ضئيل على الحاكم مات بيفين 
في كنتاكي على الرغم من دعم ترامب 
لــألخــيــر فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي عشية 
التصويت. وكان ستيف والد آندي آخر 
ديمقراطي يتولى منصب حاكم الوالية 

قبله.   وفي خطاب في ليكسينجتون 
إنه  للناخبين  ترامب  قال  كنتاكي  في 
وإال  بيفين  انتخاب  إعــادة  لهم  ينبغي 
الرئيس  إن  سيقولون  منتقديه  فــإن 

”تكبد أكبر خسارة في تاريخ العالم“. 
 وتعكس تلك التصريحات مدى سعي 
الحملة  لــتــحــويــل  ــا(  ــاًمـ عـ  52( بــيــفــيــن 
وطنية  حملة  إلى  المحلية  االنتخابية 
بــتــأكــيــده عــلــى دعــمــه لــتــرامــب وســط 
ــرئــيــس  تــحــقــيــق يــســعــى لــمــســاءلــة ال

الجمهوري في الكونجرس.

الديمقراطيون يطيحون بحاكم والية كنتاكي

طعن سياح في جرش 
األردنية.. واعتقال المنفذ

عمان ـ وكاالت

ودليل سياحي  السياح،  من  تعّرض عدد 
وعنصر أمني للطعن، أمس األربعاء، في 
محافظة جرش األردنية، وفق ما أوردت 
مصادر رسمية. وأوضح الناطق اإلعالمي 
بــاســم مــديــريــة األمـــن الــعــام فــي األردن 
باالعتداء  جــرش،  فــي  أقــدم  شخًصا  أن 
السياح،  مــن  عــدد  على  سكين  بواسطة 
الصف من  ودليل سياحي، وأحد ضباط 
مديرية األمن العام عند محاولة القبض 
“الــرأي” إن حاالت  عليه. وقالت صحيفة 

الطعن بلغت 5، بينهم 3 سائحين.

وأصدرت السفارة األميركية في بغداد بياًنا نّددت فيه بما وصفته “قتل  «
وخطف المحتجين العزل” في العراق، وحثت زعماء البالد على “التفاعل عاجاًل 

وبجدية” مع المتظاهرين.

 وقالت السفارة في بيان: “نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد  «
حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارًا التخاذ 

قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم”.  وجاء بيان السفارة األميركية 
ا على األقل بالرصاص، خالل الساعات األربع  في بغداد عقب مقتل 13 محتجًّ

والعشرين حتى مساء الثالثاء، على أيدي قوات األمن العراقية.  ويضاف هؤالء 
إلى ما يزيد على 260 شخًصا قتلوا في مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي 

احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.

بيان أميركي

 وكان المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير قد أعلنوا األربعاء رفضهم  «
لما أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم وجود بديل لحكومته في 

المرحلة الحالية.

 واعتبروا أن تصريحاته “ال تلبي أبسط مطالبهم والمتمثلة باستقالة  «
الحكومة”.

وتزامن هذا الرفض مع إصابة 10 متظاهرين باختناق في محافظة البصرة  «
خالل تفريق قوات مكافحة الشغب اعتصاًما أمام مبنى المحافظة.

وعلى الصعيد السياسي، أكدت لجنة التعديالت الدستورية، عقب اجتماعها  «
األول، أنها مستمرة في عقد لقاءاتها إلنجاز تلك التعديالت وفق التوقيتات 

الزمنية المقترحة.

رفض حكومة عبد المهدي
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صدمة تقرير الرقابة المالية
التقريـــر الـــذي أصدره ديـــوان الرقابة الماليـــة لهذا العـــام كان خيبة أمل 
كبيـــرة ومريـــرة وضاعف حجـــم األلم والحـــزن للمواطـــن، حيث يقضي 
العاملون في الديوان ســـنة كاملة فـــي البحث والتقصي عن كل صغيرة 
وكبيرة وشـــاردة وواردة في أجهزة الدولة ومن ثم تعلن الحقائق للرأي 

العام بتفاصيلها الدقيقة.
المجلـــس النيابـــّي يتحمـــل المســـؤولية لعـــدم التعاطـــي مـــع ملـــف بهذه 
األهمية والخطورة وعدم الجدية ألنه اعتبر التجاوزات قضية هامشية 
وعابـــرة وأّن إهـــدار ماليين الدنانير ســـنويا ال يجعلها أولويـــة. لقد تأكد 
لدينا أّن الســـادة النواب وعلى مدى الدورات السابقة وإلى اليوم ليست 
لديهم نية لطرح هذا الملف للمناقشـــة فهم مشغولون بما يرونه أهم من 
تجـــاوزات ماليـــة وإدارية، بعضهم أبدى اســـتعداده وأقصى ما فعله هو 

إطالق تصريحات ليس أكثر.
كانـــت آمالنـــا أن يكون حجم التجاوزات أقل ممـــا كان عليه في األعوام 
السابقة، بيد أّن الذي كشفه التقرير أّن التجاوزات فاقت كل التصورات 
وإال هـــل يخطـــر ببال أحد أن هنـــاك عددا من األجانـــب يتجاوزون 575 
موظفا في القطاع الحكومي يشـــغلون وظائف يمكن أن يحل فيها بدال 
منهم أبناء البلد ألنهم األحق أوال وألنها ال تتطلب مؤهالت اســـتثنائية، 
أمـــا الذي يســـتعصي على الفهم أّن هـــؤالء الموظفين تجاوزت أعمارهم 
الستين. إن الثغرة األكبر في تقرير ديوان الرقابة هي عدم وجود خطة 
علـــى مســـتوى الجهـــات الحكوميـــة الســـتقطاب وتأهيل كـــوادر وطنية 

وإحاللها بدال من الموظفين األجانب.
من قرأ تقرير الرقابة ال نشك أنه شعر بمرارة ودهشة بالغتين أمام ما  «

رصده التقرير من وجود مليار وخمسة وأربعين مليون دينار كديون غير 
مدرجة في رصيد الديوان العام بعد قيام هذه الجهات باالقتراض المباشر 

من الصناديق الخارجية.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

الشعوبيون الجدد.. المثلث الشعوبي.. الصفويون
التحالـــف الشـــعوبي الثالثـــي، هو تحالف مـــن ثالث دول اشـــتركت كلها في 
مؤامـــرة القـــرن المســـماة بالربيـــع العربـــي، والـــذي اســـتهدف احتـــالل األمة 
العربيـــة المســـلمة، ونهـــب خيراتهـــا وســـرقة ثرواتهـــا واســـتغالل مواردهـــا 
الطبيعية، من خالل مجموعة من العمالء من الشـــيعة والسنة، تستروا تارة 
بالوالء والدفاع عن المذهب الشـــيعي الكريم، بقيادة من نصب نفســـه وليا 
على المســـلمين وهو كسرى طهران، وتارة التســـتر بالمذهب السني الكريم، 
بقيادة من نصب نفسه سلطانا على العالم السني والعياذ بالله، وهو المنافق 
والفرعون العثماني الغبي، ويضاف إلى هؤالء شـــعوبيو السياســـة القطرية، 
الذيـــن عملوا منـــذ عام 96 وحتى هـــذه اللحظة على تدمير أمن الســـعودية 

واإلمارات ومصر والبحرين.
ويتكون هذا التحالف أوال من أحفاد ومشـــردي الدولة الصفوية، فلمنافســـة 
االحتـــالل العثمانـــي القذر لألمـــة العربية المســـلمة، قام إســـماعيل الصفوي 
بالبحث عن كل مشردي القبائل المنبوذة التي سكنت دولة عربستان الكبرى، 
والتي وصلت حدودها إلى ما بعد بخارى وبحر قزوين وعلى حدود رومية، 
وســـكنها وعمرهـــا العرب المســـلمون منـــذ هزيمتهـــم للمجوس، لينشـــر فيها 
ويعيد نشر التراث والفكر والهوية المجوسية الفارسية بغالف صفوي نتن، 
وليقتل فيها الثقافة والحضارة والتراث والصفة والهوية العربية اإلسالمية 
لهـــذه األراضـــي التي بناهـــا وحكمها العرب المســـلمون، من أجـــل أال يقترب 
الغـــزاة العثمانيون من هذه األرض ذات الهوية الصفوية. ومنذ ذلك الوقت، 
توالـــى الحـــكام علـــى اســـتعباد عربســـتان الكبرى بـــذات الهوية المجوســـية 
الفارسية بالصبغة والغالف الصفوي الجديد، لتستقوي تلك الروح الصفوية 
بفضـــل أبناء ومشـــردي القبائل المنبوذة في هذه البـــالد حتى هذه اللحظة، 
مقابل محاربة كل ما هو عربي مســـلم من هوية وتراث وحضارة، وليســـتمر 
أبناء هؤالء المشـــردين والمنبوذين حاليا بالعمل على ذلك المشـــروع القذر، 
من خالل التوحد خلف ثورة الخميني الصفوية الفارسية، لمحاولة احتالل 
األمـــة العربية المســـلمة وتغييـــر هويتها وتاريخها وحضارتهـــا، والعمل على 
إهانة أســـيادهم العـــرب نتيجة النقص العرقي والشـــعور بالعار من ماضيهم 
العرقي المشـــرد المنبـــوذ، وقد عملوا على غرس هويـــة صفوية جديدة بين 
صفـــوف مختلف شـــرائح األمة العربية المســـلمة، يســـاندهم خونة وعمالء 
باعـــوا التاريـــخ العربي المســـلم ألجداد وأبناء هـــذه األمة العربية المســـلمة 
العظيمة، من أجل أن يكونوا تحت إمرة شـــخص رضع من أثداء كل ما هو 
خبيث صفوي كاره لألمة العربية المسلمة، من خالل كذبة مقاومة إسرائيل 
ومـــن خـــالل مؤامرة الربيـــع العربي، وهـــؤالء كانوا المكون رقـــم واحد لهذا 

المثلث الشعوبي النتن. وللحديث بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

تقرير الخارجية األميركية وريادة البحرين في محاربة اإلرهاب
ذات يوم قال لنا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه في مجلسه األسبوعي 

العامر “قف مع حقك تحترم”.
البحريـــن وقفـــت مـــع حقها ودافعت عن شـــعبها من كل مذهـــب واتجاه 
وملـــة وجمعت النجوم المنتشـــرة في ســـلتها وجعلتها عقـــدا من اللؤلؤ، 
وأبهـــرت العالـــم بقوتها وصالبة موقفها ضد االســـتفزازات واالفتراءات 
وأعطـــت درســـا في الوحـــدة الوطنية والقـــدرة على مواجهـــة الضغوط 
وقطعت المســـار بكل ثبات وعزيمة، فبعد أن كانت الخارجية األميركية 
تصدر التقارير التي ال تحمل جوهر الحقيقة عن البحرين وتدير ظهرها 
كالطاووس مكســـور الضلع عن “الحق”، نراها اليوم تمشـــي في بســـاتين 
كلمـــة الحق وتصدر التقارير المقبولـــة والصحيحة، كما جاء في التقرير 
الـــذي صـــدر في 1 نوفمبر الجـــاري حول اإلرهاب فـــي العالم، حيث بين 
التقريـــر أن “الفئـــة اإلرهابيـــة ظلـــت تشـــكل تهديـــًدا لقوات األمـــن، على 
الرغـــم مـــن عدم وقـــوع هجمـــات إرهابيـــة كبيرة فـــي عـــام 2018، وقد 
حققت الحكومة البحرينية مكاســـب في اكتشـــاف واحتواء التهديدات 

اإلرهابيـــة مـــن اإلرهابييـــن البحرينيين، والذين غالًبا مـــا تدعمهم إيران، 
ومن متعاطفين مع داعش”. كما جاء في التقرير أيضا “رحبت الحكومة 
البحرينية بتصنيف الواليات المتحدة جماعة “سرايا األشتر” المدعومة 
من إيران على أنها منظمة إرهابية”. وأشـــاد التقرير كذلك بإقرار قانون 
العقوبات البديلة والبرامج التي تســـتهدف الشـــباب إلبعادهم عن خطر 

اإلرهاب، وغيرها من النقاط التي ال يتسع المجال لذكرها.
دول العالم كلها أعلنت وقوفها الكامل مع البحرين في مواجهة اإلرهاب 
وجهودها في تحقيق األمن واالستقرار، فقد كان للبحرين موقف حازم 
وقوي مـــن اإلرهاب والجماعات التخريبية المدعومة من إيران التي لم 
تكن تفرق بين الحرية والنظام في محاولة فاشلة لصنع عالم جديد لها، 
بيد أنها فشـــلت وعرفت أن أمن البحرين ليس خطا أحمر فحســـب، إنما 

هو سور ملتهب سيحترق كل من يقترب منه ويتحول رمادا.
تقرير الخارجية األميركية حول اإلرهاب في العالم يؤكد ريادة مملكة  «

البحرين في حقوق اإلنسان والحريات ودورها الفاعل على المستوى الدولي 
في محاربة اإلرهاب والتطرف والحفاظ على األمن والسلم بالمنطقة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

علـــى الرغـــم مـــن تعـــدد مطالـــب المتظاهرين فـــي لبنان ما بيـــن اإلصالح السياســـي 
وتحســـين الوضـــع االجتماعـــي، إال أن الجميـــع اتفـــق علـــى أهميـــة تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط حيـــث يـــرى المتظاهـــرون أن مقيـــاس اســـتجابة الطبقـــة السياســـية مع 
مطالبات الشـــعب تبدأ مع تحقيق أهم المطالب بالتحول إلى حكومة فنية حيث إن 
تقســـيم الكراسي والمناصب حســـب االنتماءات والوالءات الحزبية والمذهبية بات 

أساس كل الفساد المتفشي في لبنان بحسب ما يراه المتظاهرون.
في الوضع الطبيعي االنقســـام الحزبي والسياســـي ليس من معوقات العمل الوطني 
إذا مـــا كانـــت المحصلة فـــي النهاية تصب في خدمـــة الوطن والمواطـــن، لكن إذا ما 
حـــادت عـــن ذاك الهـــدف وباتت األهـــداف شـــخصية والغايات حياكـــة أجنبية وجب 
اســـتئصالها مـــن جذورها، ذلك ما يطمح إليه اللبنانيـــون بعد أن أضحت المحاصصة 
همـــًا ثقيـــالً على الوطـــن، ذلك حين تحالفـــت تيارات وتكتالت لبنانيـــة ذات أجندات 
ومطامع سياســـية مع النظام اإليراني المارق الســـاعي إلى التغلغل في جميع الدول 

العربية وصهرها في بوتقة الولي الفقيه.
لذلـــك اختار الشـــعب اللبناني أن يثـــور ويتظاهر ضد جميع السياســـيين الذين باتوا 
يشـــكلون حلقة مطامع ومصالح متشـــابكة يقودها حزب هللا الذي ال يخفي ارتباطه 

الوثيق بالنظام اإليراني، رافعًا الشـــعب شـــعارات عدة تؤكد رفضه سياســـات الفساد 
والتخبط والتبعية للخارج. 

حكومة التكنوقراط إذا ما طبقت بحســـب المعايير الصحيحة تضمن دون شـــك أن 
يعهد لكل من هو أهل وكفؤ للمنصب، وذلك بحســـب تخصصه وجدارته على عكس 
الحكومات التي يعمل فيها كل وزير حسب توجهات وما يمليه عليه حزبه والحركة 
التي يمثلها. فالسلطة التنفيذية من أهم السلطات، ذلك أنها تتصل بالمواطن اتصاالً 
مباشرًا خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الواجب توافرها للمواطن، وعلى ضوء ذلك 
فإن إســـناد الوزارة لشخص ال يحمل من المؤهالت سوى انتمائه للحزب المعين يعد 
اســـتهزاء بالمواطـــن الـــذي ال يفقه وال يهتم للسياســـة ويحاول الحصـــول على النزر 
اليسير من حقوقه التي تكفل له معيشة كريمة بعيدًا عن مطامع وصراعات السلطة 

المختطفة من دولة أجنبية.
أعتقد أن حكومة التكنوقراط هي الضامن األول والدليل الملموس على أن أصحاب  «

السلطة في لبنان يصغون ويعملون على تحقيق مطالب الشعب وأن المواطن 
اللبناني أولوية لديهم ومطالبه تسمو وتتفوق على غيرها من الحسابات، خصوصا إذا 

ما كانت هذه المطالب مشروعة وتالمس حقا أصيال من حقوق المواطنة.

