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المنامة - سوليدرتي البحرين

محفظـــة  أربـــاح  صافـــي  بلـــغ 
“ســـوليدرتي  لـــدى  المســـاهمين 
البحريـــن”، 1.9 مليون دينار خالل 
األشـــهر التســـعة المنتهيـــة في 30 

سبتمبر 2019 مقابل صافي أرباح 
بلغـــت 1.5 مليون دينار عن الفترة 
المماثلة من العام السابق، ما يمثل 

زيادة بنسبة 23 %.

أرباح “سوليدرتي” في 9 أشهر

)10(

تفّضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وبحضور ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، فشمل برعايته الكريمة 
أمس االحتفال الذي أقيم بمركز عيسى 
الثقافـــي لتقديم جائزة عيســـى لخدمة 
اإلنســـانية في دورتهـــا الرابعة )2018 - 
2019(، التي فازت بها مؤسسة “إدهي” 
الخيرية بجمهورية باكستان اإلسالمية 
فـــي مجال الخدمة اإلنســـانية. وتفضل 
صاحـــب الجاللـــة الملك بتقديـــم جائزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية إلـــى فيصل 
عبدالســـتار إدهـــي، نيابة عن مؤسســـة 

“إدهـــي” الخيريـــة بجمهورية باكســـتان 
اإلسالمية الفائزة بالجائزة.

فـــي كلمـــة ســـامية أن  وأكـــد جاللتـــه 
اإلنســـانية  لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة 
ســـائرة بخطـــوات واثقـــة وموفقة منذ 
أن أمرنـــا بتأسيســـها قبل 10 ســـنوات، 
وعلـــى نهـــج يختـــزل ما آمن بـــه والدنا 
الراحـــل )طيـــب هللا ثـــراه( وعمـــل مـــن 
أجله. فهو مـــن تفانى طوال عهده في 
حمـــل لـــواء الســـالم، وعـــرف بمناداته 
بيـــن  وســـعيه لتحقيـــق إخـــاء شـــامل 
ســـمة  النهـــج  بذلـــك  مرســـًخا  البشـــر، 
التسامح اإلنساني والقدرة على البناء 
فـــي كل  البحريـــن  لشـــعب  الحضـــاري 

األوقات والظروف.

األمير الراحل رسخ القدرة على البناء الحضاري لشعب البحرين
جـاللــة المـلــك يمـنــح جـائـزة عيســى لخـدمــة اإلنسـانيــة لـ “إدهــى الخيـريــة” الباكستـانيــة

جاللة الملك لدى رعايته حفل تقديم جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

 المنامة - بنا
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877 عاطــال تؤهلهــم تخصصـاتـهــم للعـمــل فـي الوزارة

“لجنة البحرنة”: 3800 موظف أجنبي في “التربية”

كشـــف النائـــب إبراهيم النفيعـــي رئيس 
لجنـــة التحقيـــق البرلمانيـــة بشـــأن عدم 
قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف 
عـــن  والخـــاص،  العـــام  القطاعيـــن  فـــي 
وجـــود 3800 أجنبـــي يشـــغلون وظائف 
فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم، يجـــب أن 
تقـــوم الـــوزارة بإيجـــاد خطـــة لتوظيـــف 

البحرينيين العاطلين بدال عنهم.
وقـــال النفيعـــي “يوجـــد عـــدد كبيـــر من 
العاطلين من خريجي الجامعات حسب 
 402 بينـــت وجـــود  إذ  آخـــر إحصائيـــة، 
خريـــج عاطـــل عـــن العمل مـــن تخصص 
معلومـــات حاســـوب، و319 عاطـــالً مـــن 
تخصص علم االجتماع، و75 عاطالً في 

تخصـــص علـــم النفـــس، و81 خريًجا من 
بكالوريوس خدمة اجتماعية”.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماًعا بين وزير 
التربيـــة والتعليـــم رئيس مجلـــس أمناء 
جامعـــة البحرين ماجـــد النعيمي، ولجنة 
تحقيق البحرنة؛ بخصوص توجههم في 

تنظيم سوق العمل.

المنامة - بنا

نشـــر البنـــك الدولي تقريـــًرا جديًدا 
ســـنوات  فـــي  التعّلـــم  فقـــر  بشـــأن 

التعليم االبتدائي. 
العربّيـــة،  الـــدول  مســـتوى  وعلـــى 
جاءت البحرين في المرتبة األولى 
بأفضـــل نســـبة تعلـــم، بمـــا يعني أن 
أغلبيـــة األطفـــال )نحـــو 68 %( في 

مـــدارس المملكـــة يتقنـــون القراءة 
أن  التقريـــر  وبّيـــن  كامـــالً.  إتقاًنـــا 
البحرين حققت أفضل النتائج في 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، 
وأن نسبة االنقطاع عن التعليم في 
البحريـــن ال تتجاوز 2 %، وهي من 

أقل النسب بالعالم.

البحرين األولى عربيا
في إتقان “االبتدائي” للقراءة

التنفيـــذي لبورصـــة  الرئيـــس  قـــال 
بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  البحريـــن 
إبراهيـــم آل خليفـــة، إن البورصـــة 
تســـتعد إلطـــالق “ســـوق البحرين” 
كأول  المقبـــل  الشـــهر  االســـتثماري 
سوق من نوعها تستهدف الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

إطالق “البحرين 
االستثماري” 
الشهر المقبل
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مليون دينار
1.9

علي الفردان من المنامة مروة خميس
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تفّضـــل عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وبحضـــور ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، فشـــمل برعايته 
الكريمـــة أمـــس االحتفـــال الذي أقيـــم بمركز 
عيسى الثقافي لتقديم جائزة عيسى لخدمة 
اإلنسانية في دورتها الرابعة )2018 - 2019( 
التـــي فـــازت بهـــا مؤسســـة “إدهـــي” الخيرية 
بجمهورية باكســـتان اإلســـالمية فـــي مجال 

الخدمة اإلنسانية. 
فـــي  كان  الملـــك،  جاللـــة  وصـــول  فلـــدى 
االســـتقبال، نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
رئيـــس مجلـــس أمناء جائزة عيســـى لخدمة 

اإلنسانية.
وفي بداية االحتفال، عزف السالم الملكي.

وبعـــد تـــالوة عطرة من آيـــات الذكر الحكيم، 
تفّضـــل حضـــرة صاحب الجاللـــة حفظه هللا 

بإلقاء الكلمة السامية التالية:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والســـالم على رسول هللا 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا 
الكرام..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
بـــكل اعتـــزاز، نحتفي معكـــم اليـــوم بالنتائج 
الطيبة ألعمال الدورة الرابعة لجائزة عيسى 
لخدمة اإلنســـانية، الســـائرة بخطوات واثقة 
وموفقـــة منذ أن أمرنا بتأسيســـها قبل عشـــر 
سنوات، وعلى نهج يختزل ما آمن به والدنا 
الراحـــل، طيـــب هللا ثـــراه، وعمل مـــن أجله. 
فهـــو من تفانـــى طوال عهده فـــي حمل لواء 
الســـالم، وعـــرف بمناداتـــه وســـعيه لتحقيق 
إخاء شـــامل بين البشر، مرسًخا بذلك النهج، 
ســـمة التسامح اإلنساني والقدرة على البناء 
الحضاري لشـــعب البحرين فـــي كل األوقات 

والظروف. 
ومـــن هذه المســـؤولية الكبيرة التـــي نحملها 
تجاه “قائد وطني عظيم” أنار بفكره وعطاءه 
مســـيرة بالدنـــا، وثبت بعزمـــه أركان نهضتها 
المعاصـــرة، تأتـــي الجائـــزة، بذكراهـــا العطرة 
وتوجهاتهـــا الرحبة، كخير دليل الستكشـــاف 
المنجـــز اإلنســـاني علـــى الســـاحة العالميـــة، 
الذي يعلـــي من قيمة اإلنســـان ويضيف إليه 
أبعـــادا ســـامية، ويجعل من خدمة البشـــرية 
والتضحية في ســـبيل حمايتها واســـتمرارها 

واجبا إنسانيا مقدسا. 
 ويســـرنا، بهذه المناســـبة، أن نهنئ “مؤسسة 
باكســـتان  بجمهوريـــة  الخيريـــة”  إدهـــي 
اإلســـالمية الشـــقيقة، على فوزهـــا بالجائزة، 
وذلـــك نظيـــر خدماتهـــا اإلنســـانية الجليلـــة 
في المجـــاالت الخيرية والطبيـــة واإلغاثية. 
مقدرين، في هذه المناســـبة، الجهود الكبيرة 
الســـتمرار  عليهـــا  القائمـــون  يبذلهـــا  التـــي 
المؤسســـة فـــي حمـــل رســـالتها النبيلـــة وكما 
عبدالســـتار  الراحـــل،  مؤسســـها  لهـــا  تمنـــى 
إدهي، الذي ســـيظل اسمه خالًدا بتضحياته، 
ا للعمل  وســـيبقى عطـــاؤه نموذًجـــا اســـتثنائيًّ

اإلنساني الرفيع. 
ونـــود هنـــا بـــكل تقديـــر وإعجاب، أن نشـــيد 
بجهود كل المؤسسات واألفراد ممن تقدموا 
لنيـــل الجائزة في دورتها الرابعة من مختلف 
بلـــدان العالـــم، وبالـــذات مـــن تميـــز عملهـــم 
ونافـــس على الجائزة حتى مراحل التحكيم 
األخيرة، وهو تحكيم نحرص على أن تتواله 

نخبة من الخبراء واالستشـــاريين الدوليين، 
المعاييـــر  أدق  علـــى  ذلـــك  فـــي  مســـتندين 

العلمية.
والبـــد لنا في هذا المقام مـــن التوقف، بكثير 
مـــن االمتنان، أمام مـــا يقدمه رئيس مجلس 
أمناء الجائزة، ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، مـــن دعـــم الفـــت وإدارة متميزة 
ألعمـــال الجائـــزة منـــذ تأسيســـها، مشـــيدين 
كذلـــك، بـــدوره وإنجازاتـــه المخلصـــة خـــالل 
مســـيرة عملـــه الحافلـــة، وأثنـــاء قربـــه مـــن 

الراحل الكبير.
وفـــي الختام، نكـــّرر تهانينا لمؤسســـة إدهي 
التـــي نتمنـــى لهـــا دوام النجـــاح فـــي تأديـــة 
رســـالتها النبيلة، معربين عن شكرنا الخالص 
للجهـــود الحثيثـــة لمجلـــس األمنـــاء ولجنـــة 
التحكيـــم واألمانـــة العامة، التـــي أثمرت عن 
وصول )جائزة عيســـى لخدمة اإلنسانية( لما 
هي عليه اليوم من مكانة مستحقة، ولتكون 
اســـتذكاًرا دائـــم التوهـــج للمســـيرة المباركة 
لوالد الجميع، صاحب العظمة الشيخ عيسى 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، تغمـــده هللا بواســـع 
رحمتـــه وأســـكنه فســـيح جنانـــه، والســـالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

محمد بن مبارك: المؤسسة 

استحقت بجدارة حمل جائزة 

“األب الحنون”

كمـــا ألقـــى ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  نائـــب  آل خليفـــة 
رئيـــس مجلـــس أمناء جائزة عيســـى لخدمة 

اإلنسانية كلمة قال فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد، نائب القائـــد األعلى، 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه 

هللا 
أصحاب السمو والمعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة
الحضور الكريم..

بالقلـــب  معنـــا،  ســـيبقى  الـــذي  اإلنســـان  إن 
الـــذي  الوالـــد  الخيـــر، هـــو  والذكـــرى وفعـــل 
لروحـــه، فـــي ذكـــرى مولـــده، خصصتـــم يـــا 
صاحـــب الجاللة جائـــزة تليق بمـــا اتصف به 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا مـــن أخـــالق وصفات 

التواضع والعطف. 
جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية، التي كم 
أكـــون مؤتمًنـــا علـــى ترؤســـها  يشـــرفني أن 
بتوجيـــه من جاللتكم حيـــث أصبحت اليوم 
عالمية، لما يســـكن قلب المغفور له بإذن هللا 
األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن سلمان آل 
خليفة طيب هللا ثراه، من مشاعر وخلجات، 
فهو األب الحنون، مواسي المرضى والقريب 
مـــن الضعيف، كريم النفـــس فاعل الخير، كل 
هذه الصفات جعلت منه اإلنسان الذي تخلد 
ـــا يكن أصله،  ذكـــراه جائزة تهتم باإلنســـان أيًّ

ومن أي لون انحدر، وألي بلد انتمى. 
يتـــم ذلك فـــي كل دورة مـــن دورات الجائزة 
الممتـــدة لعاميـــن تجســـيًدا لذكـــراه العطـــرة، 
واســـتذكاًرا لشمائله وسجاياه وكريم صفاته 
اإلنســـانية التـــي ال يمكن أن تنســـى أو تغيب 
عن ذاكرة الذين عاشوا عهده، وتعرفوا على 

شخصه أميًرا وإنساًنا.
إننـــا اليـــوم وفـــي النســـخة الرابعـــة للجائزة، 
أصالـــة عـــن نفســـي وباســـم مجلـــس أمنائها 
ولجنـــة التحكيـــم أعرب عن أصـــدق عبارات 
الشـــكر علـــى تفضـــل جاللتكـــم مـــن جديـــد 
برعايـــة هـــذه الجائـــزة التي يزيـــد حضوركم 
من أهميتها ومعناهـــا، إذ تعكس غنى وعمق 
حـــول  عهدكـــم  يتمحـــور  أن  فـــي  رؤيتكـــم 
“اإلنســـان” وحاجاتـــه، ومن هنـــا تظهر أهمية 
“جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية” والتي ما 
هـــي إال اســـتمرارية واســـتدامة لحكـــم قائد 
ينبض قلبه على وقع خطوات شعبه، القريب 

منه، ومن وجدانه. 
ما أحوجنا اليوم، في مجتمعات العالم حيث 
ومكســـورة  بحضورهـــا  خجولـــة  اإلنســـانية 
بنسيانها، إلى لفتة تعكس ما لمملكة البحرين 
من جذور في احترام اإلنسان، والتآلف الذي 
يجمل حيـــاة وتاريخ مدننـــا ومجتمعاتنا. ما 
أحوجنـــا إلـــى جائـــزة تعيـــد للفرد إنســـانيته، 
وتعمـــل علـــى تشـــجيع عمل الخيـــر وتأصيل 
قيم االنفتاح والتعايش والسالم وهي القيم 

التي تفخر بها مملكة البحرين. 
إن لجنـــة التحكيـــم ومجلس األمنـــاء قاموا، 
للجائـــزة،  األساســـي  النظـــام  علـــى  اعتمـــاًدا 
الدقـــة  التشـــاور والدراســـة وتوخـــي  وبعـــد 
والحيـــاد واإلنصاف، باختيار اســـم يســـتحق 
أن يحمـــل جائـــزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية 
بنســـختها الرابعة، ولم يكن الجميع ليتوصل 
إلى هـــذه النتيجة لوال حرصكـــم ومتابعتكم 
لســـير العمل، بهـــدف أن تأتـــي النتيجة الئقة 
بالجائزة وما تمثله لمملكة البحرين، من مثل 

إنسانية عليا. 

إن قـــرار مجلس أمناء الجائزة وبناء على ما 
توصلـــت إليـــه لجنة التحكيم بفوز مؤسســـة 
بجمهوريـــة  الخيريـــة  ادهـــي  عبدالســـتار 
باكســـتان اإلســـالمية بعد عامين من البحث 
فـــي  والمهنيـــة  والشـــفافية  واالستفســـار 
االختيـــار، يعكس توفر شـــروط االســـتحقاق 
بالمؤسسة المختارة كي تحمل اسم الجائزة 

بنسختها الرابعة. 
إن مؤسســـة عبدالســـتار ادهي هي المشروع 
األجـــدر بالفـــوز بالجائـــزة تقديـــًرا واعتراًفـــا 
وتكريًمـــا لمـــا قدمتـــه وتقدمـــه مـــن خدمات 
وأعمال إنســـانية فـــي كافة أنحاء باكســـتان 
شـــملت إســـعاف المرضى وإغاثة المنكوبين 
وإيـــواء  الضعفـــاء  المحتاجيـــن  ومســـاعدة 
المشردين وتعليم األطفال الفقراء وإنقاذهم 
من الضياع واالنحراف، أكدت كل ذلك زيارة 
ميدانيـــة قامـــت بها األمانـــة العامـــة للجائزة 

وأحد أعضاء لجنة التحكيم الموقرين. 
نبـــارك للمؤسســـة هـــذا الفوز ذاكريـــن بالخير 
عزيمة ومثابرة مؤسسها رحمه هللا ومتمنين 
التوفيـــق للقائميـــن عليهـــا نحـــو المزيـــد مـــن 
أعمـــال الخيـــر والعطـــاء، ونعرب عن الشـــكر 
والتقديـــر لـــكل من الســـيدة جميلـــة محمود، 
والدكتور اشـــوتا سامنتا والدكتور عمر عزت 
سالمة الذين فازت مؤسساتهم بالجائزة في 
دوراتهـــا الثالث الماضية علـــى ما عبروا عنه 
من مشـــاعر وعبـــارات طيبـــة تجـــاه الجائزة 
وإســـهامها فـــي اســـتمرار وزيادة أنشـــطتهم 
وأعمالهـــم اإلنســـانية، مؤكدين الحرص على 
اســـتمرار التواصـــل معهـــم لتطابـــق أعمالهم 
الخيريـــة واإلنســـانية مـــع األهـــداف النبيلـــة 

للجائزة.

وانتهـــز هذه المناســـبة العزيزة علينـــا جميًعا 
ألعـــرب عن بالغ الشـــكر والتقدير للمؤسســـة 
الخيريـــة الملكية لدعمها ومســـاندتها لجائزة 
عيســـى لخدمة اإلنســـانية والتوجه بالشـــكر 
لضيوفنا الكرام لمشاركتهم لنا حفل التكريم.

كمـــا أقـــدم الشـــكر ألعضـــاء مجلـــس أمنـــاء 
الجائـــزة ولجنـــة التحكيـــم واألمانـــة العامة، 
وكل مـــن أســـهم فـــي إنجاح عملنا اإلنســـاني 
النبيل، في ظل توجيهات جاللتكم السديدة 

والموفقة بعون هللا.
للجائـــزة  االســـتمرارية  نتمنـــى  أن  ويبقـــى 
كتـــاب  فـــي  تشـــرق صفحـــة مضيئـــة  التـــي 
تاريخنا المعاصر الذي يولي اإلنســـان أولوية 
ويضـــع مملكـــة البحريـــن فـــي أوائـــل الـــدول 
المنحـــازة لإلنســـانية، بمـــا فيهـــا من مشـــاعر 
وحقـــوق، اســـتجابة لدعـــوة من “عيســـى بن 
ســـلمان “ لعالم أجمل، يعمه الســـالم واإلخاء 

والطمأنينة.
وفقنـــا هللا لمـــا فيه خيـــر اإلنســـانية جمعاء، 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
بعد ذلك، شاهد جاللة الملك والحضور فيلًما 
ا تناول ســـيرة األميـــر الراحل صاحب  وثائقيًّ
الســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة 

طيب هللا ثراه، بعنوان “شعلة ال تنطفئ”.

عبدالستار أدهي: محنة أمه 
جعلته يفّكر بالمرضى المعوزين

ثـــم ألقت آوا ماري كول - ســـيك وهي عضو 
لخدمـــة  عيســـى  لجائـــزة  التحكيـــم  لجنـــة 
اإلنســـانية فـــي دورتهـــا الرابعـــة كلمـــة قالت 

فيها:
صاحـــب الجاللـــة، الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، ملك البحرين
صاحـــب الســـمو الملكـــي، األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة
ولي العهد نائـــب القائد األعلى، النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
أصحاب السعادة

السيدات والسادة
إنـــه لشـــرف كبير أن أتوّجه إليكـــم هذا اليوم 

بكلمتي هذه
صاحب الجاللة.. 

للخدمـــات  عيســـى  الشـــيخ  جائـــزة  تجّســـد 
اإلنســـانية رؤيـــة جاللتكـــم، ومـــا تتحلـــى به 
قيادتكم من قيم إنسانية رفيعة. وأود، نيابة 
عن جميع أعضـــاء لجنة التحكيم، أن أتوّجه 

لجاللتكم بأسمى آيات الشكر والعرفان.
إن مـــا تقومـــون بـــه إلبـــراز وتشـــجيع أفضل 
الخيرييـــن  األشـــخاص  لـــدى  الممارســـات 
الذيـــن يعملـــون كل ما فـــي وســـعهم لتقديم 
المســـاعدة لآلخريـــن، محط تقديـــر كبير في 
عالم يعـــج باألزمـــات اإلنســـانية، والحروب، 
والصراعـــات، والكـــوارث الطبيعيـــة، والفقر، 
وعـــدم المســـاواة، والعديد مـــن االضطرابات 

التي تؤثر في حياة الماليين.
نزاهتهـــا،  الجائـــزة  هـــذه  فـــي  مـــا  وأجمـــل 
السياســـة،  لمزالـــق  وتجنبهـــا  وحياديتهـــا، 
األشـــخاص  تكريـــم  علـــى  وتركيزهـــا 
بتغييـــرات  يقومـــون  الذيـــن  االســـتثنائيين 
إيجابيـــة في مجتمعاتهـــم، وأعتقـــد اعتقاًدا 
والتقديـــر  الدولـــي  االعتـــراف  أن  راســـًخا 
العـــام ال ينبغـــي أن ينصـــرف إال إلـــى النجوم 
والمشـــهورين، بل إلى أولئـــك الذين يقدمون 
تضحيـــات لمســـاعدة المحتاجيـــن من خالل 
أعمال ملموسة ذات أثر كبير على اإلنسانية.

صاحب الجاللة،
التـــي  للثقـــة  امتناننـــا  خالـــص  عـــن  نعـــرب 

المنامة - بنا

شخص  3500 وتــوظــف  ــات  ــرع ــب ــت ال عــلــى  تعتمد  الــمــؤســســة 

جاللة الملك يمنح جائزة عيسى لخدمة اإلنســــــــــانية لـ “إدهــى الخـيـريــة” الـبـاكستـانـيــة
تمييز دون  والـــقـــومـــيـــات  األديــــــان  ــع  جــمــي يــشــمــل  عــمــلــهــا 

جاللة الملك يقيم مأدبة غداء بمناسبة جائزة الخدمة اإلنسانية
أقـــام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في قصـــر القضيبية أمـــس مأدبة 
غـــداء؛ بمناســـبة االحتفـــال الـــذي 
عيســـى  جائـــزة  لتقديـــم  أقيـــم 
دورتهـــا  فـــي  اإلنســـانية  لخدمـــة 

الرابعة )2018 - 2019(.
أفـــراد  كبـــار  المأدبـــة  وحضـــر 
العائلـــة المالكة الكريمـــة، الوزراء، 
وفيصل عبدالســـتار إدهـــي، وهو 
ممثل مؤسســـة “إدهـــي” الخيرية 
بجمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 
الفائـــزة بجائـــزة عيســـى لخدمـــة 
المرافـــق  والوفـــد  اإلنســـانية 
وأعضـــاء مجلـــس أمنـــاء جائـــزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية وعدد 

من المدعوين.

المنامة - بنا

القائمـــة  مرشـــحي  الختيـــار  لنـــا  أوليتموهـــا 
النهائيـــة لهـــذه الجائـــزة اإلنســـانية المرموقة، 
وإنـــه يســـرني اإلعـــالن عـــن منح جائـــزة هذا 

العام إلى مؤسسة عبدالستار إيدهي.
وعبدالســـتار إيدهـــي، الـــذي واجـــه فـــي ســـن 
مبكـــرة المـــرض الذي عانت منـــه والدته، وقد 
ولـــدت لديـــه تجربته فـــي رعايتهـــا رغبة في 
تأسيس جمعية خيرية لمساعدة الفقراء في 
جميع أنحاء العالم، وقد عبر عن ذلك بقوله: 
“دفعتنـــي محنـــة أمي إلى التفكيـــر في أولئك 

الذين يعانون وال يجدون من يساعدهم”
بـــدأ عبدالســـتار إيدهـــي مشـــروعه الخيـــري 
بشـــراء شـــاحنة خفيفة اســـتخدمها كســـيارة 
إســـعاف، وغدت “ســـيارة الفقراء”، التي تنقل 
األشـــخاص المحتاجين إلى أقرب مستشفى. 
وخطـــوة، خطـــوة، أدت جهـــوده إلـــى إنشـــاء 
مؤسسة إيدهي، التي أصبحت أكبر مؤسسة 

رعاية غير ربحية في باكستان.
تعتمد مؤسســـة إيدهي، اعتمـــاًدا كاماًل، على 
المنـــح والتبرعـــات، وتوظف 3500 شـــخص، 
ولديهـــا عشـــرات اآلالف مـــن المتطوعين في 
جميع أنحاء البالد، وتقدم خدمات اإلســـعاف 
والرعايـــة الطبيـــة في المستشـــفيات، ومراكز 
الرعايـــة المجانيـــة، ومراكـــز إعـــادة التأهيـــل، 
والمنـــازل؛ إضافة إلى مـــا تقدمه من خدمات 
في مراكز تبني األطفال، والمراكز التعليمية.

 ويغطي عمل مؤسســـة إيدهي جميع األديان 
والقوميـــات دون تمييز، حتى غدا مؤسســـها 
رمـــًزا للخيـــر فـــي وجـــدان الشـــعب، وأصبـــح 
الناس يسمونه “مالك الرحمة” و”أب الفقراء”.

 ولـــم ينـــس عبدالســـتار إيدهـــي األشـــخاص 
المؤسســـة  فقـــد قدمـــت  الباكســـتان،  خـــارج 
اإلغاثة في أفريقيا، والشرق األوسط، وآسيا، 
وأوروبـــا الشـــرقية، والواليـــات المتحدة، من 
خالل التبرعات بســـيارات اإلســـعاف، وتوفير 
الغذاء، والموارد المالية، والمساعدة المباشرة 

لالجئين ولضحايا األعاصير والفيضانات.
كان عبدالستار إيدهي بطل الفقراء ومغيثهم 
فـــي الباكســـتان، وفـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
وأحبـــه كل مـــن عرفـــه مـــن جميـــع الطبقـــات 

والشـــرائح االجتماعية، وقد أقيمت له جنازة 
رســـمية مهيبـــة، وتم إعـــالن الحـــداد الوطني 

في الباكستان إثر وفاته. 
الرحمة لروحه الطاهرة والسالم.

وتواصـــل زوجتـــه وأبنائه، الذين كانـــوا دائًما 
إلى جانبه، رسالته اإلنسانية من بعده. 

صاحب الجاللة..
وقبل ختـــام كلمتي هذه، أتوّجه بالشـــكر إلى 
ســـمو نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، رئيس 
مجلـــس أمنـــاء الجائـــزة وأعضـــاء المجلـــس 
واألميـــن العـــام الذيـــن جعلـــوا عملنـــا مثمـــًرا 
وإقامتنـــا في هـــذا البلد الطيـــب إقامة رائعة. 

مع أسمى آيات الشكر واالحترام والتقدير.
بعـــد ذلـــك، تـــم عـــرض فيلـــم وثائقـــي خـــاص 
الفائـــزة بجائـــزة عيســـى لخدمـــة  بمنجـــزات 
اإلنسانية )مؤسسة إدهي الخيرية بجمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية – عزيمـــة رجـــل( والذي 
تناول أعمالها وأنشطتها الخيرية واإلنسانية، 
حيـــث تعـــد أكبر مؤسســـة خيرية باكســـتانية 
معروفـــة علـــى النطـــاق العالمـــي فـــي مجـــال 
الخدمة اإلنســـانية، ويغطي عملها كل البشـــر 
مـــن جميع الملـــل واألديان والجنســـيات دون 

الخيريـــة  األعمـــال  رجـــل  وأسســـها  تفريـــق، 
المعـــروف الراحـــل عبدالســـتار إدهـــي، وهـــو 
وزاهـــد  اجتماعـــي  وناشـــط  خيـــر  فاعـــل 
باكســـتاني معـــروف بـ “أبـــو الفقـــراء”و ”مالك 
الرحمـــة”، حيـــث كـــرس حياته لخدمة البشـــر 

األكثر فقًرا. 

فيصل عبدالستار: نشكر جاللة 

الملك وحصولنا عليها شرف لنا 

ولشعب باكستان

بعدهـــا تفضل صاحب الجاللة الملك بتقديم 
جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية إلى فيصل 
عبدالستار إدهي، نيابة عن مؤسسة “إدهي” 
اإلســـالمية  باكســـتان  بجمهوريـــة  الخيريـــة 

الفائزة بالجائزة.
 ثـــم ألقـــى فيصـــل عبدالســـتار إدهـــي كلمـــة 
بجمهوريـــة  الخيريـــة  “إدهـــي”  مؤسســـة 

باكستان اإلسالمية كلمة جاء فيها:
صاحـــب الجاللـــة، الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، ملك البحرين
صاحـــب الســـمو الملكـــي، األميـــر ســـلمان بن 

حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد ونائـــب القائـــد 
األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ولجنـــة  األمنـــاء  مجلـــس  أعضـــاء  الســـادة 

التحكيم، السيدات والسادة..
إنـــه لشـــرف عظيم أن أكـــون هنـــا بينكم في 
البحريـــن الســـتالم جائـــزة عيســـى  مملكـــة 
لخدمـــة اإلنســـانية. شـــكًرا لكـــم جميًعا على 

كرمكم وحسن استقبالكم وضيافتكم.
يســـعدني أيًضـــا أن أمّثـــل مؤسســـة ايدهـــي 
علـــى  بالحصـــول  تشـــرفت  التـــي   ،)Edhi(
جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية في دورتها 
الرابعة. هذه الجائزة المرموقة التي أسست 
لتخليد ذكرى أمير البحرين الراحل، الشـــيخ 
عيســـى بن سلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه 
كمســـاهمة مـــن مملكـــة البحريـــن إلـــى العالم 
لتشجيع األعمال والمبادرات اإلنسانية التي 
من الممكن أن تجعل من العالم مكانا أفضل 

للعيش.
مهمتـــه  إيدهـــي،  عبدالســـتار  والـــدي،  بـــدأ 
اإلنســـانية منـــذ أكثـــر مـــن ســـتة عقـــود فـــي 
كراتشـــي باكســـتان عبر بناء عيادة طبية ثم 
أضاف ســـيارة إســـعاف، ثم توسع في جميع 

المتمثلـــة فـــي  الرعايـــة واإلغاثـــة  مجـــاالت 
توفير خدمة اإلسعاف، والمالجئ، واألكفان 
والقبور، وتبني األطفال، وخدمة البحث عن 
األشـــخاص المفقودين، ومدارس التمريض. 
وذلـــك ليس في باكســـتان فقـــط، بل في كل 
المناطـــق التي تعرضت لكوارث طبيعية في 

العالم.
وهـــذه الجائـــزة التـــي تحمـــل اســـم األميـــر 
الراحل رحمه هللا ســـتخلد اســـمه في قلوب 

وذاكرة أولئك المستفيدين منها.
مـــن كلماتـــه حـــول  أقتبـــس  أن  ويســـعدني 
وهـــي:  شـــخص،  ألي  النجـــاح  مفاتيـــح 
االنضبـــاط والبســـاطة وقـــول الحقيقة دائما 

والعمل بجد.
أمضى حياته في خدمة البشرية حول العالم 
عامـــل بهذه الركائز؛ ناشـــًرا للســـالم، فوحده 
الســـالم يجلب الوئام بيـــن دول العالم. وفي 
الختـــام، أود أن أعرب عن شـــكري وتقديري 
ألعضـــاء مجلس األمنـــاء وهيئـــة المحلفين 
واألمانـــة العامـــة علـــى جهودهـــم المبذولـــة 
وأعمالهـــم الخيـــرة. بالنيابـــة عـــن مؤسســـة 
ايدهـــي، أود أنـــا وعائلتي أن نتقدم بالشـــكر 

لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وجائـــزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية، 
التـــي تشـــرف عبدالســـتار ايدهـــي وشـــعب 
باكســـتان بالحصول عليها. شكًرا لكم جميًعا 
مرة أخرى. شـــكًرا لمملكة البحرين والســـالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
وفـــي ختـــام الحفل، غـــادر صاحـــب الجاللة 
العاهـــل موّدًعـــا بمـــا اســـتقبل به مـــن حفاوة 

وترحيب.
حضـــر االحتفـــال كبار أفـــراد العائلـــة المالكة 
الكريمة ورئيســـا مجلســـي النواب والشورى 
بمجلســـي  اللجـــان  ورؤســـاء  والـــوزراء 
مجلـــس  وأعضـــاء  والشـــورى  النـــواب 
اإلنســـانية  لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة  أمنـــاء 
والمحافظـــون وكبـــار ضبـــاط قـــوة الدفـــاع 
ووزارة الداخلية والحـــرس الوطني ورجال 
الجامعـــات  ورؤســـاء  الدبلوماســـي  الســـلك 
ورجـــال  الخيريـــة  الجمعيـــات  ورؤســـاء 
األعمـــال والصحافـــة واإلعـــالم وعـــدد مـــن 
ممثلي مؤسســـة “إدهي” الخيرية بجمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية الفائـــز بجائزة عيســـى 

لخدمة اإلنسانية وعدد من المدعوين.

العاهل يشيد بجهود كل المؤسسات 
واألفراد ممن تقدموا لنيل الجائزة في 

دورتها الرابعة

الجائزة بذكراها العطرة خير دليل 
الستكشاف المنجز اإلنساني على 

الساحة العالمية



تفّضل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة 
بــن أحمــد آل خليفة فشــمل برعايتــه الكريمة حفل منــح نوط التميز 
لعــدد مــن كبــار ضبــاط قوة دفــاع البحرين صبــاح أمس فــي القيادة 
العامة، وذلك بحضور وزير شــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن 

حسن النعيمي.

الحفـــل  مراســـم  وجـــرت   
بتفضل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين، بتســـليم نوط التميز 
للفريـــق الركن ذيـــاب بن صقر 
النعيمـــي رئيس هيئة األركان، 
وســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
مستشـــار األمـــن الوطني قائد 
الحرس الملكي، وسمو المقدم 
الركـــن الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة قائد قـــوة الحرس 
والعميـــد  الخاصـــة،  الملكـــي 
الركـــن محمـــد عبداللطيف بن 
جالل مديـــر االتحاد الرياضي 
الركـــن  والمقـــدم  العســـكري، 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  مهنـــدس 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
رئيس االتحاد البحريني لكرة 

القدم.
 ونقل القائـــد العام لقوة دفاع 
وتقديـــر  تحيـــات  البحريـــن 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
المكرميـــن،  للضبـــاط  خليفـــة 
وهنأهم بهذا التكريم مشـــيًدا 
بمـــا يبذلونه من عمـــل دؤوب 
مثمـــر وبـــروح معنويـــة عالية 
في خدمة قوة دفاع البحرين، 
التوفيـــق  دوام  لهـــم  متمّنًيـــا 
والســـداد لما يـــوكل إليهم من 

مهام فـــي حياتهم العســـكرية 
لخدمة مملكتنا الغالية.

 وأكـــد القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن علـــى أن قـــوة دفاع 
البحريـــن حققـــت العديـــد من 
فـــي  المشـــرفة  اإلنجـــازات 
جميـــع المجاالت وعلـــى كافة 
األصعدة وتسير بخطى ثابتة 
وعزيمة قوية نحو المزيد من 
التقـــدم واالزدهـــار في شـــتى 
المحافل والميادين تحت ظل 
الرعاية الكبيـــرة والتوجيهات 
السديدة من قبل جاللة عاهل 
البـــالد القائـــد األعلى، مشـــيًرا 
الحثيثـــة  الجهـــود  أن  إلـــى 
والمخلصـــة التـــي تبـــذل مـــن 
قبل رجال قوة دفاع البحرين 

بـــكل عزيمـــة وإصـــرار كان لها 
أكبر األثر في تحقيق مستوى 
إليـــه  يشـــار  متميـــز  عســـكري 

ا  ا ودوليًّ ا وإقليميًّ بالبنان محليًّ
مـــن حيـــث الكفـــاءة والتطور 
األهـــداف  إلـــى  للوصـــول 

المنشودة.
حضـــر الحفـــل اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد آل 

خليفـــة وكيـــل وزارة الدفـــاع، 
وعـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قوة 

دفاع البحرين.

تعديل بعض أحكام قرار إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي

صدر عن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، قرار رقم )25( لســنة 2019 بتعديل بعض أحكام 
القرار رقم )50( لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي.

 ونصـــت المادة األولى من القرار على أن 
يســـتبدل بنص المادة )األولى( من القرار 
رقم )50( لســـنة 2015 بإنشـــاء وتشـــكيل 
الطيـــف  وتنســـيق  اســـتراتيجية  لجنـــة 

الترددي، النص اآلتي:
تنشـــأ لجنـــة تســـمى )لجنة اســـتراتيجية 
ويشـــار  التـــرددي(  الطيـــف  وتنســـيق 

إليهـــا فـــي هـــذا القـــرار بكلمـــة )اللجنـــة(، 
وتشكل برئاســـة الرئيس التنفيذي لهيئة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 

وعضوية ممثلين عن الجهات اآلتية:
-1 ممثال عن إدارة التراخيص الالسلكية 
والتـــرددات والرقابـــة بهيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.

-2 ممثـــال عـــن إدارة االتصـــاالت - وزارة 
المواصالت واالتصاالت.

-3 ممثـــال عن شـــئون الموانـــئ والمالحة 
البحرية - وزارة المواصالت واالتصاالت.

4 - ممثـــال عن شـــئون الطيـــران المدني - 
وزارة المواصالت واالتصاالت.

5 - ممثال عن هيئة تنظيم االتصاالت.

6 - ممثال عن جهاز األمن الوطني.
7 - ممثال عن قوة دفاع البحرين.

8 - ممثال عن وزارة الداخلية.
9 - ممثال عن الحرس الوطني.

10 - ممثال عن وزارة شئون اإلعالم.
11 - ممثـــال عـــن الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 

الفضاء.
 وعلى كل جهة من الجهات المشـــار إليها 
تحديـــد مـــن يمثلها في عضويـــة اللجنة، 
علـــى أال يقل مســـتوى التمثيـــل لعضوية 

اللجنة عن درجة مدير إدارة.

 وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة انـــه يضـــاف 
إلـــى المـــادة الثالثة مـــن القـــرار رقم )50( 
لجنـــة  وتشـــكيل  بإنشـــاء   2015 لســـنة 
اســـتراتيجية وتنســـيق الطيف الترددي، 

بند جديد برقم )7(، نصه اآلتي:
االجتماعـــات  فـــي  “المشـــاركة   7-
والمؤتمـــرات الدولية والعالميـــة المعنية 
بالطيـــف التـــرددي، وذلـــك بعد التنســـيق 
والمتابعة مع الجهات المعنية في ذلك”.

علـــى  أن  الثالثـــة،  المـــادة  فـــي  وجـــاء   
الجهـــات المختصـــة تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 

القـــرار، ويعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، 
وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

صــــــــــــــــــــادر عــــــــــــن ســــــــمــــــــو رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء
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ـــاط ـــار الضب ـــن كب ـــدد م ـــز لع ـــوط التمي ـــح ن ـــام يمن ـــد الع القائ

الرفاع - قوة دفاع البحرين

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

الـــوزراء  رئيـــس  عـــن  صـــدر 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
 )24( ال خليفـــة، قـــرار رقـــم 
لســـنة 2019 باعتماد التقرير 
الســـنوي لهيئة جودة التعليم 

والتدريب للعام 2019. 
 وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى 
من القرار أنـــه يعتمد التقرير 
الســـنوي لهيئة جودة التعليم 
 ،2019 للعـــام  والتدريـــب 
وينشـــر وفـــق نظـــام مراحل 
المراجعـــات  تقاريـــر  إصـــدار 
واالمتحانـــات الوطنية لهيئة 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة 
 )49( رقـــم  بالقـــرار  الصـــادر 

لسنة 2009.
ونصـــت المـــادة الثانيـــة على 
فـــي  القـــرار  هـــذا  ينشـــر  أن 
الجريـــدة الرســـمية، ويعمـــل 
بـــه من اليـــوم التالـــي لتاريخ 

نشره.

صدور قرار باعتماد 
التقرير السنوي 

لـ “جودة التعليم”
سمو ولي العهد: أواصر تاريخية وثيقة تجمع البحرين والكويت
ــات ــاق ــع ــمــشــتــركــة وفــتــح مـــجـــاالت أرحــــب لــتــوطــيــد ال ــز الـــروابـــط ال ــزي ــع ت

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
عمق العالقات األخوية التي تجمع 
مملكـــة البحريـــن ودولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة ومـــا يربطهـــا مـــن أواصر 
التعـــاون  مـــن  وثيقـــة  تاريخيـــة 
والتنســـيق المشـــترك التـــي عززتها 
المنجـــزات المتحققة فـــي مختلف 
األصعـــدة بيـــن البلدين والشـــعبين 
الشقيقين بما يتماشى مع تطلعات 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة وأخيه 
صبـــاح  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح أمير دولة 

الكويت الشقيقة.
 جاء ذلك، لدى لقاء سموه بحضور 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 

ســـعادة  أمـــس،  القضيبيـــة  بقصـــر 
الشـــيخ ثامر جابر األحمـــد الصباح 
ســـفير دولة الكويت الشـــقيقة لدى 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بمناســـبة 
تعيينه ســـفيًرا لبالده فـــي المملكة، 

بالســـفير  ســـموه  رّحـــب  حيـــث 
الكويتي الجديد متمّنًيا له التوفيق 
فـــي أداء مهامـــه الدبلوماســـية بما 
يسهم في تعزيز الروابط المشتركة 
لتوطيـــد  أرحـــب  مجـــاالت  وفتـــح 

العالقـــات بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى 
البلدين والشعبين الشقيقين.

 من جانبه، أعرب الشيخ ثامر جابر 
األحمد الصباح عن شكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 

نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء لما يبديه 
ســـموه من حرص واهتمام لتطوير 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 

والشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد لدى استقباله السفير الكويتي لدى المملكة

قـــــــــوة دفــــــــــــاع الـــــبـــــحـــــريـــــن تــــــحــــــرز إنـــــــــجـــــــــازات مـــشـــرفـــة
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بريق “مجوهرات آسيا”
يلفت األنظــار فــي معــرض الجواهــر العربيـــة 2019

يســر “مجوهــرات آســيا”، إحــدى أشــهر شــركات المجوهــرات والســاعات الفاخــرة فــي 
البحريــن، أن تقــدم مجموعة واســعة من المجوهرات الفاخرة والســاعات الراقية التي 
ينتجهــا عــدد من أشــهر شــركات تصميم المجوهرات والســاعات في العالــم في جناحها 

في معرض الجواهر العربية.

من  مذهلة  تشكيلة  جناحها  في  آسيا  مجوهرات  ستعرض  المعرض،  فخالل 
المجموعات الحصرية ألفخم المجوهرات؛ لتمنح عشاق المجوهرات الراقية 

فرصه ممتازة للحصول على قطع فريدة من نوعها.
أحدث  الكتشاف  المدعوين  الفاخرة  الساعات  محبي  بجميع  الجناح  يرحب 
العصرية  والقطع  بالجودة  المهتمين  للعمالء  المقدمة  الساعات  مجموعات 
مثل  السويسرية  الساعات  صناعة  في  للمتخصصين  الفردية  األقسام  ضمن 
دار أوديمار بيغيه وIWC Schaffhausen وأوليس ناردين. كما سيتم عرض 

مجموعة لشركة Officine Panerai اإليطالية الفاخرة لصناعة الساعات.
سُتعرض  حيث  الــفــاخــرة،  الــمــجــوهــرات  وعــشــاق  محبي  الجناح  وسيجذب 
ابتكارات وأفضل تصاميم العديد من دور المجوهرات العالمية البارز من بينها 
المرموقة للمجوهرات، ودار جيرارد للمجوهرات،  البريطانية  شركة فابرجيه 
فابرجيه  المشاهير. وستقدم  من  للعديد  المفضل  المصمم  وبستر،  وستيفين 
مجموعة Imperial وستكشف جيرارد عن أحدث تصاميم مجموعتها الخالدة، 

بوتشيالتي  مثل  اإليطالية  المجوهرات  دور  وتضيف   .Wings Embrace
ومارينا بي )مارينا بولغاري(، بالمييرو، وبوميالتو، وجاسبري وباسكوال بروني 
وباوال بيوفان وكريفيلي وبيتشيوتي، لمساتها الفنية في المعرض. وتحتفل 
محدودة   Opera مجموعة  إطــالق  على  عام   100 مــرور  بذكرى  بوتشيالتي 

اإلصدار.
وسيستعرض اثنان من مصممي المجوهرات الباريسيين، ميسيكا وريبوسي، 

تصاميمهما الفرنسية الراقية خالل المعرض.

المعرض،  في  المشاركة  العالمية  األســمــاء  إلــى  الفخامة  من  مزيد  وإلضــافــة 
ستعرض مجوهرات آسيا تصاميم بوتاني الصينية وهانز دي كريغر األلمانية، 
موساييف  وهــم  األوســط  الشرق  في  المجوهرات  مصممي  أبــرز  جانب  إلــى 

وجورج حكيم ويبريم وأنطوان حكيم.

ويسر مجوهرات آسيا أن تعلن عن تقديم أحدث مجموعات عالمتها التجارية 
الخاصة “MJ” للمصممة ميان جعفر؛ لتكتمل بها مجموعة العالمات التجارية 
استلهمت  العربية.  الجواهر  معرض  خــالل  ستعرض  التي  الرفيعة  العالمية 
مجموعة ميان جعفر، المستوحاة من جمال الحياة البسيطة، من الشغف بخلق 
الجمال باستخدام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة. وستعرض مجوهرات 

للباحثين  األلماس واألعراس  الخاصة من مجوهرات  أسيا كذلك مجموعتها 
عن القطع االستثنائية لهذا اليوم المميز.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجوهرات آسيا محمد جعفر 
بعد أن ذاع  بعد عام،  العربية ترسيخ مكانته عاًما  الجواهر  “يواصل معرض 
صيته بين أهم معارض المجوهرات في العالم، إذ إنه حاز على ثقة المشترين؛ 
نظًرا ألنه يجمع األفضل تحت سقف واحد. ويسعدنا أن نقدم مجدًدا تشكيالت 
الحصرية في معرض  التجارية  العالمات  الرائعة من أفضل  مجوهرات آسيا 

الجواهر العربية لهذا العام”.

وللزوار الراغبين في اقتناء المجوهرات وساعات المعصم الجميلة واألنيقة، 
الثمن لمجوهرات  المعقولة  المتعددة  يمكنهم زيارة جناح العالمات التجارية 
“ايجنر”،  والمثيرة مثل  الجذابة  المجوهرات  الذي يضم مجموعات من  آسيا 
”سيروتي”، ”دلما”، ”ديلبانا”، ”اسكادا”، ”فندي”، ”غوتشي”، ”فيرجامو”، ”ريموند 

ويل”، ”سانت أونوريه” و”فرساتشي” وغيرها.
 

1 لمعرض الجواهر العربية، الذي يعد  القاعة  يقع جناح مجوهرات آسيا في 
المعرض  ويقام  األوســط.  الشرق  في  والساعات  للمجوهرات  األول  المعرض 

من 19 حتى 23 نوفمبر 2019 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

Faberge

Yeprem “MJ” للمصممة ميان جعفر - الربيع Buccellati

GarrardIWC SchaffhausenAudemars Piguet

مجوهرات آسيا تقدم مجموعات حصرية ألشهر وأعرق دور المجوهرات ومصممي الساعات في العالم طوال األيام الخمسة للمعرض المتألق في شهر نوفمبر
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وّقـــع معهـــد البحريـــن للتدريب، عقد 
تتضمـــن  “ألبـــا”،  مـــع شـــركة  شـــراكة 
وتوفيـــر  بتصميـــم  المعهـــد  قيـــام 
برامـــج تدريبيـــة لموظفـــي الشـــركة، 
تتماشى مع احتياجاتها في مجاالت 
والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة  الهندســـة 
االتفاقيـــة  ووقـــع  واإللكترونيـــة.   
كل مـــن المديـــر العـــام للمعهد ســـماح 
التنفيـــذي  والرئيـــس  العجـــاوي، 
باإلنابـــة لشـــركة “ألبـــا” علـــي البقالي. 
وبهـــذه المناســـبة، أعربـــت العجـــاوي 
عن ســـعادتها بتوقيع هذه االتفاقية، 
مؤكـــدة أنه تجديد وامتداد لشـــراكة 
قديمـــة لطالمـــا ربطـــت بيـــن المعهـــد 
و”ألبا”، وهي عالقة يحرص الطرفان 
على تطويرها عبر البرامج التدريبية 
المتطورة المصممة لتطوير موظفي 

الشركة في المجاالت ذات الصلة. 
 وفـــي الســـياق نفســـه، عّبـــر البقالـــي 
عـــن اعتـــزازه باســـتمرار التعـــاون مع 
معهـــد البحرين للتدريب، الذي يعتبر 
واحًدا من المعاهد التدريبية الرائدة 
فـــي البحرين، موضًحا أنه في خضم 
استعدادات الشـــركة ألن تصبح أكبر 
مصهـــر لأللمنيـــوم فـــي العالـــم، فإنها 
تسعى لتطوير وتنمية القوى العاملة 
فيهـــا، مـــن خـــالل توفيـــر التدريـــب 
الـــالزم وتعزيـــز مهاراتهـــم، مـــن أجل 
العمـــل بشـــكل أكثـــر كفـــاءة وفاعلية 
وتطويـــر األداء. الجديـــر بالذكـــر أن 
توقيـــع مثـــل هـــذه االتفاقيـــة يأتـــي 
فـــي إطـــار تعزيز عالقاتـــة المعهد مع 
مختلف مؤسســـات وشركات القطاع 

الصناعي.

معهد البحرين للتدريب يعقد شراكة مع “ألبا”

البحرين األولى عربيا في إتقان طلبة االبتدائي القراءة
نشــر البنك الدولي تقريًرا جديًدا بشــأن فقر التعّلم في ســنوات التعليم االبتدائي، ويأتي هذا التقرير في ســياق ســعي المنظمات الدولية الكبرى إلى 

تسليط الضوء على األعداد المتزايدة من األطفال الذين يفتقدون إلى بعض المعارف والمهارات األساسية في بداية مسيرتهم التعليمية. 

 وفـــي التقريـــر، قـــّدم البنـــك الدولـــي مفهوًمـــا 
علـــى  باالعتمـــاد  وذلـــك  التعلـــم،  لفقـــر  جديـــًدا 
بيانات محّدثة تم تطويرها بالتنسيق مع معهد 
اليونســـكو لإلحصـــاء. وبحســـب تعريـــف البنك 
الدولـــي، يعني فقـــر التعلم عدم قـــدرة األطفال 
الذين يبلغون ســـن العاشـــرة )الســـنة الرابعة من 
التعليـــم االبتدائـــي( علـــى قـــراءة نـــص بســـيط 
وفهمـــه. ويتبع خبراء البنـــك الدولي في قياس 
 )Learning Poverty Index( مؤشـــر فقر التعلم
على مؤشرين فرعيين اثنين يرتبطان بالتعليم 
والتعلـــم، حيـــث يقومـــون أوالً بتحديـــد نســـبة 
األطفـــال الذيـــن لـــم يحققـــوا الحـــد األدنـــى من 
إتقـــان القراءة، كما تم قياســـه بنـــاًء على بعض 
االختبـــارات الدوليـــة ذات الدقـــة العاليـــة، ثـــّم 
بعدها يتم تعديل النســـبة المشـــار إليها آنفا من 

خالل احتســـاب نســـبة األطفال المتسربين من 
التعليم بشـــكل مبّكر والذين ُيفترض أنهم أيًضا 

ال يتقنون القراءة.
 وعلى مســـتوى الدول العربّية، جاءت البحرين 
فـــي المرتبـــة األولـــى بأفضـــل نســـبة تعلـــم، بمـــا 
يعنـــي أن أغلبيـــة األطفـــال )حوالـــي 68 %( في 
مدارس المملكة يتقنـــون القراءة وفًقا للمعايير 
الدولية المعمول بهـــا إتقاًنا كامالً. وبّين التقرير 
أن النتائـــج التي حققتها مملكـــة البحرين تعتبر 
األفضـــل في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، كما كشـــف التقرير أن نســـبة االنقطاع 
عـــن التعليم في البحرين ال تتجاوز 2 %، وهي 

من أقل النسب في المنطقة والعالم.
 وفي هذا السياق، يرى خبراء البنك الدولي أن 
المهمة األولى للمدرسة تتمثل في ضمان إتقان 

األطفـــال للقـــراءة، حيـــث تفتـــح هـــذه المهـــارة 
األبـــواب واســـعة أمـــام الطفـــل ليتعلـــم وليطّور 
العلـــوم  فـــي  وبخاصـــة  فأكثـــر،  أكثـــر  معارفـــه 

والرياضيات واللغات األجنبية.
 وبحســـب البيانات الـــواردة في التقرير الجديد 
ُتعتبـــر  البحريـــن  فـــإن مملكـــة  الدولـــي،  للبنـــك 
مـــن دول العالـــم التـــي حققـــت تقدًما بـــارًزا في 
تمكيـــن أغلبية األطفال من القدرة على القراءة 
فـــي ســـنوات التعليم االبتدائـــي وفًقـــا للمعايير 
الدولية، وما يعنيه ذلك من تقدم هام في تنفيذ 
مـــا تضّمنـــه الهـــدف الرابع مـــن أهـــداف التنمية 

المستدامة للعام 2030.  
 وتجدر اإلشـــارة إلى أن وزارة التربية والتعليم 
مـــن  العديـــد  األخيـــرة  الســـنوات  فـــي  نفـــذت 
المبادرات والمشاريع لتطوير تعليم القراءة في 

مدارس المملكة، وبخاصة في ســـنوات التعليم 
االبتدائي، حيث تم تنفيذ مشروع استراتيجية 
القرائية باللغتين العربية واإلنجليزية، والتركيز 
في توفيـــر أكبر قدر ممكن من الفرص لألطفال 
لتمكينهـــم مـــن القـــراءة بشـــكل مكّثـــف ومنـــذ 
ســـن مبكـــرة، بما فـــي ذلك قـــرار تدريـــس اللغة 

االنجليزية من الصف األول االبتدائي.
 كمـــا قامت الوزارة منذ بداية الســـنة الدراســـية 
2020-2019 بتخصيـــص حصة يوميـــة لتعليم 
القراءة فـــي جميع المـــدارس الحكومية، وذلك 
في إطـــار وعيهـــا بضرورة الســـعي إلـــى تطوير 
هـــذه المهارة وفًقـــا لما تؤكده جميع الدراســـات 
ســـعيها  ســـياق  وفـــي  الصلـــة،  ذات  والبحـــوث 
أيًضـــا إلى تحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة، 
وبخاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم، والذي 
ينـــص في مقاصده الفرعيـــة على أهمية تطوير 

المخرجات التربوية األساسية.

المنامة - بنا

غالف تقرير البنك الدولي بشأن التعليم

“لجنة البحرنة”: 3800 موظف أجنبي في “التربية”
العمل عــن  ــون  ــل ــاط ع حـــاســـوب”  “عــلــوم  ــج  ــري خ  402 الــنــفــيــعــي: 

كشــف النائــب إبراهيــم النفيعــي رئيــس لجنة التحقيــق البرلمانية بشــأن عدم 
قيــام الجهــات المختصة ببحرنــة الوظائف في القطاعين العام والخاص، عن 
وجــود 3800 أجنبــي يشــغلون وظائــف فــي وزارة التربيــة والتعليم يجب أن 

تقوم الوزارة بإيجاد خطة لتوظيف البحرينيين العاطلين بدال عنهم.

وقـــال النفيعي: “يوجد عـــدد كبير من 
الجامعـــات  خريجـــي  مـــن  العاطليـــن 
حســـب آخـــر إحصائيـــة والتـــي بينت 
وجـــود 402 خريـــج عاطل عـــن العمل 
حاســـوب،  معلومـــات  تخصـــص  مـــن 
علـــم  تخصـــص  مـــن  عاطـــالً  و319 
االجتماع، 75 عاطالً في تخصص علم 
النفس، و81 خريًجـــا من بكالوريوس 

خدمة اجتماعية.
وأشـــار إلى أنـــه ســـيعقد اجتماًعا بين 
وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس 

أمناء جامعة البحرين ماجد النعيمي، 
ولجنـــة تحقيـــق البحرنـــة بخصـــوص 
توجههـــم فـــي تنظيـــم ســـوق العمـــل 
وذلك حســـب احتياجات سوق العمل 
البحريني لتشـــبع بعـــض التخصصات 
كتخصـــص  الســـوق  فـــي  الجامعيـــة 

بكالوريوس الحقوق.
وأضـــاف: “وزارة التربيـــة والتعليم لم 
تقـــم بوضـــع خطة في كليـــة المعلمين 
لبعـــض التخصصـــات، فهـــم يدرســـون 
الســـوق”.  بهـــا  متشـــبع  تخصصـــات 

وأوضح أنـــه يوجد عاطلون تخصص 
علـــم االجتماع منذ 9 ســـنوات لم يتم 

توظيفهم. وأشـــار إلى أنـــه من المزمع 
األولويـــة  ومنـــح  التوظيـــف  يتـــم  أن 
للبحريني في كافة الوزارات والهيئات 
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص، ونـــّوه 
بضرورة اســـتيعاب المزيـــد من أفواج 
الباحثيـــن عـــن العمل مـــن المواطنين، 
والعمل الجاد على تحويل التوافقات 
التي أبرمـــت بين الحكومـــة ومجلس 
النـــواب خـــالل مناقشـــة برنامج عمل 
الحكومـــة آلليـــات وخطـــوات فعليـــة، 
بحرنـــة  ملـــف  معالجـــة  فـــي  تســـهم 

الوظائف بصورة جذرية.
النـــواب  مجلـــس  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
وافـــق مؤخـــًرا علـــى طلـــب تقّدمـــت 
بـــه لجنـــة التحقيـــق البرلمانية بشـــأن 
البحرنـــة لتمديـــد عملها لمّدة شـــهرين 

إضافيين.

إبراهيم النفيعي

“تحضيري للرياضيات” موحد لصفوف االبتدائي
دراســتــهــا للطلبة  يــســبــق  لــم  الــمــحــتــويــات  بــعــض  أمــــور:  ــاء  أولـــيـ

المـــدارس  طلبـــة  أمـــور  أوليـــاء  انتقـــد 
االمتحانـــات  ”البـــالد”  عبـــر  االبتدائيـــة 
التحضيريـــة لما قبل امتحانات المنتصف، 
إذ جاءت كما في امتحان مقرر الرياضيات 
موّحـــدة لصفوف المرحلة الثانية لصفوف 

الرابع والخامس والسادس.
وقالـــوا “إن امتحانـــات المنتصـــف جديدة 
علـــى صفـــوف الرابـــع، إذ إن نظـــام الفصل 
المعتمـــد لصفـــوف المرحلة األولـــى يعتمد 
على أســـلوب االختبـــارات الفصلية وليس 
التراكميـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي امتحـــان 
المنتصـــف”. وأوضحـــوا أن تقديـــم مثـــل 
هـــذا االمتحـــان الموّحـــد دون علم مســـبق 
بمـــا يحتويـــه يشـــّكل صدمـــة للطلبـــة وما 
قـــد يترّتـــب عليها من نتيجة عكســـية في 
االمتحانات القادمة. فامتحان الرياضيات 

كان محتواه عبارة عن مواضيع لم يســـبق 
لطلبـــة الصـــف الرابـــع دراســـتها كاألعـــداد 
األوليـــة والعوامل إضافة لضرب الكســـور 
العشـــرية، فهذه الدروس ال تشمل دروس 

المنتصف للصفوف األخرى أيًضا.
وأشـــاروا إلى أن التعميم المنشور من قبل 
وزارة التربيـــة والتعليم جاء تحت عنوان 

امتحانـــات تحضيرية لما قبـــل امتحانات 
الـــدروس  إدراج  دون  مـــن  المنتصـــف 
المطلوبـــة أو طبيعة االمتحـــان التراكمية، 
فـــي تعميمهـــا الصـــادر  الـــوزارة  واكتفـــت 
بإلزاميـــة هـــذه االمتحانـــات دون التنويـــه 

إلى الغرض منها أو فائدتها.
 والجديـــر بالذكر، أن وكيـــل وزارة التربية 

والتعليم محمد مبارك جمعة قد كان أشار 
خـــالل مداخلة له في مجلـــس النواب بأن 
االمتحانات التحضيرية التي استحدثتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم هـــذا العـــام هـــي 
فكـــرة ُتحســـب للـــوزارة وسيســـتفيد منها 
الطلبـــة كاســـتعداد المتحانـــات المنتصف، 
وأن تقديـــم امتحـــان تحضيـــري مقـــارب 
لالمتحـــان الـــذي ســـيدخله الطالب أفضل 
مـــن أن يذهـــب للمعاهـــد التجاريـــة بهدف 
المراجعـــة.  وبّيـــن أن االمتحانـــات هدفها 
التحكـــم فـــي مســـتويات الطـــالب وليـــس 
امتحاًنا يدخل ضمن درجاتهم، مضيًفا أن 
هذه النقطة تحســـب للتعليم في البحرين 
وال تحســـب ضده، مضيًفا أنه ال يوجد أي 
مدرســـة ألغـــت االمتحانـــات، وجـــاء ذلـــك 
بعد تســـاؤل النواب عن فائدة االمتحانات 
التحضيريـــة وهـــل أصبحـــت االمتحانات 

مقياًسا لمستوى الطالب.

أقامـــت جمعية دار كليـــب الخيرية 
االجتماعية حفلها الســـنوي لتكريم 
المتفوقيـــن تحـــت شـــعار “بتفوقي 
أســـمو”، ضمن الفعاليات واألنشطة 
التي تقيمهـــا الجمعية ممثلة بلجنة 
دعم الطالب دعًما ألبناء القرية من 

الطلبة والطالبات.
طالًبـــا   463 الحفـــل  فـــي  وشـــارك 
المراحـــل  جميـــع  مـــن  وطالبـــة 
المرحلـــة  فيهـــا  بمـــا  الدراســـية 
الجامعية وطالب الدراسات العليا، 
وذلـــك بحضـــور جمـــع مـــن وجهـــاء 
القريـــة ورعـــاة الحفـــل والمدعوين 
الغربيـــة  المنطقـــة  جمعيـــات  مـــن 

وأهالي الطالب المتفوقين.
 وقدمت جمعية داركليب الخيرية 
الخاصـــة  جائزتهـــا  االجتماعيـــة 
معـــدل  ألعلـــى  األكاديمـــي  للتميـــز 

تراكمـــي فـــوق 95 % فـــي الصـــف 
الثالـــث الثانـــوي التـــي دأبـــت علـــى 
تقديمهـــا في كل عـــام، حيث كانت 
من نصيب الطالبة أبرار علي محمد 
رمضان بمعـــدل 97.7 %، والطالب 
إبراهيم زكريا الكاظم بمعدل 97.1 

.%
وتضمن برنامـــج الحفل كلمة تالها 
رئيس الجمعية عبدالهادي ســـلطان 
دعـــا فيها الطـــالب والطالبـــات إلى 
والتميـــز  التفـــوق  درب  مواصلـــة 
للحصـــول  المـــدروس  والتخطيـــط 
العلميـــة  المراتـــب  أعالـــي  علـــى 

واالجتماعية.
وعّبـــر مرهـــون عـــن جزيـــل شـــكره 
ألعضـــاء لجنة دعم الطالب على ما 
بذلـــوه من جهـــد في ســـبيل إنجاح 

الحفل.

“خيرية داركليب” تتوج 463 متفوقا

اختيار البحرين ضمن نواب رئيس المؤتمر العام لـ ”اليونسكو”

ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة 
40 للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســـكو(، التي 
تنعقـــد فـــي باريس، بمشـــاركة 193 دولة عضو فـــي المنظمة، وبحضـــور األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة، والمديـــرة العامـــة للمنظمة، وعـــدد من كبـــار الشـــخصيات العالمية 
والـــوزراء وكبـــار المســـؤولين والمختصيـــن والخبراء فـــي مجاالت التربيـــة والعلوم 

والثقافة.
 ويناقـــش المؤتمر العـــام العديد من الموضوعات المهمة علـــى الصعيد الدولي، ومن 
ضمنها استراتيجية اليونسكو 2030-2015، ومدى تحقق أهداف التنمية المستدامة 
ومن بينها الهدف الرابع، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز 
فـــرص التعّلـــم مـــدى الحياة، واإلجـــراءات التـــي اتخذتها الـــدول األعضـــاء لتحقيق 
هذا الهدف، كما ســـتتم مناقشـــة السياســـات العامة للمنظمة من خالل لجان التربية 
والعلوم الطبيعية والعلوم اإلنســـانية واالجتماعية والثقافـــة واالتصال والمعلومات 

واللجنة القانونية والشؤون المالية.
 كما شـــهدت جلســـة االفتتاح انتخاب رئيس المؤتمر العام الجديد للدورة األربعين، 
ونـــواب الرئيس لهـــذه الدورة، ومنهـــم البحرين التي تم انتخابهـــا بإجماع األصوات، 
حيـــث يتولـــى نواب الرئيس من خالل اجتماعاتهم مع رئيس المؤتمر العام مناقشـــة 
النقـــاط والموضوعـــات التـــي سيناقشـــها المؤتمـــر العام علـــى مدار جلســـاته. وألقت 
رئيسة المؤتمر العام للدورة السابقة كلمة وداعية، عّبرت فيها عن اآلمال التي يعّلقها 
المجتمـــع الدولـــي على اليونســـكو، مؤكـــدًة أن الجميع يحتاج إلى اليونســـكو، كما أن 

هذه المنظمة الدولية المهمة تحتاج إلى الجميع لالستمرار في دورها اإلنساني. وأن 
المنظمة على العهد دائًما في خدمة التربية والعلوم والثقافة في سياقها اإلنساني.