بدور عدنان

لماذا يطالب اللبنانيون بحكومة تكنوقراط؟

مع ازدياد لهيب انتفاضتي الشـــعبين العراقي واللبناني واســـتقالة الحكومة اللبنانية 
وتصاعـــد الخـــوف والذعر بين األوســـاط السياســـية والمليشـــياوية العراقية التابعة 
لنظـــام الماللـــي خصوصـــا، وســـط تعالـــي أصـــوات المحتجين فـــي العـــراق المطالبة 
بطـــرد نظـــام الماللي من العراق، فإن المـــال خامنئي وعندما يصـــب جام غضبه على 
هاتين االنتفاضتين ويصفهما بالعمالة ألميركا وإســـرائيل، فإننا نقول ما أشـــبه اليوم 
بالبارحـــة حينمـــا انتفض الشـــعب اإليراني في أكثر من 166 مدينـــة ضد نظام الولي 
الفقيـــه خامنئـــي فخرج األخير مـــن جحره بعـــد 13 يوما ليصف االنتفاضـــة بالعمالة 

ألميركا وإسرائيل!
المال خامنئي الذي رأى بأم عينه التي تكاد حدقتها تشـــتعل غيضا وغضبا، والســـيما 
بعـــد ترديـــد الشـــعارات الرافضـــة لـــه ولنظامـــه وحـــرق وتمزيـــق صـــوره، فإنـــه أوعز 
لعمالئه ومرتزقته من خالل اإلرهابي قاســـم ســـليماني بالعمل من أجل القضاء على 
االنتفاضتين وبشـــكل خاص انتفاضة الشـــعب العراقي التي تصر على عراق مستقل 

وبعيد عن سيطرة وهيمنة هذا النظام وعمالئه ومرتزقته.
انتفاضـــة 28 كانـــون األول 2017، التي قادتها منظمة مجاهدي خلق ومازالت آثارها 
وتداعياتهـــا مســـتمرة ومتواصلـــة والســـيما بعد تأســـيس معاقل االنتفاضـــة ألنصار 

مجاهـــدي خلـــق ومجالس المقاومة حيث بات الشـــعب اإليراني في حالة من األهبة 
واالســـتعداد لالنفجـــار بوجـــه النظـــام في أية لحظـــة، وألن النظام يعلـــم جيدا أن ما 
يحـــدث اآلن أمر ليس فقط تنبأت بـــه “مجاهدي خلق” والمقاومة اإليرانية بل دعت 
إليـــه بإلحاح ألنهـــا رأت وترى في دور وتدخالت هذا النظام أكبر تهديد يحدق بأمن 
واستقرار بلدان المنطقة، كما أن إنهاء هذه التدخالت وقطع أذرع النظام في بلدان 
المنطقة ســـيرتد عليه ســـلبا، لذلك فـــإن المال خامنئي مصاب بذعر غير مســـبوق وال 
يعـــرف مـــن فرط هلعه مـــاذا يفعل وبأية طريقـــة يتصرف إزاء ذلك، ألنـــه يعلم وكما 
توقعـــت وتتوقـــع منظمـــة مجاهدي خلق والمقاومـــة اإليرانية فإن لهيـــب االنتفاضة 
ســـرعان ما سيســـري من لبنان والعراق إلى إيران وهذا هو السر األساسي في خوف 

وذعر المال خامنئي.
حبل الكذب للنظام انقطع ليس في إيران فقط، إنما في المنطقة والعالم أجمع  «

وظهرت الطغمة الدينية الفاسدة على حقيقتها النتنة وصارت اللعنات تالحقها من كل 
الجهات، والجميع صاروا يجزمون بأن العالم أفضل وأحسن بغير نظام الماللي الذي 

صار مؤكدا أنه بؤرة الشر والعدوان وأساس نشر الفتنة والفوضى وعدم االستقرار في 
العالم كله، وكل األدلة والمؤشرات تسير باتجاه نهاية هذا النظام الدموي. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

االنتفاضة قادمة إلى عقر دار الماللي



المكتب اإلعالمي

الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  رفـــع 
للفروســـية وســـباقات القدرة ســـمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
أســـمى آيات الشـــكر والعرفـــان إلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار األمـــن 
الوطنـــي، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة بمناســـبة 
القرار الصادر بتعيين ســـموه رئيسا 
لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات 

القدرة.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبدهللا آل خليفة عن خالص شكره 

وتقديره إلى ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى دعم ســـموه 
الرياضيـــة  للحركتيـــن  المتواصـــل 
والشـــبابية، معربـــا فـــي الوقت ذاته 
عـــن شـــكره إلى ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة على دعم ســـموه 

للرياضة البحرينية.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 

قصـــارى  ســـيبذل  أنـــه  خليفـــة  آل 
رياضـــة  تطـــور  لمواصلـــة  جهـــده 
مملكـــة  فـــي  والقـــدرة  الفروســـية 
البحرين فـــي العهـــد الزاهر لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، وسيســـير 
علـــى الخطـــة اإلســـتراتيجية التـــي 
وضعها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة واالتحاد الملكي برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بن راشـــد آل 
خليفة الذي بذل جهودا كبيرة حتى 
باتت رياضة الفروسية والقدرة في 
مملكـــة البحريـــن إحـــدى الرياضات 
التي تشـــرف المملكة فـــي المحافل 
مشـــيدا  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
ســـموه بما بذله سمو الشيخ فيصل 
بـــن راشـــد آل خليفـــة طـــوال الفترة 

السابقة.

أشاد بدعم ناصر بن حمد وخالد بن حمد وبجهود فيصل بن راشد
عيسى بن عبداهلل: مواصلة تطور رياضة الفروسية والقدرة

اللجنة اإلعالمية

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  أعـــرب 
للبيئـــة رئيـــس لجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ 
للشـــباب  األعلـــى  بالمجلـــس  والمتابعـــة 
والرياضة ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفـــة عن شـــكره وتقديره إلى ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم 
ســـموه الكبير لرياضة الفروسية والقدرة 
ســـموه  البحريـــن، وحـــرص  مملكـــة  فـــي 
علـــى تحقيـــق رؤيـــة جاللة الملـــك بجعل 
المســـتويات  أعلـــى  فـــي  الرياضـــة  هـــذه 
محليـــا وخارجيـــا، مؤكدا ســـموه أن دعم 
المتواصلـــة  ســـموه  ومتابعـــة  واهتمـــام 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد 
القـــدرة جعلت االتحـــاد يحقق العديد من 
األهداف التي وضعها مجلس اإلدارة في 

الفتـــرة الماضية، مشـــيدا بمتابعة ســـموه 
طوال فترة رئاســـته لالتحـــاد الملكي في 

السنوات الماضية.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 
خليفـــة أنـــه حريـــص علـــى دعـــم االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
برئاســـة ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 
األهـــداف  كامـــل  لتحقيـــق  خليفـــة  آل 

ومواصلـــة االزدهـــار برياضـــة الفروســـية 
والقـــدرة فـــي المملكـــة فـــي العهـــد الزاهر 
لحضرة صاحب الجاللـــة الملك الرياضي 
األول في المملكة، مبينا سموه أن رئاسة 
سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
ســـتكمل مســـيرة النجاحـــات لالتحاد في 
الفترة القادمـــة وفق التوجيهات والرؤية 
التي يســـير عليها ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة الرئيـــس الفخري لالتحاد 
الملكي، وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
ســـمو  وتمنـــى  البحرينيـــة.  األولمبيـــة 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفة كل 
التوفيق والنجاح لســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن عبدهللا آل خليفـــة في الفترة المقبلة، 
ومواصلـــة تحقيق أفضل النجاحات على 

المستويين المحلي والخارجي.

أعرب عن تقديره لدعم ناصر بن حمد التحاد الفروســية وسباقات القدرة
فيصل بن راشد يؤكد التعاون مع عيسى بن عبداهلل
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تحـــت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة أقيم حفل 
لقـــوة دفـــاع  العســـكرية  المنتخبـــات  تكريـــم العبـــي 
البحريـــن الذين حققـــوا إنجازات عالميـــة وميداليات 
ملونة في دورة األلعاب العالمية العســـكرية الســـابعة 
التـــي أقيمت مؤخـــًرا فـــي مدينة ووهـــان بجمهورية 
الصيـــن الشـــعبية الصديقـــة، بحضور مستشـــار األمن 
الوطنـــي، قائـــد الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، وقائد قوة الحرس 
الملكـــي الخاصة ســـمو المقدم الركن الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وذلك صباح اليوم األربعاء 6 نوفمبر 
2019م فـــي االتحـــاد الرياضي العســـكري بقوة دفاع 

البحرين.
 ولـــدى وصـــول القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين إلى 
موقـــع الحفل كان في اســـتقباله وزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي ورئيس هيئة 
األركان الفريـــق الركن ذيـــاب بن صقر النعيمي، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
 وبعـــد عزف ســـالم القائد العام لقوة دفـــاع البحرين، 
جرى دخول العبي المنتخبات العســـكرية لقوة دفاع 
البحريـــن التـــي شـــاركت فـــي دورة األلعـــاب العالمية 
العســـكرية الســـابعة، بعدهـــا تفضل القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحرين وســـمو مستشـــار األمـــن الوطني قائد 
الحـــرس الملكـــي، وســـمو قائد قـــوة الحـــرس الملكي 
الخاصـــة بتتويـــج األبطـــال وتكريـــم الالعبيـــن الذين 
حققـــوا العديد من اإلنجـــازات العالميـــة والميداليات 
الذهبيـــة والفضيـــة والبرونزية فـــي الـــدورة العالمية 
العســـكرية الســـابعة، كما قـــام صاحب المعالـــي القائد 
العـــام لقوة دفاع البحريـــن بمنحهم نوط التميز حيث 
تشـــرف العميـــد الركـــن محمـــد عبداللطيـــف بن جالل 
مدير االتحاد الرياضي العســـكري باســـتالمها بالنيابة 

عنهم.
 وأكـــد القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن أن الرعاية 
الســـامية المســـتمرة من لدن حضـــرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
القائـــد األعلى حفظه هللا ورعاه للرياضة العســـكرية، 
كان لهـــا أكبر األثر في تحقيـــق العديد من اإلنجازات 
والبطـــوالت على كافـــة المســـتويات، مشـــيًدا معاليه 
بما حققه المنتخب العســـكري لكـــرة القدم لقوة دفاع 
العالميـــة  األلعـــاب  دورة  ذهبيـــة  بإحـــرازه  البحريـــن 
العســـكرية الســـابعة بعـــد أن فاز في المبـــاراة النهائية 
علـــى منتخـــب قطر العســـكري بنتيجة ثالثـــة أهداف 
لهـــدف واحـــد، كلقب ثمين يحســـب لمملكـــة البحرين 
والذي جاء بجهود وعزيمة رجال المنتخب العسكري 

لكرة القدم.
 وقد ثّمن القائد العام لقوة دفاع البحرين جهود كافة 

أفراد بعثة المنتخبات العســـكرية لقوة دفاع البحرين 
مـــن إدارييـــن والعبين، مؤكـــًدا معاليه أن قـــوة دفاع 
البحريـــن ال تألـــو جهًدا فـــي دعم مختلـــف الرياضات 
خـــاص  بشـــكل  والعســـكرية  عـــام  بشـــكل  واأللعـــاب 
للرياضـــة  والمســـاندة  الدعـــم  توفيـــر كل  واســـتمرار 
والرياضييـــن، وتســـخير كافـــة االحتياجـــات الالزمـــة 
لـــكل األلعـــاب الرياضية، لتحقيـــق المراكـــز المتقدمة 
واإلنجازات لوضع اســـم مملكة البحرين على خارطة 
مختلف الرياضات عبر مختلف المشاركات، ولما فيه 

خير وصالح الرياضة البحرينية.

 وأعـــرب عن فخـــره واعتـــزازه بالنتائـــج الطيبة التي 
حققهـــا العبـــو منتخب ألعـــاب القوى العســـكري لقوة 
دفـــاع البحرين ووقوفهم على منصـــات التتويج في 
المراكـــز األولى، بعـــد أن حصـــدوا 9 ميداليات ذهبية 
وفضيـــة واحدة و7 برونزيات، موّجًها معاليه الجميع 
إلى مواصلة االهتمام بالرياضة العسكرية والتحضير 
الالزم واالســـتعداد المطلوب للبطوالت والمشـــاركات 
القادمة، لالســـتمرار في تحقيق اإلنجازات ومواصلة 
رفـــع علـــم مملكـــة البحريـــن فـــي مختلـــف المحافـــل 
واألنشـــطة والفعاليات الرياضية المحلية واإلقليمية 

والقارية والدولية.
 وفـــي نهاية االحتفـــال، قّدم مدير االتحـــاد الرياضي 
العســـكري هدية تذكارية إلى القائـــد العام لقوة دفاع 
البحرين وســـمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي، وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بهذه 
المناسبة، كما واشتمل الحفل على العرضة البحرينية 

احتفاالً بهذه اإلنجازات الرياضية المشرفة.
 والجدير ذكره أن فريق ألعاب القوى العســـكري لقوة 
دفـــاع البحرين قد حصد ثمانية ميداليات ذهبية في 
منافســـات الجـــري 3000 متـــر موانع ســـيدات، و400 

متر حواجز ســـيدات، و400 متر ســـيدات، و400 متر 
رجـــال، و5000 متـــر رجـــال و400 متـــر تتابـــع رجال، 
ومنافســـات الماراثـــون رجـــال، والماراثون ســـيدات، 
باإلضافـــة إلى ميداليـــة فضية واحـــدة و6 ميداليات 
برونزيـــة وبرونزيـــة واحـــدة حققها منتخـــب الجودو 
العســـكري، مما مكن المنتخبات العسكرية لقوة دفاع 
البحريـــن بـــأن تحتـــل المرتبـــة الثامنـــة فـــي الترتيب 
العام على مســـتوى العالم في منافســـات هذه الدورة 
 17 برصيـــد  العالـــم  دول  مـــن  دولـــة   120 بمشـــاركة 

ميدالية ملونة.

القائــد العام وناصر بن حمــد وخالد بن حمد يتوجــون األبطال ويكّرمــون أصحاب اإلنجازات

حفل تكريم العبي المنتخبات العسكرية لقوة دفاع البحرين
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عمومية نادي المحرق

ــنــادي  تــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ل
العادي  السنوي  اجتماعها  المحرق 
فـــي الــســاعــة الــســابــعــة مـــن مــســاء 
2019م،  نوفمبر   9 الموافق  السبت 
أحمد  الشيخ  االجتماع  وسيترأس 
مجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــلــي  بــن 

اإلدارة.
ــدول األعـــمـــال كلمة  ــ  ويــتــضــمــن جـ
على  ــتــصــديــق  وال اإلدارة  مــجــلــس 
ــمـــاع الـــســـابـــق الـــذي  ــتـ مــحــضــر االجـ
ومناقشة   2018 يوليو   25 في  عقد 

التقريرين اإلداري والمالي.

سمو الشيخ فيصل بن راشد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله



شــهدت منافســات بطولــة االتحــاد التصنيفيــة الثالثــة للبليــارد 2019 والتــي ينظمها 
االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس الكثيــر مــن اإلثارة والتشــويق في 

بعض المواجهات والنتائج المفاجأة. 

 وكان مـــن أبـــرز المواجهـــات متعـــة وقوة 
وحظيت بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير 
بطـــل  القاســـمي  وائـــل  لقـــاء  الحاضـــرة 
النســـخة الماضية مع وســـام راتب النجم 
الصاعد في اللعبة، وانتهت المواجهة التي 
تعتبر مفاجأة البطولة بخســـارة القاسمي 
)4/9(، حيث قدم وســـام أداًء مميًزا تمكن 
من خاللـــه أن يفوز بجدارة واســـتحقاق. 
وفـــي مباريـــات أخـــرى، فـــاز علي حســـن 
علـــى بـــالل نويـــد )6/9(، حســـين الشـــايع 
علـــى علي فرج )5/7(، علي الحايكي على 
ســـمير عبدالهـــادي )0/7(، إبراهيـــم غلـــوم 
علـــى خليل إبراهيم )6/7(، يوســـف فوزي 

علـــى حبيب الخبـــاز )4/7(، إبراهيم القائد 
على علـــي أحمد )5/9(، عـــارف الكوهجي 
علـــى خالد الكوهجي )5/7(، علي حســـين 
على هشـــام ميرزا )2/7(. وأســـفرت نتائج 
يومـــي الســـبت واألحـــد الماضييـــن، عـــن 
فـــوز إبراهيـــم القائـــد علـــى خالـــد حاجي 
)2/9(، وســـام راتـــب علـــى إبراهيـــم غلوم 
علـــى  حاجـــي  عبدالكريـــم  علـــي   ،)7/9(
حمـــد فـــرج )0/7(، عبـــدهللا بوجيري على 
حيـــدر علي )0/7(، عـــارف الكوهجي على 
حمـــد الجابـــري )5/7(، أحمـــد فيصل على 
خليـــل محمـــد )5/9(، وائل القاســـمي على 
مرتضـــى أحمـــد )2/9(، حســـين األنصاري 

)0/7(، علـــي محمـــد  علـــى حســـين علـــي 
علـــي علـــى ناصـــر فيصـــل )2/7(، حبيـــب 
 ،)0/7( عبدالكريـــم  فـــارس  علـــى  الخبـــاز 
خليـــل إبراهيم على يونـــس حافظ )5/7(، 
علي حســـين علـــى عبد هللا العلـــي )4/7(.  
وفـــوز حيـــدر علي علـــى إبراهيم الشـــيخ 

)3/7(، علي حسن سلمان على حيدر علي 
)3/9(، إبراهيـــم القائد على أحمد الجابري 
)3/9(، زكي السيســـي على مير عبدالهادي 
)5/9(، خليـــل محمـــد علـــي علـــى حســـن 
الشـــايع )6/9(، مرتضـــى بـــدر علـــى ناصـــر 
فيصـــل )2/9(، إبراهيم غلـــوم على فارس 

عبدالكريم )0/9(، فهد خلف على يوســـف 
فـــوزي )4/9(، علـــي عبدالكريم أحمد على 
فهـــد المحميد )5/9(، خالد الكوهجي على 
محمـــود الكوهجي )5/7(، بشـــارابو الفتح 
على احمد ياســـين )1/7(، خليـــل إبراهيم 

محمد على حسين السيسي )4/7(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

نتائج متقلبة في تصنيفية البليارد الثالثة

لقطات من المنافسات
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أكــد رئيــس نــادي داركليب محفــوظ ثامــر أن التعاقد مع محتــرف أجنبي لتدعيم 
صفوف الفريق األول للكرة الطائرة مرهون بقرار مجلس إدارة النادي والميزانية 
المتاحة، تارًكا الباب مفتوًحا أمام جميع الخيارات خالل المرحلة القادمة سواء 

باالعتماد على عناصر الفريق الشابة أو االستعانة بالعب محترف.

 وكان داركليـــب تعاقـــد مـــع المحتـــرف 
البرازيلي “ويليان” في الموسم الماضي 
بلقـــب  العنيـــد  وتـــوج  مركـــز4  لشـــغل 

الدوري.
ســـبورت”  “البـــالد  لــــ  ثامـــر  وأضـــاف   
بـــأي رأي حـــول  أدلـــي  أن  أســـتطيع  )ال 
المحترف.. فلكل حادث حديث والقرار 

سيتخذ من قبل مجلس اإلدارة(.
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  ثامـــر  وعّبـــر 
بالمســـتوى المتميـــز الذي أظهـــره العبو 
النهائـــي  فـــي مبـــاراة نصـــف  داركليـــب 
األهلـــي  أمـــام  االتحـــاد  بمســـابقة كأس 
عندمـــا قلبـــوا تأخرهـــم بشـــوطين إلـــى 
فوز مســـتحق بنتيجة 3/2 ليتأهلوا إلى 

النهائـــي لمواجهـــة المحرق بـــكل جدارة 
واستحقاق.

وأضـــاف “الالعبـــون لـــم يقّصـــروا.. فقد 
لعبوا بروح قتالية عالية وقدموا مباراة 
كبيـــرة مـــن دون وجود العـــب محترف 
وبغيـــاب اثنيـــن من أبـــرز الالعبين وهما 
محمـــد يعقـــوب وعلي خيـــر هللا ليثبتوا 

فعالً بأن داركليب بمن حضر...”.
وثّمـــن رئيـــس نـــادي داركليـــب موقـــف 
العبي فريقـــه مضيًفا “أشـــكرهم جميًعا 
وتفهمهـــم  النـــادي  مـــع  وقفتهـــم  علـــى 
لظروفنـــا المالية” معرًبـــا عن رضاه التام 

لما قدموه بفريق شاب.
 وتمنى ثامر بأن يوفق المدرب البرازيلي 

الجديد “ايســـانايي راميريـــز” في قيادة 
داركليـــب إلـــى تحقيـــق أفضـــل النتائج 
التعاقـــد  أن  موضًحـــا  والمســـتويات، 
معه جـــاء بعـــد دارســـة ســـيرته الذاتية 
البرازيلييـــن  والتواصـــل مـــع المدربيـــن 
بإمكاناتـــه،  أشـــادوا  الذيـــن  الســـابقين 
مشـــيًرا إلـــى أن المـــدرب البرازيلـــي هو 
الخيار األنســـب للفريق وهذا ما تكشف 

عنه النتائج خالل المواسم الماضية.

 ولدى سؤالنا إياه عن عدم إسناد المهمة 
للمـــدرب يوســـف عبدالواحـــد الـــذي قاد 
العنيـــد أمـــام األهلي في نصـــف النهائي 
يوســـف  المـــدرب  أن  شـــك  “ال  أجـــاب 
عبدالواحـــد من الكفاءات الوطنية التي 

نعتـــز ونفتخـــر بها فـــي نـــادي داركليب، 
وهـــو طبـــق تعليمـــات وخطـــة المـــدرب 
البرازيلي “سيزار” الذي اعتذر عن قيادة 
الفريق مؤخًرا، وهو مـــن الكوادر الفنية 

التي ال غنى للنادي عنه”.

وأشار ثامر إلى أن الوضع المالي للنادي 
مســـتقر إلى حدٍّ كبير بفضل الدعم الذي 
يحظى به من قبل وزارة شئون الشباب 
والرياضـــة، متمّنًيـــا لفـــرق النـــادي كافة 

التوفيق والنجاح في الموسم الحالي.

ــر بــاعــبــيــنــا الـــشـــبـــاب وأقـــــــــّدر وقـــفـــتـــهـــم مــــع الـــنـــادي ــخـ ــتـ ثــــامــــر: أفـ

محترف داركليب مرهون بالميزانية

حسن علي

فريق داركليب

محفوظ ثامر

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، أعضاء فريق شــركة ويلز أوف أرابيا للدراجات النارية والذي يســتعد للمشــاركة في رالي 
دكار الدولي بالمملكة العربية السعودية 2020. 

شـــؤون  وزيـــر  اســـتمع  اللقـــاء،  وخـــالل   
مفّصـــل  شـــرح  إلـــى  والرياضـــة  الشـــباب 
عـــن اســـتعدادات فريق ويلـــز أوف أرابيا 
وتحضيراتـــه الفنيـــة للمشـــاركة في رالي 
دكار العالمي للدراجات النارية كما استمع 
إلـــى التقريـــر الفني عـــن مشـــاركة الفريق 
فـــي ســـباق المغـــرب والـــذي أقيمـــت في 

شـــهر أكتوبر الماضي حيث مثل الســـباق 
ا للفريـــق قبيل الظهور في  اســـتعداًدا مهمًّ

السباق العالمي الكبير. 
واطلـــع أيمـــن المؤيـــد علـــى اســـتعدادات 
فريـــق ويلـــز أوف أرابيـــا للمشـــاركة فـــي 
ســـباق رالي دكار الذي سيقام بشهر يناير 
القـــادم كمـــا اســـتمع إلـــى الخطـــة الفنيـــة 

للفريـــق والفائدة المرجوة من المشـــاركة 
في هذا التجمع الرياضي الكبير الذي يعد 

أفضل الراليات في العالم. 
وبهذه المناسبة، أكد وزير شؤون الشباب 
والرياضـــة أهمية تواجد فريق ويلز أوف 
أرابيـــا فـــي رالـــي دكار العالمـــي باعتبـــاره 
يمثـــل مملكـــة البحريـــن في هـــذا المحفل 

ســـيكون  الـــذي  األمـــر  الكبيـــر  الرياضـــي 
لـــه آثـــار إيجابيـــة فـــي الترويـــج للبحرين 
الرياضـــة  تواجـــد  وتأكيـــد  ومنجزاتهـــا 
الفعاليـــات  مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة 
العالميـــة متمنيـــا للفريـــق تحقيـــق نتيجة 

إيجابيـــة فـــي الســـباق والخـــروج بالمزيد 
مـــن الخبرات الفنية والتي من المؤمل أن 
تشـــكل للفريق ســـندا قويا في الســـباقات 
المقبلـــة.   وأشـــاد أيمن المؤيـــد بمبادرات 
شـــركة ويلز أوف أرابيا للدراجات النارية 

الموجهة إلى دعم الشـــباب البحريني في 
المجـــال الرياضي والوقـــوف إلى جانبهم 
مـــن أجل التواجد فـــي مختلف الفعاليات 

البطوالت الرياضية. 
 ومن جانبهم، أعرب أعضاء فريق شـــركة 
ويلـــز أوف أرابيـــا عـــن تقديـــره للجهـــود 
الكبيرة التي يبذلها ســـعادة وزير شـــؤون 
إلـــى  الوقـــوف  فـــي  والرياضـــة  الشـــباب 
جانب المشاركات البحرينية في مختلف 
البطـــوالت بمـــا فيهـــا ســـباقات الراليـــات، 
مشـــيرين إلـــى أن فريق ويلـــز أوف أرابيا 
سيســـعى إلـــى تحقيـــق نتائـــج طيبة في 
السباق لتأكيد التطور الكبير الذي تعيشه 

الرياضة البحرينية في كافة مكوناتها.

المؤيد يطلع على استعدادات فريق ويلز أوف أرابيا

البوعينين والصالحي يجتمعان مع الوفد لمواجهتي هونغ كونغ والعراق
ــر بـــن حــمــد بــتــشــكــيــل وفــــد إعـــامـــي لــمــرافــقــة “األحـــمـــر” ــاصـ بــعــد تــوجــيــه نـ

بتوجيهــات مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، أصــدر رئيس مجلــس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تعليماته إلى االتحاد بتشكيل وفد إعالمي 
لمرافقــة منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم فــي مباراتيــه القادمتيــن أمام هونغ كونــغ والعراق فــي التصفيات 

اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

 وفـــي هـــذا اإلطـــار، اجتمـــع نائـــب رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم علـــي بـــن أحمـــد البوعينيـــن 
بحضـــور توفيق الصالحـــي مدير المكتـــب اإلعالمي 
لســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ومركـــز 
المعلومـــات مـــع الوفـــد اإلعالمـــي الذي تم ترشـــيحه 
مـــن جانب رؤســـاء األقســـام الرياضية فـــي الصحف 
المحلية.  وأعرب علي البوعينين عن شكره وتقديره 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعمه 
الكبيـــر للمنتخب الوطني طوال الفترة الماضية وهو 
ما ساهم بتحقيق أفضل النتائج في التصفيات، وأن 

حضور سموه للتدريبات ومواجهة إيران ساهم برفع 
معنويات الالعبين وتحقيق النتيجة اإليجابية، مبيًنا 
أن اتحـــاد الكرة برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفة حرص على تنفيذ توجيهات ســـموه بتشـــكيل 
وفد إعالمي لمرافقة األحمر.  وأشار علي البوعينين 
أن اإلعـــالم يعتبر الشـــريك األساســـي بتحقيق كامل 
الطموحـــات واألهداف التي تـــم وضعها وتهدف إلى 
تحقيـــق الهـــدف المشـــترك مـــع االتحـــاد والمنتخـــب 
الوطنـــي في مشـــواره، مبيًنـــا أن اإلعالم هـــو الجزء 
المهم في مســـيرة المنتخـــب، متمّنًيا للوفد اإلعالمي 

كل التوفيـــق والنجـــاح.  مـــن جانبـــه، أعـــرب توفيـــق 
الصالحي عن شـــكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفـــة على الدعم المتواصل للحركتين 
يعتبـــر  الـــذي  اإلعـــالم  وإلـــى  والشـــبابية  الرياضيـــة 
الشـــريك في الفعاليات، وأن المنتخب الوطني يمثل 
البحريـــن في جميع أطيافها وســـنضع يدنا مع بعضنا 

البعض لتحقيق األهداف المشتركة.
 وأوضـــح توفيـــق الصالحـــي أن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة قد وّجـــه بتواجد وفـــد إعالمي 
مـــع المنتخـــب ليكـــون مشـــارًكا مـــع األحمر فـــي هذه 
المسيرة التي ســـوف يواصل فيها المنتخب تحقيق 
النتائج اإليجابية.  وأشـــار توفيـــق الصالحي إلى أن 

رؤســـاء األقســـام الرياضيـــة قـــد رشـــحوا المحررين 
لتغطية المواجهتين بأفضل صورة وأن يتم التعامل 
في هـــذه التغطية بكامل االحترافية ويكون اإلعالم 
توفيـــق  وطالـــب  المباراتيـــن.   فـــي  لألحمـــر  دافعـــًا 
الصالحـــي الجرائد بإعداد مســـاحات جيـــدة لتغطية 
فعاليـــات وتدريبـــات المنتخـــب الوطني لكـــرة القدم 
خـــالل الفتـــرة القادمـــة، كمـــا طالب الوفـــد اإلعالمي 
بضـــرورة نقـــل الوقائـــع برســـائل مختلفـــة وخاصـــة 
للقـــراء حتـــى يعيش الجميـــع مع المنتخـــب الوطني 
لكـــرة القـــدم خالل مرحلته المهمة.  وقد تم تشـــكيل 
الوفـــد اإلعالمـــي وســـوف يضـــم المحرريـــن: يونس 
منصـــور ممثـــالً عن جريـــدة األيام، وجميل ســـرحان 
ممثـــالً عـــن جريـــدة أخبار الخليـــج، ووليـــد المعاودة 
ممثـــالً عن جريـــدة الوطن، وأحمد مهـــدي ممثالً عن 
جريدة البالد، كما تم اعتماد الزميل توفيق الوداعي 

ممثالً عن وكالة أنباء البحرين “بنا”.

المكتب اإلعالمي

جانب من االجتماع

 المؤيد يستقبل فريق ويلز أوف أرابيا للدراجات النارية

خسارة “حامل 
اللقب” القاسمي 

أمام النجم 
الصاعد وسام



 أربع سنوات مّرت على فريق “طائرة األحالم” دون الفوز بأي لقب محلي ليشّكل 
نهائي كأس االتحاد للكرة الطائرة الذي ســيقام اليوم الخميس الســاعة 7 مســاء 
علــى صالــة االتحــاد بمدينــة عيســى الرياضيــة فرصــة ســانحة للمحــرق الطامــح 
لتجــاوز داركليــب )حامــل اللقــب( للعــودة إلى معانقــة األلقاب بعد أن فــاز الفريق 
بآخــر بطولــة فــي موســم 2014/2015 إثــر تتويجــه بلقب كأس ســمو ولــي العهد، 
فيمــا يطمــح داركليــب للمحافظــة علــى لقبه وإثبــات قدراته مــن دون التعاقد مع 

محترف أجنبي.

مبـــاراة  النهائيـــة  المواجهـــة  وستســـبق 
األهلي والنصر الساعة 5 مساء لتحديد 
صاحبـــي المركـــز الثالث والرابـــع، حيث 
يتنافس الفريقان على خطف الميدالية 

البرونزية.

المحرق.. التطلع نحو اللقب

المـــدرب  بقيـــادة  المحـــرق  اســـتطاع 
يصـــل  أن  المرباطـــي  محمـــد  المحلـــي 
للنهائـــي بعدمـــا حقق فوًزا كاســـًحا على 

حســـاب النصـــر 3/0 فـــي الـــدور نصـــف 
النهائـــي ليعلن عن نوايـــاه البطولية في 

المنافسة على األلقاب.
وســـّلح المحـــرق صفوفـــه هذا الموســـم 
الالعبيـــن  أبـــرز  مـــن  اثنيـــن  بخدمـــات 
مركـــز  ضـــارب  وهمـــا  مركزيهمـــا،  فـــي 
قـــوة  يمثـــل  الـــذي  يعقـــوب  محمـــد   4
هجوميـــة ضاربـــة، بجانـــب الليبرو علي 
خيـــر هللا المعـــروف بتغطيتـــه الدفاعية 
واســـتقباله الجيـــد وهو ما سيســـهل من 

مهمـــة صانعـــي اللعب الدوليين حســـين 
واللذيـــن  العافيـــة  ومحمـــود  الحايكـــي 
يمتازان بالخبرة والـــذكاء والقدرة على 
اتباع أسلوب التنويع الهجومي في ظل 
وجـــود المحتـــرف الكاميرونـــي “إيفـــان 
مـــودي” بمركز 2 مع حســـن الحـــداد في 
ذات المركز إلـــى جانب ضاربي االرتكاز 
حســـن الشاخوري وراشـــد أحمد، عالوة 

علـــى وجود الخبيـــر الملقب بــــ “الجالد” 
فاضل عباس.

داركليب.. معنويات عالية

يدخـــل داركليـــب بمعنويـــات عالية بعد 
أن أطاح باألهلـــي المدّجج بنجومه في 
نصـــف النهائـــي معتمًدا علـــى كوكبة من 
الالعبيـــن الشـــباب ومـــن دون أن يكون 

فـــي صفـــوف “العنيـــد” العـــب محترف، 
حيث ســـيقود الفريق المدرب البرازيلي 

الجديد “ايسانايي راميريز”.
 ويبرز في مقدمة نجوم داركليب العب 
مركز 2 علي إبراهيم المعروف بهجومه 
عبـــاس  مـــع وجـــود  القـــوي وإرســـاالته 
ســـلطان ضـــارب مركـــز 4 والـــذي تألـــق 
بشكل الفت في آخر مواجهة مع زميله 

بـــذات المركز محمـــود عبدالواحد، فيما 
يشـــكل كال مـــن العبـــي االرتكاز حســـن 
عبـــاس وأيمـــن عيســـى ثقـــالً كبيـــًرا في 
تشـــكيل حوائـــط الصد وتنفيـــذ الكرات 
الهجوميـــة الســـريعة، كما يضـــم الفريق 
لالعب حســـين خليل ثامـــر بمركز2 إلى 
جانـــب صانـــع األلعـــاب الخبيـــر محمود 

حسن.

المحرق بخبرته يواجه داركليب بشبابه في نهائي كأس االتحاد للكرة الطائرة

فريق داركليب فريق المحرق

حسن علي

Sports@albiladpress.com
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اللجنة اإلعالمية

يحتضــن فنــدق “ويندهــام جاردن” الواقــع بمنطقة الجفير بالعاصمة المنامة، المؤتمر الصحافي ألســبوع بريف الدولي للقتال 2019، 
والذي سيتم من خالله الكشف عن آخر التحضيرات واللمسات التي تضعها اللجنة التنفيذية قبل 4 أيام من انطالق فعاليات أسبوع 
بريــف الدولــي للقتــال، على أرض مملكة البحرين، والذي ســينظمه االتحاد البحرينــي لفنون القتال المختلطة BMMAF بالتعاون مع 
منظمــة بريــف BRAVE واالتحــاد الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة IMMAF-WMMAA في الفترة مــن -10 16 نوفمبــر المقبل على 
صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، حيــث تتضمــن فعاليــات أســبوع بريف الدولــي للقتال، الذي يقــام للمــرة الثالثة علــى أرض المملكة، 
إقامة بطولة العالم السادسة للهواة لفنون القتال المختلطة لفئة الكبار والشباب في نسختها الثانية، وبطولة بريف للمحترفين في 
نســختها التاســعة والعشــرين للمحترفين لفنون القتال المختلطة. كما أن منظمة بريف قد اســتحدثت بطولة جديدة، وهي: بطولة 

KHK العالمية للوزن المفتوح للمحترفين، والتي ستقام لليلة واحدة إلى جانب منافسات بطولة بريف.

التنفيذيـــة  اللجنـــة  وتواصـــل 
اســـتعداداتها ضمن الخطة التنظيمية 
مـــع  تتوافـــق  والتـــي  رســـمتها،  التـــي 
رؤية وتطلعات ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا ألســـبوع بريف 
الدولـــي للقتـــال 2019، والتي تســـعى 
من خاللها للوصول للجاهزية النهائية 

قبل بدء فعاليات الحدث العالمي.
 

 ارتفاع وتيرة العمل

 من جانبه، عبر رئيس لجنة الخدمات 
حمـــد العريفـــي عن ارتياحه من ســـير 
العمـــل في لجنته بعد التعـــاون الكبير 
الذي وفرتـــه اللجنـــة المنظمة وجميع 
التنظيـــم  فـــي  المشـــاركة  الجهـــات 
وتأمين كافة االحتياجات والخدمات 
للمشـــاركين في أسبوع بريف الدولي، 
مشـــيرا إلـــى تذليـــل كافـــة الصعوبات 
والعقبـــات التـــي وقفـــت أمـــام العمل، 
وأوضح العريفي “مـــن خالل التعاون 
الـــذي أبـــداه الجميـــع معنـــا نجحنا في 

إخراج العمل بصورة ناجحة”. 
وأكـــد حمـــد العريفـــي أن طبيعة عمل 
اللجنة هو توفير الجوانب اللوجستية 
المتعلقة بالخدمات لجميع المشاركين 

واللجـــان العاملـــة في البطولـــة، وقال 
“عملنـــا ال يقتصـــر فقط داخـــل الصالة 
الفنـــادق  إلـــى  يمتـــد  بـــل  الرياضيـــة، 
وغيرها، وأن أفراد اللجنة يتواجدون 

في العمل على مدار الساعة.
وبّين رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة 
تمتلك العديد مـــن الكفاءات الوطنية 
التي تمتلـــك خبرة كبيرة في التنظيم 
والخدمـــات، حيـــث قـــال: “إن اللجنـــة 
تمتلـــك كفـــاءات ســـبق لهـــا العمل في 
اللجنـــة ولديهـــم القـــدرة الكاملة على 
تحقيق النجاح، وســـنعمل يدا بيد مع 
كافـــة اللجـــان، وهدفنـــا مشـــترك وهو 
تحقيـــق النجاح، ونحن قـــادرون على 
ذلـــك خصوصـــا أننـــا نمتلـــك كفـــاءات 

عالية”.
 وأشـــار إلى أن اللجنة سعت منذ بدء 
عملهـــا علـــى تنفيـــذ خطة العمـــل التي 
وضعتهـــا اللجنـــة التنفيذية من خالل 
العمـــل المتواصل الـــذي يبذله أعضاء 
اللجنة فـــي توفير كافـــة األمور، التي 
تخـــدم إبراز هذا الحدث على الشـــكل 
الـــذي يســـاهم فـــي تحقيـــق تطلعـــات 
فـــي تحقيـــق نجـــاح جديـــد  الجميـــع 
يســـجل باســـم مملكـــة البحريـــن على 
خارطـــة الرياضـــة العالميـــة وتحديدا 

في رياضة فنون القتال المختلطة.
 في ختـــام حديثه، قـــدم رئيس لجنة 
الخدمـــات شـــكره وتقديره إلى ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة رئيـــس اللجنـــة التنظيمية 
العليا ألســـبوع بريـــف الدولـــي للقتال 
2019، وإلى رئيس االتحاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة 
الدولـــي  بريـــف  ألســـبوع  التنفيذيـــة 
للقتـــال محمد قمبر، مقدرا في الوقت 
التـــي يبذلهـــا أعضـــاء  الجهـــود  ذاتـــه 
اللجنة المنظمة للمســـاهمة في إظهار 

هذا الحدث العالمي في أبهى حلة.
 