وعلى صعيد متصل، حضر وزير التربية والتعليم االجتماع الوزاري الذي ناقش آخر 
تطورات الجهود الدولية لتحقيق الهداف الرابع، مؤكًدا التزام البحرين بالســـير قدًما 
على خطى تحقيق هذا الهدف، مشـــيًرا خالل مداخلته إلى أن البحرين اســـتضافت 
مؤخـــًرا اجتماع وزراء التربية العـــرب بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )ألكســـو(، لمناقشـــة السياســـة التعليمية العربية ضمن منظور تحقيق الهدف 
الرابع، مشيًرا إلى أن المملكة مستمرٌة في دعمها لليونسكو باعتبارها رمًزا لإلنسانية 

في سعيها الدائم لتحقيق أهدافها النبيلة.
كمـــا تطـــرق الوزيـــر إلـــى احتفـــال المملكـــة بمـــرور مائة عـــام علـــى التعليـــم النظامي 

الحكومي، وما ينص عليه قانون التعليم من إلزاميٍة ومجانيٍة في مجال التعليم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي يترأس وفدالبحرين المشارك في المؤتمر العام لليونسكو

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

مروة خميس



ــن ــن بحرينييـ ــة لطفليـ ــة قوقعـ ــاح زراعـ نجـ

عبــرت رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة “المبرة الخليفية” ســمو الشــيخة زين بنت خالد آل خليفة عن ســعادتها بنجــاح عمليتي زراعة 
قوقعــة وإعــادة حاســة الســمع لطفليــن بحرينييــن يبلغــان ســنة واحــدة مــن العمــر، ويعانيــان مــن إعاقة ســمعية منذ الــوالدة. وقام 
بالعمليتين فريق جراحي متخصص في مستشفى الملك حمد الجامعي وتكفل بها صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة 

الذي تديره “المبرة الخليفية”.

وتمنت ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
والعافيـــة،  الصحـــة  دوام  للطفليـــن 
مشـــددة على اســـتمرار صندوق سمو 
الشـــيخة مـــوزة بنت حمد فـــي تفعيل 
دائًمـــا  والعمـــل  المجتمعيـــة  الشـــراكة 

علـــى ترســـيخ القيـــم اإليجابية ودعم 
أفـــراد المجتمـــع وتشـــجيع المبادرات 

اإلنسانية والخيرية.
وأوضحـــت ســـموها فـــي تصريـــح لــــ 
“البـــاد” أن صنـــدوق ســـمو الشـــيخة 

موزة بنت حمد الذي تم إنشـــائه العام 
2011 بتوجيـــه مـــن كريمـــات المغفور 
لهـــا بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو الشـــيخة 
مـــوزة بنت حمد آل خليفة )طيب هللا 
ثراهـــا( يقـــوم بالعديـــد مـــن المبادرات 

التـــي تخـــدم المجتمع بكل شـــرائحه، 
مبينة أن الصندوق يتطلع في خططه 
المشـــاريع  تبنـــي  إلـــى  المســـتقبلية 
تحـــدث  التـــي  الرائـــدة  والمبـــادرات 
تغييرا إيجابيا وملموســـا ســـواء على 

مستوى األفراد أو المجتمع.
وأضافـــت “تأتـــي هـــذه المبـــادرة فـــي 
ظـــل التعـــاون المســـتمر بيـــن )المبـــرة 
الخليفيـــة( ومستشـــفى الملـــك حمـــد 
طبـــي  فريـــق  قـــام  إذ  الجامعـــي، 

برئاســـة رئيـــس واستشـــاري أمـــراض 
األنـــف واألذن والحنجـــرة والجراحـــة 
الريفـــي،  هبـــة  للوجـــه  التجميليـــة 
واألذن  األنـــف  جراحـــة  واستشـــاري 
والحنجـــرة عمـــر صبـــرا، واختصاصي 
في جراحـــة الرأس والعنـــق، والطاقم 
الطبـــي والتمريضي المســـاعد بإجراء 

العمليتين”.
مـــن جانبه، أكد قائد مستشـــفى الملك 
حمد الجامعـــي اللواء طبيب الشـــيخ 

ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة أن 
العملتيـــن تأتيـــان في إطـــار االتفاقية 
التـــي تمت بيـــن المستشـــفى و”المبرة 
الصمـــم  حـــاالت  لعـــاج  الخليفيـــة”، 
للمرضى المستحقين للدعم من خال 
زراعـــة قوقعة صناعية لهم، معربا عن 
شـــكره وتقديـــره للدعـــم الـــذي تقدمه 
ســـمو الشيخة زين بنت خالد، والمبرة 
الخليفيـــة وصنـــدوق ســـمو الشـــيخة 

موزة بن حمد.
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بدور المالكي من المحرق

سمو الشيخة زين بنت خالد: استمرار صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد في الشراكة المجتمعية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

استقبلت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري صباح أمس المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية “اليونيدو” فاتو حديرا بمناسبة زيارتها للمملكة.

 وخـــال اللقـــاء، أكـــدت األنصـــاري حـــرص 
المجلـــس األعلى للمرأة على تعزيز التعاون 
النوعـــي والشـــراكة الفاعلة مـــع “اليونيدو” 
تنميـــة  علـــى  تعمـــل  أمميـــة  كمرجعيـــة 
الطاقات البشرية في مجال ريادة األعمال 
وتوظيـــف عناصـــر االبتـــكار واإلبـــداع بمـــا 
يتفـــق مع التوجهـــات العالميـــة والتطورات 
فـــي  وتحديـــًدا  المتســـارعة  التكنولوجيـــة 
كيفية تحقيـــق التوازن بين الجنســـين في 
القطاعـــات الصناعيـــة، وهـــو مـــا يتفـــق مع 
أولويـــات عمـــل الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض 
المرأة البحرينية في مرحلة العمل الحالية.  

وأوضحت األنصاري في ســـياق اللقاء أهم 
توجهـــات المبـــادرة الوطنيـــة للتـــوازن بين 
الجنســـين في مجال علوم المســـتقبل التي 
البحرينيـــة  المـــرأة  تهـــدف لرفـــع جاهزيـــة 
وتســـريع وصولها إلى الفرص التي يتيحها 
أن  موضحـــة  الرقمـــي،  االقتصـــاد  هـــذا 
المجلـــس األعلى للمـــرأة ســـيعمل بالتعاون 
مع “اليونيدو” كجهة دولية ذات اختصاص 
فـــي تنفيذ عدد من خطـــط وبرامج اإلطار، 
ولتعزيز حضور المرأة البحرينية في الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة.  مـــن جانبهـــا، أشـــادت 
المجلـــس  يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  حيـــدرا 

األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من 
أجـــل دعـــم حضـــور المـــرأة البحرينيـــة في 
مختلـــف القطاعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك قطاع 
الصناعـــة والتكنولوجيـــا، كأحـــد القطاعات 
الواعدة في مجال علوم المســـتقبل، مثمنة 
فـــي هذا الخصوص الشـــراكة مـــع المجلس 
فـــي تنفيذ برامـــج تســـتهدف تعزيز تواجد 
المرأة البحرينيـــة في مجال ريادة األعمال 
مـــع التركيـــز على مدهـــا بالخبـــرات الازمة 
التي تمكنها من الدخول في مجاالت علوم 

هالة األنصاري مستقبلتا  المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”المستقبل المختلفة.

والبرامــج الخطــط  “اليونيــدو” فــي تنفيــذ عــدد مــن  األنصــاري: االســتفادة مــن خبــرة 

وضع سياسات نوعية للريادة في مجال االبتكار واالستثمار الرقمي

المنامة - وزارة اإلسكان

ا بين المجالس البلدية مع )وزارة اإلسكان( برئاسة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  عقدت اللجنة التنسيقية العليا اجتماًعا تنسيقيًّ
عصام خلف، ويأتي هذا االجتماع في إطار ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الخدمية والحكومية والمجالس البلدية خدمة للوطن والمواطنين.

 وحضـــر االجتمـــاع وكيل وزارة اإلســـكان 
الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وكيل 
الوزارة لشـــؤون األشـــغال أحمـــد الخياط، 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ 
محمـــد بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس 
أمانـــة العاصمة، ورؤســـاء كل من مجالس 
مـــن  وعـــدد  والجنوبيـــة  الشـــمالية  بلـــدي 

مسؤولي الوزارتين. 
وأكـــد خلـــف أن هـــذا االجتماع يأتـــي بناًء 
علـــى توجيهـــات رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
علـــى  ســـموه  يحـــرص  التـــي  خليفـــة  آل 

توجيههـــا لكل الجهـــات الخدمية لاطاع 
على احتياجـــات المواطنين من الخدمات 
اللجنـــة  أن  الوزيـــر  وأوضـــح  األساســـية. 
بصـــورة  اجتماعاتهـــا  تعقـــد  التنســـيقية 
مســـتمرة لاطـــاع علـــى ســـير العمـــل في 
مشـــاريع وبرامـــج الجهـــات الخدمية وفًقا 
للجدولـــة الزمنيـــة واألولويـــات التـــي تـــم 

التوافق عليها مع المجالس البلدية. 
وأكد أن التواصل والتعاون بين المجالس 
ســـيكون  المعنيـــة  والـــوزارات  البلديـــة 
ا للوصول إلى الغايـــة التي تحقق  مســـتمرًّ
األهـــداف المنشـــودة مـــن تقديـــم أفضـــل 

فيمـــا  باإلجـــراءات  واإلســـراع  الخدمـــات 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  بالخدمـــات  يتعلـــق 
والمقيمين.   من جهته، أشـــاد وكيل وزارة 
اإلســـكان بـــدور وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراني والقائمين 
عليها وبالشـــراكة مع المجالس البلدية في 
التعـــاون مـــع وزارة اإلســـكان ودعمها في 

تنفيذ المشاريع اإلسكانية.
االجتمـــاع  خـــال  الوكيـــل  واســـتعرض   
المشاريع وبرامج وزارة اإلسكان المدرجة 
للعاميـــن  الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  علـــى 
المشـــاريع  تنـــاول  كمـــا   ،)2020  -  2019(

قيـــد  والمشـــاريع  المنجـــزة  اإلســـكانية 
اإلنشـــاء والتنفيـــذ باإلضافة إلى مشـــاريع 

المدن اإلسكانية الجديدة.
 وأشـــاد الوزير خلف بالتعـــاون والتواصل 
مـــع  اإلســـكان  وزارة  قبـــل  مـــن  المثمـــر 
المجالس البلدية في المشاريع المشتركة، 

مؤكـــًدا أن هـــذا التعـــاون والتواصل يؤدي 
إلـــى تحقيق اإلنجـــاز بما يســـاهم في دفع 

من عملية البناء والتطوير في المملكة. 
 يذكـــر أن اللجنـــة التنســـيقية العليـــا بيـــن 
الخدميـــة  والجهـــات  البلديـــة  المجالـــس 
شكلت بموجب قرار ســـمو رئيس الوزراء 

رقـــم )17( لســـنة 2009 وهـــي تهـــدف إلى 
تحقيـــق المواءمـــة بيـــن خطـــط المجالس 
البلديـــة وبرامج الـــوزارات الخدمية وفًقا 
ألحكام قانون البلديات الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقـــم )35( لســـنة 2001 والئحتـــه 

التنفيذية.

خالل االجتماع

للمواطنيـــن الخدمـــات  أفضـــل  الـــوزراء بتقديـــم  رئيـــس  تنفيـــًذا لتوجيهـــات ســـمو 

“التنسيقيــة العليــا” تجتمــع باإلسكــان و ”البلــدي”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلدياتالجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

استقبل رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشـــد آل خليفة صباح أمس النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس شـــورى المفتين 
لروسيا واإلدارة الدينية لمسلمي روسيا 

االتحادية روشان عباسوف. 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ورّحـــب   
بالضيف، مؤكًدا اعتزازه بعمق العاقات 
الثنائيـــة التـــي تجمـــع المجلـــس األعلى 
شـــورى  بمجلـــس  اإلســـامية  للشـــؤون 
المفتين لروســـيا، والتـــي تأتي في إطار 
ما تشـــهده العاقات الثنائية بين مملكة 
البحرين وروســـيا االتحاديـــة من تطور 
ونماء وازدهـــار بفضل القيادة الحكيمة 

للبلدين الصديقين. 
 وأعرب عباســـوف عن ســـعادته باللقاء، 

مشـــيًرا إلى أن مجلس شـــورى المفتين 
لروســـيا يعتـــّز كثيـــًرا بعاقتـــه الوثيقـــة 
األعلـــى  بالمجلـــس  واالســـتراتيجية 
للشؤون اإلســـامية في البحرين، معّبًرا 
عـــن شـــكره العميق للشـــيخ عبدالرحمن 
بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة علـــى 
دوره فـــي تعزيز العاقـــات الثنائية بين 

الطرفين. 
آخـــر  الجانبـــان  اســـتعرض  كمـــا   
المعـــرض  النطاقـــة  االســـتعدادات 
الروسي للسلع والخدمات الذي ستقيمه 
غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون 
مـــع مجلـــس شـــورى المفتيـــن لروســـيا 

تحت عنوان )ُصنع في روسيا(.

صـــّرح رئيـــس قســـم اإلعـــام وخدمـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  المجتمـــع 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني حافظ 
عبدالغفـــار بأن مجمـــوع الطلبـــات التي 
تلقتها مجموعـــة خدمة المجتمع بإدارة 
االتصال بالوزارة خال الربع الثالث من 

العام الحالي بلغ عددها 1751 طلًبا. 
 ونـــّوه عبدالغفـــار إلى أن عـــدد الطلبات 
التـــي تلقاها قطـــاع الطرق خـــال الربع 
الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري بلـــغ 939 ما 
بيـــن طلب وشـــكوى، في حيـــن بلغ عدد 
الطلبـــات التـــي تلقاهـــا قطـــاع الصـــرف 
الصحـــي خال نفـــس الفتـــرة 203 طلًبا 
وشـــكوى، مشـــيًرا إلى أن شـــهر سبتمبر 
شـــهد أعلـــى معـــدل طلبات بواقـــع 625 

طلًبا، يليه شـــهر أغســـطس بـ 569 طلًبا، 
ثم شهر يوليو بـ 557 طلًبا.

 وبيـــن رئيـــس قســـم اإلعـــام وخدمـــة 
المجتمـــع بأن عدد الباغـــات التي تمت 

معالجتهـــا خـــال الربـــع الثالـــث من عام 
بمعـــدل  أي  باًغـــا   1160 بلغـــت   2019
66.33 % مـــن إجمالـــي العـــدد، مؤكـــًدا 
حرص الـــوزارة علـــى التجـــاوب الفعلي 
والسريع مع تلك الشكاوى والمقترحات 
في فترات قياســـية تنفيـــًذا لتوجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 

الوزراء.
وأوضـــح عبدالغفـــار أن وزارة األشـــغال 
تحـــرص على االهتمـــام بجميع الطلبات 
الواردة لها والرد عليها في وقت قياسي 
حيث بلغ عدد الطلبات والشـــكاوى التي 
تـــم الـــرد عليهـــا فـــي غضـــون 10 أيـــام 
أو أقـــل خـــال الربـــع الثالـــث 490 طلًبا 

وشكوى من إجمالي ما تم استامه.

حافظ عبدالغفار

معالجـــــــــة 1160 بالًغــــــا بمعـــــــــدل 66.33 %الجانبان يبحثان االستعدادات النطالق المعرض الروسي للسلع والخدمات
“األشغال” تتلقى 1751 طلًبا بالربع الثالث من 2019عبدالرحمن بن محمد يستقبل نائب رئيس مجلس المفتين لروسيا
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مروة خميس

مواطنة مصابة بمرض نادر و“العالج بالخارج” ترفض سفرها
أشــهــر  6 تـــســـتـــغـــرق  دواء  طــلــبــيــة  وصـــــــول  انـــتـــظـــار  بـــحـــجـــة 

ناشــد ذوو مواطنة، وزيرة الصحة فائقة الصالح عبر “البالد”، معالجة ابنتهم المصابة 
بمرض نادر يتمثل في ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، ما تسبب في ضعف شديد 
بــأداء الرئتيــن، بعــد أن رفضــت اللجنــة العليــا للعالج في الخــارج ذلك، وأصــرت منذ 6 
أشــهر علــى أن تنتظــر المريضــة الــدواء، على الرغم مــن إصابتها بالمــرض ومضاعفاته 

منذ أكثر من سنة ونصف.

وأشـــاروا “فـــي بـــادئ األمر تم رفـــع الطلب 
الطبيـــة  المســـتندات  بجميـــع  مشـــفوعا 
المطلوبة وتمت الموافقة عليه من الجهات 
الطبيـــة كافـــة التـــي عـــرض عليهـــا الطلـــب 
بـــإدارة مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، غيـــر أن 
قســـم العـــاج في الخـــارج بـــوزارة الصحة 
خالـــف جميع الجهات وذلك برفض الطلب، 
الـــذي  الـــدواء  توفيـــر  علـــى  اإلصـــرار  مـــع 
سيستغرق 6 أشهر لحين وصوله البحرين”.
فـــي  اســـتندت  الصحـــة  وزارة  إن  وقالـــوا 

إلـــى  الخـــارج  فـــي  ابنتهـــم  عـــاج  رفـــض 
مـــن  أفضـــل  للمريضـــة  الـــدواء  توفيـــر  أن 
ســـفرها إلـــى الخارج، وهـــو ما يعتبر ســـببا 
التـــي  االعتياديـــة  الحـــاالت  فـــي  منطقيـــا 
تختلف عـــن حالتها الصحية، إذ إن الطاقم 
الطبـــي قد تقـــدم بطلـــب الدواء من قســـم 
الصيدلية بمجمع الســـلمانية الطبي، ونظرا 
لإلجـــراءات التنظيمية لتوفير الدواء التي 
تتطلب مـــرور الطلب على جهات حكومية 
االســـتيراد  إجـــراءات  إلـــى  إضافـــة  عـــدة 

مـــن الخـــارج، تم تقديـــر مدة ال تقـــل عن 6 
أشـــهر لوصـــول الـــدواء، إال أنـــه ولصعوبـــة 
الحالة الصحية وبقـــاء المريضة في جناح 
العناية المركزة للقلب إلى أن يصل الدواء، 
اتخـــذ الطاقم الطبـــي قـــرارا بتحويلها إلى 
التخصصـــي؛  فيصـــل  الملـــك  مستشـــفى 

لتوافـــر الـــدواء هنـــاك، إضافـــة لإلمكانـــات 
الكبيرة والخبرة الواســـعة فـــي التعامل مع 
حـــاالت مرضيـــة مشـــابهة لها، علـــى اعتبار 
أن هـــذا الخيـــار أفضـــل من انتظـــار الدواء 
مـــدة تتجاوز 6 أشـــهر والمريضة في جناح 

العناية المركزة.

مجمع السلمانية الطبي الطوارئ

المنامة - وزارة الداخلية

ذكــر المديــر العــام لــإدارة العامــة للمباحــث واألدلــة 
الجنائيــة أنــه وبالتعاون مع مديرية شــرطة محافظة 
العاصمــة، تــم القبــض على عــدد من األشــخاص ممن 
ترخيــص،  دون  أمــن”  “حــراس  وظيفــة  يمارســون 
النصــب  تتضمــن  القانــون  خــارج  بأعمــال  والقيــام 
واالحتيال على عدد من األشخاص، منوها إلى تحمل 
المواقــع التــي تعمــل بهــا هــذه العناصــر، المســؤولية 

القانونية لممارساتهم.

وأوضـــح أنه بعـــد تلقي عدد من الباغـــات، وفور تأكيد 
المعلومـــات تم مباشـــرة أعمال البحـــث والتحري، التي 
أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم.

وأشـــار المديـــر العام لـــإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة 
الجنائية إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة، 

وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

 القبض على “حراس أمن” 
يعملون دون ترخيص

تأييد سجن 9 مدانين بإخفاء مطلوبين وإدارة حساب “أحرار دمستان”
قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد معاقبة 8 مستأنفين بعقوبات تتراوح بين الحبس 3 أشهر والسجن 3 سنوات وغرامات 
تصــل إلــى 100 ألــف دينــار، فيمــا رفضت اســتئناف مدان آخر للتقريــر به بعد الميعاد القانوني بـــ4 أيام من انتهاء المدة القانونية لالســتئناف، 
إذ أدين المســتأنفون التســعة بإدارة حســابات على مواقع التواصل االجتماعي “تويتر، اإلنســتغرام، يوتيوب” تحمل اســم “أحرار دمســتان”، 
وبإخفاء عدد من المطلوبين أمنيا والصادر ضدهم أحكام بالسجن تصل للمؤبد، فضال عن إدانتهم أيضا بعمليات نقل لألموال لصالح أفراد 

تنظيمات إرهابية تابعة لـ “ائتالف 14 فبراير” و “تيار الوفاء اإلسالمي” المحظور.

وعاقبتهـــم محكمـــة أول درجـــة بســـجن 
المســـتأنف األول لمدة 6 سنوات وأمرت 
عـــن  دينـــار  ألـــف   100 مبلـــغ  بتغريمـــه 
جميـــع التهم المنســـوبة إليـــه، وبحبس 3 
مســـتأنفين لمدة ســـنة واحـــدة وبتغريم 
كل منهـــم مبلغ 2000 دينار، فيما عاقبت 
لمـــدة  بالحبـــس  آخريـــن  مســـتأنفين   3
ســـنتين، وحبســـت األخير لمدة 3 أشـــهر 

فقط.
وأفـــادت محكمة أول درجة في أســـباب 
حكمهـــا أن المدانيـــن اجتمعـــت أفكارهم 
على إتيان الســـوء مـــن الفعل وانصرفت 
نواياهم لإلفســـاد فـــي األرض واإلخال 
باألمـــن العام وإشـــاعة الفوضـــى، إذ قام 
الثالـــث  وحتـــى  األول  مـــن  المدانـــون 
بالترويـــج ألعمـــال تكـــون جريمـــة، بـــأن 
“أحـــرار  حســـاب  إدارة  علـــى  تعاقبـــوا 
دمســـتان” وتولـــوا نشـــر صـــور لألعمـــال 
لغـــرض  اإلرهابيـــة عبـــر ذلـــك الحســـاب 

إرهابي وشاركهم الرابع في ذلك.
إدارة  أن  إلـــى  القضيـــة  وقائـــع  وتشـــير 
المباحـــث والتحقيقـــات الجنائيـــة كانت 

تلقت معلومات حول المســـتأنف الثاني، 
الموقـــوف لدى إدارة اإلصاح والتأهيل، 
مفادهـــا أنه عمل على تجنيد المســـتأنف 
األول والموقـــوف بالحبـــس االحتياطي 
بالحـــوض الجاف، ليدير حســـاب “أحرار 
دمستان” عبر مواقع “تويتر، اإلنستغرام، 
عبرهمـــا  نشـــر  األول  وأن  واليوتيـــوب”، 
عددا مـــن الصور والفيديوهات المروجة 
لألعمـــال اإلرهابية والتعـــدي على قوات 

األمن.
وتوصلـــت التحريات إلى أن المســـتأنف 
مـــن  ماليـــة  مبالـــغ  يتلقـــى  كان  األول 
نقـــاط ميتـــة ويضعهـــا في نقـــاط أخرى؛ 
حتـــى يتمكـــن بعـــض العناصـــر اإلرهابية 
اإلســـامي”  الوفـــاء  “تيـــار  لــــ  التابعيـــن 
وتنظيـــم “ائتـــاف 14 فبرايـــر” اإلرهابي 
مـــن اســـتامها؛ لإلنفـــاق علـــى عملياتهم 
اإلرهابيـــة، وتمكن األول خال الفترة ما 
بيـــن العاميـــن 2014 و2018 بإيواء عدد 
من المطلوبين أمنيا في مسكنه بمنطقة 

دمستان.
وأثنـــاء التحقيـــق مـــع المســـتأنف األول 

قـــرر أنـــه في العـــام 2015 التقـــى بالفعل 
بالمســـتأنف الثاني في أحد مآتم القرية، 
وعندهـــا طلب منه األخير االشـــتراك في 
صفحـــة “أحرار دمســـتان” ونشـــر األخبار 
اإلعاميـــة الخاصـــة بالقـــرى والمتعلقـــة 
بالفعاليـــات، فوافـــق علـــى طلبـــه، إذ كان 
ينشـــر على تلك الصفحة لمدة أسبوعين 

ثم توقف.
وأضـــاف أن المســـتأنف الثانـــي اتصل به 
مجـــددا فـــي العـــام 2018، وطلـــب منـــه 
إدارة الحســـاب عبر مواقع “اإلنســـتغرام 
مجـــددا  فنشـــر  واليوتيـــوب”،  وتويتـــر 
أخبـــار الفعاليات الخاصة بــــ “تيار الوفاء 
اإلســـامي” وكذلك “ائتـــاف 14 فبراير”، 

والموقوفين وصورهم الشخصية.
كما اعترف بأنه التقى بالمستأنف الثالث، 
والذي ســـلمه كاميرا لتصويـــر الفعاليات 
والمســـيرات، وتواصل معه شخص آخر 
مـــن تيار الوفـــاء، والـــذي كلفه باســـتام 
ظرف بـــه مبلغ مالي ليضعـــه بالقرب من 

أحد مساجد المنطقة المذكورة.
وأنكر المســـتأنف األول خـــال التحقيق 

معـــه أن يكـــون قد توجه للعـــراق ليتلقى 
التدريبات العسكرية هناك.

وثبـــت للمحكمة من تقرير شـــعبة الرصد 
والمتابعـــة أن حســـاب “أحرار دمســـتان” 
وتوقيـــع  االنتخابـــات  لمقاطعـــة  يدعـــو 
مجلـــس  النتخـــاب  شـــعبية  عريضـــة 
تأسيســـي ويتضمن ادعاءات عن ســـوء 
المعاملـــة وعمليـــات تعذيـــب بالســـجون 
وينشر صورا لمظاهرات وأعمال الشغب 
ويدعـــوا لتحـــرك شـــعبي إلســـقاط نظام 

الحكم.
األحـــكام  علـــى  باالطـــاع  ثبـــت  كمـــا 
الجنائيـــة المرفق صورهـــا بملف القضية 
صـــدور أحـــكام جنائيـــة مقيـــدة للحريـــة 
ضـــد المدانين من الرابع وحتى التاســـع، 
إذ حكـــم علـــى الرابـــع بالســـجن 15 عاما، 
وبســـجن الخامس في 5 أحـــكام جنائية 
لمـــدة تصـــل إلـــى 9 ســـنوات و9 أشـــهر، 

وعوقب الســـادس بالسجن 15 عاما، أما 
الســـابع فقـــد صدر حكـــم عليه بالســـجن 
المؤبـــد وحكمين آخرين بلـــغ مجموعهما 
4 ســـنوات، فـــي حيـــن صـــدرت 3 أحكام 
فضـــا  الثامـــن  بحـــق  المؤبـــد  بالســـجن 
عـــن حكميـــن آخريـــن بالســـجن 11 عاما، 
وصـــدرت أيضـــا بحـــق التاســـع 3 أحكام 

بالسجن بلغت 18 عاما. 
فأحالتهم النيابة العامة جميعا للمحاكمة 
على اعتبار أنهم في غضون العام 2013 

وحتى 2018، ارتكبوا اآلتي:

أوال: المتهم األول:

1. أخفـــى بنفســـه متهميـــن فـــي جنايات 
عقوبتهـــا الســـجن المؤبـــد والمؤقـــت بأن 
أخفـــى المتهميـــن مـــن الخامـــس حتـــى 
التاسع وآواهم في منزله كونهم متهمين 

في جنايات عقوبتها السجن.

2. قـــام بالعمل لحســـاب جماعـــة تمارس 
نشـــاطا إرهابيـــا بعمليـــات تســـلم ونقـــل 
وتســـليم أموال خصصـــت دعما وتمويا 
بـــأن  اإلرهابـــي،  نشـــاطهم  لممارســـتهم 
قـــام باســـتام مبالـــغ نقدية مبينـــة قدرا 
بـــاألوراق، لصالح تيار الوفاء اإلســـامي 
الجماعـــة  تلـــك  أفـــراد  علـــى  لتوزيعهـــا 

اإلرهابية.

ثانيا: المتهمين من األول حتى الثالث: 

روجـــوا ألعمـــال تكـــون جريمـــة تنفيـــذا 
لغـــرض إرهابـــي وذلك بأن قامـــوا بإدارة 
حســـاب “أحـــرار دمســـتان” عبـــر برامـــج 
خالـــه  ونشـــروا  االجتماعـــي  التواصـــل 
المســـيرات غيـــر المرخصـــة ومواعيدها؛ 
بغـــرض دعـــوة العامة لاشـــتراك بها، كما 

قاموا بنشر أعمال الحرق والشغب.

ثالثا: المتهم الرابع:

والتحريـــض  االتفـــاق  بطـــرق  اشـــترك   
والمســـاعدة مع المتهمين األول والثالث 
في ارتكاب جريمة إدارة حســـاب “أحرار 

دمستان”.

رابعا: المتهمين من الخامس حتى التاسع:

اشـــتركوا مـــع المتهـــم األول فـــي جريمة 
محكوميـــن  كونهـــم  أنفســـهم؛  إخفـــاء 
فـــي جنايـــات عقوبتهـــا الســـجن المؤبـــد 

والمؤقت.