برنامج الملعب يتفاعل مع الحدث

قنـــاة  علـــى  الملعـــب  برنامـــج  تفاعـــل 
اســـتضافة  مـــع  الرياضيـــة  البحريـــن 
وتنظيم مملكة البحرين أسبوع بريف 
الدولـــي للقتـــال 2019، والـــذي تنطلق 
فعالياتـــه يوم األحد المقبل على صالة 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، مـــن خالل 
تخصيـــص فقـــرات بالبرامـــج ابتـــداء 
مـــن حلقـــة يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 5 
نوفمبـــر، والتي تســـلط الضوء على ما 
حققتـــه مملكة البحرين مـــن نجاحات 
وإنجازات مشـــرفة فـــي رياضة فنون 
رعايـــة  بفضـــل  المختلطـــة،  القتـــال 
ودعم ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة لهـــذه الرياضـــة، والـــذي دفعها 

الصـــادر  العالمـــي  التصنيـــف  العتـــالء 
مـــن االتحـــاد الدولـــي لفنـــون القتـــال 
المختلطة. كما تضمنـــت تلك الفقرات 
آخر التحضيـــرات التي تجريها اللجنة 
المنظمـــة؛ للوصـــول للجاهزية المثالية 

قبل موعد االنطالق.
وقـــد اســـتضاف البرنامـــج فـــي أولـــى 
فقراته ألســـبوع بريف الدولي للقتال، 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  عضـــو 
القتاليـــة رئيـــس اتحـــاد الجوجيتســـو 
رضـــا إبراهيـــم منفـــردي، وأمين الســـر 
لأللعـــاب  البحرينـــي  للمجلـــس  العـــام 
القتاليـــة راجـــي عبدالرحمـــن محمـــد، 
اللذيـــن تحدثا عـــن دور المجلس الذي 
يترأســـه سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفـــة، ومـــا قدمـــه من تســـهيالت 

إلقامة هذا الحدث على أرض المملكة. 
البرامـــج  فقـــرات  وســـتتواصل 
الســـتعراض آخر االســـتعدادات للجنة 
المنظمة، وكذلك ما سيشـــهده أسبوع 
أحـــداث  مـــن  للقتـــال  الدولـــي  بريـــف 
وفعاليـــات خـــالل فتـــرة إقامتـــه على 

صالة مدينة خليفة الرياضية.
البرامـــج مـــن إعـــداد رئيـــس التحريـــر 
حمـــود الجيب وفريق العمـــل المكّون: 
عيســـى الختـــال، بســـمة عبده، حســـن 
الشروقي، محمد العالي، أحمد محمد، 
علي رحمة، عبدالعزيز الخضير وعادل 
حســـن، ومـــن تقديـــم مريـــم بوكمـــال 
عبدالغفـــار،  ومحمـــد  الشـــيخ  وحـــازم 
ومن إخـــراج حمـــد رمضـــان وعبدهللا 

الكاملي.

 التصنيف العالمي

لفنـــون  الوطنـــي  المنتخـــب  نجـــح 
القتال المختلطة بأن يثبت أنه األبرز 
علـــى مســـتوى المنتخبـــات الوطنية 
االتحـــاد  بطـــوالت  فـــي  المشـــاركة 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  الدولـــي 
مكنـــه  والـــذي  الجـــاري،  العـــام  فـــي 
مـــن اعتـــالء صـــدارة الترتيـــب العام 
للتصنيف الدولي الصادر من االتحاد 
الدولـــي للعبـــة، وذلـــك بعـــد النتائـــج 
المشرفة التي حققها المنتخب في 3 
بطوالت، وهي تحقيقه المركز األول 
في بطولة إفريقيـــا المفتوحة للهواة 
في نســـختها الثالثة، وإحرازه إنجازا 
آســـيويا جديـــدا في النســـخة الثانية 
مـــن بطولـــة آســـيا المفتوحـــة، بعدما 
أحـــرز 13 ميدالية، منهـــا 5 ميداليات 
ذهبيـــة وميداليـــة فضيـــة واحدة و7 
ميداليـــات برونزية، وتحقيقه إنجازا 
جديدا كذلك في النســـخة الخامســـة 
من بطولة أوروبا المفتوحة، بإحرازه 
11 ميدالية، منها 6 ميداليات ذهبية 

و5 ميداليات برونزية.
اســـتعداداته  المنتخـــب  يواصـــل 
منافســـات  غمـــار  لخـــوض  الجـــادة 
النســـخة السادســـة من بطولة العالم 
التي ســـتنطلق نزاالتها يـــوم اإلثنين 
صالـــة  علـــى  نوفمبـــر   11 الموافـــق 
حيـــث  الرياضيـــة،  خليفـــة  مدينـــة 
يتطلـــع المنتخب أن يواصل عروضه 
المميزة في بطوالت االتحاد الدولي، 
وأن ينافس بشـــكل قوي على إحراز 
المركز األول في هذه البطولة، بعدما 
أحـــرز المركـــز الثانـــي فـــي النســـخة 
 2017 العـــام  البطولـــة  مـــن  الرابعـــة 
والمركز الثالث في النسخة الخامسة 

من البطولة العام 2018.

المنتخــب الوطنــي MMA نجح فــي اعتــاء التصنيف العالمــي بفضل دعم خالــد بن حمد

“ويندهام جاردن” يحتضن المؤتمر الصحافي ألسبوع “بريف”



ينظــم نــادي ســار الثقافــي والرياضــي بطولــة أنديــة غرب آســيا الثالثة لكرة الطاولة فــي الفترة من 21 ولغاية 26 ديســمبر مــن العام الجاري، 
والتي من المقرر أن تحتضنها صالة اتحاد الطاولة بالرفاع، وذلك بعد إعالن اتحاد غرب آســيا لكرة الطاولة إســناد مهمة التنظيم إلى نادي 
ســار؛ نظــرا لمــا يتمتــع بــه النــادي مــن إمكانات وكفاءات قــادت ملفه إلى الفوز باالســتضافة، والتي ســتكون تحــت رعاية الشــيخة حياة بنت 

عبدالعزيز رئيسة االتحاد البحريني للعبة.

للبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  وعقـــدت 
اجتماعهـــا األول فـــي مقـــر النادي بســـار 

بحضور رؤساء اللجان العاملة.
وقال رئيـــس النادي عبـــاس عبدالوهاب 
“نتظلع إلى تنظيم نســـخة مثالية ورائعة 
من بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 
في البحرين، بعد الحصول على موافقة 
وزارة الشـــباب والرياضـــة لتنظيـــم هـــذا 
وذلـــك  المملكـــة،  أرض  علـــى  الحـــدث 

بالتنسيق مع االتحاد البحريني للعبة”.
وتابـــع “هدفنـــا في المقام األول ترســـيخ 
مكانـــة البحرين وقدراتها الشـــبابية على 

بنجـــاح  البطـــوالت  مختلـــف  احتضـــان 
التوجيهـــات  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  وتميـــز، 
الســـامية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وتوجيهات 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، ومتابعة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، إضافـــة إلـــى دمـــج الكـــوادر 
الشبابية مع أصحاب الخبرة الذين سبق 

لهم تنظيم مختلف البطوالت على أرض 
مملكتنا الغالية”.

وأشـــار عبدالوهـــاب “ســـيمثل نادي ســـار 
بمعيـــة نـــادي البحرين الفـــرق البحرينية 
فـــي البطولة، وهذه ميزة إضافية لزيادة 
منصـــات  اعتـــالء  فـــي  المملكـــة  فـــرص 
التتويـــج بهذه البطولـــة، ومواكبة العصر 

الذهبي للرياضة البحرينية”. 
عبـــاس  ســـار  نـــادي  رئيـــس  وقـــدم 
عبدالوهـــاب شـــكره إلـــى وزارة الشـــباب 
والرياضيـــة برئاســـة أيمـــن المؤيـــد على 
التعـــاون والدعم الالمحدود الذي تقدمه 

النـــادي، وكذلـــك االتحـــاد  إلـــى  الـــوزارة 
البحريني لكرة الطاولة برئاســـة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيـــز لما يقدمه االتحاد 
من دعـــم إلنجاح االســـتضافة من جميع 

الجوانب”.
مـــن جانبـــه، أكـــد مديـــر البطولـــة عباس 
عبدالرضـــا أهمية العمـــل إلنجاح المملكة 
غـــرب  اســـتضافة بطولة  فـــي  والنـــادي 
التـــي  النجاحـــات  مـــع  بالتـــوازي  آســـيا 

حققتهـــا المملكـــة فـــي اســـتضافتها لعدد 
الرياضيـــة  واألحـــداث  البطـــوالت  مـــن 
على المســـتوى القـــاري والعالمـــي، وقال 
“إن الحـــرص علـــى تحقيـــق االســـتضافة 
لعكـــس  وطنيـــة  مهمـــة  هـــي  المشـــرفة 
قـــدرات الشـــباب البحريني في تشـــريف 
المملكة في تنظيمها لألحداث الرياضية 
بمختلف مجاالتها”، مشيرا إلى أن النادي 
اكتسب خبرة جيدة في مجال التنظيم، 

وهو ما يبعـــث بالثقة على تقديم بطولة 
متميزة تنال رضا واستحســـان القيادات 

الرياضية في المملكة.
كما قدم شكره الجزيل إلى وزير الشباب 
دعمـــه  علـــى  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
والـــذي  وللبطولـــة،  للنـــادي  المتواصـــل 
سيكون له األثر الكبير لالنجاح البطولة، 
كمـــا ثمن موقف االتحـــاد البحريني لكرة 
الطاولة برئاسة الشيخة حياة آل خليفة 
علـــى دعمها ووقوفها الدائم لتطوير كرة 
الطاولة، وتقديمهـــا كل الدعم الالزم من 
أجل اســـتضافة النـــادي للبطولة وتذليل 
كل الصعوبـــات؛ مـــن أجل إظهـــار بطولة 
المنظمـــة  اللجنـــة  وســـتعقد  مشـــرفة. 
اجتماعها الثاني يـــوم األربعاء ٦ نوفمبر 
وذلـــك العتماد خطة وأعضـــاء كل لجنة 
إلظهار الحدث بصورة تليق باسم مملكة 

البحرين.

اللجنة اإلعالمية

نادي سار يظفر بتنظيم بطولة غرب آسيا الثالثة للطاولة

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة

علي مجيد

سبورت

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تنطلـــق عصـــر يوم غـــٍد الجمعـــة الموافـــق 8 من 
شـــهر نوفمبر الجاري أولى جوالت )أوتوكروس 
البحريـــن( فـــي الموســـم الجديد بمواقـــف حلبة 
البحريـــن الدولية موطن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوســـط، حيـــث يتوقع أن تشـــهد أولى 
الجوالت مشاركة واسعة ومنافسات قوية نظًرا 
لمـــا حققتـــه هذه الســـباقات من نجـــاح كبير في 
األعوام الماضية و انطالقًا من أول موسم الذي 

زار في سباقاته جميع محافظات المملكة.
ويشمل الموســـم الجديد إقامة 4 جوالت، أولى 
الجـــوالت فـــي 7 و8 نوفمبـــر الجـــاري، الجولـــة 
الثانية 26 و27 ديســـمبر القـــادم، الجولة الثالثة 
30 و31 ينايـــر 2020، الجولـــة الرابعـــة 26 و 27 

مارس 2020.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
للســـيارات الشـــيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة 
أن اتحـــاد الســـيارات فخـــور بمـــا وصلـــت إليـــه 
ســـباقات األتوكروس من نجاح كبير ومشـــاركة 
واســـعة، حيث كانت خطة االتحاد الناجحة في 
زيارة الســـباقات لمحافظـــات المملكة قد حققت 
أهدافهـــا وجذبت وجوًها جديدة لســـباقاتها في 

موسمها األول، مما جعل مجلس اإلدارة يواصل 
إقامة هذه السباقات باستمرار.

كما أشاد عبدهللا بن عيسى بالمشاركة النسائية 
ومنافســـتها  الســـباقات  فـــي مختلـــف  المميـــزة 
للشـــباب وصعودها على منصـــات التتويج األمر 
الـــذي يـــدل علـــى أن هـــذه الســـباقات تحظـــى 
بشـــعبية واســـعة حتـــى مـــن العنصـــر النســـائي، 
وأثنـــى علـــى التعـــاون الكبيـــر من قبـــل مختلف 
ودورهـــا  الحكوميـــة  والجهـــات  المؤسســـات 
الحيـــوي الذي تلعبه في دعم مختلف األنشـــطة 
الرياضية والشـــبابية بالمملكـــة والداعمين ودور 

حلبة البحرين الدولية وجميع المنظمين.

افتتاح موسم “أوتوكروس البحرين” غًدا

حقق منتخب الشــباب لكرة القدم بداية إيجابية في تصفيات بطولة آســيا تحت 19 عاما 2020، بعد أن تخطى منتخب بنغالديش بثالثة أهداف 
دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة األولى للمجموعة الخامسة.

 ويديـــن منتخبنـــا الشـــاب بهذا الفـــوز إلى 
الالعـــب عبدالرحمن الســـيد والذي ســـجل 
هدفيـــن فـــي الدقيقتيـــن )43( و)89( مـــن 
زمن المباراة، وأضاف عبدهللا النمر الهدف 
الثالـــث )6+90(.  وتعتبـــر البداية إيجابية 
لمنتخبنا الشـــاب نحو حصد بطاقة التأهل 

إلى النهائيات اآلسيوية.
 وفـــي المبـــاراة األولـــى يوم أمـــس، تمكن 
منتخـــب  تخطـــي  مـــن  األردن  منتخـــب 
بوتـــان بثالثة أهـــداف دون رد في افتتاح 

مباريات المجموعة.
الثانيـــة غـــدا   وتلعـــب مباريـــات الجولـــة 

الجمعـــة، إذ يلعـــب األردن مـــع بنغالديش، 
ومنتخبنا مع بوتان.

 تشكيلة منتخبنا

 بـــدأ المـــدرب الوطنـــي لمنتخبنـــا الشـــاب 
بتشـــكيلة  المبـــاراة  كرامـــي،  إســـماعيل 
عـــادل،  ســـلمان  الحـــارس  مـــن  مكونـــة 
طـــه،  هانـــي  مســـلم،  والالعبين:أحمـــد 
العبيدلـــي،  عبدالرحمـــن  حســـين،  ســـالم 
محمـــد عبدالقيـــوم، حســـين هرونة، عادل 
الرميحي، عبدهللا النمر، سيد جواد حيدر 

وعبدالرحمن السيد.

 مجريات المباراة

أن  النمـــر  عبـــدهللا  منتخبنـــا  العـــب  كاد   
يفتتح مجال التســـجيل، بعد أن سدد كرة 
أرضيـــة مرت جـــوار القائم األيمـــن لمرمى 

بنغالديش)20(.
 وعاود ذات الالعب المحاولة وســـدد كرة 
يســـارية، إال أن القائـــم األيمـــن منع األحمر 

الشاب من هدف محقق )29(.
بعدمـــا  األول  الهـــدف  منتخبنـــا   وســـجل 
لعب ســـيد جواد حيدر كرة عرضية تابعها 
عبدالرحمـــن الســـيد بيمينـــه فـــي المرمـــى 

.)43(

محمـــد  ســـدد  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي   
عبدالقيـــوم كرة من خارج المنطقة أبعدها 
ثانيـــا  هدفـــا  مانعـــا  بنغالديـــش  حـــارس 

لمنتخبنا )67(.

 وأجـــرى مـــدرب منتخبنـــا 3 تبديالت في 
الشوط الثاني بدخول صالح بدر وحسين 
العكري وطالل فيصل مكان سالم حسين 

وحسين هرونة وهاني طه.

 وســـدد العب بنغالديـــش محمد مراز كرة 
يســـارية مرت جوار القائم األيسر لحارس 

منتخبنا سلمان عادل )77(.
 ولعـــب ســـيد جـــواد حيـــدر كـــرة عرضيـــة 
تابعهـــا عبدهللا النمر برأســـه، إال أن حارس 

بنغالديش أنقذ الموقف )83(.
 وســـجل عبدالرحمن السيد الهدف الثاني 
)89(، قبل أن يســـجل عبدهللا النمر الهدف 

الثالث )90+6(.

 طاقم التحكيم

تاكوتـــو،  اليابانـــي  الحكـــم  المبـــاراة  أدار   
وعاونـــه مواطنه نومـــورا والعماني حامد 
طالب، والحكم الرابع العماني قاسم مطر.

ــدم ــقـ ــرة الـ ــ ــك ــ ــة لـــلـــشـــبـــاب ل ــ ــوي ــ ــي ــ ــات الـــتـــصـــفـــيـــات اآلس ــسـ ــافـ ــنـ ــن مـ ــمـ ضـ

“األحمــــر” يضــرب بنغالديــش بثالثيــة نظيفــة

فرحة بحرينية تكررت 3 مرات
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باربار يدشن مشواره بالبطولة اآلسيوية اليوم
ـــعودي ـــدة الس ـــة الوح ـــن بواب ـــة م ـــة إيجابي ـــق انطالق ـــعى لتحقي يس

يدشــن فريــق باربــار اليــوم )الخميــس( مشــواره فــي البطولــة 
اآلسيوية 22 لألندية أبطال الدوري لكرة اليد بكوريا الجنوبية 
بمواجهة فريق الوحدة السعودية وذلك في تمام الساعة 9.30 
صباحــا بتوقيــت مملكــة البحرين والمبــاراة منقولة على قنوات 

الكاس الرياضية.

مهمـــة  اليـــوم  مبـــاراة  وتعتبـــر 
للغايـــة؛ كونهـــا االفتتاحيـــة من 
جهـــة ونتيجـــة الفـــوز ســـتدفع 
بالفريـــق لتقديـــم المزيـــد فـــي 
المقبلـــة مـــن جهـــة  المباريـــات 
أخـــرى. لقـــاء اليـــوم لـــن يكون 
ســـهال علـــى الفريـــق البارباري؛ 
كونه ســـيصطدم بفريق يمتلك 
عناصـــر محلية مميزة بالدوري 
صفوفـــه  ودعـــم  الســـعودي 

بعناصـــر مميـــزة أمثـــال نجمّي 
منتخبنا حسين الصياد ومحمد 
حبيـــب، إال أن اآلمـــال معقودة 
البنفســـجية  الكتيبـــة  علـــى 
ســـيدعلي  المـــدرب  بقيـــادة 
فالحي بالظهور الفني المشرف 

وتحقيق نتيجة طموحة.
علـــي  الفريـــق  مديـــر  وقـــال 
الجوكم فـــي تصريح مقتضب 
لــــ “البـــالد ســـبورت” مـــن كوريا 

قـــد  فريقـــه  “إن  الجنوبيـــة 
اســـتعد في اليوميـــن المقبلين 
عبـــر التدريبـــات الفنيـــة بقيادة 
علـــى  التركيـــز  وتـــم  المـــدرب، 
الخطـــط التكتيكيـــة “الدفاعية 
ســـيتم  التـــي  والهجوميـــة” 
انتهاجهـــا في المبـــاراة، آمالً أن 
يكـــون العبـــوه في مســـتواهم 
المعهـــود، ويخرجـــوا بالنتيجة 
مـــن  تعـــزز  التـــي  اإليجابيـــة 

حضورهم في البطولة”.
ويمثل باربار في البطولة قائمة 
تضم 16 العًبـــا، وهم: األخوان 
عبدالقـــادر،  وعلـــي  محمـــود 
أحمـــد المقابي، حســـن الناصر، 
عباس عبدالكريم، علي محمد، 

عيسى مشاخيل، قاسم جعفر، 
مؤيـــد  جعفـــر،  حســـن  الســـيد 
خليـــل  أحمـــد،  علـــي  شـــعيب، 
عيســـى  والحارســـان  إبراهيـــم 
خلف وقاســـم الشـــويخ، ودعم 
صفوفه بمحترفين، وهما علي 
النصـــر  فريـــق  محتـــرف  عيـــد 
اإلماراتي، ومحمد ميرزا العب 

النجمة.