Û  قبــل 15 عامــا نســجت بأصابــع محترقــة مقــاالت مفصلــة عن
“عفريــت” الدولــة الدينية أو حكومــات “الزومبي” القائمة على 
أكانــت ســنية تعتــاش علــى  الدينــي  التوحــش  أيديولوجيــة 
مائدة الخلفاء )رض( أو شيعية توزع “الدولة الممهدة للمهدي 
ع” علــى حســاب أهــل البيــت )ع( أو مســيحية تتاجــر بنظريــة 
“الخطيئــة” أو يهوديــة تقوم على عنصرية “الشــعب المختار”، 
وقلــت: ال يمكن أن تســتمر أي حكومة دينيــة، وأن المخدرات 
الدينية مهما كانت قوية ســينتهي مفعولها في الدم للشــعوب 
المخدرة. وذكرت من باب المثال “طالبان” وإيران و “اإلخوان 
المســلمين” متمثلة في نظريــة الخافة واألحزاب الدينية من 
حزب الدعوة والحكيم ولبنان في حزب هللا متمثًا في والية 

الفقيه.
Û  قلت: حركات اإلســام السياسي تختلف، الجينات والحامض

النــووي واحــد تماًما مثــل األنظمة الدكتاتوريــة، فتلك تحتكر 
اإللــه وهــذه تحتكر الكرباج. درســت فكر اإلخوان عندما كنت 
في إيران، وفكر ســيد قطب عبر تفســيره القرآني “في ظال 

القران” أو كتابه “معالم في الطريق”. 
Û  وحضــرت الــدروس األخاقيــة للشــيخ محمد مهــدي اآلصفي

آيــة  الدعــوة. وحضــرت دروس  لحــزب  الروحــي  األب  وهــو 
هللا الســيد الشــاهرودي فــي منتــدى جبل عــام، وكان المنتدى 
متنوًعــا للراغبيــن في الدراســة، إال أنه يكثــر فيه طاب حزب 
هللا فــي قــم، وكان في أحد الدروس يدرس معنا الســيد عمار 
الحكيــم ذاتــه، وكان أســتاذنا حينهــا آيــة هللا الشــيخ حســن 

الجواهري من أحفاد “صاحب الجواهر”.
Û  وذات يــوم كنــت المقــدم لحــوار وكلمــة الســيد محمــد باقــر

الســنين مــن  البحريــن. وبعــد كل هــذه  فــي مجمــع  الحكيــم 
الدراســة والدخــول في دهاليز األحــزاب واألفكار وصلت إلى 
نتيجــة مهمــة عكــس ما درســته، مــن حتمية فصــل الدين عن 
السياسة، وأن الدين لله والوطن للجميع، وأن مظلة اإلنسانية 
هي أكبر مظلة لإلنسان، والدولة المدنية هي األفضل لإلنسان، 

وأن ثقافــة الحيــاة ومعرفــة هللا وحب أهل البيــت والصحابة 
يتعمق أكثر في قلوب الشباب عندما نبعد هذه المقدسات عن 

السياسة وعن مصالح الدول المتغيرة دائما. 
Û  وأعتقــد أن 10 ســنوات تحــت ظــل حكــم والية الفقيــه كافية

لتشــكيل رؤيــة، بالنســبة لي، أن الحكم الليبرالــي الذي يحترم 
األديــان كمعظــم الدول األوربية هــو أفضل ألف مرة من حكم 

ديني يقمع الحريات الدينية. 
Û  ومــن العــام 2006 إلــى 2019 أكثــر وقتــي عشــته بأوروبا، ولو

قســمنا العــام إلى نصف فنصف وقتي فــي أوروبا، وكما نقبت 
عن المعارف اإلســامية في إيران بقيت بأوروبا أدرس الفكر 

األوربي ونمط الحياة األوربية. 
Û  درست كل كتب الفقه واألصول والفلسفة والمنطق، وعكفت

من ١٩٩٦ في قم على دراســة الفلســفة الغربية ومعنى الدول 
العلمانيــة والليبراليــة عبــر كتــب مهربة، بكل هــذا الواقع الذي 
عشــته وصلــت لقناعة مفادها أن الدولة الدينية شــيء وحب 
هللا شــيء آخــر، وأن الــدول ذات النظــام الدينــي ال تلتقــي مع 

الحضارة والطبيعة البشرية والفطرة السليمة. 
Û  ذات يــوم ذهبــت إلــى مســجد فــي دولــة غربيــة، صليــت فــي

المسجد بكل حرية وكان حارس المسجد علمانيا أوروبيا. 
Û  الدين إذا أدخلته السياسة حكمت عليه باإلعدام. عاقة الفرد

مــع ربــه عاقــة خاصــة، ال يجوز ألحــد أن يحتكرهــا أو يدعي 
امتــاك وكالــة حصريــة مــن الســماء. ظلــت إيــران واألحــزاب 
اإلســامية ســنية أو شــيعية ترفع شــعار المظلومية، والعدالة 
االجتماعيــة للشــعوب، ومنهــا إيران والعــراق، وعندما انتفض 
لبنــان والعــراق انقلبــوا علــى مــا علمــوه النــاس ونكلــوا بــذات 

الجماهير التي تحبهم. 
Û  إن شــيعة العراق ولبنان وقبلهم إيران يعيشــون ما يسمى في

النفس، اضطراب ما بعد الصدمة، خصوًصا الشــباب. الشــارع 
الشــيعي العراقــي واللبناني مــا كان يظن أن إيــران واألحزاب 
التي تتبنى الفكر اإليراني وشعارات العدالة وحقوق اإلنسان 

ســتقف ضــد مطالب معيشــية، وتصطف مــع حكومات عرفت 
بالفساد والقمع.

Û  األعــوام االمقبلــة لقادمــة ســتكون أعــوام الصحــوة الشــيعية
مــن ذوبان الشــعارات إلى نحــو العقانية، وقراءة األمور دون 
النظارات الشعاراتية. أنا ال أؤمن بأن هناك مؤامرة على العراق 
أو لبنان، بل هناك مكر تاريخي بتحول تاريخي وتوازن كوني 
وانبثــاق نظرية “البجعة الســوداء” في عين إيران من صحوة 
شــبابية كصدمــة الشــيوعيين مــن االتحاد الســوفيتي ســابًقا، 
فــإن اإلنســان منذ الخليقــة مهما تم تخديره يجنــح في نهاية 
المطــاف لحب الحيــاة، ومواكبة الحضارة والعصر واكتشــاف 

المصالح السياسية التي يخفيها النظام العالمي. 
Û  ،السياســية الغيبوبــة  مــن  خــرج  العروبــي  الشــيعي  المــارد 

وســيبقى محتفظا بحبه ألهل البيت )ع(، ولكن ســيزيل كل ما 
علق بالعقيدة من أوســاخ السياســة، ومصالح برغماتية. هذه 
مرحلة سقوط التمثال اإليراني من عين الشاب الشيعي تماما 
كما ســقط االتحاد الســوفيتي، وســقط جدار برلين، وستنتقل 
العدوى إلى إيران. كما في بيروت وفي بغداد شباب يعشقون 
يتزوجــون،  ثــم  جامعتهــم  يكملــوا  أن  ويريــدون  الحضــارة، 
ويعملون ويتجولون في العالم، ويلبسون آنق الثياب محبين 
لدينهم الوسطي، كذلك في النجف وقم وبئر العبد والضاحية 
وجنوب لبنان، فليس مكتوبا عليهم فقط االستشهاد والموت 
ونظريــة “القتــل لنا عــادة” التي أخرجت من ســياقها. من حق 
هــذا الشــاب الشــيعي أن يعيــش ويقود أجمل ســيارة، ويؤمن 
مســتقبله، ويســتعيض عــن ثقافــة “شــهادة الوفــاة” بالشــهادة 

الجامعية.
Û  وحــوارات كتابــات  عبــر  نقدًيــا  أشــتغل  وأنــا  عامــا   23 منــذ 

ومحاضرات، لترسيخ ثقافة الحياة على ثقافة الموت وثقافة 
المباهــج علــى ثقافــة المســالخ، وثقافــة الحدائــق علــى ثقافة 
المحارق واستبدال الشهادة الجامعية على شهادة الوفاة في 
عقل الشباب المسلم خصوًصا الشيعي، وها نحن نشهد بعض 

الثمــار. ليس مكتوبا على هذا الشــاب الســقوط فــي المحارق، 
ودفــع الفواتيــر لسياســات متحولــة مكيافيليــة. الحكومــات 
الســابق  مــن  أكثــر  العــرب  الشــيعة  احتضــان  عليهــا  العربيــة 
خصوًصا الشــباب المنتفض الذي خرج من الغيبوبة واكتشــف 
اآلن حقيقــة األمــور، بل ودعــم ثوراتهم ولو إعامًيا، ليس من 
منطلــق الطائفــة، ولكــن من منطلــق رؤية حقيقيــة وإكثار من 
عودة قوة العرب المغيبة، ومن منطلق أن مايين من الشيعة 
هــم مــع أوطانهم، والدليل ما حــدث في العراق ولبنان وإيران 

واألحواز من تمرد. 
Û  إنهــا فرصــة تاريخية الحتضان شــباب العــراق ولبنان وتقديم

خطــاب جديــد يحمــل الحنــان الوطنــي، واالنتمائــي العروبــي 
يصبحــوا  ال  كــي  المجتمعــات؛  فــي  ودمجهــم  والوظيفــي 
لقمــة ســائغة لــدى الغيــر. وما نشــهده مــن رجال دين وشــباب 
يصرخون من ظلم االحتكار الحزبي المســيس للبيت الشيعي 

في العالم اإلسامي خير دليل. 
Û  فــي قراءتــي لمذكــرات رئيــس وزراء ســنغافورة، لــي كــوان

يــو )قصــة ســنغافورة( دار العبيــكان، الــذي اعتبره أحــد أنبياء 
العدالــة االجتماعيــة في القرن العشــرين، ذكــر أن من الخطط 
التــي انتهجهــا في مشــروعه القومي لتوحيد ســنغافورة ذات 
األديــان واألعــراق المختلفــة مــن مســلمين وهنــود وصينييــن 
وماويين أنه دمجهم في المشــروع القومي لبناء سنغافورة، 
وشــرع قانونــا يجرم المســاس بالطوائــف أو المعتقدات أو أي 
نبذ عنصري متبادل، وسعى لدمجهم في المدرسة والجامعات 
واالقتصاد بأن الدين لله والوطن للجميع. هذا ما نحتاجه في 
العالــم اإلســامي، وأيًضــا فــي لبنان، مــن إلغــاء المحاصصات 

الطائفية، واالشتغال على المشروع الوطني القومي. 
Û  العوائــل زواج  هــي  الحضاريــة  الجميلــة  األمثلــة  مــن  لهــذا 

المختلفــة فــي المذهــب والملتقيــة في حــب هللا والوطن. إنه 
أجمــل مثــال للســام اإلنســاني. تزاوجوا من بعض ســتنتجوا 

كوكتيا بشريا يحمل نكهة الحضارة.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

سقوط جدار برلين اإلسالم السياسي

عباس إبراهيم
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التحقيـــق لجـــان  مـــع  متعاونـــون  الـــوزراء  البوعينيـــن: 

ال لـ “ترويض” أدوات الرقابة البرلمانية

عّبر مجلس النواب عن رفضه لطلب وزير شــؤون مجلســي الشورى 
والنواب غانم البوعينين باالحتكام لهيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

بشأن قانونية مد عمل لجان التحقيق البرلمانية ألكثر من 4 أشهر.

 وقبل التصويت، قال البوعينين 
إن الدســـتور يلزم لجان التحقيق 
بإنهـــاء عملهـــا خالل فتـــرة أربعة 
أشـــهر فقط، ومـــن هـــذا المنطلق 
جـــاء طلـــب الحكومـــة بالرجـــوع 
للهيئـــة لتوضيـــح االختـــالف في 

شأن تفسير هذه المادة.
ولفت إلـــى أن الوزراء دأبوا على 
التحقيـــق  لجـــان  مـــع  التجـــاوب 
والرد على استفساراتها، وحضور 

اجتماعاتها.

وأشـــار بشـــأن لجنة التحقيق في 
بحرنة الوظائف أن عدد الطلبات 
التي وردت مـــن قبل اللجنة وتم 
تمريرهـــا للـــوزراء بلغـــت حوالي 
100 طلب، تم الرد على 70 منها.
 وأشـــار إلـــى أن التأخـــر الحاصل 
في الـــرد على الطلبـــات المتبقية 
عائـــد إلـــى كونهـــا محـــل خـــالف، 
وســـيتم الـــرد عليهـــا بنـــاء علـــى 
إصرار النواب في الحصول على 

رد بشأنها.

وذكر أن عدد الزيارات الميدانية 
التـــي أجرتهـــا اللجنـــة بلغـــت 11 
زيـــارة، فضـــالً عـــن االجتماعـــات 

التي عقدت مع الوزراء بما يؤكد 
مـــع  تعاونهـــم  ومـــدى  ترحيبهـــم 

اللجنة.

اعتذاران
ســـجلت جلســـة مجلـــس النـــواب 
السادســـة مـــن الـــدور الثانـــي في 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل 
زينـــل  يوســـف  النائـــب  اعتـــذار 
لظروف صحيـــة، والنائب فاطمة 

القطري لسفرها.

تغطية الجلسة:

سيدعلي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

غانم البوعينين

النائبان كلثم الحايكي وممدوح الصالح في حديث ثنائي خالل الجلسة

آلية زيادة رواتب “الحكومة” غير منصفة
ــرى ــات األخـ ــئ ــف ــرر عــلــى ال ــض ــال نــــواب: فــي غــيــر وقــتــهــا وتــعــود ب

أبــدى النائــب محمــود البحرانــي تحفظــه على مشــروع زيــادة رواتــب موظفي 
الحكومــة 20 %، نظــًرا لمســاهمته فــي زيــادة الفجــوة موظفــي القطــاع العــام 

وموظفي القطاع الخاص الذين عّبر عنهم بوصف “أوالد البطة السودة”.

وأضاف: ما زالت الحكومة تغض النظر 
عـــن وضع حد أدنى ألجـــور المواطنين 
يتالءم مع تغيرات الظروف المعيشية.

أن  عبداألميـــر  زينـــب  النائـــب  ورأت 
شـــبهة  تشـــوبه  بقانـــون  المشـــروع 
للعدالـــة،  الفتقـــاره  نظـــًرا  دســـتورية؛ 

وتكريسه للتمييز بين الموظفين.
وبّينـــت أنـــه وبحســـب اآلليـــة المتبعـــة 
فـــي الزيادة بتحديد نســـبة 20 % لكل 
موظـــف، ســـيكون أصحـــاب الرواتـــب 
العليـــا هـــم المســـتفيد األكبـــر مـــن هذا 
المشـــروع، فيمـــا ســـيكون العائـــد على 

أصحاب الرواتب الدنيا منه محدوًدا.
 ودعـــت إلـــى اســـتبدال هذا المشـــروع 

بآخـــر يحـــدد زيـــادة محـــددة المقـــدار 
المواطنيـــن  لجميـــع  وموحـــدة 
العامليـــن فـــي القطاع الخـــاص والعام 

والمتقاعدين.
وذهبـــت النائـــب معصومـــة عبدالكريم 
إلـــى أن الزيـــادة فـــي حـــد ذاتهـــا أمـــر 
مطلوب، إال أن توقيتها لم يعد مناسًبا. 
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الزيـــادة التـــي 
ستشـــمل فئـــة محـــددة مـــن المجتمـــع 
ســـيترتب عليهـــا تضخًما في األســـعار، 
مما ســـيعود بالضرر علـــى ذوي الدخل 

المحدود خصوًصا المتقاعدين منهم.
إلـــى أن  النائـــب فـــالح هاشـــم  ولفـــت 
مســـتوى  وتحســـين  الكريـــم  العيـــش 

المعيشة هدف أساسي لدى الجميع.
يشـــملها  التـــي  الشـــريحة  أن  وبّيـــن 
المشـــروع بقانون كبيرة إذ يبلغ قوامها 
حوالي 35 ألف شـــخص، مما ســـيؤدي 
ويعـــود  األســـعار،  ارتفـــاع  إلـــى  ذلـــك 
بالضـــرر على موظفـــي القطاع الخاص 

والمتقاعدين.
ورأى النائـــب أحمد الســـلوم أن الوضع 
الحالـــي يختلف عن العـــام 2012، وأن 
الناس باتت تخشى من تأثير الزيادات 
األخـــرى  المعيشـــية  متطلباتهـــا  علـــى 

كالطلبات اإلسكانية وغيرها.

زينب عبد األمير وفي الخلف عيسى الكوهجي

مـــّرر مجلـــس النـــواب طلبيـــن بتشـــكيل 
لجنتـــي تحقيـــق برلمانيـــة فـــي أســـباب 
الركـــود االقتصـــادي والعقـــاري، وعدالـــة 
اإلســـكانية  للطلبـــات  التوزيـــع  معاييـــر 
اإلســـكانية  الوحـــدات  بنـــاء  وتكلفـــة 
ومراعـــاة الشـــروط الفنيـــة فـــي تصميم 

الوحدات اإلسكانية.
يأتـــي ذلـــك في وقـــت أقّر فيـــه المجلس 
مجموعة من المقترحات برغبة كالتالي:

بالكشـــف  خـــاص  مستشـــفى  إنشـــاء   -
المحافظـــة  فـــي  الخبيثـــة  األورام  عـــن 

الجنوبية.
- إنشـــاء مركـــز خدمـــات ألهالـــي الدائرة 

السابعة بمحافظة المحرق.

- اإلســـراع في بناء مركز صحي لمنطقة 
البديع.

- قيـــام وزارة الكهربـــاء والمـــاء بالنظـــر 
فـــي زيـــادة الحد األقصى للمـــدة الزمنية 
للمتأخرات المالية المســـقطة عن فواتير 
األسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى 

عائلها.

لجنتا تحقيق في الركود العقاري و ”معايير اإلسكان”

قال النائب عبدالنبي ســـلمان إنه حريٌّ بهيئة التشـــريع واإلفتاء القانوني 
أن تحـــث الـــوزراء على التعاون مع لجـــان التحقيق بدالً مـــن العمل على 
الحـــد مـــن فعالية األدوات الرقابية للبرلمان.  وأشـــار إلى أن عمل النواب 
ال يقتصـــر علـــى تقديـــم المقترحـــات ومناقشـــة القوانيـــن، وإنمـــا يتحّمل 
النواب مســـؤولية أهـــم تتمثل في تطوير التجربـــة البرلمانية. ولفت إلى 
أن تحديـــد فتـــرة عمـــل اللجنة طلب غير مبرر، الســـيما حين يكون طلب 
التمديـــد لعمـــل أي لجنـــة نابًعا من صميـــم إرادة المجلـــس ورغبته. ورأى 
النائـــب علي إســـحاقي أن طلبات تمديد عمل لجنـــة التحقيق في بحرنة 
الوظائـــف تأتـــي نتيجة رصـــد اللجنة لمخالفـــات غير متوقعة وتســـتلزم 
التوقـــف عندهـــا، الســـيما فـــي الوقت الـــذي تعانـــي فيه اللجنـــة من عدم 

تعاون بعض الوزراء معها.
ولفـــت النائب محمد العباســـي إلـــى أن الرؤية لدى المجلـــس فيما يتعلق 

بقانونيـــة التمديـــد لعمل لجـــان التحقيق واضحة، متســـائالً: ما الذي أثار 
حفيظة الحكومة كي تتقدم بهذا الطلب؟.

 وقـــال: كيف ســـتتوفر لدى النواب القـــدرة على القيـــام بدورهم الرقابي 
بالشـــكل األمثل، في الوقت الذي يمكن إللغـــاء جواز التمديد لعمل لجان 
التحقيـــق أن يفتـــح الباب أمام الـــوزراء اللتماس الحجـــج واألعذار التي 
تؤخـــر الحصـــول على ردودهـــم، فتغلق لجان التحقيق قبل أن تســـتكمل 
عملهـــا. وعّلـــق النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي أن طلبـــات تمديـــد عمـــل لجنة 
التحقيـــق في بحرنـــة الوظائف تأتي نتيجة تأخر اســـتالم اللجنة للردود 

لفترات طويلة.
وأوضـــح أن اللجنـــة بالرغم مـــن أنها بدأت عملها في فبرايـــر الماضي، إال 
أن أول رد اســـتلمته كان في يونيو، األمر الذي يصعب على اللجنة إنهاء 

عملها في غضون 4 أشهر فقط.
إبراهيم النفيعي

الــتــحــقــيــق ــان  ــجـ لـ عـــمـــل  تـــمـــديـــد  وراء  الـــــــــوزراء  ــاون  ــ ــع ــ ت ــدم  ــ عـ

النائب يتحمل مسؤولية تطوير التجربة البرلمانية

النواب يتمسكون بزيادة رواتب موظفي الحكومة 20 %
ــادر تــــمــــويــــل الــــمــــشــــروع ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـــــــدولـــــــة أعــــــــــرف بـ

أصــّر أعضــاء مجلــس النــواب علــى تمســكهم بتعديل تشــريعي يقضي بزيــادة رواتب 
موظفــي القطــاع العام بنســبة 20 %. وقبــل التصويت، قال النائب فاضل الســواد إن 

موظفي القطاع العام يئنون من تدني مستوى أجورهم. 

ورأى النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي أن هـــذه 
لموظفـــي  طبيعـــي  اســـتحقاق  الزيـــادة 
الحكومة الذين أصبحـــوا يتحملون أعباًء 

إضافية بعد التقاعد االختياري.
ولفـــت النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان إلـــى أن 
المشـــروع يعـــود للعـــام 2011، وأن الجهة 
المســـؤولة عن تقديم الدراسة االكتوارية 

له هي الحكومة وليس مجلس النواب.

 وقـــال النائـــب محمد السيســـي إن نســـبة 
الزيـــادة المحـــددة ضئيلـــة وال تتـــالءم مع 
مقدار وحجم الضرائب والرسوم وارتفاع 
األسعار التي تمت خالل الفترة الماضية. 
ودعا إلى التمسك بالمشروع، والعمل على 
تقديـــم مقترحـــات أخـــرى تدعـــم زيـــادات 

خاصة للقطاع الخاص والعسكري.
ورأى النائـــب عبـــدهللا الدوســـري أنـــه كان 

على مجلس الشورى أن يبدي مرونة أكبر 
فـــي التعامـــل مـــع المقترح، وطـــرح حلول 
تفاوضية بدالً من رفضه من حيث المبدأ.
وذكـــر النائـــب عمار قمبر أن حلـــول توفير 
ميزانية إلقرار هذه الزيادة كثيرة وممكنة 
لـــدى الدولـــة، وذلـــك من خالل االســـتفادة 
مـــن أمـــوال الضرائـــب وأربـــاح الشـــركات 
غيـــر المدرجة فـــي الميزانية.  وأشـــار إلى 
وجـــود مقترحات أخـــرى تتعلـــق بزيادات 
والمتقاعديـــن  الخـــاص  بالقطـــاع  خاصـــة 
خـــالل  المجلـــس  علـــى  طرحهـــا  ســـيتم 
النائـــب  عليـــه  وأثنـــى  المقبلـــة.  الفتـــرة 

هشـــام العشـــيري بقولـــه: الدولـــة في حال 
أرادت ضـــخ الميزانيـــات فإنهـــا تعرف من 
أيـــن تمـــول هذه المشـــاريع. وعلـــق النائب 
عيسى الكوهجي أن الظروف االقتصادية 
الصعبـــة التي مرت بهـــا مملكة البحرين لم 

يكن للمواطن يد فيها.
أن  ينبغـــي  مرحلـــة  بلغنـــا  لقـــد  وأضـــاف: 
نقـــول فيهـــا “يكفـــي اللي قاعـــد يصير في 
المواطنيـــن”، وكذلـــك ينبغي عـــدم إغفال 
يمثـــل  الـــذي  الخـــاص  القطـــاع  موظفـــي 

الشريحة األكبر من المواطنين.
 ولفت النائب باسم المالكي إلى أن تمسك 

النـــواب بهـــذا المشـــروع بقانـــون نابـــع من 
تنامـــي تحديـــات ارتفاع األســـعار وفرض 
المزيد من الرســـوم والضرائب، األمر الذي 
يســـتلزم معه دعم المواطـــن وتمكينه من 

مواجهة هذه التحديات.

ولفـــت النائـــب حمـــد الكوهجـــي إلـــى أن 
الظروف المعيشـــية الراهنـــة تتطلب إقرار 
مثـــل هـــذه المشـــاريع، خصوًصـــا أن آخـــر 
زيادة أقرت ألجور القطاع العام كانت في 

العام 2011.

عبدالنبي سلمان متحدثا خالل الجلسة

مستشفى 
لألورام الخبيثة 
في “الجنوبية”
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المنامة - التدريب وتنمية الموارد البشرية

ينطلـــق المؤتمر الدولي الســـنوي لتنمية 
الموارد البشـــرية يوم األحد المقبل، في 
فنـــدق دبلومات راديســـون بلـــو، برعاية 
معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
وزير النفط وبشـــراكة اســـتراتيجية مع 
صنـــدوق العمل تمكيـــن، وبالتعـــاون مع 
التدريـــب  لمنظمـــات  الدولـــي  االتحـــاد 
والتطوير )IFTDO(. ويأتي هذا المؤتمر 
الســـنوي الـــذي تنظمه جمعيـــة البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية للعام 
الثاني علـــى التوالي، حيث يتم تنظيمه 
هذا العام تحت شعار “االبتكار ومهارات 
المســـتقبل”، وذلك من منطلـــق ما توليه 
بالعنصـــر  كبيـــر  اهتمـــام  مـــن  الجمعيـــة 
اســـتقطاب  نحـــو  ومســـاعيها  البشـــري 
أحـــدث البرامج والفعاليات التي تســـهم 
في نقـــل الخبـــرات واكتســـاب المعارف 
الجديـــدة التـــي مـــن شـــأنها تســـاعد في 
وتطويـــر  بالمعلومـــات  األفـــراد  تزويـــد 
المهارات التي تمكنهم من رسم خارطة 
طريـــق واضحـــة فـــي مســـيرة التنميـــة 

البشرية.
 وأشـــارت مديرة اإلعـــام وتنمية المرأة 

بالجمعيـــة، حورية الديـــري، إلى أن هذا 
المؤتمـــر يتضمـــن مجموعـــة مـــن أوراق 
العمـــل التي تركز على أحـــدث التجارب 
فـــي مجـــال االبتـــكار والتحـــول الرقمي 
والذكاء االصطناعي، سيتم تقديمها من 
قبل خبراء وممارســـين فـــي العديد من 
المؤسســـات التي حققت نتائج متميزة 
مـــن خـــال تشـــجيع اإلبـــداع واالبتـــكار 
في بيئة العمـــل، وبيان أثره في إحداث 
النقلـــة النوعيـــة في اإلنتاجيـــة واألداء، 
أســـاليب  علـــى  التعـــرف  ســـيتم  كمـــا 
جديدة في التخطيط والقيادة الرقمية 

لمسؤول الموارد البشرية.

“الموارد البشرية” يناقش مهارات المستقبل

ندوة حول دور المرأة في الذكاء االصطناعي

فــرص لزيـــادة التبـــادل التجــــاري البحرينــــي األلمانــــــي
الــمــاضــي الـــعـــام  خـــال  دوالر  ــون  ــي ــل م  474.1 قــيــمــتــه  بــلــغــت 

رأى الســفير األلمانــي لــدى البحريــن كاي بوكمــان، أن حجــم التبــادل التجاري بين البحريــن وألمانيا جيد جــًدا، وهنالك فرص 
للزيادة فيما يتعلق بالحجم اإلجمالي. وقدر السفير األلماني، في تصريح ل”البالد” على هامش لقاء لجمعية مصارف البحرين 
مــع فرانكفــورت فايننــس، حجــم التبادل التجاري بيــن البلدين في العام الماضي ب 430.5 مليون يــورو )474.1 مليون دوالر( 

مقارنة مع 484.7 مليون يورو )533.8 مليون دوالر( في العام 2017.

وأشـــار الســـفير كاي بوكمـــان إلـــى زيادة 
حجـــم التصدير مـــن البحرين إلى ألمانيا 
إلـــى العـــام 2018، إذ   2016 مـــن العـــام 
زاد مـــن حوالـــي 29 مليون يـــورو )31.9 
مليـــون دوالر( إلـــى ما قيمتـــه 69 مليون 
يـــورو )76 مليـــون دوالر( علـــى التوالي، 
أمـــا حجم اســـتيراد البحرين مـــن ألمانيا 
بصفـــة عامـــة فهو ثابـــت وبلغـــت قيمته 
فـــي العام الماضـــي، 361.5 مليون يورو 

)398.3 مليون دوالر(.
وعـــن توقعاتـــه لحجم التبـــادل التجاري 

بيـــن البلدين، قال الســـفير األلماني “آمل 
أن تكـــون هناك اســـتفادة من كل الفرص 
الموفرة للجانبيـــن، )...( نحن نثمن عالًيا 
والحـــوار  المعلومـــات  وتبـــادل  التبـــادل 
جـــاري بيـــن الجانبين واعتقـــد هذا يوفر 

كل الظروف لاستفادة من الفرص”.
وفيمـــا يتعلـــق بعدد الزوار بيـــن البلدين، 
أشار إلى أنه وفًقا لإلحصائيات الرسمية 
فـــإن مـــا يفـــوق 10 آالف ســـائح ألمانـــي 
زاروا البحرين في العام الماضي 2018. 
أمـــا بالنســـبة لعـــدد الســـياح البحرينيين 

الذين زاروا ألمانيا فإن السفارة األلمانية 
أصـــدرت في الســـنة الماضية أكثر من 6 
آالف تأشـــيرة ســـياحية وأكثـــر من ألفي 
)2000( تأشـــيرة خاصة بمجال األعمال. 
وأضاف هناك ما يزيد على 500 مواطن 
بحريني مسجل في ألمانيا معظمهم من 

الطلبة.

 50 شركة ألمانية تعمل البحرين

فـــي  البحرينيـــة  الشـــركات  عـــدد  وعـــن 
ألمانيـــا، أوضـــح الســـفير كاي بوكمان أن 

الشـــركات البحرينية ناشطة في التبادل 
مـــع ألمانيـــا وثمـــة بعـــض االســـتثمارات 
البحرينية المهمة فيها أيًضا، مشيًرا إلى 
أن هنالك حوالي 50 شركة ألمانية تعمل 
فـــي البحريـــن، منهـــا شـــركات موجـــودة 
منـــذ زمـــن طويـــل، وهنالك أيًضـــا بعض 
االســـتثمارات الناجحـــة جًدا، وشـــركات 
ألمانيـــة تســـتثمر في البحريـــن مثا في 
مجال المنتجات الكيميائية أو منتجات 
القطـــاع النفطـــي أو منتجـــات صناعيـــة 
ومواد العزل فهذه االســـتثمارات مفيدة 
وتخص فرصا تســـتخدم موقع البحرين 
كنقطة للتصدير إلى المنطقة وحتى إلى 

العالم بشكل أوسع.
وكانت جمعية مصارف البحرين نظمت 
فيـــه  تحـــدث  بالبحريـــن  لقـــاًء  مؤخـــًرا 

مســـؤولون ألمان من مركـــز فرانكفورت 
عن تأثير انســـحاب بريطانيا من االتحاد 
األوروبي “بريكست” على المشهد المالي 
األوربـــي، إضافة إلـــى التأثيـــر المحتمل 
البحريـــن  فـــي  الماليـــة  األوضـــاع  علـــى 

والمنطقة.وأكـــد الســـفير أن زيارة الوفد 
مـــن فرانكفـــورت فايننس إلـــى البحرين 
اآلراء  لتبـــادل  مناســـبة  فرصـــة  يعـــد 
الجاريـــة  التطوعـــات  حـــول  واألفـــكار 

والقادمة في سوق األموال في أوروبا.

السفير األلماني متحدثًا لـ “البالد”

بلغت 1.9 مليون دينار خالل التسعة األشهر األولى من 2019

أرباح “سوليدرتي البحرين” بالربع الثالث

حققت سوليدرتي البحرين أرباحًا صافيًة في محفظة المساهمين بلغت 607 ألف دينار للثالثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقابل صافي 
أربــاح 387 ألــف دينــار عــن الفتــرة المماثلــة مــن العام الســابق، ما يمثل أرتفاع بنســبة 57 %. وبلغت صافــي أرباح محفظة المســاهمين 1.9 مليون 
دينار خالل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقابل صافي أرباح بلغت 1.5 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل 

زيادة بنسبة 23 %.

للســـهم  األساســـي  العائـــد  بلـــغ  و 
5.06 فلـــس خـــال الربـــع الثالـــث 
2019 مقابـــل 3.23 فلـــس للفتـــرة 
المماثلة الســـابقة 2018. كما ارتفع 
العائد األساســـي للسهم ليصل إلى 
15,81 فلس التســـعة أشـــهر 2019 
مقابل 12,87 فلس للفترة المماثلة 
فـــي 2018. يذكـــر أن االرتفاع في 
إجمالي صافي الربح يعود بشـــكل 
رئيســـي إلى التحسن في إيرادات 
 2019 العـــام  خـــال  االســـتثمار 

مقارنة بالفترة المماثلة 2018.
صنـــدوق  صعيـــد  علـــى  أمـــا 
تكافـــل المشـــاركين، فقـــد حققت 
ســـوليدرتي فائضـــا بلـــغ 94 ألـــف 
 123 بلـــغ  فائـــض  مقابـــل  دينـــار 
ألـــف دينـــار عـــن الفتـــرة المماثلـــة 
للعام الســـابق، ما يمثـــل انخفاضا 
بنسبة 24 %. كما حققت الشركة 
فائضا بلـــغ 108 آالف دينار خال 
التسعة أشهر 2019 مقابل فائض 
بلـــغ 146 ألـــف دينـــار عـــن الفترة 
المماثلـــة للعـــام الســـابق، ما يمثل 

انخفاض بنسبة 26 %. 
فيمـــا يخـــص اشـــتراكات التكافل، 

فقد حققت سوليدرتي اشتراكات 
مليـــون   6,715 بلغـــت  إجماليـــة 

دينار لفترة الثاثة أشـــهر المنتهية 
بتاريـــخ 30 ســـبتمبر 2019 مقارنة 
للفتـــرة  دينـــار  مليـــون  بــــ6,755 
أي  الســـابق،  العـــام  مـــن  المماثلـــة 
فـــي حيـــن   .% 1 بزيـــادة قدرهـــا 
بلغت اشـــتراكات التكافل 22.109 
مليون دينار خال التســـعة أشـــهر 
مليـــون  بــــ21.884  مقارنـــة   2019
دينـــار للفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 

السابق، أي بزيادة قدرها 1 %. 
أما على صعید صافي االشتراكات 
الشـــركة  فقـــد حققـــت  المكتســـبة 
3.7 مليـــون دينـــار لفتـــرة الثاثـــة 
أشـــهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 
2019 مقارنـــة بــــ3.9 مليـــون دينار 
للفتـــرة المماثلة من العام الســـابق، 
فـــي   .%  7 قـــدره  بانخفـــاض  أي 
حيـــن بلغـــت صافـــي االشـــتراكات 
المكتســـبة 11,281 مليـــون دينـــار 
خال التســـعة أشهر 2019 مقارنة 
للفتـــرة  دينـــار  مليـــون  ب11.2 
أي  الســـابق،  العـــام  مـــن  المماثلـــة 

بزيادة قدرها 1 %. 

المنامة - سوليدرتي البحرين
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الدوالر يرتفع قبيل 
كلمة لترامب

والفرنك  الين  مقابل  ــدوالر  ال ارتفع 
الــذي  الــوقــت  السويسري أمــس فــي 
زاد فيه تفاؤل المتعاملين قبيل كلمة 
تــرامــب  دونــالــد  األمــيــركــي  للرئيس 
يجدد من خاللها إرجاء فرص رسوم 
جمركية على السيارات التي ينتجها 
االتحاد األوروبي. فقد صعد الدوالر 
0.2 % مقابل الين الياباني والفرنك 
المبكرة  التعامالت  في  السويسري 

بلندن.

607
دينــار ألــف 

جواد محمدتوفيق شهاب

العائد األساسي 
للسهم بلغ 5.06 

فلس خالل الربع 
الثالث 

الشركة حققت 
فائضا بلغ 94 
ألف دينار في 

صندوق التكافل

وبلغت حقوق المساهمين  «
في 30 سبتمبر 2019 مبلغ 

وقدره 26.6 مليون دينار مقارنة 
ب 25.9 مليون دينار في 31 

ديسمبر2018، ما يمثل زيادة 
بنسبة %2,5. كما بلغ إجمالي 

األصول 70.1 مليون دينار في 30 
سبتمبر 2019 مقارنة ب 68.6 

مليون دينار في 31 ديسمبر 
2018، ما يمثل زيادة بنسبة 

.2%

وأعرب رئيس مجلس اإلدارة  «
توفيق شهاب عن رضاه لهذه 
النتائج التي حققتها الشركة، 

وعلق عليها قائاًل: “يسر مجلس 
اإلدارة أن يعلن عن نتائج الربع 

الثالث من عام 2019. إن هذا 
النجاح جاء من خالل التزام فريق 

سوليدرتي البحرين، بالمثابرة 
المستمرة لتحقيق النجاحات 
المتواصلة”. وأضاف: “ كما أن 

مجلس اإلدارة على ثقة تامة بأن 

فريق سوليدرتي البحرين يسير 
بخطى ثابتة وبنجاح مستمر، 

كما ويعمل على مواصلة تحقيق 
اإلنجازات الكبيرة والمتميزة”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي  «
لسوليدرتي البحرين، جواد محمد 

“يسعدنا وبكل فخر أننا قد أتممنا 
الربع الثالث لسنة 2019 بكل 

نجاح وذلك ناتج من حرصنا الدائم 
على االلتزام والتفاني والوفاء 

بوعودنا لعمالئنا الكرام باإلضافة 

إلى اهتمامنا الحثيث والمستمر 
بتعزيز رضا العمالء، كما أننا 

ماضون وبكل عزم على مواصلة 
هذا النجاح”. وتابع “ كما أنه 

تماشيًا مع استراتيجية التحول 
الرقمي التي تنتهجها الشركة، 

سنواصل االرتقاء بمستوى 
الخدمات المقدمة لعمالئنا وذلك 

من خالل تقديم أفضل الحلول 
وباستخدام الوسائل الحديثة 

والمتطورة المالئمة لعمالئنا”.

70.1 مليون دينار إجمالي األصول

أمل الحامد من المنامة | تصوير خليل إبراهيم

الـــذكاء  مؤتمـــر  رئيـــس  صـــرح 
االصطناعي، جاسم حاجي، أن من 
أهم ركائز المؤتمر الذي أقيم تحت 
رعاية رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح كان عـــن دور المـــرأة فـــي 
والمســـاواة  االصطناعـــي  الـــذكاء 
حيـــث خصصت نـــدوة خاصة بهذا 
الشأن، والتي ُأديرت من قبل جفلة 
العمـــاري ومشـــاركة فعالـــة من: َفي 
آل خليفة، ابتســـام بن بطي وحصة 

البحريـــن.  جامعـــة  مـــن  الجنيـــد 
باإلضافـــة الـــى ذلـــك طرحـــت عدة 
دور  مثـــل:  صلـــة،  ذات  مواضيـــع 
المرأة في الثورة الصناعية الرابعة 
علـــوم  فـــي  المـــرأة  دور  وأيضـــًا 
هندسة التكنولوجيا )ستم( وحلول 

االستدامة الذكية.
 هـــذه المشـــاركات تعـــود للمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة فـــي ترســـيخ علوم 

المستقبل لدى المرأة البحرينية.

مناقشة دور المرأة في “الذكاء االصطناعي”

المحرر االقتصادي

“سيدات األعمال” يبحثن التعاون مع الهند
ــي ــ ــهـ ــ ــودلـ ــ ــيـ ــ خــــــــــــال زيـــــــــــــــــارة عــــــمــــــل إلــــــــــــى نـ

شــاركت جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينيــة فــي المؤتمــر الســنوي لغرفــة 
التجــارة اآلســيوية العربيــة “IWEC” في نيودلهي بوفد كبير ترأســته رئيســة 
الجمعية، سيدة األعمال، أحالم جناحي، وقدمت الجمعية درع شكر وتقدير 
إلى  رئيسة اتحاد الغرف الهندية النسائية للتجارة والصناعة، هارجندر كور 
تالــوار، فــي حفــل اســتقبال أقيم على شــرف الوفد. كمــا التقى الوفد رئيســة 
منظمة “IWEC” روث ديفيس، في أول يوم بالمؤتمر وقدم لها درعا تذكاريا.

  وقالـــت جناحي إن اللقاءات تناولت 
ســـبل تطويـــر العاقـــات بيـــن القطاع 
الصديقيـــن،  البلديـــن  فـــي  الخـــاص 
علـــى  وخاصـــة  والهنـــد،  البحريـــن 
مستوى سيدات األعمال، واالستفادة 
بالتجـــارب والخبـــرات لـــدى كل طرف 
فـــي تطويـــر منظومـــة العمـــل واألداء 

لدى الطرف األخر.
وأكـــدت جناحي على تميـــز العاقات 
مـــدار  علـــى  والهنـــد  البحريـــن  بيـــن 

التاريخ. 
وقالـــت إن المـــرأة البحرينية وضعت 
ريـــادة  طريـــق  علـــى  بقـــوة  أقدامهـــا 
يثبتـــه  مـــا  وهـــو  العالمـــي  األعمـــال 
تواجدها الدائم على الســـاحة الدولية 
فـــي الســـنوات األخيـــرة بفضـــل رؤية 
القيـــادة الحكيمـــة ونهجهـــا المســـتمر 
في دعم المرأة على كافة المستويات 
وفـــي إطـــار تحقيـــق أهـــداف الرؤيـــة 

االقتصادية 2030 للمملكة.

أعمـــال  جـــدول  إن  جناحـــي  وقالـــت 
حافـــا،  كان  الزيـــارة  خـــال  الوفـــد 
وشـــهد العديد من اللقـــاءات المثمرة، 
فيمـــا يواصل الوفد حضوره لفعاليات 
المؤتمـــر ،حيـــث مـــن المقـــرر أن يتـــم 
تكريـــم اثنتين من عضـــوات الجمعية 

وهمـــا رئيســـة الجمعيـــة ونائب رئيس 
بجائـــزة  القطـــان  خلـــود  الجمعيـــة 
ريـــادة  لتحـــدي  الدوليـــة  المؤسســـة 
األعمـــال للعـــام 2019، وهـــي الجائزة 
التـــي تأسســـت فـــي برشـــلونة العـــام 

.2007

لقاءات مثمرة خالل زيارة نيودلهي

المنامة - جمعية سيدات األعمال
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إطالق سوق البحرين االستثمارية الشهر المقبل
الـــبـــورصـــة ــي  ــ فـ الـــصـــغـــيـــرة  الــــشــــركــــات  إدراج  ســـيـــدعـــم  “تـــمـــكـــيـــن” 

 قــال الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن، الشــيخ خليفة بــن إبراهيــم آل خليفة، إن 
البورصة تســتعد إلطالق “ســوق البحرين” االســتثمارية الشــهر المقبل كأول سوق من 

نوعها تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

على  الصحافيين  خليفة  الشيخ  وأبــلــغ   
هامش مؤتمر رجال األعمال المستثمرين 
18” والــذي تستضيفه  العرب في “دورتــه 
واحدة  شركة  إدراج  سيتم  أنه  البحرين، 
يحّدد  أن  دون  الــســوق،  فــي  األقـــل  على 

اسمها.
أهمية  تكتسب  الخطوة  هــذه  أن  وأكـــد   
كبيرة بالنسبة للسوق المالية في البحرين، 
مختلف  مــع  البحرين  بــورصــة  عملت  إذ 
األطراف على مدى سنتين وقامت بأخذ 
بحيث  اإلدراج  آلــيــات  وتــعــديــل  اآلراء 

تتناسب مع تطلعات المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. 

ــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة  ــرئ  وأضـــــاف ال
السوق  بــإطــاق  ســعــداء  “نــحــن  البحرين 
في  شــركــة  أول  وإدراج  رســمــي  بــشــكــل 
الشركات  سيشّجع  وهذا  المقبل،  ديسمبر 
األخرى على اإلدراج وسيساعد في تطوير 
ــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل  الــمــؤســســات وال
االرتــقــاء  جــانــب  إلـــى  تنميتها،  وبــالــتــالــي 
المؤسسية  باألنظمة  واالرتقاء  بالحوكمة 

وبالتالي استدامة هذه الشركات”.

 وأكد الشيخ خليفة أن تكاليف اإلدراج في 
البحرين تعد األقل على مستوى المنطقة، 
بدعم  البحرينية  الشركات  ستحظى  كما 
“تمكين” في تكاليف عملية اإلدراج بنحو 

النصف.
كما  واإلفصاح  االلتزام  معايير   وستكون 
هي موجودة في السوق الرئيسي، إال أن 
أن  إلى  أشــار  للبورصة  التنفيذي  الرئيس 
تكون  أن  تتطلب  السنوية  نصف  النتائج 
مراجعة وليست مدققة كما هو الحال مع 

الشركات المدرجة في السوق األساسية.

 محّفزات في السوق الجديدة

 وقال الشيخ خليفة إن البورصة ستقدم 

محفزات للشركات المدرجة في السوق 
الرئيسية،  السوق  إلى  لانتقال  الثانية 
الــمــؤســســات  تنمية  هــو  ــهــدف  ال إن  إذ 

الصغيرة لتصبح أكبر حجًما.
 وحول اإليــرادات المالية التي ستأتي 
أشــار  الــجــديــدة،  الــســوق  مــن  للبورصة 
الشيخ خليفة إلى أن الهدف األساسي 
ــا  أخــذن “إذ  الــمــؤســســات  تــطــويــر  ــو  هـ
أكثر  اجتماعية  كمسئولية  الــمــشــروع 
نتطلع  للشركة،  دخل  مصدر  كونها  من 
لنمو  الـــســـوق وســيــلــة  تــكــون هـــذه  أن 
سوق  أن  مــؤكــًدا  الصغيرة”،  الشركات 
لجميع  متاحة  االســتــثــمــاري  البحرين 
الشركات الخليجية واألجنبية لإلدراج 

ــات الــقــلــيــلــة مــتــعــددة  ــبـــورصـ “نـــحـــن الـ
العمات”.

 وخــطــت بــورصــة الــبــحــريــن خــطــوات 
كبيرة في السنوات األخيرة نحو زيادة 
المنتجات واإلدراجات لتشمل مختلف 
السندات  فيها  بما  المالية  المنتجات 
ووحـــدات  لــلــتــداول  القابلة  والــصــكــوك 
ــة كـــمـــا أدخـــلـــت  ــاريـ ــقـ ــعـ ــاديـــق الـ ــنـ الـــصـ
التداول  تسهيات واسعة في عمليات 
عبر  السيولة  تعزيز  سبيل  في  لألفراد 
إطــــاق مــنــصــة “بــحــريــن تـــريـــد” وهــي 
المواقع  في  مدمجة  إلكترونية  منصة 
فتح  لألفراد  تتيح  للبنوك  اإللكترونية 
حــســاب فــي بــورصــة الــبــحــريــن وبــدء 

ا. التداول على األسهم إلكترونيًّ
 وعن مدى التقدم المحرز في مشروع 
إلى  الشيخ خليفة  أشار  تريد”  “بحرين 
ا إلطاق  أن هناك مصرفيين اثنين حاليًّ
الخليجي  الــمــصــرف  وهـــمـــا  الــخــدمــة 
الوطني، وفي  البحرين  التجاري وبنك 
بنك  مثل  أخــرى  بنوك  انضمام  انتظار 
ــذي يعمل على  الـ والــكــويــت  الــبــحــريــن 

إطاق الخدمة أيًضا.

الشيخ خليفة بن إبراهيم 

 رأى خبراء ماليون، أن التقنيات الحديثة ستغّير عالم االستثمارات، وذلك مع ظهور 
التطبيقــات الماليــة التي باتت تســاعد المســتثمرين على إدارة اســتثماراتهم ومعرفة 
اتجــاه العوائــد، فــي ظــل زيــادة توّجــه األفراد نحــو االســتثمارات البديلــة التي كانت 

حكًرا على المؤسسات الكبرى.

 جـــاء ذلـــك، عــلــى هــامــش جلسة “إيــجــاد 
عـــوائـــد بــديــلــة مـــن خـــال االســتــثــمــارات 
أعمال  الــخــاصــة” ضمن  األصـــول  وفــئــات 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي لــلــمــؤتــمــر الـــثـــامـــن عشر 
العرب  والمستثمرين  األعــمــال  ألصــحــاب 
مئات  بمشاركة  المنامة  تستضيفه  والذي 
األعمال  ورجــال  والمسئولين  المختصين 

والمستثمرين من المنطقة والعالم.
 وتعبير االستثمارات البديلة أصبح يطلق 
التقليدية  على األدوات االستثمارية غير 
مثل األسهم الخاصة، وصناديق التحوط، 
االستثمار  وصناديق  المغامر،  المال  رأس 

العقاري والسلع والمعادن.

اتفاق على تطوير التشريعات 

 واتــفــق الــمــشــاركــون فــي الــجــلــســة على 

تطوير  إلـــى  تــحــتــاج  الــمــنــطــقــة  دول  أن 
االستثمارات  نمو  أجــل  مــن  التشريعات 

البديلة أو غير التقليدية.
لمجموعة مكتب  التنفيذي  الرئيس  وقال 
العائلة، عبدالمحسن العمران، إن الشركات 
االستثمارية باتت تستفيد من التقنية في 
تصميم برامج وتطبيقات تتيح للمستثمر 
ورؤيــة  االستثمارية  المحفظة  مشاهدة 
التفاصيل واتجاه األموال التي يستثمرها 

والفوائد المحققة.
من  الكثير  وّفـــرت  التقنية  أن  وأضـــاف   
طرق  التكنولوجيا  غّيرت  إذ  الــخــيــارات، 
تــقــدم فهم أفضل  االســتــثــمــارات وبــاتــت 

للعماء.
االستثمارية  الشركات  إن  العمران  وقــال 
بين  مــا  تستهدف  مــا  عـــادة  المنطقة  فــي 

االستثمارات  لكن  ــألربــاح،  ل  %  7 ــى  إل  6
ــتــقــلــيــديــة قـــد ال تــحــقــق هــــذا الــهــدف  ال
فــي الــمــدى الــمــنــظــور، لــذلــك هــنــاك حاجة 

لاستثمارات البديلة.
 ورأى رئيس مجلس إدارة شركة “بتلكو” 
والرئيس التنفيذي لشركة “أصول”، الشيخ 
عبدهللا بن خليفة آل خليفة، أن الوسائل 
منظمة  غير  تزال  ال  لاستثمار  التقليدية 
تــمــاًمــا وتــحــتــوي عــلــى بــعــض الــمــخــاطــرة 
أن  مبّيًنا  التقليدية،  الوسائل  مع  مقارنة 
على  يعتمد  البديلة  لاستثمارات  التوّجه 
قرارات بعض المستثمرين المهتمين بهذا 

النوع من االستثمارات.
وشّدد رئيس مجلس إدارة بتلكو والرئيس 

تقوم  أن  أهمية  على  لـــ”أصــول”  التنفيذي 
المستثمرين خصوًصا  بتشجيع  الحكومة 

مع وجود تنافس بين دول العالم.
 وقال األمين العام التحاد البنوك العربية، 
ــام فـــتـــوح، إن قــطــاع االســتــثــمــارات  وســ
العاديين  لــألفــراد  مفتوًحا  ــات  ب البديلة 
الشركات  فئة  على  يقتصر  كــان  أن  بعد 

والمستثمرين الكبار.
 وأشار إلى أن االستثمارات البديلة باتت 
أفــضــل مــكــان لــاســتــثــمــار فــي الــســنــوات 
األخيرة، وأن عامل االستعداد للمخاطرة 
هو الفيصل في قرار المستثمر في الذهاب 

إلى الوسائل غير التقليدية لاستثمار.

 االستثمار في البنية التحتية

المستقبلة  الــتــوجــهــات  وبـــخـــصـــوص    

التنفيذي  الــرئــيــس  عــّبــر  لــاســتــثــمــارات، 
المشارك لـ “انفستكورب” حازم بن قاسم، 
ــات يــجــب أن  ــويـ عــن اعــتــقــاده بـــأن األولـ
توضع للعشر سنوات المقبلة، مشيًرا إلى 
في  االستثمار  على  التركيز  ينبغي  أنــه 
منحى  يأخذ  بــات  الــذي  التحتية  البنية 
وجــود  مــع  المنطقة  دول  فــي  مــتــطــوًرا 
مــن عــشــريــن سنة  بــرامــج تستمر ألكــثــر 
وتساهم فيها صناديق سيادية، في حين 
أن يكون هناك مستقبل واعد في  يمكن 
فيتنام  مثل  الــصــاعــدة  المالية  ــواق  األسـ
يتحّول  آسيا، حيث  الهند وشرق  الصين 
وأخيًرا  مستهلكين،  إلــى  المايين  مئات 
نفسها  وضعت  التي  المتحدة  الــواليــات 

في قلب الثورة الصناعية الرابعة. 
لــمــجــمــوعــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ورأى   

ال  المنطقة  دول  أن  على  العائلة  مكاتب 
التشريعات  تحسين  إلــى  تحتاج  تـــزال 
التمويل،  عــلــى  بــالــحــصــول  تتعلق  الــتــي 
تتعلق  تشريعات  وجود  من  الرغم  فعلى 
ــارات  واإلمــ البحرين  كــل  فــي  بــاإلفــاس 
بعيدة  زالــــت  مـــا  ــا  ــه أن إال  والـــســـعـــوديـــة، 
ــي الــفــصــل  ــن نــظــيــرتــهــا األمــيــركــيــة فـ عـ
إفاس  يعالج قضية  الــذي  الحادي عشر 

المؤسسات بصورة أفضل.
وأشار عبدالمحسن أن هناك صعوبة في 
شركته  أن  حتى  تمويل  على  الحصول 
منذ  البحرين  في  تعمل  والتي  الناجحة 
فترة طويلة لم توفق في الحصول على 
التمويل من البنوك. وتطّرق إلى ضرورة 
نشر ثقافة التوفير في دول المنطقة التي 

تغلب عليها ثقافة االستهاك.

متحدثون في الجلسة أمس

خبراء: زيادة في توّجه األفراد نحو االستثمارات البديلة
أكدوا الحاجة لتطوير التشريعات وسط مخاطرة عالية
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المحرق - طيران الخليج

تصنيف  على  الخليج،  طيران  حصلت 
 FTE-APEX مــعــرض  فــي  نــجــوم  ــــع  أرب
سنغافورة  فــي  عقد  الـــذي   2019 آســيــا 
ــدث اجــتــمــاع  ــحـ أمـــــس. وشـــهـــد هــــذا الـ
أنحاء  جميع  من  الطيران  شركات  كبار 
ــدة مــن جوائز  الــعــالــم لــإلعــان عــن واحـ
هذا  فــي  المرتقبة  الرسمية  التصنيف 
التقييم  برنامج  يعتمد  حيث  المجال، 
على اختيار وآراء المسافرين فقط. وتم 
قبل  رحلة من  مليون  أكثر من  تصنيف 

طيران  شركة   600 لحوالي  المسافرين 
من جميع أنحاء العالم. حيث قام الركاب 
الرحلة  فــي  الكلية  تجربتهم  بتصنيف 
وتم إعطاؤهم الفرصة لتقديم تقييمات 
منها  فــرعــيــة  فــئــات  عـــدة  فــي  مجهولة 
المقصورة  وخدمات  المقعد  في  الراحة 

والطعام والمشروبات والترفيه الجوي.
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ  وتــلــقــى الـــجـــائـــزة ال
كوتشكو،  كريشيمير  الخليج،  لطيران 
مّثل  حيث  الجوائز،  توزيع  حفل  خال 

الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة وعــّلــق قـــائـــاً: “نحن 
قبل  مــن  تصنيفنا  يــتــم  بـــأن  فـــخـــورون 
ــع  ــول الــعــالــم بــفــئــة األربـ الــمــســافــريــن حـ
سمعة  ذات  منظمة  هي   APEX نجوم. 
ــام تــصــنــيــف صــحــيــح  ــظـ ــا نـ ــهـ طــيــبــة ولـ
طيران  شركة  تصنيف  تم  به،  وموثوق 
رئيسية  طــيــران  كــشــركــة  فــيــه  الخليج 
العوامل  مــن  لعدد  نجوم  أربــع  فئة  مــن 
المتعلقة بتجربة السفر. نعمل بجد لرفع 
الخدمة  ومستويات  منتجاتنا  مستوى 

باستمرار لنكون خيار عمائنا األفضل”.
 ويأتي هذا التصنيف في مرحلة مهمة 
من تاريخ طيران الخليج حيث تواصل 
في نمو شبكتها وأسطولها. ففي عامي 
الخليج  طــيــران  تلقت  و2019   2018
دريماينر و5  بــويــنــغ9-787  طــائــرات   7
طائرات إيرباص A320neo، إذ ستضمن 
طلبات الطائرات الواردة للناقلة الوطنية 
ــن أحـــدث  ــدة مـ ــ الــمــحــافــظــة عــلــى واحــ

األساطيل في المنطقة.

”FTE-APEX“ طيران الخليج” تحصد 4 نجوم بمعرض“

أثناء تسلم الجائزة

علي الفردان من المنامة  |  تصوير رسول الحجيري

التقنيات الحديثة 
تقلب عالم 

االستثمار رأًسا 
على عقب

طوكيو - رويترز

الثاثاء،  أمــس  النفط  أســعــار  ارتفعت 
آمال  بفعل  مبكرة  خسائر  من  متعافية 
في أن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ربــمــا يشير إلـــى تــقــدم فــي مــحــادثــات 
في  له  كلمة  خــال  الصين  مع  التجارة 
نــيــويــورك االقــتــصــادي. وبحلول  نـــادي 
الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كانت 
 31 مرتفعة  برنت  لخام  اآلجلة  العقود 
دوالر   62.49 إلـــى   ،%  0.5 أو  ســنــتــا، 
إلى  نــزلــت  قــد  كــانــت  أن  بعد  للبرميل، 
سابق  وقت  في  للبرميل  دوالر   61.90

من يوم أمس.
وصــعــد خـــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
إلى   ،  %  0.4 أو  سنتا،   23 األمــيــركــي 
قد  كان  أن  بعد  للبرميل،  دوالر   57.09

هبط إلى 56.55 دوالر للبرميل.
بفعل  اإلثنين  يــوم  األســعــار  وتراجعت 
ــمــخــاوف حــيــال الــتــأثــيــر عــلــى طلب  ال
التجارية  الحرب  تداعيات  من  النفط 

 16 منذ  الممتدة  الصينية  األمــيــركــيــة 
النمو  على  بظالها  ألقت  والتي  شهًرا، 

االقتصادي العالمي.
 وقال ترامب يوم السبت إن المحادثات 
ا“  جــدًّ جيد  ”بشكل  تمضي  الصين  مــع 
اتفاًقا  تبرم  لن  المتحدة  الواليات  لكن 
لــواشــنــطــن. وقــال  كـــان األمــثــل  إذا  إال 
أيًضا إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن 
الــرســوم  رفــع  المتحدة  الــواليــات  عــزم 

الجمركية.

النفط يصعد وسط ترقب لمحادثات التجارة

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـؤشر البحريـن العام أمس الثاثاء 
عند مستوى 1,510.24 بانخفاض وقدره 
5.67 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم اإلثنين، 
في حين أقفل مؤشر البحريـن اإلسامـي 
وقـدره  بانخفاض   752.17 عند مستوى 

4.16 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وتداول الـمستثـمرون 2.26 مليون سهم، 
ألــف   372.51 قــدرهــا  إجـمـالية  بقيـمة 
ديـنـار، تـم تنفيذها من خال 62 صفقة، 
حيث ركز الـمستثـمرون تعاماتـهم على 
أســهــم قــطــاع الــبــنــوك الــتــجــاريــة والــتــي 
 180.91 الـمتداولـة  أسهمه  قيـمة  بلغت 
من   % 48.57 نسبته  ما  أي  ديـنـار  ألــف 
وبكـمية  ــلــتــداول  ل اإلجـــــمـــــالــيــة  القيـمة 
تنفيذها  تـم  سهم،  ألــف   564.55 قدرها 

من خال 22 صفقة.
 وجاء البنك األهلي المتحد في الـمركـز 
الـمتداولـة  بـلغت قيـمة أسهمه  إذ  األول، 
160.63 ألف ديـنـار أي ما نسبته 43.12 
% من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
تـم  سهم،  ألــف   488.99 قدرها  وبكـمية 

تنفيذها من خـال 17 صفقة.
 أمـا الـمركـز الثاني فكـان لـمجموعة جي 
 104.96 قدرها  بقيـمة  المالية  اتش  اف 
 % 28.18 نــســبــتــه  مـــا  أي  ــار  ــنـــ ديـــ ألـــف 
الـمتداولـة  األســهــم  قيـمة  إجـمـالـي  مــن 
تـم  سهم،  مليون   1.20 قدرها  وبكـمية 

تنفيذها مـن خـال صفقتين.
ثـم جاءت عقـارات السيف بقيـمة قدرهـا 
23.78 ألف ديـنـار أي ما نسبته 6.38 % 
الـمتداولـة  األســهــم  قيـمة  إجـمـالـي  مــن 
تـم  سهم،  ألــف   117.36 قدرها  وبكـمية 

تــنــفــيــذهــا مـــن خــــال 9 صــفــقــات. وقــد 
17 شركة،  أسهم  تــداول  أمــس  يـوم  تـم 
ارتــفــعــت أســعــار أســهــم 3 شــركــات، في 

6 شركات،  حين انـخفضت أسعار أسهم 
أسعار  على  الشركـات  بقـيـة  وحافـظت 

أقـفاالتـها السابـقة.

ــاع الـــبـــنـــوك ــ ــط ــ ــى ق ــلـ ــز الـــتـــعـــامـــات بـــالـــبـــورصـــة عـ ــيـ ــركـ تـ
تداول 2.3 مليــون سهـــم بـ 372.5 ألف ديـنـــــار
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-150813( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي محمد عبدالرحمن الجودر

االسم التجاري الحالي: كتشن الب كافيتيريا
االسم التجاري الجديد: مطعم كتشن الب

 تاريخ: 11/2019/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-طلب رقم )١٤٧٦٥١

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-151356( طلب رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســادة امانــي احمــد المحــوزي الرقــم الشــخصي ٦٣٠٦٠٢٤٨٤  
بتحويل المحل التجاري التالي إلى الســادة/ حســين فيصل عبدهللا محمد 

سوار ٨٥٠٨٠٦٢٠٨  
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا الســادة أنــور مهدي علي شــرف الرقــم الشــخصي ٨٠٠٧٠٢٧٧٨  
بتحويل المحل التجاري التالي إلى السادة/ السيد هاشم جمال مهدي علي 

شرف ٩٨١١٠٢٠٨٥  
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٨٢٨٩٩

رقم القيد

٨٣٤٨٥

الفرع

٥

الفرع

١

االسم التجاري
سندويشات بوابة الكرامة

االسم التجاري
دار االتحاد للمقاوالت والتجارة

 تاريخ: 11/11/2019 تاريخ: 11/2019/٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٤٥٥٧( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد خليــل ابراهيــم محمد ابراهيم الشــقاق المالك لـ مطعــم النجم التركي 
)مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم ٤٢٩٦٩، طالبا تحويل الفرع 
رقــم ٢٢و٢٣ و٣٣ للمؤسســة الفرديــة الــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 

برأسمال وقدره ٥٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من التالية اسمائهم:
١. خليل ابراهيم محمد ابراهيم الشقاق

CEM KARAALIOGLU .٢

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
مالك شــركة اشــر امين لألسهم ش.ش.و لمالكها اشر امين المسجلة بموجب 
القيــد رقــم ١٢١٥١٣، طالبــا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة   الى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠، بين كل من :
١. يوسف اختر امين احمد

٢. عبد هللا امين 
      ASHER AMIN .٣
-4 افشان امين الجين 

ASHRAF AMEEN AHMAD 5-
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانونــي التقدم إلــى اإلدارة المذكورة خال 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضهما 

يعزز اعتراضه

القيد : ٤٢٩٦٩ 

 تاريخ: 11/2019/١١

القيد : ١٢١٥١٣ 

 تاريخ: 11/2019/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفية شركة

 شركة شركة كالود او اس ورك سبيس ش.ش.و لمالكها ماجد علي
سجل تجاري رقم ١٢٢٤٩٩

بناء على قرار المالك لشــركة شــركة كاود او اس ورك ســبيس ش.ش.و لمالكها ماجد 
علي المسجلة على قيد رقم ١٢٢٤٩٩، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السادة/ MUHAMMED IQUBAL مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
MUHAMMED IQUBAL :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 33656575 )973+(
magnifiqspaces@gmail.com
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وزيــر العدل: نأســف لســقوط قتلى ونقــّر بوجــود تجاوزات

العراق.. أول “تظاهرة عسكرية” تساند الحراك الشعبي

منذ اندالع الموجة الثانية من االحتجاجات في العراق، المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، خرجت في مدينة كربالء، أمس الثالثاء، 
أول “تظاهرة عســكرية” مؤيدة لمطالب الحراك الشــعبي، وذلك بالتزامن مع تظاهرات في مدن عراقية أخرى، وفق ما أفاد مراســل 
“سكاي نيوز عربية”. وخرج العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة محافظة كربالء، في أول تحرك عسكري علني لمساندة التظاهرات 

الشعبية في المدن العراقية.

العلـــم  األمـــن  عناصـــر  ورفـــع 
العراقي، مســـتفيدين من دعوة 
المرجع الديني علي السيستاني 
إلـــى “عـــدم عـــودة المتظاهرين 
إلـــى منازلهم إلـــى حين تحقيق 

المطالب المشروعة”.
جـــاء ذلك، بالتزامـــن مع خروج 
تظاهـــرات في العاصمـــة بغداد، 
حيـــث عـــاد التوتـــر بيـــن قوات 
قـــرب  والمتظاهريـــن  األمـــن 
ســـاحة الخالني، مما أســـفر عن 
إصابـــة عـــدد مـــن المتظاهريـــن 

بجروح.
 وفي ذي قار، أغلق متظاهرون 
والنصـــر  الحضـــارات  جســـري 
وســـط مدينـــة الناصريـــة، فـــي 
ذكـــر  كمـــا  المحافظـــة.  مركـــز 
مراسلنا أنه تم نشر قوات أمنية 
إضافيـــة حول ســـجن “الحوت” 

في المحافظة.
ميســـان،  محافظـــة  فـــي  أمـــا   
عراقيـــة،  مصـــادر  فذكـــرت 
قنـــاة  أغلقـــوا  متظاهريـــن  أن 

“العراقية” الرسمية.
ـــر وزيـــر العـــدل  مـــن جانبـــه، عبَّ
العراقـــي، فاروق أميـــن عثمان، 
أســـفه  عـــن  الثالثـــاء،  أمـــس 
وجرحـــى  قتلـــى  لســـقوط 
بالتظاهـــرات، وقال “نقّر بوقوع 

تجاوزات فردية”.
بذلـــت  “الحكومـــة  وأضـــاف 
بـــكل  للتحقيـــق  مجهـــودات 

االعتداءات ضد المحتجين”.
لدبلوماســـيين  عثمـــان  وقـــال 
دوليين مجتمعين في المراجعة 

الدورية الشاملة لألمم المتحدة 
إن حكومته “تأسف بشدة لعدد 

األشخاص” الذين قتلوا.
وأضـــاف: “نرفـــض االســـتخدام 
نرفـــض  كمـــا  للقـــوة  المفـــرط 

اللجوء إلى الرصاص الحي”.
العراقيـــة  الحكومـــة  إن  وقـــال 
حثيثـــة”  جهـــوًدا  “بذلـــت 
للتحقيق بكل االعتداءات على 

المتظاهرين.
وتابـــع عثمـــان قائالً إن دســـتور 
العراق يضمن التجمع الســـلمي، 
وإن هدف السلطات هو حماية 

المحتجين.
وقتـــل أكثـــر مـــن 300 شـــخص 

فـــي االحتجاجات التي اندلعت 
األول  فـــي  بغـــداد  فـــي  أوال 
مـــن أكتوبـــر، ثـــم اتســـع نطاقها 
للجنوب للمطالبة بتغيير شامل 
للنظام السياسي الطائفي الذي 
وبتوفيـــر  بالفســـاد،  يتهمونـــه 
فـــرص العمـــل، وتقديم خدمات 

عامة فاعلة.
ولم تتمكن الحكومة من تهدئة 
وضعـــت  التـــي  االضطرابـــات 
الطبقة السياســـية في مواجهة 
شـــبان، أغلبهـــم مـــن العاطليـــن 
الذيـــن لم يشـــعروا بأي تحســـن 
يذكر فـــي ظروفهم المعيشـــية، 
حتـــى فـــي وقـــت الســـلم، بعـــد 

عقود من الحرب والعقوبات.
واالحتجاجـــات التـــي يشـــهدها 
العـــراق، هي أشـــد وأعقـــد تحد 
منـــذ ســـنوات للنخبـــة الحاكمـــة 
المشـــهد  علـــى  هيمنـــت  التـــي 
السياسي بعد الغزو الذي قادته 

الواليات المتحدة في 2003.
فـــي  األمـــن  قـــوات  ولجـــأت 
للذخيرة  المتظاهريـــن  مواجهة 
الحيـــة وقنابـــل الغـــاز المســـيل 
للدمـــوع وقنابـــل الصـــوت، لكن 
الجيش العراقـــي نفى، االثنين، 
أي تأثيـــر قاتـــل للغـــاز المســـيل 
للدموع الذي ُيســـتخدم لتفريق 

المتظاهرين.