مرحلـــة  )الخميـــس(  اليـــوم  تختتـــم 
اإليـــاب لدور الـ 16 من مســـابقة كأس 
جاللـــة الملـــك بإقامـــة مباراتيـــن على 
اســـتاد المحـــرق بعـــراد، إذ يلتقي في 
المبـــاراة األولى المحـــرق مع البحرين 
فـــي تمـــام الســـاعة 6 مســـاًء، وتليهـــا 

مباراة الشـــباب وســـترة عند الســـاعة 
يحتـــاج  األول،  اللقـــاء  فـــي   .8.30
الشـــباب والمحرق الفوز للتأهل، فيما 
سترة يحتاج ألكثر من هدفين للتأهل 
والشـــباب للفوز والتعادل والخســـارة 

بفارق هدف أيضا تجعله يتأهل.

ختام دور الـ 16 لكأس الملك اليوم

سلمان بن إبراهيم يلتقي رئيس اتحاد بروناي
بحـــث ســـبل التعـــاون المشـــترك واســـتعراض برامـــج االتحـــاد اآلســـيوي

اســتقبل رئيس اإلتحاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة  فــي مكتبــه بمقــر االتحــاد قــي العاصمــة الماليزيــة كوااللمبــور 

رئيس اتحاد بروناي دار السالم لكرة القدم سمو األمير سفري بلقية.

ســـبل  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم   
واســـتعراض  المشـــترك  التعـــاون 
خطـــط وبرامـــج االتحـــاد اآلســـيوي 
كـــرة  بمنظومـــة  لالرتقـــاء  الهادفـــة 
القدم اآلســـيوية، كما تم استعراض 
التوجهـــات المســـتقبلية التحاد كرة 

القدم في بروناي. 
 وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة بالجهـــود الكبيرة التي يبذلها 
اتحاد بروناي دار السالم على صعيد 
تطويـــر مســـيرة لعبة كـــرة القدم في 

البـــالد ورعايـــة المنتخبـــات الوطنية 
وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة. 

 وأشار رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم أن كرة القدم في بروناي تملك 
تؤهلهـــا  التـــي  والرغبـــة  اإلمكانـــات 
للتطـــور والنمـــاء مؤكـــًدا أن االتحاد 
الدعـــم  بتقديـــم  ملتـــزم  اآلســـيوي 
الوطنيـــة  لالتحـــادات  والمســـاندة 
اآلســـيوية لتعزيـــز جهودهـــا الهادفة 

إلى بلوغ أهداف النمو المنشودة. 
 مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس اتحـــاد 

شـــكره  عـــن  الســـالم  دار  برونـــاي 
وتقديـــره إلـــى الشـــيخ ســـلمان بـــن 
إبراهيـــم آل خليفـــة علـــى اهتمامـــه 
الواضـــح بدفـــع عجلة التعـــاون بين 

واالتحـــادات  اآلســـيوي  االتحـــاد 
الوطنية مشيًدا بجهوده الكبيرة في 
تهيئة الظـــروف المثالية لرقي الكرة 

اآلسيوية على كافة المستويات.

سلمان بن إبراهيم خالل لقائه رئيس اتحاد بروناي

كوااللمبور - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

عبدالله بن عيسى 



أطلقت شركة التسهيالت للسيارات، 
الوكيـــل والمـــوزع الحصـــري لعالمة 
Foton Motor فـــي مملكـــة البحرين 
عروضهـــا لنهايـــة العـــام علـــى جميع 
هدايـــا  تشـــمل  التـــي  الموديـــالت، 
فورية ومانع للصدأ إضافة إلى باقة 
صيانة شـــاملة تصل حتى 5 سنوات 

وضمان ذهبي ممتد لـ 3 سنوات.
كمـــا ويشـــمل العـــرض أيًضـــا خيـــار 
اســـتبدال الســـيارة القديمـــة بأخرى 
لألفـــراد  تمويليـــة  بحلـــول  جديـــدة 
والمؤسسات بأسعار فائدة تنافسية 
إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

مديـــر  صـــرح  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المبيعـــات حســـين الوداعـــي بالقول 
 Foton Motor مركبـــات  “تتميـــز 
المتميـــز  األداء  بيـــن  تجمـــع  بأنهـــا 
والصالبـــة، وصممـــت وفًقـــا ألعلـــى 
تجهيـــز  فـــي  العالميـــة  المقاييـــس 
المركبات التجارية إضافة لتحقيقها 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  عاليـــة  مســـتويات 
باالعتماديـــة فـــي األداء واالقتصـــاد 

في استهالك الوقود وإلى تجهيزات 
الخيـــار  منهـــا  جعـــل  ممـــا  الســـالمة 
فـــي  التجاريـــة  للمركبـــات  األمثـــل 

المملكة”.
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احتفلت “طيران الخليج”، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أخيرا بمرور 5 سنوات على بدء رحالتها المباشرة بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية بتنظيم 
فعاليــة فــي موســكو لالحتفــال بهــذه الذكرى. أقيمت الفعالية في العاصمة الروســية، وحضرها عدد من دبلوماســيي الســفارة البحرينية في موســكو، وممثلو 

هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعدد من ممثلي الفنادق ووكاالت السفر، إضافة إلى ممثلي وسائل اإلعالم. 

واســـتضاف مدير أول المبيعات لمنطقة 
أوروبـــا وآســـيا والمحيـــط الهـــادئ فـــي 
طيـــران الخليـــج راشـــد القعـــود حضور 
ســـلط  كلمـــة  أمامهـــم  وألقـــى  الفعاليـــة 
فيهـــا الضـــوء على تطـــور هـــذه الوجهة 

على مـــدار الســـنوات الخمـــس الماضية 
العالقـــات  تعزيـــز  فـــي  ومســـاهمتها 
القويـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن واالتحاد 
الروسي. كما تضمنت الفعالية عدًدا من 
األنشـــطة التفاعليـــة مع الحضـــور، مثل 

الســـحب على تذاكر ســـفر من موســـكو 
إلى البحرين. ودّشـــنت طيـــران الخليج 
رحالتها المباشرة بين البحرين وموسكو 
في أكتوبر من العام 2014 بأربع رحالت 
أعلنـــت   2017 العـــام  وفـــي  أســـبوعية. 

الناقلة الوطنية عـــن زيادة رحالتها إلى 
العاصمـــة الروســـية لتصبـــح يومية؛ في 
الذكـــرى الثالثة لتســـيير رحـــالت الناقلة 
المباشـــرة من وإلى مطار دوموديدوفو 

الدولي بالعاصمة الروسية.

حسين الوداعي

ــز الـــعـــاقـــات ــزيـ ــعـ ــتـ ــم بـ ــ ــاه ــ ــوط س ــ ــط ــ ــخ ــ الــــقــــعــــود: فـــتـــح ال
“طيران الخليج” تحتفل بالذكرى الخامسة لتدشين خطها إلى موسكو
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شارك عدد من موظفي شركة 
يوســـف خليل المؤيد وأوالده 
متطوعين فـــي برنامج إنجاز 
البحريـــن التي تركز على بناء 
التوظيـــف  قابليـــة  مهـــارات 
للشباب؛ للمساعدة في إعداد 
والمدارس  الجامعـــات  طالب 

لمطالب العمل.
إنجـــاز  برنامـــج  تنفيـــذ  وتـــم 

“مالزمة العمـــل” في البحرين 
من قبـــل فريق مركز االتصال 
خليـــل  يوســـف  شـــركة  فـــي 
يســـلط  مـــا  وأوالده،  المؤيـــد 
العمـــل  بيئـــة  علـــى  الضـــوء 
وكيـــف يتـــم تقديـــم كل دور 
في الشـــركة من خـــالل زيارة 
معرض نيسان ومركز الخدمة 

في سترة.

مديرو “يوسف خليل المؤيد 
وأوالده” يتطوعون ببرامج “إنجاز”

“سيتي البحرين” تحتفل بيوبيلها الذهبي

احتفلــت ســيتي البحريــن أخيــرا بالذكــرى الخمســين لتأسيســها في مملكــة البحرين، واســتضافت الرئيــس التنفيــذي لمجموعة ســيتي المصرفية مايكل 
كوربــات بهــذه المناســبة الخاصــة. ونّظمــت ســيتي البحرين احتفاال خاصا في مبنى ســيتي في منطقة الســيف شــارك فيه العديد من كبــار المديرين في 
سيتي، بمن فيهم رئيس مجموعة األسواق الناشئة في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا عتيق رحمن، والرئيس التنفيذي لدى سيتي في البحرين وقطر 

والكويت عثمان أحمد.

وخالل زيارته إلى البحرين، التقى 
كوربـــات أيًضـــا بولـــي العهـــد نائـــب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، كما حضـــر مأدبة غداء 

اســـتضافها محافظ بنـــك البحرين 
المركزي رشيد المعراج.

وقـــال كوربات “ســـررت باالحتفال 
بهـــذا الحـــدث المهـــم مـــع زمالئـــي 
واللقـــاء مع صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء في مملكة البحرين، وكبار 
المســـؤولين الحكومييـــن وعمالئنا 

في البحرين”.
على مدار الخمسين عاًما الماضية، 
كانت ســـيتي رائـــدة فـــي المنطقة، 

وقادت تأســـيس أول بنك مصرفي 
إســـالمي من قبل بنك عالمي، وهو 
بنك سيتي اإلســـالمي االستثماري 
فـــي العـــام 1996. أما علـــى صعيد 
الخدمـــات المصرفية لألفـــراد، فإن 
ســـيتي بنـــك فـــي البحريـــن يقـــدم 

بطاقـــات ائتمانيـــة بقيمـــة إضافية، 
وإدارة الثـــروات، وحلـــول التمويل 
الشـــخصي لعمالئهـــا، بمـــا فـــي ذلك 
الشـــخصية  المصرفيـــة  الخدمـــات 
مثـــل  العالميـــة  والمزايـــا  الدوليـــة 
الدخـــول المجانـــي لـــدى أكثـــر مـــن 

1100 صالة طيران حول العالم. 
وعلـــق عثمـــان أحمد علـــى الذكرى 
الذهبيـــة لســـيتي البحريـــن، قائـــالً 
“تفخـــر ســـيتي للغايـــة بأنهـــا ظلت 

البحريـــن  نمـــو  قصـــة  مـــن  جـــزًءا 
باســـتمرار منـــذ العـــام 1969. نـــود 
العميـــق  امتناننـــا  عـــن  نعـــرب  أن 
بنـــك  خصوصـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
وعمالءنـــا  المركـــزي،  البحريـــن 
الثابـــت علـــى  وزمالءنـــا؛ لدعمهـــم 
الماضيـــة.  عاًمـــا  الخمســـين  مـــدار 
نتطلع إلى االستمرار وتطوير ونمو 
هذه الشراكة خالل الخمسين عاًما 

التالية وما بعدها”.

“Foton Motor” تطلق عروض نهاية العام

هدايا فورية 
وباقة صيانة 

شاملة

ــة تــــلــــفــــت األنــــــظــــــار ــ ــقـ ــ ــيـ ــ تــــصــــامــــيــــم أنـ
”Garrard“ آسيا” تطرح مجموعتها الفاخرة من“

“عقارات السيف” تحتفي بالمسنين

اســـتضافت مجوهـــرات آســـيا، إحـــدى 
أشـــهر شـــركات ومعارض المجوهرات 
فـــي البحريـــن، أخيرا، فعاليـــة حصرية 
لعـــرض منتجـــات  لكبـــار الشـــخصيات 
دار المجوهـــرات البريطانيـــة المتميزة 
جـــرارد Garrard، حيث تجمع عشـــاق 
المجوهـــرات فـــي فنـــدق فورســـيزونز 
خليـــج البحريـــن للقـــاء رئيســـة قســـم 
ومشـــاهدة  ســـكوت،  كليـــر  التصميـــم 
 Wings Embrace المجموعة األحدث
إلى جانب التصاميـــم األخرى الفاخرة 

.Garrard واألزلية من
مجموعتهـــا   Garrard دار  وعـــّززت 
المتألقـــة Wings Embrace من خالل 
إضافـــة تصاميـــم جديـــدة مســـتوحاة 
مـــن األلـــوان القزحيـــة المدمجـــة التي 
تشـــع أثنـــاء مـــرور الضـــوء عبـــر قطـــع 
الكريســـتال. وتضفـــي هـــذه الحجـــارة 
الكريمـــة التي تم قصهـــا بعناية فائقة، 
بريًقا سلًســـا للـــون على جانـــب واحد. 
وعنـــد قلب الجوهرة ســـتجد الحجارة 
تتناغـــم  جميلـــة  بطريقـــة  مصفوفـــة 
درجتهـــا الباهتـــة مـــع الذهـــب األبيض 
أو الـــوردي أو األصفـــر، ليكـــون التأثير 
النهائـــي دقيًقـــا وناعًمـــا، ويضفي األلق 
إلـــى رمزية جناح المـــالك، وفي الوقت 

نفسه يوازن التصميم الجريء.

وفـــي هـــذا الخصـــوص، قالـــت مديـــرة 
االبتـــكار في الدار ســـارة برنتك “تجمع 
الجمـــال  بيـــن  مـــا   Wings مجموعـــة 
والمعنى العميق. وعندما نضيف لمسة 

أخـــرى إلـــى المجموعـــة، نحـــرص على 
أن تســـتند الجواهـــر الجديـــدة على ما 
حققنـــاه مـــن نجـــاح. لهـــذا الســـبب كنا 
حريصين للغايـــة عند وضع تصميمات 

Wings Em� فـــي مجموعـــة  جديـــدة 
إن  الكريمـــة.  األحجـــار  لدمـــج   brace
الدقـــة فـــي تحضيـــر القطع تســـهم في 
جعل هذه التصميمات الجديدة مميزة 

للغاية”.
من جهتها، قالت كلير ســـكوت، رئيسة 
قســـم التصميم في الـــدار “إن األقراط 
علـــى وجه الخصوص هـــي قطع أنيقة 
للغايـــة، إذ إن تصاميمها الجريئة تلفت 
األنظار. وإذا رغبت في اجتذاب مزيد 
مـــن االنتبـــاه، فاختاري مـــن التصاميم 
السلســـلة  مـــع  التعليقـــة  الجديـــدة 
ـــا كان قـــرارك، فإن هذه  البســـيطة. وأيًّ
الجواهـــر تتمتـــع برمزية غنيـــة جعلت 
المجموعة خياًرا شـــائًعا ألعياد الميالد 

أو المناسبات المهمة”.

بمناســـبة اليوم العالمي للمسنين، الذي 
يصـــادف األول من أكتوبر من كل عام، 
قامـــت لجنة الشـــراكة المجتمعية لدى 
الســـيف، باســـتضافة  شـــركة عقـــارات 
أعضـــاء ومنتســـبي نـــادي عبدالرحمن 
لتنـــاول  للوالديـــن،  االجتماعـــي  كانـــو 

وجبة الغداء في مطعم نصيف.
وتعليًقـــا على هذه االســـتضافة صّرح، 
عقـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الســـيف أحمـــد يوســـف قائـــاًل “ُســـعدنا 
باالحتفاء بمنتســـبي نادي عبدالرحمن 

كانو، ونشكر لجنة الشراكة المجتمعية 
علـــى  الســـيف  عقـــارات  شـــركة  لـــدى 

التنســـيق  فـــي  المبـــذول  مجهودهـــا 
والتعـــاون مع أعضـــاء النـــادي لتنظيم 

هذه الفعالية على أكمل وجه”.
وأضـــاف “ســـنواصل إقامـــة المبادرات 
المجتمـــع  فئـــات  لخدمـــة  والفعاليـــات 
المحلي المختلفة، وذلك ضمن التزامنا 
االجتماعيـــة،  المســـؤولية  ببرنامـــج 
دعـــم  إلـــى  الســـاعية  وإســـتراتيجيته 
الجمعيـــات والمؤسســـات التـــي تؤدي 
دوًرا واضًحـــا فـــي االرتقـــاء بالمجتمع 
المحلـــي ومواصلـــة المســـيرة التنموية 

على مستوى المملكة”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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أعلنـــت النجمـــة ريانـــا نيتهـــا إصدار كتـــاب جديد يحمل اســـمها، 
متضمًنـــا ســـيرتها الذاتيـــة بشـــكل بصـــري، معتمـــًدا علـــى الصور 
كثيًرا، لتوثيق مسيرتها الفنية، وسيكون تاريخ 24 الجاري مهًما 
فـــي حياتهـــا، إذ قالت إنها متحمســـة لمشـــاركة العالـــم مجموعة 
مـــن الصـــور التـــي توضـــح الكثيـــر مـــن محطـــات حياتهـــا الفنية 
والشـــخصية. وتســـتعد النجمة ريانا إلصدار ألبومها التاســـع في 
ديسمبر المقبل. وبمبادرة ذكية منها للتعريف بحياتها ومسيرتها 
فـــي عالـــم النجومية، أعلنـــت النجمة العالمية ريانـــا نيتها إصدار 
كتاب جديد يحمل اسمها، وسيكون أول سيرة ذاتية بصرية لها، 

ويضم 504 صفحات تتضمن أكثر من 1000 صورة لها.
وأعلنـــت فـــي بيان أن إصـــدار الكتاب ســـيكون فـــي 24 الجاري، 
وقالـــت “أنا متحمســـة جًدا لمشـــاركة العالم هـــذه المجموعة من 
الصور المذهلة، وممتنة للمصوريـــن والفنانين الموهوبين الذين 
أســـهموا في ذلـــك. عملنا على إعداد الكتاب أكثر من 5 ســـنوات، 

ا بأن أكون قادرة على مشاركته مع الجميع”. وأنا سعيدة حقًّ
Fenty x Phaid�“ 3 نســـخ محدودة: إصدار  وســـيصدر الكتاب بـ
on“، وســـيباع مقابل 175 دوالًرا، مـــع اإلصدار الفاخر، واإلصدار 
ا، وستكون  األكثر ترًفا الذي يتميز بقاعدة رخامية منحوتة يدويًّ
اإلصـــدارات بالتعـــاون مـــع اإلخـــوة هـــاس، وفنانيـــن أميركييـــن 

اشتهروا بأعمالهم النحتية.
وعـــن آخـــر أعمالها، تتحّضـــر النجمة إلصدار ألبومها التاســـع في 
شـــهر ديســـمبر المقبـــل، وقال أوليفييـــه نوس الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة التـــي تنتـــج ألبـــوم ريانا، إن مـــن المحتمل طـــرح العمل 

تحديًدا في 6 ديسمبر.