بغداد ـ وكاالت

عراقيون يحملون نعش محتج ُقتل خالل تظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد )أ ف ب(
الرياض ـ واس

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي 
عقدها مجلس الوزراء أمس الثالثاء في قصر اليمامة.

ترحيـــب  الـــوزراء  مجلـــس  وجـــّدد 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بتوقيع 
الحكومـــة  بيـــن  الريـــاض  اتفـــاق 
والمجلـــس  اليمنيـــة  الشـــرعية 
التوجيهـــات  ظـــل  فـــي  االنتقالـــي، 
الحرميـــن،  خـــادم  مـــن  الحكيمـــة 
ورعايـــة األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز ولـــي العهد نائـــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيد 
المملكـــة مواصلة الجهود كافة لدعم 
الجمهورية اليمنيـــة بما يحقق أمنها 
واســـتقرارها، مثّمًنا حرص األطراف 
اليمنيـــة علـــى إعالء مصلحـــة اليمن 

وتحقيق تطلعات شعبه، وفق وكالة 
األنباء السعودية “واس”.

كما تطّرق إلى ما أكده ولي العهد من 
حـــرص المملكة على نصرة الشـــعب 
اليمنـــي الشـــقيق منـــذ بـــدء األزمـــة، 
اســـتجابة لطلـــب قيادته الشـــرعية، 
والســـعي للوصول إلى حل سياســـي 
لألزمـــة وفـــق المرجعيـــات الثـــالث، 
ولوقـــف التدخـــالت الخارجية التي 
تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة 
الســـالح، واالنقـــالب علـــى شـــرعيته 
ومؤسســـاته، وتهديـــد أمـــن المنطقة 

وممراتها المائية الحيوية للعالم.

اتفاق الرياض خطوة محورية في إنهاء أزمة اليمن

باريس ـ أ ف ب

أعلــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أمــس الثالثــاء أن النظــام السياســي العالمــي 
يعانــي “أزمــة غيــر مســبوقة”، داعًيــا إلــى تحالفــات من نــوع جديد وإلــى التعاون لتســوية 

مشكالت العالم.

علـــى  أيـــام  بعـــد  ماكـــرون  تحذيـــر  وجـــاء   
“ذي  مجلـــة  معـــه  أجرتهـــا  مقابلـــة  صـــدور 
إيكونوميســـت” غدا الخميـــس، رأى فيها أن 
الحلـــف األطلســـي في حالة “مـــوت دماغي” 
وأن أوروبا أمام “خطر كبير بأن تختفي عن 
الخارطة الجيوسياسية مستقبالً أو أقله أال 
نعود أسياد مصيرنا”، في تصريحات كان لها 

وقع الصدمة في العواصم األوروبية.
 وقـــال ماكـــرون مفتتحـــا منتدى 

أجـــل  مـــن  الثانـــي  باريـــس 
الســـالم الذي أنشـــأه العام 
الماضي “إننـــا نعيش أزمة 

في  مســـبوقة  غيـــر 
نظامنا الدولي”.

علـــى  وشـــّدد 

جديـــدة،  تعـــاون  “ســـبل  إيجـــاد  ضـــرورة 
تحالفـــات جديـــدة” بين الـــدول والمنظمات، 
مشـــيًرا إلـــى أن األمم المتحدة نفســـها باتت 

“مشلولة”.
والماليـــة  السياســـية  األنظمـــة  أن  ورأى 
العالمية التي عملت بشكل جيد بعد الحرب 

العالمية الثانية هي اليوم في أزمة.
 وقـــال “كان النظـــام مجدًيـــا لمـــدة ســـبعين 
عاًمـــا، لكنه ســـمح بظهور تباينـــات جديدة”، 
مضيًفا أن “أزمة في ديموقراطيتنا سمحت 

بإعادة إحياء النهج األحادي”.
 وتابع “إننا بحاجة إلى المزيد من التعاون 
لمواجهة هـــذه التحديات” داعًيا إلى 
عدم التردد في مســـاءلة الهيئات 

الدولية.

ماكرون: النظام العالمي يعاني أزمة غير مسبوقة

بيروت ـ وكاالت

الثالثـــاء،  أمـــس  متظاهـــرون  حـــاول 
وبالتزامن مع إغالق المصارف والمدارس 
أبوابهـــا، منـــع موظفيـــن من الدخـــول إلى 
مؤسسات عامة تلبية إلضراب عام دعوا 
إليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق 
واحتجاًجـــا على مماطلة الســـلطات التي 
لم تحرك ســـاكًنا منـــذ اســـتقالة الحكومة 

قبل أسبوعين.
بـــدأ  األولـــى،  الصبـــاح  ســـاعات  ومنـــذ   
شـــوارع  إلـــى  بالتوافـــد  المتظاهـــرون 
مناطـــق عـــدة، بينهـــم طـــالب الثانويـــات 
الذي انضموا األســـبوع الماضي بقوة إلى 

الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر.
 وحـــاول المتظاهـــرون إغالق مؤسســـات 
عامـــة فتحـــت أبوابهـــا، مثل قصـــر العدل 
عـــدة  حكوميـــة  وســـرايا  بيـــروت  فـــي 
ومكاتب مؤسســـة االتصـــاالت “أوجيرو” 
فـــي مـــدن عـــدة.  وفـــي بيـــروت، افترش 

لمنـــع  األرض  المتظاهريـــن  عشـــرات 
مـــن دخـــول قصـــر  القضـــاة والمحاميـــن 
العـــدل، كما تظاهر عشـــرات الطالب أمام 
غالبيـــة  وأغلقـــت  التربيـــة.  وزارة  مبنـــى 
المـــدارس والجامعـــات أبوابها فـــي كافة 
المناطـــق اللبنانية. وكانـــت وزارة التربية 
التربويـــة  المؤسســـات  إقفـــال  أعلنـــت 
الشـــعبية  االنتفاضـــة  الســـتمرار  “نظـــًرا 

التـــي دعت إلى اإلضراب العام”. ويشـــهد 
لبنـــان تظاهـــرات غيـــر مســـبوقة منـــذ 17 
أكتوبر، شـــارك فيها مئات آالف اللبنانيين 
الناقمين على الطبقة السياســـية. ويشكو 
هـــؤالء مـــن الفســـاد المستشـــري وســـوء 
الخدمـــات العامـــة وترهل البنـــى التحتية 
وفشـــل الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي حـــل 

األزمات االقتصادية.

األطباء اللبنانيون يهتفون بشعارات أثناء مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للحكومة في وسط بيروت )أ ف ب(

تلبيــة إلضــراب عام دعــوا إليه ضمــن حراكهم الشــعبي
أمام “المماطلة”.. محتجو لبنان يشلون المؤسسات

القدس المحتلة ـ وكاالت

استشـــهد فلســـطيني فـــي شـــمال قطـــاع 
غزة جراء غارة إســـرائيلية جديدة، أمس 
الثالثـــاء، لترتفـــع بذلـــك حصيلـــة القتلـــى 
أربعـــة و25 جريًحـــا  إلـــى  الفلســـطينيين 
منـــذ ســـاعات الفجـــر األولى، كمـــا أفادت 
وزارة الصحة في القطاع.  وقتل الجيش 
اإلســـرائيلي قياديـــا فـــي حركـــة الجهـــاد 
اإلســـالمي الفلســـطينية فـــي غـــارة علـــى 
منزلـــه فـــي قطاع غـــزة فجر الثالثـــاء، ما 
أدى إلـــى تصعيـــد بيـــن الجانبين. وأســـفر 
التصعيد عن استشهاد أربعة فلسطينيين 
بينهـــم القيـــادي بهـــاء أبو العطـــا وزوجته 
وإصابة 25 فلســـطينيا بجـــروح مختلفة، 
وكان فلســـطيني آخر قتل في غارة على 

مدينة بيت الهيا أيضا في وقت سابق.
الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  جانبـــه،  مـــن   
اإلســـرائيلي، بنياميـــن نتنياهـــو، أن جولة 
قصف غزة الحالية قد تستغرق وقتًا هذه 

المرة، مضيًفا أن القيادي في حركة الجهاد 
اإلســـالمي الـــذي قتـــل فـــي غـــارة جويـــة 
إســـرائيلية على غـــزة كان يخطط لهجوم 
جديد. وتابع قائالً “إن بهاء أبو العطا كان 
القـــوة الدافعـــة وراء الهجمـــات األخيـــرة 
ضد إســـرائيل وكان قنبلـــة موقوتة”. هذا 
واستدعى الجيش اإلسرائيلي جنوًدا من 
االحتياط، واســـتقدم مزيًدا من الدبابات 

إلى محيـــط غزة، وأغلقـــت منطقة البحر 
بشـــكل كامـــل ومنـــع الصيد، فـــي تصعيد 
جديد يســـتهدف القطاع. وأعلنت الجهاد 
اإلســـالمي النفيـــر العـــام وتوعـــدت بالرد 
وأطلقـــت عـــدة صواريـــخ من غـــزة تجاه 
المســـتوطنات اإلســـرائيلية فيمـــا أعلنـــت 
حركة حمـــاس إخالء مقارهـــا الحكومية 

وتعطيل الدراسة.

تشييع حاشد لجثة القائد البارز في حركة الجهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا )أ ف ب(

تصعيــد في غــزة.. ونتنياهــو: جولة القصــف قد تطول
إسرائيل تغتال قائدا ميدانيا في الجهاد اإلسالمي

لندن ـ العربية نت

أقر الرئيس حسن روحاني بتدهور وضع االقتصاد اإليراني بعد مرور عام من 
العقوبــات النفطيــة األميركية قائالً “إن البالد ليســت في وضع طبيعي ولدينا 

ظروف صعبة ومعقدة”.

 وأكـــد روحانـــي فـــي حديـــث متلفـــز 
خـــالل جلســـة حكوميـــة فـــي مدينـــة 
كرمـــان، جنوب إيـــران، أمس الثالثاء، 
بصعوبـــة إدارة شـــؤون البالد في ظل 
العقوبـــات، واقتـــرح زيـــادة الضرائـــب 

على المواطنين لتعويض العجز.
 متســـائالً “كيف يجـــب أن ندير البالد 
عندما يتعلـــق األمر بحظر بيع النفط؟ 
لـــم نواجه أية مشـــاكل فـــي بيع النفط 

منـــذ  الناقـــالت  عبـــر  ونقلـــه 
الثورة”.

العـــام  مـــن  نوفمبـــر  وفـــي   
الماضي، شملت العقوبات 

صـــادرات  األميركيـــة 
النفـــط اإليرانيـــة مع 
اإلعفـــاءات  بعـــض 

التـــي تـــم إلغاؤها فـــي مايـــو الماضي 
بهـــدف تصفيـــر صـــادرات نفـــط إيران 
لثنيهـــا عـــن ســـلوكها المزعـــزع لألمـــن 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
 من جهتـــه، رأى الرئيـــس اإليراني أن 
الحل في تعويض العجز في الموازنة 
والنقـــص فـــي خزانـــة الدولـــة يمكـــن 
علـــى  الضرائـــب  بزيـــادة  تعـــوض  أن 

المواطنين.
 هذا بالرغم من أن االحتجاجات 
واإلضرابات تســـتمر بأشـــكال 
مختلفـــة منـــذ العـــام الماضي 
المحافظـــات  أغلـــب  فـــي 
اإليرانيـــة بســـبب تدهور 
األوضـــاع االقتصاديـــة 

والمعيشية.

روحاني يقر بتدهور اقتصاد إيران
دبي ـ العربية نت

وّجــه الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغان تحذيًرا مبّطًنا للدول األوروبية بأن بالده 
ا علــى العقوبات  قــد تطلــق ســراح ســجناء تنظيــم “داعــش” وتعيدهم إلــى أوروبــا، ردًّ

األوروبية على أنقرة؛ بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة قبرص.
وقـــال أردوغـــان للصحافييـــن الثالثـــاء 
قبل زيارتـــه للواليات المتحدة إن تركيا 
“داعـــش”  مســـلحي  إعـــادة  ســـتواصل 
األجانـــب إلى بالدهم، حتـــى لو رفضت 
ســـلطات هـــذه الـــدول.  وبعـــد يـــوم من 
كشف االتحاد األوروبي عن نظام لفرض 
عقوبـــات علـــى تركيـــا، حـــّذر أردوغـــان 
الـــدول األوروبيـــة قائاًل “يتعّيـــن عليكم 
مراجعة موقفكم من تركيا، التي تمسك 

بالكثيـــر مـــن أعضـــاء تنظيـــم الدولة 
في السجن، وتســـيطر عليهم في 

ســـوريا”. وأضاف: “ستفتح هذه 
البوابات وسيســـتمر إرســـال 
هـــؤالء  )داعـــش(  أعضـــاء 

الذين بدأ إرسالهم إليكم. 
االعتنـــاء  يمكنكـــم  ثـــم 

بمشكلتكم”. جاءت تصريحات أردوغان 
في الوقت الذي أطلقت فيه أنقرة حملة 
جديدة إلعادة المقاتلين األجانب الذين 
تـــم أســـرهم إلى بالدهـــم، حيـــث أبلغت 
الـــدول الغربية أن تركيا ليســـت “فندًقا” 
بســـبب  وانتقدتهـــم  “داعـــش”  لمقاتلـــي 
المواطنيـــن  اســـتعادة  عـــن  إحجامهـــم 
الذيـــن انضمـــوا إلـــى صفـــوف الجماعـــة 
المتطرفة في ســـعيها إلقامـــة “الخالفة” 
تركيـــا  وقامـــت  وســـوريا.  العـــراق  فـــي 
بترحيـــل مواطنـــي الواليـــات المتحدة 
االثنيـــن  يـــوم  وألمانيـــا  والدنمـــارك 
لطـــرد  خطـــط  عـــن  وأعلنـــت 
آخريـــن  ألمـــان  مواطنيـــن   7
ومواطنْيـــن إيرلنديين و11 

مواطًنا فرنسيا.

أردوغان يلوي ذراع أوروبا بسجناء “داعش”

السجن واإلبعاد لـ 38 متهًما 
باإلرهاب في السعودية

المتخصصة  الجزائية  المحكمة  أصـــدرت 
مّتهًما   38 لـ  ا  ابتدائيًّ حكًما  السعودية،  في 
واإلبــعــاد،  بالسجن  متهًما،   41 مجموع  من 
التهم،  من  بعدد  إدانتهم  ثبوت  بعد  وذلــك 
ــهــاج مــنــهــج مــتــطــرف مــخــالــف  ــت أبـــرزهـــا ان
للكتاب والسنة وتمويل اإلرهاب واألعمال 
ا  إرهابيًّ تنظيًما  أحدهم  وإنشاء  اإلرهابية، 
ـــا أثـــنـــاء إيــقــافــهــم ومــبــايــعــة أعــضــاء  ســـريًّ
التنظيم له باإلمارة وقيامه بتجنيد عدد من 
الموقوفين في هذا التنظيم بهدف اإلخالل 
وإرسال  وتخزين  وإعداد  الداخلي،  باألمن 

ما من شأنه المساس بالنظام العام.

دبي ـ العربية نت
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اإلعـــام المظلـــل الخفـــي، هو أبـــرز صرعة وصرخة بـــذات الوقت، في عصـــر الميديا 
اليـــوم، يبـــدو لك ذهبيًا من الخارج ويغريك بركوب موجته الجذابة، لكن ســـرعان ما 
ســـيجرفك بطوفانه دون إرادة منك ويزج بك في فوضى عارمة، أشبه بزلزال يدمر 
شعبك ووطنك بيدك أنت وحدك، هذا اإلعام، المستتر، يهدم األمم وال تراه، يحرق 
الشـــعوب وال تلمســـه، ال توجد له دولة محددة بالذات، وال وزارة وال مبنى وال موقع 
تلمســـه، ال عنـــوان رســـمي وال تراه بالعين المجـــردة، لذلك هو أقوى مـــن كل وزارات 
اإلعام الرسمية، وهو يتحدى محطات وقنوات وإذاعات البث الحكومية التي تهدر 
عليها ســـنويًا مايين الـــدوالرات والدنانير والرياالت والدراهم، هذا اإلعام يتســـلل 
إليـــك مـــن بيتـــك ومكتبك ومقهـــاك وحتى فراشـــك، يغـــرس فيك فيـــروس التدمير 
ويشـــكك في نفســـك ومجتمعك وشـــعبك، ويبدأ بتمزيق وحدتك ويثير فيك الحقد 
والكراهية، ويجعلك شـــريرًا تصل بك عاطفة الشـــر ألن تفكر بقتل جارك، ورغم ذلك 
فإنك تروج لهذا اإلعام ويقودك دون إرادة منك، دون معرفة بمن يوجهك إال حين 

تستيقظ وتبصر ماذا فعلت بنفسك وبجارك.
هـــذا اإلعام مثل حقنة الســـم، يتنقل بين صفوف البشـــرية، يزرع فيـــك بذور الفتن 
والشكوك والخوف ويجعل اإلنسان غير واثق من خطواته، انظر حولك أيها القارئ، 
وأنت تقرأ كل شيء يأتيك عبر وسائل التواصل االجتماعي، وكيف تتفاعل مع هذه 

الحقن المتتالية والجرعات غير المرئية من ســـموم بشـــكل أخبار وشـــائعات وأفكار 
وعواطـــف! جمـــل وعبارات وصور على هيئة مســـجات وســـتيكرات وغيرها تحقنك 
بهـــا كل دقيقـــة وســـاعة من يومك، حتى وأنت تضع رأســـك على وســـادة آخر الليل، 
ال تكـــف عـــن تجرع تلك الســـموم لتبـــدأ نهارك وقـــد تفاعلت تلك الجرعـــات بداخلك 
وبدأت تؤتي مفعولها لتحويلك لكائن مســـلوب اإلرادة، ال فكرة لديك عن العالم، وال 
حريـــة وال وعي بنفســـك، ال تســـتطيع أن تفكر بحرية وتختـــار بوعي وتفهم ما يدور 
حولـــك ألنـــك أضحيت أســـير تلك الحقـــن ومقيدا لوحـــش أكبر منك، ســـلب حريتك 
وجعلـــك تتصرف بإرادته وأنت مصـــدق أنك تتصرف بحريتك. هذه نتيجة ما زرعه 
فيك اإلعام السري الذي لم تستطع أقوى الحكومات في العالم السيطرة عليه، ألنه 

ببساطة عدو غير مرئي لتحاربه.
واآلن حـــان لـــك أن تعرف ســـر هذا اإلعـــام، المظلل، إنك تحمله معـــك طوال يومك 
وربمـــا ينام معك في فراشـــك وتبذل ما في وســـعك لحمايتـــه وأنت ال تفطن أنه من 
يدمرك، إنه يكمن في جهاز هاتفك ومن خاله تبث الحكومات والشـــركات واألفراد 

فيروساتهم إليك فيما أنت تتغذى منها معتقدًا أنك حر.

تنويرة: ال تأمن أقرب األصدقاء ألنك تحبه فقط. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

فيروس قاتل في جيبك

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

للتواصل: 17111483

جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية مسيرة قائد له مجد على صفحات الخلود
تعتبـــر جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية، من أســـمى مراتـــب الخير 
وأعظمها شـــأًنا ونفًعا، وتعكس مســـيرة وأعمـــال قائد له مجد مؤثر 
علـــى صفحات الخلـــود، أميٌر اتســـم بالبســـاطة والتواضـــع ومكارم 

األخاق ومحاسن الصفات، وأعطى الحياة أكثر مما أخذ منها.
 يـــوم أمـــس تلقينا دعـــوة من مركز عيســـى الثقافـــي لحضور حفل 
تقديـــم جائزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية فـــي دورتهـــا الرابعة الذي 
أقيـــم برعايـــة ســـامية من ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفـــدى حفظه هللا ورعاه، 
والتـــي فـــازت بها مؤسســـة “إدهـــي” الخيريـــة بجمهورية باكســـتان 
اإلســـامية فـــي مجـــال الخدمـــة اإلنســـانية. كان حفـــاً فريـــًدا في 
مقاييـــس اللغـــة وحمل رســـالة إنســـانية من أرض المحبة والســـام 
واإلنســـانية والرخاء، كما اشـــتملت الكلمة الســـامية لســـيدي جالة 
الملـــك المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، على معان عظيمـــة يعتزُّ بها كل 
بحريني. يقول جالته: )ومن هذه المســـئولية الكبيرة التي نحملها 
تجاه )قائد وطني عظيم( أنار بفكره وعطائه مســـيرة بادنا، وثبت 

بعزمـــه أركان نهضتهـــا المعاصـــرة، تأتـــي الجائزة، بذكراهـــا العطرة 
وتوجهاتها الرحبة، كخير دليل الستكشـــاف المنجز اإلنســـاني على 
الســـاحة العالمية، الذي يعلي من قيمة اإلنسان ويضيف إليه أبعاًدا 
ســـامية، ويجعل من خدمة البشرية والتضحية في سبيل حمايتها 

ا مقّدًسا(. واستمرارها واجًبا إنسانيًّ

 إنها رسالة السام التي تنبثق من أرضنا البحرين التي تتميز عن غيرها  «
بنور الخلق واالبتكار وحرارة التفوق وتتبوأ مكان الصدارة في األعمال 
اإلنسانية على مر تاريخها، وما زال العالم ينهل من مناهل هذا الينبوع 

ويتعلم من قيادتنا الحب والخير والسام، وألميرنا الراحل والد 
الجميع، صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، تغمده هللا 

بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، الرجل العظيم واإلنسان الكريم، 
مكانة عظيمة رفيعة في كل دول العالم قاطبة على اختاف دياناتها 

وأجناسها. أما “مؤسسة إدهي الخيرية” الفائزة بجائزة الدورة الرابعة، 
فهي كيان غايته البشر وخدمتهم ومنفعتهم واالجتهاد في إسعاد 

الناس على هذه األرض.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مشاهدات صادمة
المشـــهد األول: تجديد عقـــود عمل موظفين وافدين لثاثين ســـنة في وظائف 
وصفها تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية بأنها “عادية”، أي ال تتطلب طاقات 
خارقة ونادرة، وفي المقابل يتم رفض طلبات التوظيف للمواطنين بحجة عدم 
وجود شـــواغر. متى ســـتتم إعادة النظر في عقود هؤالء الوافدين خصوصا أن 
التقرير ذكر أن مؤهاتهم تحتاج إلى تدقيق ودراسة أكثر؟ ومتى سنشهد حملة 
وطنيـــة للتدقيـــق على مؤهات جميع الوافدين فـــي الجهاز الحكومي وغربلتها 
جيدًا فهناك العديد من الحاالت ذات ُشبهة وشك كبيرين في مصداقية المؤهل 

ولدي معرفة شخصية بهم.
المشـــهد الثانـــي: توقفُت طوياً أمـــام ماحظة ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
بـــأن هناك وافدين أجانب بعمر الســـتين وأكثر يشـــغلون مناصـــب مهمة، وأنه ال 
توجـــد هناك أية خطة واضحـــة ودقيقة إلحال المواطنين فـــي هذة الوظائف، 
بالمختصـــر سيســـتمر الحـــال على ما هو عليـــه، بينما الطاقـــات الوطنية مازالت 

تنتظر الفرصة الحقيقية، وال أدري إلى متى.

المشهد الثالث: المسؤول المتجاوز سواء كان تجاوزه مرتبطًا بالمال العام،  «
أو كان إداريُا هو في الحالتين غير جدير باالنتماء لتراب هذا الوطن، نقولها 
بكل بساطة ووضوح إن المسؤول المتجاوز غير جدير بثقة جاللة الملك 

المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد األمين أطال الله في 
أعمارهم وأدام عزهم، وهذا أمٌر ال يمكُن أن نقبله أو نسكت عنه أبداً. المشهد 

الرابع: موظف آسيوي يعمل في إحدى الهيئات الحكومية منُذ زمن طويل 
بمؤهالت متواضعة، قام بتوظيف ابنتيِه في الهيئة التي يعمل بها وبمزايا 

وظيفية مميزة وذلك بعلم المسؤول وموافقته، يحصل هذا بينما أدراج 
الهيئة غارقة بمئات السير الذاتية للمواطنين... ال تعليق أبداً.

عباس ناصر
Abbasnas82@gmail.com

اللهاث وراء الجمال!
مـــن منـــا ال يجذبـــه الجمال الشـــكلي، ومن ال يســـعى إلى تهذيـــب مظهره، 
والخروج بالشـــكل الائـــق والمحبب إلى النفس واآلخريـــن! هذا طبيعي، 
لكـــن مـــا هو غير ذلـــك؛ أن يتحـــول طلب الجمـــال إلى هـــوس ال نهاية له! 
فينتهـــي بنتائج كارثية ال على الشـــكل فقط؛ ولكن علـــى المضمون؛ حين 
ينخر في نفســـية اإلنســـان ويحولها إلى عبد لكل ما اســـتجد من عاجات 

تجميلية أو صرعات وموضات سوقية! 
ولألســـف الشـــديد أول الضحايـــا النســـاء؛ ال لقلة بصيرة أو بصـــر، بقدر ما 
هو طبيعة نفسية، وفطرة إنسانية؛ فالمرأة كائن جميل بطبعه، مّيال إلى 
الجمال وحب الزينة، وال عجب أن تكون األســـواق التجارية والصالونات 
النســـائية أو عيـــادات التجميـــل الوجهـــة األولـــى لديهـــن، وهـــذا مطلوب، 
وضـــروري، ومرغـــوب فيه، لكن من دون مبالغة؛ ذلـــك أن المبالغة في كل 
شيء، ُتفقده أثره المشرق في النفس، حتى ال تعود له قيمة! هذه قاعدة 
منطقية، إذ تفســـد المقتنيات الجميلة والجيدة؛ كثرتها واإلســـراف فيها؛ 
فتكديـــس مئات األثواب الجميلة يجعل منهـــا جميعها عادية في النفس، 
ال ُتبهـــج صاحبهـــا وال ُتحـــدث في روحـــه فارًقـــا! وقس عليهـــا أي مقتنى 
مادي، تماما كاللوحة الجيدة على الحائط؛ تضيع حين تزاحمها عشـــرات 
اللوحات؛ ال تقتنصها العين، وال يلتفت إليها أحد، فتفسد متعتها؛ ويضيع 

مظهرها ومخبرها!
ومـــا أســـوأ اقتفـــاء الموضـــات واللهـــاث خلفها، بـــدءا من الوجـــه وانتهاء 
بأخمص القدم، ويتســـاوى في ذلك األمر المرأة والرجل مع الفارق! فهناك 
مـــن يتابعـــون هـــذه الموضـــات، بالمليمتـــر، وال يحيـــدون عنها قيـــد أنملة؛ 
فتراهم في شغل شاغل، يتنقلون بين المحال، وقد يسافرون في طلبها، 
فـــإذا انتهت مدتها؛ بدأوا باألشـــواط األخرى لما يســـتجد منها، وال تنتهي 

الحكاية!

واألسوأ أن يكون المال أحيانا سبًبا مساعدا لهؤالء! يعينهم على التكديس  «
والرمي، ثم الرمي والتكديس، وهكذا، والجري المتالحق وراء ما يظنونه 
جماال أو كماال، حتى إذا وصلوا واكتشفوا أنه سراب؛ ال تراهم يتوقفون، 
بل يبحثون عن أبواب أخرى؛ عّلها تفتح لهم مغاليق البهجة الروحية، 

فإن قنعوا أن ال جديد مثير، أو جاذب انتهوا إلى اليأس وتلّحفوا بالكآبة! 
إن البحث عن الجمال، والسعي إليه – بأكثر من طريقة ووسيلة - ليس 

وليد عصرنا هذا، فلطالما كان اإلنسان – عبر تاريخه الطويل - شغوًفا به؛ 
فهو المعادل الحقيقي للشباب، والسعادة، والمتعة، والراحة، وغيابه 

يعني غياب كل هذه الجماليات، غير أن اإلفراط الُمسّف فيه؛ يحمل دالالت 
سلبية؛ تشي باهتزاز ثقة أصحابها بأنفسهم، وبغياب القيم الروحية لصالح 

المادية.. وما أكثر ضحايا الجمال الذين طلبوه فأخطأوه!.

د. زهرة حرم 

ليـــس غريبـــا على إمـــارة دبي أن تفاجئنـــا بأفكار ومشـــاريع خاقة ومبتكرة 
للمواطنين والوافدين والسياح، وسبق أن كتبت من هذا المنبر عن مشروع 
برواز دبي وكم هو جميل، وكم تجني بلدية دبي من هذا المعلم الســـياحي 

الذي لم يكلف حكومة دبي الكثير.
اليـــوم جاءت بلدية دبي بخبر إنشـــائها “درج دبي” ليكـــون معلًما آخر إلمارة 
دبي، مشروع رياضي وسياحي في نفس الوقت وسيكون جاهًزا خال عام 
واحـــد فقـــط، وأنا بدوري أراهن بأنه ســـيكون ضمن تلك المشـــاريع الناجحة 
مـــن ناحيـــة إضافـــة المزيد من المعالـــم إلمارة دبي وأيضا في إطار سياســـة 

الحكومة في تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط.
المحللـــون والخبراء االقتصاديون ذكـــروا أن إمارة دبي تحررت من الدائرة 
االقتصاديـــة الضيقـــة فـــي االعتماد على مصـــادر تقليدية للدخـــل، إلى آفاق 
أرحـــب، حيث إن نســـبة مســـاهمة اإليرادات النفطيـــة ال تتخطى الـ 6 % من 
إجمالـــي اإليـــرادات الحكومية المتوقعـــة للعام المقبل، بما يؤكـــد أن اإلمارة 
علـــى أعتاب مرحلة جديـــدة من النمو واالزدهار االقتصـــادي، موضحين أن 
الطمـــوح الكبير لدبي الواضح في قانون الموازنة الجديد، جاء بعد دراســـة 
مســـتفيضة ُبنيـــت علـــى قواعـــد متينـــة وراســـخة، األمـــر الذي تكشـــف عنه 
االرتفاعـــات القياســـية المتحققة في القيمـــة اإلجمالية للنفقـــات الحكومية 

على مدار األعوام الخمسة األخيرة.
لـــذا وبناء على ما ذكرته أعاه، نحتـــاج إلى جهة أو هيئة تملك الصاحيات 
الكافية لعرض مشاريع استثمارية سياحية ناجحة، ونحن نملك كل مقومات 
الســـياحة ونملك العنصر البشـــري من العمالة البحرينيـــة المخلصة والمتقنة 
متى ما أعطيت لها الفرصة والتدريب الازم والثقة، كما أن البحرين تمتلك 

البنى التحتية الجيدة وتستطيع أن تستوعب مشاريع سياحية جديدة.
دائمـــا ما أردد في مقاالتي أن البحرين تســـتاهل وتســـتاهل الكثير وشـــعبها 
الوفي يســـتحق الكثير، وفي اعتقادي ان الحكومة بإمكانها أن تشـــرك معها 
القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع ناجحة ومربحة، واألهم تسويق البحرين 
عالمًيـــا، أعلـــم تماما أن ذلك يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولكن ال يهم إذا كان 

المردود إيجابيا، مثلما نجحت دبي في تسويق ذاتها. 