تتحّضــر إلصدار ألبومها التاســع شــهر ديســمبر المقبل
ريانا تصدر أول سيرة ذاتية بصرية لها
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األميركيـــة  الممثلـــة  اختيـــرت 
زوي كرافيتـــس للعب دور “كات 
وومـــان” في الجـــزء الجديد من 
يـــؤدي بطولتـــه  الـــذي  “باتمـــان” 
روبرت باتينســـون، وفق ما أفاد 
“وارنـــر  فـــي  المســـؤولين  أحـــد 

براذرز”.
ويتوّلى مات ريفز إخراج الجزء 
الجديـــد مـــن “باتمـــان” المرتقب 

صدوره في العام 2021.
كانـــت  كرافيتـــس،  زوي  وقبـــل 
بفايفـــر  ميشـــال  اختيـــرت  قـــد 
وهالي بـــاري وآن هاثواي لتأدية 
دور المـــرأة القّطـــة التـــي بينهـــا 
غـــزل  الوطـــواط  الرجـــل  وبيـــن 

وخصومة.
وتمّثـــل زوي، وهي ابنـــة المغني 
فـــي  كرافيتـــس،  لينـــي  الشـــهير 
مسلســـل “بيـــغ ليتـــل اليـــز” اليز” 
الناجـــح الذي يعـــرض على قناة 
“اتش بي أو”. ويأتي هذا اإلعالن 
في وقـــت يشـــهد فيلـــم “جوكر” 
لباتمـــان،  اللـــدود  العـــدو  حـــول 

نجاحا كبيرا في الصاالت.

زوي كرافيتس هي “كات وومان”

اتهمـــت ســـوني باتشـــيكو طليقهـــا النجم 
بتهديدهـــا  رينـــر  جيريمـــي  األميركـــي 
المخـــدرات  وتعاطـــي  بالقتـــل  وابنتهـــا 
وتركهـــا بمتنـــاول ابنتها ما يشـــكل خطًرا 
على طفلتهما “إيفا” التي يبلغ عمرها ست 

سنوات.
وادعـــت ســـوني البالغة 28 عاًمـــا قضائًيا 
علـــى طليقهـــا مقدمـــة وثائـــق للمحكمـــة 
تثبـــت بـــأن جيريمـــي رينـــر كان مخمـــوًرا 
وُمتعاطًيـــا الكوكاييـــن حينمـــا أخبـــر أحد 
األشـــخاص في النادي الليلـــي أنه لم يعد 
قادًرا على تحملها ويريد الرحيل ال غير.

وتريـــد ســـوني الحصـــول علـــى الحضانة 
مـــع  ســـنوات   6 البالغـــة  الكاملـــة البنتهـــا 
الســـماح لطليقهـــا بزيـــارات دوريـــة لكـــن 

تحت المراقبة.
وأضافـــت ســـوني في ادعائهـــا أن جيريم 
يتجـــرأ علـــى تهديدها بالقتـــل ووضع في 
فمـــه فوهـــة البندقية فـــي محاولـــة لقتل 

نفســـه، قبـــل أن يطلق النار على الســـقف، 
بينما كانـــت ابنتهما )إيفا( نائمة في غرفة 
نومهـــا، مشـــيرة إلـــى أن مربيـــة األطفـــال 
ســـمعته يقـــول إنه ســـيذهب إلـــى منزلها 
ويقتلها، ثم يقتل نفســـه؛ ألنه من األفضل 
أال تحظـــى بوالديـــن علـــى أن تحظـــى بــــ 

”سوني” كأم لها.
أضف إلى ذلك أن ســـوني باتشيكو تزعم 
بـــأن زوجهـــا الســـابق لديـــه تاريـــخ حافل 
فـــي تعاطـــي المخدرات وكذلك اإلســـاءة 

اللفظية والنفســـية، كمـــا كان تحت تأثير 
الكحـــول والمخـــدرات أثناء وجـــود ابنته 
فـــي حضانته عـــدة مرات، حتـــى أنه ترك 
الكوكاييـــن في الحمام بمتنـــاول يد ابنته 
وكان يصحب إلى المنزل نســـاء عديدات 

خالل وجود الطفلة أيًضا.
عاًمـــا(   48( رينـــر  نفـــى  المقابـــل  فـــي 
هـــة ضـــده، معتبـــًرا أن  االدعـــاءات الموجَّ
طليقتـــه هـــي التـــي تواجـــه مشـــاكل في 

تعاطي المخدرات.

نــار إطــاق  وصــوت  المخــدرات  بتعاطــي  اتهامــات 
مشاكل في منزل جيريمي رينر

 ،”Arthur the King“ أكدت الشركة المنتجة للفيلم الجديد الذي يأتي بعنوان
الشهيرة  الرواية  عن  المقتبس  الفيلم  لبطولة  ولبيرج  مارك  الممثل  اختيارها 

 .)Arthur: The Dog(

الفيلـــم  يعـــرض  أن  المقـــرر  ومـــن 
منتصـــف العام المقبـــل في دور العرض 
السينمائي، وســـيلعب فيه ولبيرج دور 

البطولة.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم الجديـــد حول 
قائـــد فريق ســـباق ســـيارات ســـويدي، 
التقى بالكلب الضال الجريح خالل 

ســـباق لمســـافة 400 ميـــل عبـــر غابات 
اإلكـــوادور، وســـرعان ما نشـــأت عالقة 
صداقـــة بينهما بعد أن قام بإطعامه، ما 
دفع الكلب لمتابعة الفريق أثناء رحلته 
عبـــر أصعـــب التضاريـــس فـــي الغابات، 
ومن ثم قرر فريق الســـباق تبني الكلب 

وإعادته للسويد بعد انتهاء السباق.

حرصها  عن  جولي  أنجلينا  النجمة  كشفت 
االهتمام  على  أبنائها  حــث  على 
ــهــم وتــثــقــيــفــهــا،  بــتــطــويــر عــقــول
بمظهرهم  االهــتــمــام  مـــن  أكــثــر 

الخارجي، في مقال لها مع مجلة 
“Elle” أخيرا.

لمـــا  فخـــورة  “أنـــا  جولـــي  وقالـــت 
أصبح عليه أبنائي، وبالطريقة التي 

يعاملون بها شـــقيقاتهم”، وأضافت “ال 
يوجـــد شـــيء أكثـــر جاذبية مـــن امرأة 
لديهـــا إرادة مســـتقلة وآراؤها الخاصة 
بهـــا”. كمـــا أوضحـــت أنجلينـــا جولـــي 
حرصهـــا علـــى تعليـــم بناتهـــا إعطـــاء 
األولويـــة لثقافة عقولهـــم يوميا قائلة 
“إن أهم شـــيء يجب فعلـــه هو تطوير 
عقولهـــن، فمـــن الممكن ارتداء فســـتان 
جميـــل ولكنه ال يهـــم مـــاذا يرتدين إذا 

قويـــة  عقولهـــن  تكـــن  لـــم 
ومستقلة”.

على الرغم من أن فيلم “الجوكر” هو التعاون األول بينهما، فإن الممثل خواكين 
بهذا  الفيلم  وظهور  بينهما،  بالتناغم  اعترفا  فيليبس  تــود  والمخرج  فينيكس 

الشكل يؤكد هذا التناغم بالفعل، وذلك كما جاء في صحيفة “القبس”.

وظهـــر هـــذا التناغـــم بيـــن الثنائـــي في 
تـــود  المخـــرج  نشـــرها  التـــي  الصـــور 
فيليبـــس على حســـابه الشـــخصي على 
“إنستغرام” احتفااًل بالنجاح الذي حققه 
الفيلـــم، وعلـــق فيليبـــس علـــى الصـــور 
قائـــاًل “بعـــض مـــن المـــرح مـــن كواليس 
تصويـــر الفيلم، لقـــد كنا نضحـــك كثيًرا 
أنا وخواكين، وســـأقوم بنشـــر مزيد من 

الصور”.
وجـــاوب المخـــرج تـــود فيليبس بشـــأن 
جـــزء ثاٍن مـــن العمل، قائـــاًل “ليس لدينا 
خطـــط لجـــزء ثـــاٍن، لكننـــي ســـأفعل أي 
شـــيء يريـــده خواكين فينيكـــس، لكن 
الفيلـــم لم يتم إعـــداده ليكـــون له جزء 
ثـــاٍن، وكانت خطتنا أن نعمل على فيلم 

واحد فقط”.

Arthur the King

تطوير وثقافة العقل

الجوكر من دون جزء ثان

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

فــازت بجائزة األوســكار عــن دورها 
الدنماركيــة” “الفتــاة  فيلــم  فــي 

أليشيا فيكاندر 
”Earthquake Bird“ و

وتـــدور أحداثـــه فـــي طوكيـــو العام 
دور  أليشـــيا  ُتجســـد  إذ   ،1989
جريمـــة  بارتـــكاب  فيهـــا  المشـــتبه 
عاطفيـــة، وهـــي المترجمـــة لوســـي 
فـــالي المغتربـــة التـــي تعيـــش فـــي 
اليابـــان وتبـــدأ صداقة مـــع المصور 
تايجـــي، الـــذي يجســـد دوره ناوكي 
تنقلـــب  حياتهـــا  لكـــن  كوباياشـــي، 
رأًســـا على عقـــب بوصـــول الوافدة 
ليلـــي بريدجـــز، التي ُتجســـد دورها 
رايلـــي كيو، والتي تصـــادق الثنائي، 
ُيفتـــرض  ليلـــى  تختفـــي  وعندمـــا 
موتها، وتصبح لوســـي المشتبه فيه 

الرئيسي وراء اختفائها.
عامـــا”،   31“ فيكانـــدر  وأوضحـــت 
أنهـــا تتحـــدث باليابانيـــة فـــي عـــدد 
مـــن المشـــاهد، شـــارحة أنهـــا قامت 
مـــن  تتمكـــن  كـــي  كبيـــر  بمجهـــود 

الحديث باليابانية.
وقالـــت قبـــل عـــرض الفيلـــم “ليتني 
أســـتطيع القـــول إننـــي أعـــرف اللغة 
أشـــهر   3 فـــي  وتعلمتهـــا  اليابانيـــة 
وأعنـــي أننـــي قمـــت بمجهـــود كبير 
كي أتمكـــن من الحديـــث باليابانية، 
يتحـــدث  شـــخًصا  تكـــون  فعندمـــا 
لغتيـــن فال يمكن محـــاكاة األصوات 
فحســـب بل تحتـــاج ألن تكون على 

علم بما تقوله فعال”.
وأضافت “لقد فعلت كل شيء حتى 
قراءة مشـــاهدي بصوت عال باللغة 
صياغتهـــا  أعدنـــا  ثـــم  اإلنجليزيـــة، 
الحساســـية  إلبـــراز  وترجمتهـــا 
والمشـــاعر التي ينطوي عليها أدائي 

وكان األمر شاًقا”.
مشـــوارها  فيكانـــدر  أليشـــيا  بـــدأت 
المشـــاركة  خـــالل  مـــن  التمثيلـــي، 
فـــي  عـــدة  محلّيـــة  بمسلســـالت 
الســـويد، قبل أن تنتقل إلى السينما 
العـــام 2010، مـــع الفيلـــم الســـويدي 
“Pure”، إذ القـــت قـــدًرا مـــن القبول 
مّكنها من استكمال مشوارها الفني 

في الدراما.
أنظـــار  إليهـــا  لفـــت  أليشـــيا،  وتألـــق 

صّناع السينما في هوليوود، فقرروا 
فيلـــم  فـــي  للمشـــاركة  اختيارهـــا 
الدراما “آنـــا كارنينا”، الذي صدر في 
المملكـــة المتحدة العام 2012، وبعد 
ذلـــك توالـــت أعمالهـــا الفنيـــة علـــى 
الشاشـــة، فقدمت عـــدًدا من األفالم 
فيلـــم  منهـــا  المتميـــزة  الســـينمائية 
“تيســـتامينت  التاريخـــي  الدرامـــا 
الملحمـــي  والفيلـــم  يـــوث”،  أوف 
األكشـــن  وفيلـــم  الســـابع”،  “االبـــن 
 Man from“ والمغامرات الكوميدي
U.N.C.L.E”. وســـطع نجمهـــا بالعام 
2015، بعـــد أن أّدت شـــخصية آلـــة 
ذكيـــة فـــي فيلـــم “إكـــس ماكينـــة”، 
واســـتطاعت الفوز بجائزة أوســـكار 
كأفضل ممثلة مساعدة، خالل حفل 

توزيـــع جوائز األوســـكار، في دورته 
الــــ 88، عـــن دورها في فيلـــم “الفتاة 
الدنماركيـــة” التـــي تـــؤدي فيـــه دور 

زوجة رجل يتحول إلى امرأة.
وولـــدت الممثلة الســـويدية أليســـيا 
فـــي 3 أكتوبـــر 1988 فـــي غوتنبرغ 
بالســـويد، ألم ممثلـــة ووالـــد طبيب 
نفســـي دخلـــت عالـــم التمثيـــل فـــي 
ســـن الســـابعة، وعندمـــا لعبـــت دور 
البطولـــة فـــي عمـــل مســـرحي. ثـــم 
شـــاركت فـــي عدد من المســـرحيات 
الغنائية األوبرالية، وفازت بالمرتبة 
األولى في برنامج غنائي تلفزيوني 

لألطفال.
وأحّبـــت فـــن الباليـــه منـــذ طفولتها، 
مـــن  التاســـعة  فـــي  تـــزال  ال  وهـــي 
عمرهـــا، وســـافرت إلى اســـتوكهولم 
وحدهـــا في ســـن الخامســـة عشـــرة 
للحصـــول علـــى مزيد مـــن التدريب 
كي تصبح راقصة رئيســـة، لكن في 
السادسة عشرة من عمرها اكتشفت 
حبهـــا للتمثيل بعد أن تعّرضت لعّدة 
إصابـــات، أّثرت على مســـتقبلها في 
عالم الباليه، وتوجّهت إلى مدرســـة 
التمثيل علـــى الّرغم من أنها قوبلت 
بالرفض مرتين قبل أن يتّم قبولها.

تقدم الممثلة أليشيا فيكاندر جانًبا مهًما في مسيرتها الفنية السينمائية من خالل 
اليابانية  اللغة  الزلزال، وتعلمت  أو طائر   ”Earthquake Bird“ الجديد  فيلمها 
واستخدمتها في جزء من حوارها في الفيلم الذي تدور أحداثه في اليابان 
صديقها  مــع  امـــرأة  مقتل  فــي  وتــتــورط  مغتربة  مترجمة  ــدور  ب تقوم  حيث 
المقبل.  نوفمبر   15 في  “نتفليكس”  على  حصرًيا  عرضه  يبدأ  أن  المقرر  ومــن  المصور، 
التشويقي طائر  بفيلمها  واليابانية  اإلنجليزية  باللغتين  فيكاندر  أليشيا  الممثلة  تحدثت 

الزلزال “Earthquake Bird” المقتبس عن رواية للكاتبة سوزانا جونز.



تحالف مع الزمالء واألصدقاء والجيران.
 

تعرف فترة إيجابية وسهلة جدا.

قد تلقى على عاتقك مسؤولية صعبة. 

تعيش تجربة مهمة يتقرر بعدها مصير ما.

ال تترك الطيش أو السهو يتسببان بأخطاء. 

قدم بعض التنازالت لتسهيل أمورك.
 

فترة إيجابية تسلط األضواء على قدراتك.

يطمئن بالك لحصولك على التعاون والتكاتف. 

حافظ على أسرارك واعمل بعيدا عن األضواء.

قد تحزن بسبب تأخير أو ال مباالة أو مماطلة. 

تتغير المعطيات لصالحك وتعيش أفضل أيام الشهر. 

حافظ على رشاقتك وممارسة الرياضة.
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7 نوفمبر

 1956
الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ــرار يــطــلــب من  ــوافــق عــلــى قــ ت
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وفــرنــســا 
وإســــرائــــيــــل 
ــاب  ــحـ ــسـ االنـ
ــوري من  ــفـ الـ
مــــصــــر بــعــد 
اجــتــيــاحــهــم 

السويس.

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن موعد حفلها الجديد 
فــي قبرص من خــال صحفتها على الـ ”فيســبوك”، إذ تحيي 
حفــا غنائيا يــوم 23 الجاري. مــن جانب آخر، تتعاون نانســي 
مع الشــاعر شــادي نور في أغنيتين بألبومهــا الجديد، األولى 

من ألحان بال ســرور، وتوزيع هاني يعقوب، والثانية من ألحان 
محمد يحيى. وكانت نانســي أحيت حفلها األول بالسعودية ضمن 

فعاليات موســم الرياض المقام حاليًا في 12 مكانا مختلفا، إذ تشهد المملكة العربية 
السعودية موسما زاخرا بالفعاليات، تحت رعاية هيئة الترفيه.

طرح المطرب هشــام عباس ألبومه الجديد في األسواق 
وعلى الـ ”يوتيوب”، وجميع المتاجر اإللكترونية، ويحمل 
اسم “عامل ضجة”، ويقدم من خاله مجموعة متنوعة 
مــن األغنيات بها العديد من المفاجــآت. واأللبوم يضم 

11 أغنيــة هي: “عامل ضجــة” من كلمات أســامة محرز 
وألحــان محمــد النــادي، ”خليك هنــا” من كلمــات محمد 

جمعة وألحان محمد النادي، ”شاري بالغالي” من كلمات حسن عطية وألحان 
أحمد زعيم، و “الفترة اللي فاتت” من كلمات شادي نور وألحان بال سرور.

اســتقر الفنان هانــي ســامة وطاقم عمل مسلســله 
الماضــي “قمر هادي”، على المشــاركة خــال رمضان 
المقبل بمسلســل ملحمي جديد عن حياة “سيف الله 
المســلول.. خالد بــن الوليد”، من تأليف إســام حافظ، 

وإخراج رؤوف عبدالعزيز، في تعاون متكرر بينهما. وجاء 
االختيار، بعد أن عرض المؤلف الشــاب الفكرة على الطاقم 

منذ فتــرة بعيدة، وكان فقط ينقص موافقة شــركة ســينرغي، للمنتج تامر 
مرسي، خصوصا أن العمل ملحمي.

قمر هاديجديد هشامنانسي في قبرص
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الوطني  البحرين  متحف  ُينظم 
بعنوان  لألطفال  تفاعلية  ورشــة 
ــدمــى الــيــابــانــيــة”، يــوم  ــع ال “اصــن

 9 الــمــوافــق  المقبل  السبت 
تمام  في   2019 نوفمبر 

الساعة 11 صباحا. 
للراغبين  ويمكن 

ــي مـــشـــاركـــة  ــ فـ
أطـــفـــالـــهـــم مــن 
8 وحــتــى  ســـن 
ــا،  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ  15

الــتــســجــيــل في 
الورشة عبر موقع 

هيئة البحرين للثقافة 
اإللكتروني  واآلثـــار 

www.culture. (
وتأتي   .)gov.bh
هــــــذه الــــورشــــة 
بـــالـــتـــزامـــن مــع 
“الدمى  معرض 
الذي  اليابانية” 
ــفــــه  ــيــ ــتــــضــ يــــســ
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــف 

بــــالــــتــــعــــاون مــع 
اليابانية  السفارة 

 13 حتى  البحرين  مملكة  لــدى 
نوفمبر الجاري، إذ تهدف الورشة 
على  المشاركين  تعريف  إلــى 
ــى” لـــدى  ــ ــدمـ ــ ثـــقـــافـــة “الـ
اليابانية  الــحــضــارة 
ــا  ــ ــ ــه ــ ــاطــ ــ ــ ــب ــ ــ وارت
بــــــالــــــحــــــيــــــاة 
الـــــيـــــومـــــيـــــة 
لــلــيــابــانــيــيــن، 
مـــــــــن خــــــال 
ــم  ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــ ــك ــ ــم ــ ت
ــارات  ــ ــ ــه ــ ــ ــن م ــ ــ مـ
صـــــــنـــــــع الـــــــدمـــــــى 
مــادة  باستخدام 
ــيــن يــدويــا  ــفــل ال
إلى  وتحويلها 
إلهام؛  مصدر 
بــاعــتــبــار هــذا 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ الـ
فنية  ممارسة 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــداعــ ــ ــ وإب
وثــــــقــــــافــــــيــــــة 

أصيلة.

“المتحف” يقدم ورشة صناعة الدمى

 1919
القبض على الشيوعيين والفوضويين في 23 مدينة أميركية.

 1920
 البطريرك تيخون يصدر مرسوًما يؤدي إلى تشكيل الكنيسة األرثوذكسية. 

 1949
ملك مصر فاروق األول يصدر قراًرا يحل به البرلمان.

 
1972

إعادة انتخاب ريتشارد نيكسون رئيًسا للواليات المتحدة لفترة رئاسية ثانية.

 2004
الحكومة العراقية المؤقتة تعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يوًما.

يعقد المخرج شريف عرفة 
جلسات مبدئية لاتفاق على 
تفاصيل فيلم “اإلنس”، الذي 

من المقرر بدء تصويره بداية 
العام الجديد. االسم المبدئي 

للعمل سيكون بعنوان “اإلنس”، 
وتعتمد أحداثه بشكل أساس 
على الكوميديا. يذكر أنَّ فيلم 

“اإلنس” يعتبر العمل األول 
الذي يجمع بين المخرج شريف 

عرفه وأكرم حسني.

الوثائقيــة بالســينما  واهتمامنــا  بالفيلــم  إعجابنــا  يعكــس  االختيــار  حفظــي: 

“احكيلي” لماريان خوري يشارك في “القاهرة السينمائي”

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
المصري  الــوثــائــقــي  الفيلم  اخــتــيــار  عــن 
“احــكــيــلــي” مــن إخــــراج مــاريــان خـــوري؛ 
للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 
و29   20 من  الفترة  في  تقام  التي   ،41

نوفمبر الحالي بدار األوبرا المصرية.
شخصية،  رحلة  يرصد  “احكيلي”  فيلم 
4 سيدات من  لـ  تمتد  إنسانية وبصرية، 
المخرج  عــائــلــة  مــن  مختلفة  أجــيــال   4
التي  المصرية،  شاهين  يوسف  الــراحــل 
يــعــود أصــلــهــا إلـــى بـــاد الـــشـــام، وطالما 
مرتبطتين  فيها  والسينما  الحياة  كانت 
من  األحــــداث  تحكى  حــيــث  ببعضهما، 
وابنتها  أم  بــيــن  دردشــــة  جــلــســة  خـــال 
هي  “األم”  السينما،  مجال  فــي  تعمان 
مخرجة الفيلم ماريان خوري، و ”االبنة” 
السينما  تــدرس  التي  “ســارة”  ابنتها  هي 
الكتشاف  منهما  كــل  وتسعى  كــوبــا،  فــي 
خال  مــن  ومتعها،  بصعوباتها  الــحــيــاة 
قبل،  أحد من  يرها  لم  أرشيفية  مشاهد 
تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، 
ــواء كـــان ذلـــك مــن خـــال شخصيات  سـ
أفــــراد الــعــائــلــة الــتــي ظــهــرت فــي أفــام 
شاهين  يوسف  الــراحــل  المخرج  الخال 
ســيــدات  أدوار  خـــال  مــن  أو  الــذاتــيــة، 

العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.
المهرجان  رئــيــس  قـــال  االخــتــيــار،  وعـــن 
مــرة  آخـــر  يــتــذكــر  ال  إنـــه  حفظي  محمد 
شارك فيلم وثائقي مصري في المسابقة 
السينمائي،  الــقــاهــرة  لمهرجان  الــدولــيــة 
قبل،  من  تحدث  لم  واقعة  تكون  وربما 
إعــجــاب  الــقــرار يعكس  هـــذا  أن  مــؤكــدا 
للمخرجة  “احــكــيــلــي”  بفيلم  الــمــهــرجــان 
مـــاريـــان خــــوري، كــمــا يــعــكــس االهــتــمــام 
يكن  لــم  التي  الوثائقية  بالسينما  أيضا 
السنوات  مــدار  علي  كافيا  تمثيا  لديها 

الماضية. 
إنها  خـــوري  مــاريــان  تــقــول  جانبها،  مــن 
“احكيلي”  فيلمها  باختيار  جــدا  فخورة 
لــلــمــشــاركــة فــــي الــمــســابــقــة الــرســمــيــة 

أن  مؤكدة  السينمائي،  القاهرة  لمهرجان 
عرضه لجمهور “القاهرة”، هو أكبر جائزة 

يمكن أن تحصل عليها من المهرجان. 
الكبيرة  سعادتي  “رغــم  خــوري  وتوضح 
الرسمية  بالمسابقة  فيلمي  بــمــشــاركــة 
السينما  في  المتخصص  ادفــا  لمهرجان 
الـــحـــالـــي، إال أن  نــوفــمــبــر  الــتــســجــيــلــيــة، 
ســعــادتــي كــبــيــرة جـــدا بــالــمــشــاركــة في 
مسابقة مهرجان القاهرة؛ ألنني شخصيا 
يــشــاهــد  أن  ــي  ــاســ أســ بــشــكــل  مــهــتــمــة 
مهرجان  أن  كما  بــلــدي،  جمهور  الفيلم 
التي  االنطاقة  للفيلم  سيصنع  القاهرة 

يستحقها”. 
أنها تعمدت  وكشفت ماريان خوري عن 
أن تتولى بنفسها عملية إنتاج “احكيلي”؛ 
لشعورها أنه فيلم خاص جدا، ويجب أن 
تكون مسؤولة عنه بالكامل، وليس ألحد 
إلى أن ذلك  غيرها سلطة عليه، مشيرة 
منحها حرية أكبر، خصوصا أن التجربة 
يمتد  للعائلة  كبير  أرشــيــف  على  تعتمد 
وفيديوهات  صور  من  سنة،   100 لنحو 
وخالها  وجدتها  والدتها  مع  وتسجيات 
ــل يـــوســـف شــاهــيــن،  ــ ــراحـ ــ الـــمـــخـــرج الـ
ــلــمــخــرج يــوســف  ــرى ل ــ وتــســجــيــات أخـ
شاهين مع والدته قام بتسجيلها بنفسه، 

التي  المدن  بين  تتنقل  أحــداثــه  أن  كما 
اإلسكندرية  وهــي؛  العائلة  بها  ارتبطت 
والقاهرة وصوالً لباريس ولندن وهافانا. 
عن  حديثها  “احكيلي”  مخرجة  وتتابع 
الفيلم قائلة “اخترت قصة سردية ولدت 
حــوار  فــي  تتمثل  أرشيفية  مشاهد  مــن 
الــمــوت،  الــحــيــاة،  عــن  بابنتي،  يجمعني 
الُهوية، السينما، أحامنا والحب. نواجه 
استكشاف  خال  ومن  واآلالم،  األســرار 
ــذه األســئــلــة الــوجــوديــة والــعــاطــفــيــة،  هـ
ــخ عــائــلــتــنــا، هــويــتــنــا  ــاريـ ــي تـ نـــغـــوص فـ

وجذورنا الجغرافية”.
تنتج  ماريان خوري، سينمائية مصرية، 
وتـــخـــرج أفـــامـــا تــتــعــرض لــمــوضــوعــات 
ــذاكــرة،  وال الــهــويــة،  مثل  للجدل  مثيرة 
ــتـــجـــديـــد، والــتــهــمــيــش، واإلقـــصـــاء  والـ
التعليمية  خلفيتها  ورغــم  االجتماعي. 
وأكسفورد،  القاهرة  في  االقتصاد،  في 
السينما  عالم  نحو  انجذبت  ما  سرعان 
بعد تخرجها. واستمر تعاونها الوثيق مع 
شاهين  يوسف  الكبير  المصري  المخرج 

لما يقرب من 30 عاًما. 
فيلم تسجيلي من  أول  ــورا” هو  ل “زمــن 
وبــعــده   ،1999 ــعــام  ال ــتــاج  إن إخــراجــهــا، 

ــات الــســيــنــمــا”  ــقـ ــاشـ أخـــرجـــت فــيــلــم “عـ
الفيلمان  هـــذان  ويكشف   ،2002 الــعــام 
ــنــســاء  الــتــســجــيــلــيــان عـــن إنــــجــــازات ال
الــمــتــمــردات فــي مــصــر مــنــذ نــحــو قــرن. 
على  األساسي  ماريان  اهتمام  وينصب 
والنساء،  الرجال  الناس،  حكايات  سرد 
الذين ال يستطيعون ذلك بأنفسهم. وركز 
على  “ظــال”،  الثالث  التسجيلي  فيلمها 
تجاه  والمجتمعية  الفردية  الــتــصــورات 
تــســاؤالت  ــار  أثـ بما  العقليين،  الــمــرضــى 
حــــول مــفــهــوم “الـــجـــنـــون” ذاتـــــه. وحـــاز 
ــان فيلم  ــ “ظـــــال” إعـــجـــاب الـــنـــقـــاد، وكـ
فينيسيا  مهرجان  في  الرسمي  االفتتاح 
فـــازت  كــمــا   ،2010 ــلــعــام  ل الــســيــنــمــائــي 
السينما”  لنقاد  الدولي  “االتــحــاد  بجائزة 
في مهرجان دبي السينمائي للعام نفسه، 
التسجيلي  فيلمهما  عن  أيًضا،  وحصلت 
الــرائــد “ظـــال”، على “جــائــزة قناة الــراي 
 2011 ــام  ــعــ ــ ال دورة  فــــي  ــة”  ــيـ ــالـ ــطـ اإليـ
الدولي من  التسجيلية  لمهرجان األفام 

البحر المتوسط والشؤون الراهنة.

محمد حفظي

المخرجة المبدعة ماريان خوري
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“The Addams Family”... لكل العائلة في “سينكو”
من األفـــام العائلية الجديدة التي تعرض 
حاليـــا فـــي شـــركة البحريـــن ســـينكو فيلم 
 The( المتحركـــة  والرســـوم  المغامـــرات 
Addams Family(، الـــذي يحكـــي هـــروب 
عائلة األشـــباح بعـــد أن كشـــف أمرهم في 
المدينـــة التي يعيشـــون فيها منذ ســـنوات 
طويلة ورفض سكانها بقاءهم فيها؛ نظًرا 
لطبيعتهم الشنيعة. وتقرر العائلة االنتقال 
إلـــى نيوجرســـي؛ نظـــًرا لألمـــان الموجـــود 
فيهـــا. وبعـــد وصولهم يبـــدأ آدامز تحضير 
طفلـــه بوغســـلي لطقـــس “مـــزوركا”، وهـــو 
فرض البـــد أن يخوضه كل أفـــراد العائلة. 
فيمـــا يتـــم تســـجيل ابنتهـــم تيـــوزداي في 
المدرســـة؛ لرغبتهـــا فـــي العيش مع البشـــر 
جانـــب  فـــي  حياتهـــم.  طريقـــة  وتجربـــة 
آخـــر، تظهر ســـيدة من نيوجرســـي تدعى 
مارغوكس نيدلر تعمـــل مذيعة في إحدى 
الفضائيـــات، وتهـــدف عبـــر برنامجهـــا إلى 
بناء مجتمع مثالي يســـمى “االســـتيعاب”، 
وتكتشـــف بالصدفـــة فـــي المدينـــة عائلـــة 
أن  وتحـــاول  عليهـــم  وتتجســـس  آدامـــز 
تغيرهـــم كـــي يكونـــوا مثـــل البشـــر لكنهـــم 

يرفضون التغيير. 
تلتقي ابنـــة آدامز وينـــزداي بابنة المذيعة 
وتدعـــى باركر وهـــي طالبة مهملـــة جبانة 
المدّرســـة  أمـــام  وينـــزداي  عنهـــا  تدافـــع 
صديقتهـــا  وتصبـــح  بيثانـــي،  الشـــريرة 
المفضلـــة إضافة إلى التـــوأم ليلي وكايا. 
تبـــدأ وينـــزداي بالتغير بعـــد أن أثرت فيها 
باركر وطلبت منها أن تغير في “ســـتايلها”، 
فتقـــوم وينزداي بتغييـــر مظهرها وارتداء 
مابس ملونة ووضع إكسسورات، ما يثير 

غضـــب والدتهـــا التـــي تعاقبهـــا وتحبســـها 
فـــي غرفتهـــا، تقـــرر وينـــزداي الهـــرب مـــن 
المنـــزل لتعيـــش مـــع صديقتهـــا باركر. في 
منزل باركر تكتشف وينزداي غرفة سرية 
تحـــت المنـــزل مليئـــة بشاشـــات المراقبـــة 
والتـــي يتضـــح أن والـــدة باركـــر، أقامتهـــا 
للتجســـس على ســـكان المدينة، وتحديًدا 
منـــزل أدامز، كمـــا أنها عمدت إلى تشـــويه 
ســـمعتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
لدى ســـكان المدينة. تكتشـــف مارغوكس 

غرفتهـــا  فـــي  وباركـــر  وينـــزداي  وجـــود 
الســـرية وتقوم بحبســـهما في العليا كي ال 
تفضحـــا أمرها. ثم تصطحب معها ســـكان 
المدينـــة والشـــرطة للهجـــوم علـــى عائلـــة 
آدامـــز وحبســـهم إضافـــة إلى اســـتدعائها 
ســـكان المدينة التـــي ســـكنتها العائلة قبل 
القـــدوم إلـــى نيوجرســـي، وهـــم مجموعة 
مـــن العصابات التي تقوم بتحطيم القصر. 
حتى يتدخل شـــقيق آدامز بوشي ويرمي 
قنبلة على الحشـــود في الخارج، ثم تلحق 
ونيـــزداي وباركـــر بالســـكان للدخـــول إلـــى 

القصر ومساعدة أسرتها. 
تتمكـــن عائلـــة آدامز من الفـــرار من القصر 
ويفضحون أمر مارغوكس بعدما أخبرتهم 
كاميـــرات  بموضـــوع  وينـــزداي  ابنتهـــم 
يتعاطـــف  الســـكان.  علـــى  التجســـس 
الســـكان مـــع عائلة آدامـــز ويدركـــون أنهم 
ليســـوا وحوًشـــا كما وصفتهـــم مارغوكس 
ويســـاعدونهم فـــي إعـــادة ترميـــم القصر. 
فيما تطرد مارغوكس من القناة الفضائية 
التي تعمل بها وتعمل في مكتب للعقارات 

لبيع المنازل لعائلة آدامز.

تعرضت كاتي بيري لمشكلة في عملها، بعد أن تقدمت مصممة أزياء  «
أسترالية اسمها كاتي بيري بمقاضاتها، بإجراءات تقاضي للمحكمة 

االتحادية األسترالية في سيدني، في 24 أكتوبر الماضي، ضد المغنية 
األميركية، واسمها الحقيقي كاثرين إليزابيث هدسون؛ النتهاكها 

عالمتها التجارية، وضد شركتها “كيلر كوين إل. إل. سي”، إذ تم تحديد 
جلسة االستماع األولى للقضية في 21 الجاري.
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حضرت الفنانة أروى جودة جميع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي التي اختتمت أخيرا بنجاح في مصر بحضور عدد كبير من النجوم 
حــول العالــم. الفنانــة أروى لهــا بصمــات ســينمائية وتلفزيونيــة مميــزة، وتســتعد هــذه األيام للعــودة إلى الســينما مرة أخرى بفيلم “أشــباح 
أوروبــا” مــع النجمــة اللبنانيــة هيفــاء وهبــي، بعد غياب دام 5 ســنوات منذ مشــاركتها فــي فيلم الجزيرة 2 مــع الممثل المصري أحمد الســقا 
والمخرج المصري شريف عرفة. وتؤكد أروى أنها تحب متابعة األفالم سواء وثائقية أو روائية أو قصيرة، كما أنها تشاهد أفالم بلغات لم 

تتقنها، طالما الفيلم والقصة جيدين.. التقت بالصحافيين أثناء وجودها بالمهرجان وكانت هذه “الدردشة” الجميلة معها:

ماذا يمثل لك “الجونة السينمائي”  «
كفنانة؟

فـــن  مـــن  بالتأكيـــد  شـــيء  كل  يمثـــل 
وســـياحة وعلـــم، حضـــرت العديـــد من 
“منصـــة  خـــال  مـــن  القيمـــة  النـــدوات 
الجونـــة”، التي كانـــت عبارة عن ملتقى 
المخرجيـــن  يضـــم  وســـينمائي  فنـــي 
والمصوريـــن،  والممثليـــن  والمنتجيـــن 
وشـــاهدت  الفنيـــة،  األعمـــال  لتشـــارك 
العديـــد مـــن األفـــام فـــي هـــذه الدورة 
الثالثـــة التـــي هـــي أكثـــر مـــن ممتـــازة. 
مهرجـــان الجونـــة دليـــل كبير علـــى أننا 
نجحنـــا في أن نثبت للعالم قدرتنا على 
إدارة مهرجـــان دولـــي بقـــوة بأفام من 
جميع أنحـــاء العالم، ومن وجهة نظري 
أجـــد أنها كانت غنيـــة من خال اختيار 
األفام، فقد شـــاهدت ألول مرة العديد 
منها كعرض أولي مثل الفيلم التونسي 
“حلم نورا” والفيلم السوداني “ستموت 
في العشـــرين” وفيلم الكارتون العربي 

“الفارس واألميرة”.
ومـــن الماحـــظ هـــذا العـــام أن معظـــم 

األفام التي ُعرضت رفعت الفتة كامل 
العـــدد، وأن األفـــام التي شـــاركت في 
النســـخة الثالثة أقوى من التي شاركت 
في النســـخ الســـابقة، وهـــذا مفيد جدا 
لي وللجمهور. وأيضا شاهدت فيلم “ما 
وراء المحيـــط” الـــذي أدهشـــني للغاية، 
وهـــو يحكـــي قصـــة تحـــدي التجديف 
األصعب الذي خاضـــه المغامر المصري 
عمـــر ســـمرة برفقـــة العـــب الترايثلـــون 
عمـــر نـــور، لعبـــور مســـافة 3000 ميـــل 
بحـــري فـــي المحيـــط األطلنطـــي مـــن 
ســـان سيباســـتيان دي ال جوميـــرا إلـــى 
اإلنجليـــزي  دوكيـــارد  نيلســـون  مينـــاء 
فـــي أنتيجـــوا، وكان لذلك بعد إنســـاني 
بجانـــب المغامـــرة”، وحضـــرت النـــدوة 