وأود أن أعطي مثاال ليس للمقارنة، إنما كمثال فقط، أثناء زيارتي مؤخرا مدينة  «
نيويورك، علمت أن هذه المدينة لوحدها زارها العام الماضي ٦٥ مليون سائح! 

 Empire( ولكم أن تتخيلوا كم أنفق هؤالء السواح خالل الزيارة، كما أن مبنى
State( على سبيل المثال وليس الحصر زاره ٤ ماليين سائح، حيث إن رسم 

الدخول يبلغ ٤٥ دوالرا للفرد! ربي احفظ بحريننا الغالية لنراها في أجمل صورها 
تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

دبي... أنموذجا



يخــوض فريــق باربــار اليــوم )األربعــاء( مباراتــه األخيــرة فــي منافســات 
ا  البطولــة اآلســيوية 22 لألنديــة أبطــال الــدوري لكرة اليــد والمقامة حاليًّ
فــي كوريــا الجنوبيــة. وســيصطدم ســفير الكــرة البحرينيــة بفريــق فــوالذ 
اإليرانــي فــي تمــام الســاعة 6 صباًحــا بتوقيت مملكــة البحريــن والمباراة 

منقولة على قنوات الكاس الرياضية.

مفتـــرق  اليـــوم  مواجهـــة  وتعتبـــر 
طرق لباربـــار وخصوًصا أنه مطالب 
بالفـــوز وال ســـواه لكـــي يبقـــي آماله 
قائمـــة فـــي خطـــف إحـــدى بطاقتّي 
التأهل للمرحلة شـــرط خســـارة أحد 
أو  الســـعودي  الوحـــدة  منافســـيه 
الوكرة القطري، فيمـــا لو تعثر باربار 

سيخرج من حسابات التأهل.
باربار يدخل لقاء اليوم وفي جعبته 
6 نقاط من 3 انتصارات على )عمان 
العمانـــي، العربي الكويتـــي والوكرة 

كانـــت  واحـــدة  وخســـارة  القطـــري( 
في مســـتهل مشـــواره أمـــام الوحدة 
الســـعودي ويحتـــل المركـــز الثالـــث، 
والوحـــدة  الثانـــي  الوكـــرة  خلـــف 
متصـــدر المجموعـــة بنفـــس الرصيد 
ولكن األفضلية لهما بفارق األهداف، 
مـــن  نقـــاط   4 رابًعـــا  عمـــان  ويأتـــي 
فوزين وخســـارتين وفوالذ خامًســـا 
بنقطتيـــن من فوز و3 هزائم وأخيرا 
العربـــي الكويتي بـــدون نقاط من 4 

هزائم.

كـــون  ســـهلة  تكـــون  لـــن  المواجهـــة 
حاضـــًرا  ســـيكون  الضغـــط  عنصـــر 
القميـــص  أصحـــاب  علـــى  وبقـــوة 
البنفســـج الذين سيســـعون لتحقيق 
الفـــوز بأيـــة طريقـــة ممكنـــة وحصد 
النقطتيـــن واعتالء صدارة الترتيب 
مؤقًتـــا وهذه أهم خطوة، ثم انتظار 
عما ستفســـر عنه مواجهتي الوحدة 
والوكرة. من المؤمل أن يكون باربار 
بقيـــادة مدربه ســـيد علـــي الفالحي 

ومعاونه حســـن مدن قد أعدا العدة 
ا ألفـــراد الفريق لخوض  ا وفنيًّ نفســـيًّ
لقـــاء اليوم وكيفية التعامل مع مثل 

هذه الظروف.
الفريـــق ورغـــم إصابـــة نجمـــه علـــي 
التعامـــل  أجـــاد  أنـــه  إال  عبدالقـــادر 

دونـــه فـــي المبـــاراة األخيـــرة وفـــاز 
بهـــا، واآلمـــال معقـــودة عليهـــم فـــي 
تكـــرار هـــذا األمـــر اليـــوم وخصوًصا 
أنـــه يمتلك مقومـــات ذلك من حيث 
العناصر المميزة التي تمتلك الخبرة 
أمثـــال محمـــود عبدالقـــادر وأحمـــد 

المقابـــي وعلـــي عيد ومحمـــد ميرزا 
خلـــف،  عيســـى  الحـــارس  وخلفهـــم 
واإلصـــرار  التركيـــز  إال  يتبقـــى  وال 
والعزيمـــة بأرضية الميـــدان والقتال 
لتحقيـــق  األخيـــرة  الثانيـــة  حتـــى 

االنتصار.

باربار يواجه فوالذ اإليراني بالبطولة اآلسيوية

فريق باربار لكرة اليد 

االتحاد البحريني للجولف

أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة العليـــا لبطولة كأس جاللـــة الملك حمد 
الدوليـــة الثانيـــة عشـــرة للجولف عن دعم شـــركة نفـــط البحرين 
المحـــدودة “بابكـــو” للبطولـــة التـــي تســـتضيفها مملكـــة البحرين 
خـــالل الفتـــرة مـــن 1 ولغايـــة 4 ديســـمبر المقبـــل ويشـــرف علـــى 
تنظيمها االتحاد البحريني للجولف. ويجّســـد هذا الدعم المتميز 
من هذه الشركة الوطنية أحد روافد المشاركات من قبل الشركة 
المســـؤولية المجتمعية، حيث أخذت شـــركة بابكـــو على عاتقها 
تقديـــم الدعم إلـــى جميع األنشـــطة االجتماعيـــة والرياضية في 
المجتمع البحريني، وذلك إلظهار هذه األنشطة بالمستوى الرائع. 
وقـــد بدأ دعم شـــركة نفـــط البحريـــن بابكو لبطولـــة كأس جاللة 
الملـــك حمد الدولية الثانية عشـــرة للجولف منـــذ بداية انطالقها 
فـــي العـــام 2007، وواصلـــت الشـــركة هذا الدعـــم حتى أصبحت 
هـــذه البطولـــة من البطـــوالت المتميزة في المنطقة ويشـــار إليها 

بالبنان ويسعى الكثير من الالعبين في المشاركة فيها. 
والجديـــر بالذكر أن شـــركة نفط البحرين بابكو قد ســـاهمت منذ 
إنشـــائها فـــي بداية الثالثينـــات من القرن الماضي في نشـــر لعبة 
الجولـــف في مملكـــة البحرين ودعمها ومســـاندة نـــادي البحرين 
للجولـــف منذ البداية حتى انتشـــرت اللعبة في المملكة وحققت 

العديد من اإلنجازات على المستوى اإلقليمي والعربي.
 وبهـــذه المناســـبة يتقـــّدم االتحـــاد البحرينـــي للجولـــف بخالص 
التقديـــر واالمتنـــان إلـــى الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة بابكو بيت 
بارتيلـــت علـــى مواصلتهـــم دعم هـــذه البطولة وإبـــراز الفعاليات 
الرياضية التي تقام على أرض المملكة والمســـاهمة في نجاحها 
وإظهارها بالمســـتوى المتميز الذي عرف عن الشـــباب البحريني 
فـــي مجـــال التنظيـــم واإلدارة خصوصـــا بعـــد أن أصبحـــت هذه 
البطولـــة الدولية منصة مهمة لجميع العبي الجولف من مختلف 

دول العالم.

جانب من البطولة في نسختها السابقة

المقبـــل ديســـمبر  مطلـــع  المملكـــة  تســـتضيفها 
“بابكو” تدعم كأس الملك حمد الدولية للجولف

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أجـــرت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
قرعة “دورينا” للمراكز الشـــبابية واألندية 
الوطنية لكـــرة القدم في نســـخته الثالثة 
الذي تنظمـــه الوزارة، وذلك مســـاء أمس 
األول في مقر نادي ســـار رئيس وأعضاء 
ومندوبـــي  لـ”دورينـــا”  المنظمـــة  اللجنـــة 
الفـــرق المشـــاركة والبالـــغ عددهـــم أربعة 

وعشرين فريًقا.
ونـــّوه مديـــر إدارة االتصـــال والتســـويق 
رئيـــس اللجنـــة المنظمة لــــ” دورينـــا” نوار 
عبـــدهللا المطـــوع إلـــى أن نظام النســـخة 
الثالثـــة يمنـــح أصحـــاب المركزيـــن األول 
لـــدوري  المجموعـــات  فـــي دور  والثانـــي 
المراكـــز الشـــبابية واألنديـــة الوطنية في 
النســـخة الثانية التأهل مباشـــرة إلى دور 
الســـتة عشـــر الذي ســـينطلق في الحادي 
والعشـــرين من شـــهر نوفمبر الجاري على 
ملعب نادي سار، وتأهلت فرق نادي بوري 

ومركـــز شـــباب ســـار، مركز شـــباب مدينة 
حمد ومركز شباب السنابس، مركز شباب 
دمســـتان ومركـــز شـــباب الـــزالق ومركـــز 
الســـهلة  شـــباب  ومركـــز  أبوقـــوة  شـــباب 

الشمالية إلى دوري الستة عشر مباشرة.
وقدمت اللجنة المنظمة شـــرًحا لمندوبي 
الفرق المشـــاركة عن بعـــض بنود الالئحة 
إذ سُيســـمح لكل فريق بتسجيل 30 العًبا 
في الكشـــف، على أن يكـــون 25 العًبا من 
نفـــس المنطقة التـــي ينتمي إليهـــا المركز 
أو النـــادي، 5 فقـــط مـــن خـــارج المنطقـــة، 

كمـــا أدخلـــت تغييـــرات على نظـــام تغيير 
الالعبين أثناء المباريات حيث ستســـمح 
اللجنـــة بتغيير أربعة العبين في المباراة، 
كما أشـــارت اللجنة أنه فـــي حال التعادل 
ســـيتم اللجوء لركالت الترجيح مباشـــرة 

لتحديد الفائز.
وأشـــاد المطـــوع بالتعـــاون الكبيـــر الـــذي 
أبدته المراكز الشـــبابية واألندية الوطنية 
أن  إلـــى  منّوًهـــا  دورينـــا  فـــي  للمشـــاركة 
الســـبيل األمثل إلنجاح التجمع الشـــبابي 

الكبير هو التعاون مع اللجنة المنظمة.

صورة جماعية للجنة المنظمة ومندوبي الفرق

االنطالقة 21 نوفمبر بمشاركة 24 فريًقا على ملعب نادي سار
إجراء قرعة “دورينا” للمراكز الشبابية واألندية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تحّدت الطالبة آمنة خالد عبدهللا 
بموهبتهـــا  الصحيـــة  ظروفهـــا 
الرياضيـــة وعزيمتهـــا وإصرارهـــا 
علـــى تحقيـــق النجـــاح، لتشـــارك 
وتتألق في ســـباق ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لذوي 
مركـــز  علـــى  وتحصـــل  العزيمـــة، 
متقـــدم، متفوقـــًة بذلك على عدد 

كبير من المتسابقين.
فاطمـــة  مدرســـة  بـــادرت  وقـــد   
بنت الخطـــاب االبتدائيـــة للبنات 
بتكريم طالبتها آمنة في الطابور 
الصباحي، احتفاًء بما حققته من 
إنجـــاز في هـــذه المســـابقة. نالت 
آمنـــة كل الدعـــم والمســـاندة من 

أفـــراد أســـرتها، وخاصًة أختهـــا التوأم عائشـــة، إضافًة إلى مدرســـتها، مما 
ساهم في دمجها بنجاح في التعليم، لتتطور على المستوى األكاديمي، مع 
تشجيعها على صقل موهبتها من خالل إشراكها في األنشطة ذات الصلة.
 تقدمت والدة آمنة بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم على ما تقدمه 
مـــن خدمـــات البنتها ضمن سياســـة دمـــج ذوي االحتياجـــات الخاصة في 
المـــدارس الحكومية، حيث وّفرت لها كل اإلمكانات والتســـهيالت الالزمة 
إلنجـــاح عمليـــة دمجهـــا، بما فـــي ذلـــك تخصيص عاملـــة لتســـاعدها أثناء 

الدوام المدرسي.

الطالبة آمنة تتألق في سباق خالد بن حمد

“الشباب والرياضة” ستشرع في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية

ناصر بن حمد: إعطاء أبطال البحرين فرصة اكتساب العضوية باألندية

وّجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وزارة شــؤون الشــباب والرياضة للبدء في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلدخال تعديالت على نظام 
العضويــة فــي األنديــة الوطنيــة، وذلــك بهدف إعطاء أبطــال البحرين ممن مثلوا المنتخبــات الوطنية واألندية فــي المحافل الخارجية 

إمكانية التقدم إلى عضوية أنديتهم دون الحاجة إلى تزكية مجالس إدارات األندية الوطنية.

 وجاءت توجيهات ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة “اســـتجابة” إلـــى 
والالعبيـــن  البحريـــن  أبطـــال  مطالـــب 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  مثلـــوا  الذيـــن 
حـــق  وإعطائهـــم  الوطنيـــة  واألنديـــة 
التقدم إلى عضوية ناديه دون الحاجة 
إلـــى تزكيـــة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة 
األمر الـــذي يمثل تقديـــًرا واعتراًفا بما 

قدموه لمصلحة الرياضة البحرينية. 
 وفـــي تصريح له بهذه المناســـبة، قال 
وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
المؤيـــد “يقـــود ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة حراًكا كبيـــًرا من أجل 
تطويـــر الحركة الرياضيـــة في المملكة 
لتواصل مسيرتها المظفرة في تحقيق 
المملكـــة  باســـم  الرفيعـــة  اإلنجـــازات 
ومـــن بيـــن الجوانـــب التطويريـــة التي 

يحرص سموه على االرتقاء بها إدخال 
التعديـــالت علـــى القوانيـــن واألنظمـــة 
التي تحكـــم الهيئات الرياضية لتصبح 
متوافقة مع التطوير الرياضي الحاصل 
فـــي البحريـــن والعالـــم ولتتماشـــى مع 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بجعـــل 
الرياضة البحرينية تســـير في الطريق 
االحتـــراف  تحقيـــق  نحـــو  الصحيـــح 

والصناعة الرياضة”. 
 وأشـــار وزير شؤون الشباب والرياضة 
“إن مبادرة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وتوجيهاته بتعديل القوانين 
التـــي تمنـــح عضويـــة األنديـــة ألبطال 
البحريـــن تأتـــي متوافقة مـــع توجهات 
ســـموه بتكريـــم أبطـــال البحريـــن ممن 
مثلـــوا المنتخبـــات واألنديـــة الوطنيـــة 
ـــا وحققـــوا إنجـــازات رفيعـــة  وخارجيًّ

فرصـــة  وإعطاءهـــم  البحريـــن  باســـم 
دون  أنديتهـــم  عضويـــة  إلـــى  للتقـــدم 
الحاجـــة إلـــى تزكيـــة مجالـــس إدارات 
باعتبارهـــم قدمـــوا  الوطنيـــة  األنديـــة 
خدمـــات جليلـــة للرياضـــة البحرينيـــة 
وجعلوهـــا تتبـــوأ مكانـــة متميـــزة على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والقـــاري والعالمي 
والحضـــور  النوعيـــة  اإلنجـــازات  عبـــر 
البطـــوالت  مختلـــف  فـــي  الالفـــت 

الرياضية”.
 وكشـــف أيمن المؤيد “ستشـــرع وزارة 
ســـريًعا  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
لتنفيـــذ توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وســـتعمل علـــى 
اتخـــاذ اإلجـــراءات اإلداريـــة والطـــرق 
القانونيـــة من أجل إدخـــال التعديالت 
الالزمة إلعطاء أبطال البحرين فرصة 

التقـــدم إلى عضويـــة أنديتهم الوطنية 
التابعيـــن لهـــا فقـــط دون الحاجـــة إلى 
تزكيـــة من مجلس اإلدارة أما في حال 
تقدم أبطال البحريـــن إلى عضوية ناد 
آخـــر فعليـــه الحصول علـــى تزكية من 
مجلس إدارة النادي األحر، كما ستعمل 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
علـــى التواصـــل مع الجهـــات المختصة 

لتعديل القانون.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

فريقا االتحاد 
وسماهيج لكرة اليد يقدمان 

نفسيهما بشكل أكثر من 
رائع رغم مرور جولتين فقط 

على بداية الدوري.. عمل 
إداري وفني سليم.

التهليل و “التطبيل” 
اإلعالمي المبالغ فيه سالح 

ذو حدين، فإما أن يكون 
عنصر دعم للتميز أو يكون 

سبًبا للتراجع والفشل.

تكريم آمنة في المدرسة

علي مجيد

 تعّثر الوكرة 
أو الوحدة وفوز 

“البنفسج” يؤهله 
للدور الثاني

لالتحـــاد  العموميـــة  الجمعيـــة  زّكـــت 
ســـلمان  الشـــيخ  للرمايـــة  اآلســـيوي 
صبـــاح الســـالم الصباح رئيًســـا لالتحاد 
الســـنوات  خـــالل  للرمايـــة  اآلســـيوي 
األربـــع المقبلـــة خلًفـــا للشـــيخ علـــي بن 

عبدهللا آل خليفة.
جـــاء ذلـــك، خـــالل اجتمـــاع الجمعيـــة 
الـــذي  اآلســـيوي  لالتحـــاد  العموميـــة 
عقـــد بمجمـــع مياديـــن الشـــيخ صبـــاح 
بحضـــور رؤســـاء وممثلـــي االتحادات األحمد بدولة الكويت الشقيقة مؤخًرا 

الوطنية األعضاء.

رئيـــس  انتخـــاب  االجتمـــاع  وشـــهد 
االتحاديـــن الكويتي والعربـــي للرماية 
دعيـــج العتيبـــي بمنصب األميـــن العام 
لالتحـــاد اآلســـيوي فضـــال عـــن فـــوز 5 
مرشحين بمنصب نائب رئيس االتحاد 
وهـــم كوشـــينج هســـينج مـــن الصيـــن 
تايبيه وفارس الســـعدي من السعودية 
اليابـــان  مـــن  كاشـــاميرو  ومتســـميرو 
وجافيـــد  قطـــر  مـــن  الكـــواري  وعلـــي 

لودهي من باكستان.
لشـــغل  أعضـــاء   8 انتخـــاب  تـــم  كمـــا   
لالتحـــاد  التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضويـــة 

اإلمـــارات  مـــن  ســـالم  عبـــدهللا  وهـــم 
ومرشـــحة  نيبـــال  مـــن  داس  وبوشـــبا 
الصيـــن يوهـــاي جـــون ومحمـــد ثوهير 
مـــن المالديـــف واوليـــج بلشـــوف مـــن 
مـــن  دارتـــا  وفورتيـــن  كازاخســـتان 
اندونيســـيا وســـالمات ارجشـــوف من 

قيرغزستان وبطرس جلخ من لبنان.
كوريـــا  العموميـــة  الجمعيـــة  ومنحـــت 
الجنوبية الستضافة البطولة اآلسيوية 
الشـــاملة ألســـلحة الخرطوش وضغط 
الهـــواء عـــام 2023 المؤهلـــة ألولمبياد 

2024 بعد منافسة شرسة مع الصين.

الشـــاملة اآلســـيوية  البطولـــة  اســـتضافة  الجنوبيـــة  كوريـــا  منـــح 
سلمان الصباح رئيًسا التحـــاد الرماية اآلسيــوي

حسن علي

سلمان الصباح



يختتــم منتخبنــا الوطنــي األول لكرة القــدم، سلســلة تدريباته التحضيرية اســتعداًدا 
لمباراة هونغ كونغ، غًدا الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة 
للمجموعــة الثالثــة فــي التصفيــات المزدوجة المؤهلــة إلى كأس العالــم 2022 وكأس 

آسيا 2023، إذ ستقام المباراة عند 8 مساء بتوقيت هونغ كونغ.

مرانـــه  الوطنـــي  المنتخـــب  وســـيخوض   
األخير عند 8 من مســـاء اليوم على ملعب 
المبـــاراة،  الـــذي ســـيحتضن  هونـــغ كونـــغ 
بعد سلســـلة التحضيرات التـــي بدأها يوم 

نوفمبر الجاري.
للمنتخـــب  الفنـــي  الجهـــاز  وســـيخصص 
البرتغالـــي  المـــدرب  بقيـــادة  الوطنـــي 
هيليـــو ســـوزا، الحصة التدريبيـــة األخيرة 
للمنتخـــب؛ للوقـــوف علـــى الشـــكل الفنـــي 
النهائي للفريق؛ تحضيًرا للمباراة المرتقبة.

 من جهة أخرى، ســـيخوض منتخب هونغ 
كونـــغ الحصـــة التدريبية الرســـمية مســـاء 

اليوم عند 6 مساء على ملعب المباراة.
وتعد المباراة )األخيرة في مرحلة الذهاب 
بالمجموعـــة( مهمـــة في مشـــوار المنتخب 
بالتصفيات، خصوصا أنها خطوة حاســـمة 
لخطف بطاقة مؤهلة من المجموعة، علًما 
أن المنتخب ســـيلعب بعـــد 5 أيام من لقاء 
العـــراق مبـــاراة الجولـــة السادســـة )األولى 
إيابـــا(، والتـــي ســـتجمعه بمنتخـــب العراق 

في األردن يوم 10 نوفمبر الجاري.

التدريب الثاني

وكان المنتخب الوطني قد خاض الحصة 
التدريبيـــة الثانية له في هونغ كونغ أمس 
خـــال الفتـــرة المســـائية، وذلك بمشـــاركة 
جميـــع الاعبيـــن الموجودين فـــي القائمة 

باستثناء عبدهللا يوسف.
واستمرت الحصة التدريبية حوالي ساعة 
ونصف، وركز فيها الجهاز الفني على عدد 
مـــن الجوانـــب البدنية والفنيـــة، باإلضافة 

إلى تدريبات حراس المرمى.
وتضـــم قائمـــة المنتخـــب 23 العًبـــا هـــم: 
ســـيد محمـــد جعفـــر، ســـيد شـــبر علـــوي، 
حمـــد الدوســـري، جاســـم الشـــيخ، مهـــدي 
حميدان، أحمـــد بوغمار، راشـــد الحوطي، 
محمـــد عبدالوهـــاب، عبدالوهـــاب المالود، 
وليـــد الحيـــام، محمد الحردان، إســـماعيل 
عبداللطيـــف، علـــي مدن، عبـــدهللا الهزاع، 

محمد الرميحي، ســـيد رضا عيســـى، سيد 
مهـــدي باقـــر، علـــي حـــرم، كميـــل األســـود، 
أحمـــد نبيـــل، محمـــد عـــادل، ســـيد ضيـــاء 

سعيد وعبدهللا يوسف.

صالة التقوية

تقســـيم  )الثاثـــاء(  أمـــس  يـــوم  وشـــهد 
الاعبين إلى مجموعتين تدربتا في صالة 
التقويـــة خـــال الفتـــرة الصباحيـــة بمقـــر 
الســـكن. وتدربـــت المجموعـــة األولى عند 
10.30 صباًحـــا، فيمـــا تدربـــت المجموعـــة 

الثانية عند 11.30 صباًحا.

وصول عبداهلل يوسف

وصـــل مســـاء يـــوم أمـــس المحتـــرف في 
صفـــوف فريـــق ســـافيا بـــراغ التشـــيكي 
الاعب عبدهللا يوســـف، وذلك بعد فراغه 
مـــن مهمتـــه مـــع ناديـــه. وانتظـــم عبـــدهللا 
يوســـف فـــي صفـــوف المنتخـــب؛ ليكمـــل 
إذ  كونـــغ،  هونـــغ  فـــي  “األحمـــر”  صفـــوف 

سيتدرب اليوم مع المجموعة.

االجتماع الفني

بتوقيـــت  11 صباًحـــا  عنـــد  اليـــوم  يعقـــد 
هونـــغ كونـــغ االجتمـــاع الفنـــي التنســـيقي 
الذي يســـبق المباراة. وسيحضر االجتماع 

الجهاز اإلداري للمنتخب الوطني باإلضافة 
إلـــى الجهاز اإلداري لمنتخـــب هونغ كونغ، 
ويترأســـه مراقب المباراة sivakimar من 
 aung ســـنغافورة، وبحضور مقيم الحكام
مـــن ميانمـــار، وجميع الجهـــات المختصة. 
اإلداريـــة  لألمـــور  االجتمـــاع  ويخصـــص 
المتعلقـــة بالمبـــاراة مـــن جميـــع النواحـــي، 

باإلضافة إلى تحديد ألوان المنتخبين.

المؤتمر الصحافي

وخـــال الفتـــرة المســـائية، يعقـــد المؤتمـــر 
الصحافي الذي يســـبق المبـــاراة في ملعب 
الدولـــي(.  كونـــغ  هونـــغ  )اســـتاد  المبـــاراة 
لمـــدرب  الصحافـــي  المؤتمـــر  وســـيقام 
منتخبنـــا الوطنـــي، البرتغالي هيليو ســـوزا 
وأحـــد العبـــي “األحمـــر” عنـــد 7.40 مســـاء 
بتوقيت هونـــغ كونغ، فيما ســـيعقد مؤتمر 
مدرب والعب هونغ كونغ عند 7.10 مساء.

صدى إيجابي
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  قـــال 
لجنـــة  رئيـــس  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
وفـــد  ورئيـــس  والتســـويق  االســـتثمار 
منتخبنـــا في هونغ كونغ، محمد الحمادي، 
إن توجيهـــات ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة بتخصيـــص طائرة خاصة لنقل 
المنتخـــب الوطني إلى هونـــغ كونغ القت 
ا، مشـــيًدا بدعم ســـموه لكرة  صًدى إيجابيًّ

القدم البحرينية.
فـــي حديثـــه  الحمـــادي  محمـــد  وأوضـــح 
لـ”البـــاد ســـبورت” أن المنتخب وصل في 
وقـــت متأخر من مســـاء األحـــد إلى هونغ 
كونـــغ، قبـــل أن يدشـــن تدريباتـــه خـــال 
الفتـــرة المســـائية مـــن يـــوم اإلثنيـــن بعـــد 

خضـــوع الاعبيـــن إلـــى الراحـــة وعمليـــة 
االستشفاء في الفترة الصباحية.

وذكر الحمادي أن مباراة هونغ كونغ مهمة 
للغايـــة في مشـــوار المنتخـــب بالتصفيات 
المزدوجـــة، مشـــيًرا إلى أن كســـب النقاط 
صـــدارة  المنتخـــب  ســـيمنح  الثـــاث 
المجموعة. وقال إن الجميع طوى صفحة 
مباراة إيران التي حقق فيها منتخبنا فوًزا 
ا وكسب النقاط الثاث، مشيًرا إلى أن  مهمًّ
الاعبين ســـيكونون على قدر المســـؤولية 
خـــال المبـــاراة المقبلـــة وتحقيـــق الفـــوز 
والوصول إلى النقطة العاشرة، خاصة مع 

إدراك الجميع ألهمية المواجهة.
وحول األمـــور التنظيميـــة واإلدارية، بين 
الحمـــادي أن جميـــع األمـــور تســـير علـــى 
مـــا يـــرام ألعضاء الوفـــد في هونـــغ كونغ، 
مشـــيًرا إلى أن االســـتقبال مـــن قبل اتحاد 
هونـــغ كونغ كان متميـــزا، باإلضافة إلى أن 

الماعـــب المخصصـــة للتدريب فـــي حالة 
جيـــدة.  وأكد محمد الحمـــادي أن مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبي الرئيس: 
للشـــؤون الفنية الشيخ خالد بن سلمان آل 
خليفة، والشـــؤون اإلداريـــة والمالية علي 
البوعينين وجميع أعضاء مجلس اإلدارة، 
علـــى متابعة مســـتمرة وتواصـــل دائم مع 
الوفد؛ لاطمئنان على كافة األمور، منوها 
بالدور الذي يقوم به رئيس قسم الشؤون 
الفنية باالتحاد البحريني لكرة القدم عابد 
األنصاري في بحث مختلف الترتيبات من 

خال تواجده المسبق في هونغ كونغ.

الجاهزية للمباراة

عبـــدهللا  الوطنـــي  منتخبنـــا  العـــب  أكـــد 
الهـــزاع جاهزية “األحمـــر” لخوض المباراة 
أمـــام هونغ كونغ، ضمن منافســـات الجولة 

الخامسة من التصفيات المزدوجة.
وقـــال الهزاع إن األحمـــر خاض حتى اآلن 
حصتيـــن تدريبيتيـــن في هونـــغ كونغ بعد 
وصوله، مشيًرا إلى وجود العزيمة الكبيرة 
لـــدى الاعبيـــن مـــن أجـــل تحقيـــق الفـــوز 

الثالث على التوالي.
وأوضـــح أن المبـــاراة ال تقـــل ســـهولة عـــن 
باقـــي مباريـــات المجموعـــة، مشـــيًرا إلـــى 
أهميـــة حصد النقـــاط الثـــاث والنظر إلى 
األمـــام قدًمـــا؛ تأّهًبـــا لبـــدء جولـــة اإليـــاب 
حيـــث مباراة العـــراق فـــي األردن يوم 19 

نوفمبر الجاري.

عبدالله الهزاععبدالله يوسفالحمادي متحدًثا لـ”البالد سبورت” )تصوير سيد علي شبر(

منتخبنا فاز على هونغ كونغ وديًّا في آخر المواجهات بين الطرفين

“األحمر” يختتم التحضيرات لمباراة هونغ كونغ
االتـــحـــاد إدارة  مــجــلــس  ــن  ــ م ــلـــوفـــد  لـ مـــســـتـــمـــرة  مـــتـــابـــعـــة  ــادي:  ــ ــم ــ ــح ــ ال

Sports@albiladpress.com17
األربعاء 13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع األول 1441 - العدد 4047

من تدريب المنتخب أمس

االجتماع األمني

أنهى نادي النجمة إجراءات تســـجيل 
الاعـــب أحمد عيســـى في كشـــوفاته 
لدى االتحاد البحرينـــي للكرة الطائرة 
لتمثيل الفريق األول خال منافسات 

الموسم الجاري 2019 -  2020.
وكان أحمد عيســـى الذي يجيد اللعب 
بمركـــز 2 مثل نادي عالي في الموســـم 
مـــع  يحقـــق  أن  واســـتطاع  الماضـــي 
الفريـــق المركز الخامس في مســـابقة 

الدوري والمركز الثالث بكأس االتحاد.
وســـبق لاعـــب ذاتـــه أن مثـــل النجمة 
فـــي الموســـم قبـــل الماضـــي وقـــد بدأ 
الاعب مشواره مع نادي الدير كما أنه 
انتقل للعب مع المحرق بموسم 2011 
-  2012 قبل أن يتوقف عن تمثيل أي 
ناد لموســـمين متتالييـــن ليملك حرية 

انتقاله فيما بعد.
كمـــا ســـبق لاعـــب وأن مثـــل منتخب 
الناشئين وحقق لقب بطولتي الخليج 

والعرب آنذاك.

النجمـــة يسجــــل أحمـد عيــسى بكشوفاتــــه

أشـــار العـــب النادي األهلي لكـــرة اليد جعفر عبـــاس إلى أن 
فريقـــه يحتـــاج لمزيد مـــن الوقت لكي ينســـجم ويتأقلم 

الاعبـــون فيمـــا بينهـــم ويقـــدم المســـتوى الفنـــي 
المطلوب. وكان األهلـــي قد حقق انتصارين 

بمســـتوى غير مقنع على فريقي الشـــباب 
وسماهيج في الجولتين الماضيتين.

“البـــاد  لــــ  تصريـــح  فـــي  عبـــاس  وقـــال 
ســـبورت” مـــن الطبيعـــي أن يظهـــر الفريق 

بهـــذه الصـــورة بســـبب اإلضافـــات الجديـــدة 

التـــي حدثت في الموســـم الجديـــد، كما أن هنـــاك عدًدا من 
الغيابـــات واإلصابـــات التـــي أثـــرت علـــى المســـتوى الفنـــي 

وخصوًصا في المباراة الثانية أمام سماهيج.
وبّيـــن عباس أن الفريق يحتاج لبعـــض الوقت لكي تتم 
عمليـــة التناغـــم فيما بينهم كاعبيـــن، وأن هذا األمر 
ســـيحدث ال محالة باكتمال الصفوف والتدريبات 
اليوميـــة وخـــوض المباريـــات التـــي من شـــأنها 
أن تحســـن المســـتوى الفني بشكل تدريجي 
وتعيـــد مـــن قـــوة وهيبـــة الكتيبـــة الصفراء 
المعقـــودة  واآلمـــال  الطموحـــات  وتحقـــق 

عليهم في هذا الموسم.