الكبيرة بعدها.
لماذا أنت ُمقلة في السينما أخيًرا؟ «

األفـــام  مـــن  العديـــد  علـــيَّ  تعـــرض 
وشـــخصيا  الســـينمائية،  واألعمـــال 
تغيبـــت عن الســـينما؛ بســـبب أن معظم 
األعمـــال التـــي كانت تعرض ســـطحية 

وغيـــر مناســـبة لشـــخصيتي الخاصـــة، 
النســـائية  الســـينما  اليـــوم  ولألســـف 
ضعيفـــة جدا، فالنســـاء يظهـــرن بأدوار 
معينـــة ثانويـــة ضعيفة وأنا ضـــد ذلك، 
وفي الوقت نفسه نجد قوة في الدراما 
التلفزيونيـــة بقصـــص محوريـــة تـــدور 
حـــول المـــرأة بـــذكاء. خال الســـنوات 
الماضيـــة قدمـــت العديـــد مـــن األدوار 
فـــي  واليـــوم  والمتنوعـــة،  المختلفـــة 
الحقيقة عيني على الكوميديا الهادفة 
وأســـعى إلى تقديم عمل كوميدي رغم 
علمـــي بصعوبـــة األمر؛ ألنه ليس ســـها 
إضحـــاك النـــاس بعكس الدرامـــا، ولكن 

أريد خوض التجربة.
هل أنت ضد البطولة المطلقة أم  «

تنتظرينها اليوم؟

ليســـت لدّي معايير معينة في السينما؛ 
ألنـــي أقـــّدم ما أشـــعر بأنه مناســـب، بل 
أعتمد على الحظ أكثر في اختياراتي؛ 
حـــظ  الجيـــدة  األدوار  أن  أرى  ألنـــي 
ونصيب، وهـــذه األمر شـــكلي جدا في 

حســـاباتي، وكل ما يحدث لنا مكتوب، 
فتقديم عمل ممتاز، ســـواء كنت بطلته 
الـــذي  الســـمي  الكثيـــر  يقـــدم  ال  ال،  أم 
عملت عليه لمدة تجاوزت 10 ســـنوات 
اليوم، إذ قدمـــت أعماال ناجحة وحتى 
األدوار التي سأبحث عنها خال الفترة 
المقبلة ســـتدور في نفـــس اإلطار الذي 
أحبـــه، وهـــو تقديم شـــخصيات مميزة 
ومختلفـــة بمختلـــف األنـــواع الدرامية 
العـــددي  هنـــاك  واليـــوم  والســـينمائية، 
اقدمهـــا  أن  أتمنـــى  التـــي  األدوار  مـــن 
مســـتقبا مثـــل دور - الفتـــاة الشـــعبية 
البســـيطة،  الشـــعبية  األحيـــاء  فـــي 
والتـــي تقدم شـــخصية البنت المصرية 
األصيلـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض 
المنتجيـــن يحصرونني فـــي دور الفتاة 
األرســـتقراطية الغنيـــة ذات العاقـــات 

القوية والرومانسية.
حدثينا عن عملك الجديد مع النجمة  «

هيفاء وهبي؟

أوال تـــم تغييـــر اســـم الفيلـــم مـــن “عقد 
الخواجـــة” إلـــى “أشـــباح أوروبـــا”، وتم 
أخيرا تقديم البوستر الدعائي األول له. 
ومع هيفاء وهبي ينضم كل من الفنان 
والفنـــان  الفيشـــاوي،  أحمـــد  المصـــري 
اللبنانـــي معتصـــم النهار، وهو بالنســـبة 
إلي تجربة ومغامرة جديدة في مجال 
األكشن، وهو من إنتاج محمد الوزيري، 
وإخـــراج محمـــد عبدالرحمـــن حماقي، 

وهـــذه هي أول مرة أقابل فيها 
هيفاء وهبـــي التي أغمرتني 

بحبها وتواضعها وحماسها 
معـــي  والعمـــل  للفيلـــم 

وباقي الفريق.
هل السينما  «

أبعدت أروى 
عن عالم 

األزياء كموديل؟

”موديـــل”؛  كــــ  العمـــل  اعتـــزال  قـــررت 
ألنـــه كان يؤثـــر علـــيَّ بطريقـــة صعبـــة، 
وحصرنـــي في أدوار معينة، واتخذت 
بشـــكل  قـــررت  حينمـــا  القـــرار  هـــذا 
نهائي احتـــراف التمثيل والعمل في 
التلفزيـــون، وال يعني ذلـــك ابتعادي 
الكلـــي عن األزيـــاء والتجميل الذي 

أحب أن أتابعه.
حدثينا أكثر عن عاداتك الخاصة  «

في األزياء والفاشن؟

أحـــاول كل يـــوم أن أحافظ على 
صحتي قـــدر اإلمكان، واالبتعاد 
الدســـم  عالـــي  غـــذاء  أي  عـــن 
بســـبب ارتفـــاع الكولســـترول 
عنـــدي، وعمومـــا أنـــا إنســـانة 
عاداتـــي  فـــي  جـــدا  بســـيطة 
الغذائيـــة، ومـــع ذلـــك ال أمنع 
نفســـي مـــن تنـــاول أي طعام، 

لكـــن أحـــرص على عدم تنـــاول ما 
يضر صحتي ويدمر جسمي.

مهرجان الجونة منصة مهمة للسينما العالمية سيلفي مع “مسافات البالد” ليست لدّي معايير معينة في السينماأحاول كل يوم أن أحافظ على صحتي قدر اإلمكان

أروى جودة: ال تهمني أدوار البطولة وسأختار الكوميديا قريبا
تقــدم مــع النجمة هيفــاء وهبي فيلــم أكشــن... والســينما أبعدتها عــن األزياء

طارق البحار
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المشي 15 دقيقة يمنح العالم 100 مليار دوالر
ربمــا يتعــزز االقتصــاد العالمي بما يصل إلــى 100 مليار دوالر 
ســنويا لــو نجــح أصحــاب العمــل فــي تشــجيع عامليهــم على 
اتباع القواعد اإلرشادية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق 
بممارســة الرياضة. وتوصلت دراســة عن أثر النشــاط البدني 
علــى األداء االقتصــادي أجرتهــا مجموعــة فايتالتــي للتأمين 
الطبي ومركز راند أوروبا لألبحاث إلى أن المشي يوميا لمدة 
ربع ساعة إضافية أو الجري الخفيف مسافة كيلومتر بشكل 
متواصل كل يوم سيعزز اإلنتاجية وسيزيد متوسط األعمار، 

ما يؤدي في النهاية إلى تحسن النمو االقتصادي. 
وقــال أصحــاب الدراســة إن تحســن االقتصــاد ســينجم عــن 
تراجــع معــدل الوفيــات بمعنــى اإلبقــاء علــى عــدد أكبــر مــن 
العمالــة علــى قيــد الحيــاة ومســاهمتهم فــي االقتصــاد لفترة 

أطول وكذلك عن تراجع عدد أيام اإلجازات المرضية. 
الدراســة  إن  أوروبــا  رانــد  مركــز  رئيــس  بونــج  هانــز  وقــال 
ســلطت الضــوء علــى وجــود ”عالقة قويــة بين عــدم الحركة 
وتقلص اإلنتاجية“ وإنها يجب أن تعطي واضعي السياسات 
وأصحاب العمل ”منظورا جديدا عن كيفية تعزيز اإلنتاجية“. 
وتوصي منظمة الصحة بممارســة جميع البالغين 150 دقيقة 
مــن  دقيقــة   75 أو  المتوســطة  التدريبــات  مــن  األقــل  علــى 
التدريبات القوية في األسبوع. ووجدت المنظمة في دراسة 

أنــه إذا مــارس كل العامليــن الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 18 
و64 عاما رياضة المشي لربع ساعة إضافية يوميا فقد يعزز 
ذلــك اإلنتاج االقتصادي العالمــي بنحو 100 مليار دوالر على 

أساس سنوي. 

الروســي  الصحــة  وزيــر  نائــب  أعلــن 
جامعــة  علمــاء  أن  ســاالغاي،  أوليــغ 
أن  اكتشــفوا  الصينيــة  كونــغ  هونــغ 
التدخيــن الســلبي يؤدي إلــى تغيرات 

مرضية في عيون األطفال. 
وأشــار نائــب وزيــر الصحــة الروســي، 
كونــغ  هونــغ  جامعــة  علمــاء  أن  إلــى 
أعمارهــم  طفــل  ألــف   1.4 فحصــوا 
أن  واكتشــفوا،  ســنوات  و8   6 بيــن 
تأثير دخان الســجائر الســلبي يســبب 
ترقيق العنبية )طبقة العين الوســطى 
الوعائية، التي تتألف من طبقة العين 
المشيمة والجسم الهدبي والقزحية(. 
طــردا  يــزداد  الســلبي  التأثيــر  وهــذا 
بزيادة عدد المدخنين في البيت وكم 

مرة يدخنون.
ويقــول “لذلك في المــرة المقبلة، قبل 
اتهام المدرســة واألجهزة اإللكترونية 
لعيــون  الرئيــس  التهديــد  باعتبارهــا 
تدخنــون  هــل  تذكــروا  األطفــال، 

بحضور األطفال”.

دخان السجائر 
يؤذي بصر األطفال

أعلــن رئيــس مجلــس الســيادة االنتقالــي الســوداني، الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح 
البرهــان، مســاء الثالثــاء، أن الصيــن أطلقــت أخيــرا قمــرا اصطناعيا هــو األول على 
اإلطــالق، الــذي تمتلكــه بــالده ويرمــي لتطويــر معارفهــا العســكرية واالقتصاديــة 
والفضائيــة. وقــال البرهــان، خــالل ترّؤســه فــي الخرطــوم اجتماعــا لمجلــس األمــن 
والدفاع، إنه تم “إطالق قمر اصطناعي لألغراض العســكرية واالقتصادية بالشــراكة 
مع إحدى الدول الكبرى”. وأضاف بحسب بيان أصدره الناطق باسم مجلس السيادة 
االنتقالي محمد الفكي ســليمان أن “القمر االصطناعي يهدف إلى تطوير البحث في 
مجال الفضاء وامتالك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة الفضائية 

الكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبالد”.

نجحت شركة مايكروسوفت في إثبات إمكان تخزين البيانات على الزجاج، من خالل 
استعراض تقنية فريدة يمكنها، بعد مزيد من التطوير، حفظ البيانات لمئات بل آلالف 
الســنين. وبرهنــت الشــركة العمالقــة علــى كفــاءة نتاج مشــروعها البحثــي الجديد، من 
خــالل تخزيــن نســخة أصليــة لفيلــم “ســوبرمان” علــى قطعــة زجــاج ال يتجاوز ســمكها 
مليمتريــن وطولهــا 7 ســنتمترات. الرقاقــة الزجاجيــة تمتــاز بأنــه يصعــب تدميرهــا؛ إذ 
صممــت لتحمــل أصعــب الظــروف، وأثبتت كفــاءة كبيرة فــي جميع التجــارب. وتعتمد 
تقنية “مايكروســوفت” الجديدة على اســتعمال أشــعة “ليزر الفيمتو ثانية”، لتشكيل ما 
سمته “مايكروسوفت” بـ “فوكسل”، وهي عبارة عن بيانات مجسمة محفورة بدقة على 

الرقاقة الزجاجية يمكن قراءتها الحقا باستخدام نظام متطور.

إطالق أول قمر اصطناعي سوداني إلى الفضاء

التخزين على الزجاج.. تقنية من “مايكروسوفت”

مهرجان “البحرين أوال” في نسخته الثانية عشرة - 
تصوير رسول الحجيري

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تســبب رهــان بشــأن تنــاول أكبــر عدد 
مــن البيــض المســلوق بكارثــة لرجــل 
منافســة  يســتطيع  أنــه  يعتقــد  كان 

زميله مقابل مبلغ زهيد نسبيا.
فقد دخل رجالن، كانا يقومان بحولة 
في أحد األسواق، في منطقة جونبور 
فــي واليــة أوتــار براديــش بالهند، في 

نقاش بشأن أكل البيض.
اتفــق  والنقــاش،  الجــدل  ولتســوية 
 2000 بقيمــة  رهــان  علــى  الرجــالن 
روبيــة، أي مــا يعــادل 28 دوالر فقــط، 
لمــن يمكنــه أن يــأكل 50 بيضــة فــي 

جلسة واحدة.
يــادا،  الشــرطة إن ســوبهاش  وقالــت 
البالــغ مــن العمــر 42، قــد بــدأ للتو في 
تنــاول بيضته الـ42 عندما انهار وفقد 
الوعــي، ثــم نقل إلى المستشــفى لكنه 

توفي بعد ساعات.

إدارة  أن  كويتــي  أمنــي  مصــدر  ذكــر 
بالغــا  تلقــت  اإللكترونيــة  الجرائــم 
مــن مواطــن بشــأن شــخص مجهــول 
وأكــد  خلســة.  نســاء  تصويــر  اعتــاد 
الشــخص  هــذا  أن  األمنــي  المصــدر 
يقــوم بتصويــر النســاء خلســة خــالل 
تســوقهن بمفردهــن وبصحبــة أبنائهــن 
داخــل األســواق والمجمعــات، ومن ثم 
يقــوم بتركيــب أغان بعضهــا غير الئق، 
ويحمل سخرية في أحيان عدة. وذلك 
“األنبــاء”.  اإللكترونــي  للموقــع  وفقــا 
وقال المصدر “تلقينا إلى جانب البالغ 
مقاطع قام الشــخص بتصويرها وبثها 
على وســائل التواصــل. ولفت المصدر 
األمنــي الكويتــي إلــى أن هنــاك توجها 
لضبط الشــخص ومواجهتــه بالمقاطع 
التــي قــام ببثهــا، مشــيرا إلــى أن هنــاك 
تتعلــق  الشــخص  هــذا  بانتظــار  تهمــة 

بإساءة استخدام الهاتف”.

رهان قاتل مقابل 
مبلغ زهيد.. أكل 42 

بيضة فمات

الكويت... البحث 
عن مجهول يصور 

النساء خلسة
أن  شــاكيرا  الكولومبيــة  النجمــة  أكــدت 
أحبالهــا  لهــا  تعرضــت  التــي  المشــكلة 
صوتهــا  خســارتها  إلــى  وأدت  الصوتيــة 
بشــكل مؤقــت قبــل عاميــن، كانــت “أحلك 

لحظة” في حياتها، وأثرت عليها كثيرا.
شــاكيرا  اضطــرت   2017 نوفمبــر  ففــي 
الفائــزة بـ 3 جوائز “غرامــي” لتأجيل جولة 
“إلــدورادو وورلــد تــور” لمــدة 7 أشــهر بعد 
إصابتهــا بنزف فــي حبلها الصوتي األيمن. 
وقالــت النجمــة البالغــة من العمــر 42 عاما 

بــرس  فرانــس  وكالــة  مــع  مقابلــة  خــالل 
فــي برشــلونة حيــث تعيــش مــع شــريكها 
العــب كــرة القــدم اإلســباني جيــرار بيكيه 
وابنيهما “لقد أثرت عليَّ كثيرا. فقد أصبح 
هنــاك مرحلــة ما قبل المشــكلة ومرحلة ما 

بعدها”.
وأوضحــت “عندما ظهــرت تلك المخاوف، 
عندمــا لــم أكن أعرف ما إذا كنت ســأتمكن 
مــن الغنــاء مرة أخرى، شــعرت بأنها أحلك 

لحظة في حياتي”.

شاكيرا تكشف “أحلك لحظة” بحياتها

الممثلة البريطانية فلورنس بوغ تحضر العرض األول لفيلم “قصة زواج” 
في لوس أنجلوس )أ ف ب( استعادت شاكيرا صوتها بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية وفق نصائح 

األطباء، وتمكنت من إجراء جولتها في العام 2018.

قــررت ســلطات الطيــران في الصين منع طيار من الطيــران مدى الحياة، بعد 
سماحه المرأة بالدخول إلى قمرة القيادة، وتصويرها بالداخل ونشر الصورة 
على مواقع التواصل االجتماعي. وفي الصورة المتداولة تظهر الفتاة جالسة 
في مقعد القبطان وتشير بيدها بعالمة النصر، وهي الصورة التي تم نشرها 
علــى نطــاق واســع علــى موقــع التواصــل االجتماعــي الصينــي “Weibo” فــي 

نهاية األسبوع، وكتبت الراكبة تعليق “شكرا للقائد.. سعيدة جدا”.
ومع انتقاد الصورة المتداولة أصدرت الشركة قرارا بمنع الطيار المسؤول من 
الطيــران. وبحســب موقع إندبندنت وصحيفــة أنكويرر فقد التقطت الصورة 
علــى متــن طائــرة Air Guilin، أثناء الرحلة GT1011 مــن قويلين في منطقة 
قوانجشــي ذاتية الحكم لقومية تشــوانج، إلى يانجتشو بمقاطعة جيانجسو 
شرق الصين.  وقالت شركة طيران جويلين: إن الطيار انتهك لوائح السالمة 
الجويــة إلدارة الطيــران المدنــي فــي الصين من خالل الســماح لشــخص غير 

مصرح له بالدخول إلى قمرة القيادة.

صورة لفتاة داخل قمرة القيادة 
تحرم طيارا من عمله مدى الحياة

فــي  “رادبــود”  جامعــة  تقــدم 
حــاًل  الهولنديــة  نيميغــن  مدينــة 
يعانــون  الذيــن  ألولئــك  جديــدا 
مــن التحديــات اليوميــة للحيــاة 
بشــأن  القلــق  وكذلــك  الطالبيــة 
المســتقبل، يتمثل في ما يســمى 
ويســتخدم  التطهيــر”.  “قبــر 

المشروع مصطلح “تذكر أنك ستموت” - كشعار له ويقدم لمحة فريدة عما يأتي بعد 
المــوت. و ”قبــر التطهيــر” عبارة عن فتحة في األرض ضمن الحديقة خلف الكنيســة 
الطالبية، وهي مجهزة بســجادة لليوغا ووســادة ضمن الضروريات األساسية لجعل 
النفس مرتاحة. ويمكن حجز تجربة “قبر التطهير” لمدة ال تقل عن 30 دقيقة وحتى 
3 ســاعات، إذ يقــرر الطــالب بأنفســهم كم مــن الوقت يريدون أن تســتمر. ونظرا ألن 
فريــق المشــروع يقــدم تجربــة حقيقيــة للغايــة، وليــس نســخة تطبيقــات مــن القرن 

الحادي والعشرين، فإن الهواتف والكتب محظورة أثناء التجربة.

جامعة تقدم قبرا لطالبها لتجربة “الموت”

النشاط البدني يعزز اإلنتاجية ويزيد متوسط األعمار
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