عبــــاس: يد األهلي تحتـــاج وقًتــــا للتناغـــم
علي مجيد

أحمد عيسى لدى تسجيله بكشوفات النجمة

حسن علي

أحمد مهدي

االجتماع األمني

حضـــر رئيـــس قســـم الشـــؤون الفنيـــة 
باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم عابد 
األنصـــاري، االجتماع األمنـــي الخاص 
فـــي  أمـــس  عقـــد  والـــذي  بالمبـــاراة، 
هونغ كونغ، بحضـــور مراقب المباراة، 
لاتحـــاد  التابـــع  األمنـــي  والمســـؤول 
اآلســـيوي لكرة القدم، اإلماراتي حمد 

المزروعي.
وجاء االجتماع األمني لبحث كافة  «

الترتيبات المتعلقة بالمباراة، خاصة 
مع األوضاع التي تشهدها هونغ كونغ 

في الفترة الحالية.

9 نوفمبر

شـــاءت الصـــدف، أن يعـــاود منتخبنـــا الوطنـــي 
لقـــاءه مع هونغ كونغ في شـــهر نوفمبر. وتشـــير 
المواجهـــات التاريخيـــة بيـــن الجانبيـــن إلـــى أن 
المبـــاراة األخيـــرة التـــي جمعتهمـــا كانـــت يوم 9 
نوفمبـــر 2017، وذلـــك فـــي لقـــاء ودي دولي فاز 
فيـــه “األحمر” بهدفيـــن دون مقابـــل، وذلك على 
ملعب مونج كوك الذي يتسع إلى 8000 متفرج.

 وسجل الهدفين يومها الالعبان علي مدن  «
ا في  وسامي الحسيني، ويتواجد مدن حاليًّ

القائمة، فيما يغيب سامي الحسيني للمرة 
األولى عن “األحمر” في التصفيات الحالية بعد 
أن كان متواجدا في المباريات الثالث الماضية.



الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اعتمد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، إقامة النســخة 
األولــى مــن بطولــة أقوى رجل خليجي، تحت شــعار “التحــدي الخليجي”، في 
الفتــرة 9 11- أبريــل المقبل بحلبة البحرين الدولية، والتي ســيخصص ريعها 
لدعــم مرضــى الســرطان، والتــي تأتي ضمــن مبادرات ســموه لدعــم المجالين 

الرياضي واإلنساني.

وبهذه المناســـبة، قال ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة “اعتمدنا إطالق بطولة 
أقوى رجل خليجي، التي نسعى من خاللها 
لمواصلـــة الجهـــود فـــي تكويـــن منصـــات 
الممـــارس  الخليجـــي  الشـــباب  تحتضـــن 
للرياضـــة الســـيما رياضـــة كمال األجســـام 
واللياقـــة البدنية، ودعمه وتشـــجيعه على 
المشاركة بما يســـهم في إطالقه الطاقات 

والقـــدرات الرياضيـــة، التي من شـــأنها أن 
تظهر ما يمتلكه الشـــباب فـــي الخليج من 
إمكانيـــات عاليـــة، تنعكـــس علـــى تطويـــر 
وتقـــدم هـــذا النوع من الرياضـــات. كما أن 
مثـــل هـــذه البطـــوالت تســـهم فـــي توطيد 
مـــن  وتعـــّزز  المشـــاركين  بيـــن  العالقـــات 
اللحمة بين أبنـــاء المنطقة. وحرصنا على 
اعتماد تخصيص ريـــع هذه البطولة لدعم 

إخواننا من مرضى السرطان، فهي فرصة 
حقيقية للجميع للمشـــاركة واإلســـهام في 

هذا العمل اإلنساني النبيل”.

وبحســـب برنامـــج البطولـــة المعتمـــد مـــن 
قبـــل اللجنـــة العليا للبطولة، فســـوف تقام 
التصفيـــات في الـــدول الخليجيـــة، وهي: 

وعمـــان  اإلمـــارات  الكويـــت،  الســـعودية، 
فـــي شـــهر ديســـمبر القـــادم، على أن 

تقـــام التصفيـــات فـــي مملكـــة 
البحريـــن في يناير 2020. 

وســـوف يتـــم اإلعالن 
عــــــن  النهائـــي 

مواعيــــــد إقامـــة 
فـــي  التصفيـــات 

والدول  البحريـــن 
مـــن  الخليجيـــة؛ 
تحـــــــديد  أجــــــــل 
هليــــــــــــــن  لمتـــــــــــأ ا

للمنـــــــافســــــــــات 
النهائيـــــة لهـــــذه 

البطولة.

الــدولــيــة الــبــحــريــن  بحلبة  الــمــقــبــل  ــل  ــري أب  11 حــتــى   9 ــن  م ــتــرة  ــف ال ــي  ف ــام  ــق ت

خالـد بن حمـد يعتمـد بطـولـة “أقـوى رجـل خليجـي”
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حرص النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مؤازرة ومساندة العبي منتخبنا 
الوطني لفنون القتال المختلطة في منافســات اليوم الثاني من أســبوع بريف الدولي 
للقتــال 2019 علــى أرض مملكــة البحرين، الذي ينظمه االتحاد البحريني لفنون القتال 
المختلطــة BMMAF بالتعــاون مــع منظمــة بريــف )BRAVE( واالتحــاد الدولــي لفنون 
القتــال المختلطــة )IMMAF - WMMAA( فــي الفترة مــن 10 - 16 نوفمبر المقبل على 

صالة مدينة خليفة الرياضية. 

وتتضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي 
للقتـــال إقامـــة بطولـــة العالم السادســـة 
للهـــواة لفنـــون القتـــال المختلطـــة لفئـــة 
الكبـــار والشـــباب فـــي نســـختها الثانية، 
وبطولة بريف للمحترفين في نســـختها 
التاســـعة والعشـــرين للمحترفين لفنون 
القتال المختلطـــة. كما أن منظمة بريف 
 ”KHK“ اســـتحدثت بطولة جديدة، هي
العالميـــة للـــوزن المفتـــوح للمحترفيـــن، 
التـــي ســـتقام لليلـــة واحدة إلـــى جانب 

منافسات بطولة بريف.
وبهذه المناســـبة، قال سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفـــة “منتخـــب البحرين 
مـــن  ولديهـــم  أقويـــاء  العبيـــن  يمتلـــك 
الخبـــرة الدوليـــة مـــا يؤهلهـــم للتنافـــس 
علـــى ألقـــاب البطولـــة، ونتطلـــع إلـــى أن 
يكـــون للبحرين نصيـــب وافر من حصة 
بطـــوالت العالـــم، ونعلـــم تمامـــا صعوبة 
نثـــق  لكننـــا  البطولـــة  فـــي  المنافســـات 
فـــي قـــدرات مقاتلينـــا وبحرصهـــم على 

تشريف البحرين”. 

دور الجماهير

إلـــى  الرياضيـــة  الجماهيـــر  ســـموه  ودعـــا 
العالميـــة  البطولـــة  فعاليـــات  متابعـــة 
واالســـتمتاع بالعـــروض الفنيـــة المتميـــزة 
التـــي ينتظـــر أن تشـــهدها جراء مشـــاركة 
المنتخـــب  مقاتلـــي  مـــن  مختـــارة  نخبـــة 

الوطني ومقاتلي دول العالم.

حدث رياضي بارز

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  اعتبـــر 
البحرينيـــة محمـــد النصـــف أســـبوع بريف 
الدولـــي للقتـــال 2019، واحـــدا مـــن أبـــرز 
تســـتضيفها  التـــي  الرياضيـــة  األحـــداث 

المملكـــة ســـنويا، لتكـــون البحريـــن مركـــزا 
مهما لأللعاب القتالية في المنطقة؛ بفضل 
دعم ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة والذي أســـس ونشر رياضات فنون 

القتال المختلطة.
مملكـــة  اســـتضافة  أن  النصـــف  وأكـــد 
البحريـــن هـــذا الحـــدث للعـــام الثالث على 
التوالـــي ونيل ثقة االتحـــاد الدولي لفنون 
القتال المختلطة يجســـد مكانتهـــا البارزة 
وجهـــة مفضلـــة إلقامـــة مثـــل هـــذا النـــوع 
مـــن البطـــوالت ويضعهـــا في خانـــة الدول 

المتطورة في هذه الرياضة.
وأضاف أن اللجنـــة األولمبية بالتعاون مع 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة لم 
تدخـــر أي جهد في ســـبيل توفير مختلف 
عوامل النجاح الســـتضافة أســـبوع بريف 
الدولـــي للقتال 2019، الذي يتضمن إقامة 
3 بطـــوالت دوليـــة بهـــدف إنجـــاح الحدث 
وإبـــرازه بالصـــورة الالئقـــة والمشـــرفة بما 
يتناســـب مـــع أهميـــة البطولـــة ومكانتهـــا 
الدوليـــة، وبمـــا يتوافـــق مع اســـتراتيجية 
كبـــرى  احتضـــان  فـــي  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الســـياحة  لتعزيـــز  الرياضيـــة؛  الفعاليـــات 
المملكـــة عالميـــا  اســـم  الرياضيـــة وإبـــراز 
وتحقيـــق المزيد من العوائـــد االقتصادية 
في ظل مشـــاركة 640 مقاتـــل يمثلون 53 

دولة.
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  وعبـــر 
البحرينيـــة عـــن ســـعادته بالجهـــود التـــي 
يبذلها المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
برئاســـة سمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفـــة، معربـــا عن ثقتـــه بنجـــاح البطولة 
مـــن النواحـــي كافـــة، متمنيـــا كل التوفيق 
لمنتخبنـــا الوطنـــي فـــي البطولـــة العالمية 
للهواة السادســـة ومنافســـات النســـخة 29 

مـــن بطولـــة بريـــف، خصوصا بعد سلســـلة 
النتائـــج اإليجابيـــة التـــي حققهـــا أبطـــال 
البحرين في العديد من البطوالت؛ لتصبح 
رياضة فنـــون القتال المختلطة البحرينية 
مختلـــف  فـــي  للمملكـــة  مشـــرفة  واجهـــة 

المحافل الخارجية.

علي يعقوب ينتصر

أبـــدع البطـــل البحريني علـــي يعقوب في 
نزالـــه أمام األوزبكـــي جامليت أصالنوف، 
وتمكـــن مـــن الفـــوز عليه بمجمـــوع النقاط 
وقـــرار إجمـــاع الحـــكام، إذ قـــدم يعقـــوب 
مســـتوى ملفتـــا ســـيطر مـــن خاللـــه علـــى 
النـــزال في جوالتـــه الثالث بـــأداء بطولي 
جميـــع  فـــي  التفـــوق  أعطـــاه  وهجومـــي 

الجوالت عن جدارة واستحقاق.

ماجوميد شيخوف يفوز

حقق البطل البحريني ماجوميد شيخوف 
انتصاًرا مســـتحًقا على الفرنســـي شـــرفي 
عـــادل في النزال الذي جرى بين الالعبين، 
النـــزال  فـــي  البحرينـــي  البطـــل  تألـــق  إذ 
بتوجيـــه ضربـــات قويـــة وموجهـــه تمكـــن 
مـــن خاللها تحقيـــق النقاط فـــي الجوالت 
الثـــالث مـــن النـــزال، مـــا أعطـــاه األفضلية 
والفوز في النزال والتأهل للمرحلة الثانية 

من المسابقة.

زاجيد يجتاز األميركي ديكسون

اجتـــاز الالعـــب البحريني زاجيد منافســـه 
األميركي ديفون ديكسون وتأهل للمرحلة 
المقبلـــة مـــن المنافســـات، بعـــد أن أوقعت 
غرامـــة علـــى الالعـــب األميركي حســـمت 

النزال مبكًرا لمصلحة البطل البحريني.

مراد جوسينوف يتجاوز 
الكازخستاني فرحات

انتصر الالعب البحريني مراد جوسينوف 
فرحـــات  الكازخســـتاني  منافســـه  علـــى 
بمجمـــوع النقـــاط فـــي الجـــوالت الثـــالث 
وقـــرار إجمـــاع الحكام، إذ اســـتحق البطل 
البحرينـــي الفـــوز فـــي النـــزال بعـــد أدائـــه 
للضربـــات  وتوجيهـــه  القـــوي  الهجومـــي 
مـــن  مســـتفيًدا  النقـــاط  وكســـب  القويـــة 
عليـــه  كان  الـــذي  واالرتبـــاك  األخطـــاء 
منافســـه؛ ليتأهل مراد للمرحلة المقبلة من 

المنافسات.

شامل علي يفوز

انتصر البطل البحريني شامل علي نتيجة 
النزال الذي جمعه مع الروســـي زاجراهان 
إبراهيـــم بقرار اإلجماع من حـــكام النزال، 
نقـــاط  مجمـــوع  علـــى  شـــامل  حصـــد  إذ 
فـــي الجـــوالت الثـــالث مـــن النـــزال قادته 
إلـــى الفـــوز والتأهـــل للمرحلـــة المقبلة من 
المنافسات، وساهمت الضربات الهجومية 
القوية التي انتهجها شامل في النزال إلى 

ترجيح كفته على منافسه الروسي.

مراد إبراهيموف يكسب 
االيرلندي هاريس

كســـب البطل البحريني مـــراد إبراهيموف 
هاريـــس  جيـــر  االيرلنـــدي  أمـــام  نزالـــه 
بمجموع النقاط في الجوالت الثالث التي 
تغلـــب فيها مراد على منافســـه، فقد وجه 
مـــراد ضربـــات هجومـــي قويـــة مكنته من 

كســـب النقاط في النزال والتأهل للمرحلة 
الثانية.

عباس يقهر الجنوب إفريقي ميري

عبـــاس  محمـــد  البحرينـــي  البطـــل  قهـــر 
منافسه الجنوب إفريقي فرانسيس ميري 
بعـــد نزال قـــوي امتـــدت إلى جولـــة رابعة 
حاســـمة، إذ قـــدم الالعبـــان أداء قوًيا ألهبا 
مـــن خاللـــه حمـــاس المتابعيـــن، واحتكـــم 
الالعبان إلى جولة حاســـمة بعد تساويهما 
في مجموع النقـــاط في الجوالت الثالث؛ 
لينجح عباس في حســـم النزال لمصلحته 

ويصعد للمرحلة المقبلة من المنافسات.

انتصارات رائعة لعبدالمنعم 

وادريسوف وهاجوميد

عبدالمنعـــم  البحريـــن  الالعـــب  نجـــح 
ماجوميـــدوف مـــن الفـــوز علـــى الفرنســـي 
بينتـــو لوتومبـــا ميكايـــل في النـــزال الذي 
جمع بينهما، بمجموع النقاط في الجوالت 
الثـــالث، وفـــاز كذلـــك ماغومد إدريســـوف 
علـــى البرتغالـــي الكســـندر جيـــل، فيما فاز 
ماجوميـــد ماجوميـــدوف علـــى البلغـــاري 

ديجن جالينوف.

تألق فتيات البحرين

تألقـــت فتيـــات البحريـــن فـــي ثالـــث أيـــام 
منافســـات أســـبوع بريـــف الدولـــي لفنـــون 
القتـــال المختلطـــة، بعـــد أن تمكـــن بطالت 
البحرين من تحقيق انتصارات مســـتحقة 
ومهمة في بداية مشـــوارهن بالمنافسات، 
بياتريـــز  البحرينيـــة  الالعبـــة  تمكنـــت  إذ 
القنصـــل دينيز مـــن الفوز على الســـويدية 
ميلي إريكسون، فيما فازت برينا سواريس 
كاردوزو علـــى الســـويدية كيـــم امبرايس، 
وفـــازت البحرينيـــة اليـــن كريســـتينا لوبيز 
بينهيرو على الروســـية داريا تيريشـــينكو، 
وخسرت الالعبية عايزة راموس برتولسو 
من األوكرانية داريا سامشيك، أما الالعبة 
البحرينيـــة برينـــا ســـواريس كاردوزو فقد 
استطاعت الفوز على منافستها السويدية 
كيـــم امبرايس، وأبدعت البطلة البحرينية 
باجبـــار  ســـوزا  دي  لورينتينـــا  ســـابرينا 

منافســـاتها السويدية صوفيا هيدكفيست 
علـــى الخضـــوع واالستســـالم والفـــوز في 

النزال.

 مواجهات عديدة

وأقيمـــت منافســـات اليـــوم الثاني وســـط 
األربـــع  الحلبـــات  علـــى  عديـــدة  نـــزاالت 
بصالـــة مدينة خليفة الرياضية، واتســـمت 

النزاالت بالقوة واإلثارة.

الحضور الجماهيري يتضاعف

يتضاعف عدد الحضـــور الجماهيري يوًما 
بعد اآلخر في بطولـــة العالم لفنون القتال 
المختلطة التي تقام منافساتها على صالة 
مدينـــة خليفـــة الرياضية بمدينة عيســـى، 
حيـــث شـــهدت الصالة حضـــورا جماهيريا 
كبيـــرا؛ انطالًقـــا من حفـــل االفتتـــاح الذي 
حضـــر فيه عدد كبير من الجماهير وصوال 

إلى مسابقات البطولة ونزاالتها.

 نتائج المواجهات األخرى

أبـــرز النتائـــج، فـــاز الســـويدي  وضمـــن 
دانيـــل علـــى األســـترالي باتريـــك، وفاز 
الكازاخســـتاني داستان على االوكراني 
فالديالف، وفاز السويدي ألكسندر على 
األلماني أدوارد، وفاز الســـويدي دانيال 
والروســـي  ســـيموني،  اإليطالـــي  علـــى 
أحمد جازيموف علـــى الصيني يونفيغ، 
علـــى  كرســـتوفي  الفرنســـي  وتفـــوق 
البلغاري زدرافكو، والبلغاري أوردان فاز 
على اإليطالي إيمانويل، وفاز الروســـي 
روســـتان علـــى الكازاخســـتاني أديـــان، 
وفازت الماليزية كولين على السويدية 
انستاســـيا  األوكرانيـــة  وفـــازت  نينـــا، 
على الكازاخســـتانية نورزمـــال، وفازت 
االســـترالية أوليفيا على الكازاخستانية 
شـــاينر، وفـــازت الروســـية كارينـــا على 

االستوانية كازانيجا.

منافسات اليوم الثالث

وتنطلـــق اليـــوم األربعاء منافســـات اليوم 
الثالـــث مـــن البطولـــة، ومـــن المتوقـــع أن 

تشهد منافسة قوية بين المشاركين.

اللجنة اإلعالمية

خالد بن حمد: لدينا العبون أقوياء قادرون على االنتصار
ــات الـــبـــحـــريـــن ــيـ ــتـ ــفـ ــق واضـــــــح لـ ــ ــألـ ــ ــا وتـ ــن ــب ــخ ــت ــن ــم نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة ل



حقــق المحــرق بطــل كأس االتحاد أولى انتصاراته في مســابقة دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما فاز 
على بني جمرة بـ 3 أشواط نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثالثاء على صالة االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية في إطار ختام منافسات الجولة األولى من المسابقة.

وكســـب المحرق النقاط الثالث 
منافســـه  علـــى  أجهـــز  بعدمـــا 
بثالثيـــة نظيفة انتهـــت كالتالي 
25/ 17، 25/ 17، 25/ 22، حيـــث 
فـــرض فريـــق طائـــرة األحـــالم 
بالفاعليـــة  الفنـــي  إيقاعـــه 
الجماعـــي  واألداء  الهجوميـــة 
المركـــزة  واإلرســـاالت  المنظـــم 
وحوائط الصـــد القوية؛ ليخرج 
بفوز مستحق على حساب بني 
جمـــرة الذي تلقى أول خســـارة 
فـــي المســـابقة بعدمـــا وقع في 
سلسلة من األخطاء التي كلفته 

الهزيمة.
وفـــي المواجهـــة الثانيـــة تمكن 
األهلـــي من تجاوز عقبة عالي بـ 
3 أشواط نظيفة انتهت كالتالي 
25/ 14، 25/ 16، 25/ 22 ليخطف 
“النســـور” أولـــى النقـــاط الثالث 
فـــي مشـــوار اســـتعادة اللقـــب؛ 
بفضـــل ما يتميز بـــه الفريق من 
قوة هجومية ضاربة من جميع 
المراكـــز إضافـــة إلـــى اســـتقرار 
وقـــوة حوائـــط  األولـــى  الكـــرة 
الصـــد مقابل تراجـــع أداء عالي 
على مستوى االستقبال وتعدد 

األخطاء على مســـتوى الهجوم 
وغيـــاب الفاعليـــة ليمنـــى عالي 

بأول خسارة.
أدار اللقاء طاقم الحكام الدولي 
عبـــدهللا  األول  مـــن  المكـــون 

حبيب والثاني أحمد القيم.
مـــن  األولـــى  الجولـــة  وبنهايـــة 
الـــدوري يصبـــح رصيـــد كل من 
الفرق الثمانية: داركليب )حامل 
اللقب( 3 نقاط، النجمة 3 نقاط، 
 3 األهلـــي  نقـــاط،   3 المحـــرق 
نقـــاط، وكل مـــن النبيـــه صالـــح 
والنصـــر وبني جمرة وعالي من 

دون نقاط.
وســـتنطلق الجولـــة الثانية يوم 
الجـــاري،  20 نوفمبـــر  األربعـــاء 
النبيـــه  مـــن  كل  يلتقـــي  حيـــن 
جمـــرة  وبنـــي  والنصـــر  صالـــح 
وداركليـــب، وتســـتكمل الجولة 
يوم الخميس التالي بلقاء عالي 

والمحرق والنجمة مع األهلي.

المحـــرق يتخطـــى بنـــي جمـــرة بــدوري الطــائــــرة

من لقاء األهلي وعالي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تمّكـــن فريق “ريســـنج بحريـــن” من خطف 
لقـــب الجولـــة الثانية من بطولـــة البحرين 
والـــذي   2020 /2019 للتحمـــل  للكارتنـــج 
اســـتمر ســـت ســـاعات، وذلك يوم الســـبت 
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  علـــى  الماضـــي 

للكارتنج في الصخير.
 وحصـــل الثالثي محمد مطر وعلي بســـلر 
وخالـــد الريس على المركز األول بمجموع 
281 لفـــة علـــى حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
للكارتنـــج )BIKC( التي يبلغ طولها 1.414 
كيلومتر. واســـتطاع الفريـــق التفوق على 
بحريـــن”  “قـــو  فريـــق  الرئيســـي  منافســـه 
والمكّون مـــن الثالثي رائد رفيعي، راشـــد 
المعمـــاري وعبد هللا بوهندي، وذلك بفارق 

1.085 ثانية فقط عن الفريق األول.

 وتمّكـــن فريـــق ريســـنج بحريـــن جونيـــور 
الـــذي يضـــم خالد الســـاعي ومحمـــد أمين 
وخالـــد الوزان مـــن الحصول علـــى المركز 
الثالـــث ب 280 لفـــة. متفوًقـــا علـــى فريق 

خدمـــات مطـــار البحريـــن )بـــاس( المكـــون 
من لويس ســـميث وأحمد إبراهيم وغافن 
هيلز وذلك ضمن التصنيف العام للبطولة.
أمـــا ضمـــن فئـــات البطولـــة وضمـــن فئـــة 

المحترفيـــن فجـــاء فريـــق بحرين ريســـنغ 
“قـــو بحريـــن”، وفـــي  أوالً، وثانًيـــا فريـــق 
مطـــار  خدمـــات  فريـــق  الثالـــث  المركـــز 
البحرين )باس( المكون من لويس ســـميث 

وأحمد إبراهيم وغافن هيلز.
وفـــي الفئـــة الثانيـــة الوطنيـــة فجـــاء أوال 
فريق ريسنغ بحرين جونيور، وثانيا بابكو 
انجنيرنغ بسائقي الفريق فيصل الشافعي 

وطالل بشارة ومحمد جالل.
والفئـــة الثالثـــة فئة الشـــركات فجـــاء أوالً 
فريق بابكو موتورسبورت بسائقي الفريق 
عيســـى محمـــود، خليفـــة الزياني، ســـعود 
الشـــريدي وعبـــد العزيـــز البوفـــالح، وثانًيا 
فريـــق خدمات مطار البحرين )باس( – بي 
بسائقي الفريق أحمد الكوهجي ومحمود 
الســـاعاتي وســـعود الشـــاطر وريني مادير 
وديـــالن كامبـــوس، وخلفهـــم فريـــق ســـي 
من )باس( بســـائقي الفريق محمد فقيهي، 
زيـــاد خليفة، محمد األنصـــاري، دون فينرا 
ومريـــم قاســـمي.  وتـــم تتويـــج الفائزيـــن 
بالمراكـــز األولى بعد الســـباق كل بحســـب 
فئته في حفل توزيع الجوائز الذي حضره 
القائمـــون على حلبة الكارتينج ومســـؤولو 

حلبة البحرين الدولية.

األول ــز  ــركـ ــمـ الـ يــــحــــرزون  ــس  ــ ــري ــ ال ــد  ــ ــال ــ وخ بــســلــر  وعـــلـــي  مـــطـــر  مــحــمــد 

“ريسنج بحرين” يخطف لقب سباق التحمل 6 ساعات
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نادي االتحاد والجامعة الخليجية يوقعان اتفاقية “أكاديمية رياضية”
مشــهدي: ضمــن إســتراتيجية دعــم الحركــة الرياضيــة التعــاون المجتمعــي

اتفـــق نـــادي االتحـــاد الثقافـــي والرياضي 
والجامعـــة الخليجيـــة على إبـــرام اتفاقية 
إطـــار  وذلـــك ضمـــن  رياضيـــة،  أكاديميـــة 
التعـــاون بيـــن النـــادي والقطـــاع الخـــاص 
وتنفيـــًذا  التعليمـــي،  القطـــاع  الســـيما 
فـــي  النـــادي  إدارة  مجلـــس  لسياســـات 
الحصـــول علـــى اتفاقيـــات دعـــم متنوعـــة 
والعبيـــه  النـــادي  علـــى  بالنفـــع  تعـــود 
وخصوًصـــا دعم جانـــب التحصيل العلمي 
لـــدى  التعّلـــم  مهـــارات  وتطويـــر  لالعبيـــه 
ـــا  علميًّ المتفوقيـــن  ومســـاندة  الالعبيـــن 

ا. وأكاديميًّ
رئيـــس  االتفاقيـــة  علـــى  بالتوقيـــع  وقـــام 
مجلـــس إدارة نـــادي االتحـــاد أنور شـــرف، 
مهنـــد  الخليجيـــة  الجامعـــة  ورئيـــس 
إســـماعيل مشهدي، بحضور عضو مجلس 

اإلدارة علي الصفار.

علـــى  االتفاقيـــة  بموجـــب  االتفـــاق  وتـــم 
أن توفـــر الجامعـــة بعثـــة دراســـية بدرجة 
البكالوريـــوس إلى جانب تخفيض بنســـبة 
50 % كمنحة لالعبي والعبات النادي في 

جهازي كرة القدم وكرة السلة.
مجلـــس  رئيـــس  شـــرف  أنـــور  وأشـــاد   
إدارة النـــادي بتعـــاون وتجـــاوب الجامعة 

الخليجيـــة، وحرصهـــا علـــى دعـــم القطاع 
أن  مبّيًنـــا  المحليـــة.  واألنديـــة  الرياضـــي 
هذه االتفاقيـــة تأتي كثمرة للمجهود الذي 
يبذله مجلس اإلدارة تنفيًذا الستراتيجية 
القيـــادة الرياضيـــة بقيـــادة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد ال خليفـــة ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 

مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
والرياضـــة  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
فـــي التعـــاون مـــع مختلـــف القطاعات في 
المملكـــة. ومؤكـــًدا  أن هـــذه االتفاقية هي 
بـــادرة تعـــاون مســـتمر ودعـــم ال محـــدود 
مـــن قبل وزارة شـــئون الشـــباب والرياضة 
والمتابعة المســـتمرة من قبل وزير شـــئون 
الشـــباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد 

بين النادي.
 وأعـــرب شـــرف عن بالـــغ شـــكره وتقديره 
للجامعة الخليجية لتعاونها مع النادي مما 
يعكـــس حرصهـــا التـــام على دعـــم القطاع 

الشبابي والرياضي في المملكة.
من جانبه، أشـــاد الدكتور مهند إســـماعيل 
مشهدي رئيس الجامعة الخليجية بحسن 
تعـــاون النـــادي، مثنًيـــا علـــى دور مجلـــس 
إدارة النـــادي التنظيمـــي واإلداري، األمـــر 

الذي انعكس على إبرام هذه االتفاقية.

من توقيع االتفاقية

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

بنـــاء علـــى تجديد الدعـــوة التي وجهها 
اتحـــاد كأس الخليج العربي لكرة القدم 
إلـــى االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، 
بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس 
الخليج الرابعة والعشرين، التي ستقام 
للفتـــرة من 24 نوفمبر وحتى الســـادس 

مـــن ديســـمبر 2019 فـــي الدوحـــة، قـــرر 
اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة.

اتحاد الكرة يقرر المشاركة في خليجي 24

األهلي هزم 
عالي بثالثية 
نظيفة في 
ختام الجولة 

األولى

حقق فريق ســـماهيج فوزا مســـتحقا على حساب مدينة عيســـى بنتيجة )100/77(، 
فـــي المباراة التي جمعت بينهما مســـاء أمس )الثالثاء(، على صالة اتحاد الســـلة بأم 

الحصم، ضمن منافسات كأس االتحاد لكرة السلة.
ورفـــع ســـماهيج رصيـــده إلـــى 7 نقاط مـــن انتصاريـــن و3 هزائم، فيمـــا وصل رصيد 
المدينـــة إلـــى 5 نقاط من 5 هزائم. وجاء فوز ســـماهيج مســـتحقا، عطفا على األداء 
الفنـــي الجيـــد الـــذي قدمـــه خـــالل المبـــاراة، إذ تفـــوق في األشـــواط الثالثـــة األولى 
ب26/17 و24/21 و28/13، فيما فاز المدينة في الربع األخير ب26/22. وتقام اليوم 
)األربعـــاء( مبـــاراة واحدة لحســـاب المجموعة الثانية ســـتجمع بين الحالـــة )6 نقاط( 

والبحرين )4 نقاط(، في الساعة 5:30 مساء.

سماهيج يتخطى المدينة بكأس اتحاد السلة

عـودة حـارس االتفـاق جعفـر عبـاس
بالجولـــة الثانيـــة مـــن دوري اليـــد بعـــد غيـــاب الموســـم الماضـــي

كشــفت الجولة الثانية من دوري الدرجة األولى لكرة اليد عن عودة الحارس الشــاب جعفر عباس إلى عرين 
مرمى االتفاق بعد غياب عنه بالموسم الماضي.

وفـــي هذا الصـــدد، قـــال عباس فـــي تصريح لــــ “البالد 
ســـبورت” إنه: ســـعيد بالعـــودة مجدًدا لممارســـة اللعبة 
والظهور مع الفريق، وهذا يعود لالهتمام المباشر الذي 
لقيـــه مـــن ِقبل زمالئـــه بالفريق والترحيـــب التام منهم 

بعودته معهم للمنافسات. 
وأضـــاف أن الفريق يبّشـــر بالخير فـــي ظل وجود هذه 
الســـواعد ومـــن خلفهـــم المدرب عـــادل الســـباع الغني 
عـــن التعريـــف بخبرتـــه وحنكتـــه التدريبيـــة، باإلضافة 
للعمل الجبار وجهود إدارة النادي في توفير كل ســـبل 
الراحة للفريق وتوفير الرعاة، الذي من شأنه أن يصب 
لصالـــح النـــادي عموًمـــا واللعبـــة خصوًصـــا فـــي تحفيز 
الالعبيـــن بتقديـــم أفضـــل المســـتويات الفنيـــة وحصد 

النتائج والمراكز الطموحة والمشرفة، بخالف الموسم 
الماضـــي الـــذي تأثـــر “اإلتـــي” بالكثيـــر مـــن اإلصابـــات 
والغيابـــات وجعلتـــه يتراجع فـــي المســـتوى والنتائج. 
وقـــد غـــاب الحـــارس بالموســـم الماضـــي بســـبب عدم 
توافقـــه مع مدرب الفريق آنـــذاك الجزائري عبدالجليل 
بوعنانـــي. ويعتبـــر عباس من الحـــراس المتميزين في 
دورينا وله إســـهاماته فيما وصل إليه فريقه من تطور 
على صعيد المستويات والنتائج في السنوات الخمس 
األخيـــرة وأبرزها تألقه وتعملقه أمام النجمة في الدور 
قبل النهائي لمســـابقة كأس االتحاد بالموسم الرياضي 
2015 والوصـــول للمباراة النهائيـــة والتتويج بميدالية 

المركز الثاني. الحارس جعفر عباس

علي مجيد

جانب من التتويحجانب من السباق

البالد سبورت

محمد الدرازي
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8 فرق تشارك بدوري البنوك لكرة قدم الصاالت
أعلنت اللجنـــة المنظمة لبطولة دوري 
البنـــوك والمؤسســـات المصرفية لكرة 
القدم للصاالت 2019 عن اســـتعدادها 
النطالقـــة البطولة يوم الســـبت القادم 
وتســـتمر حتى 30 من الشـــهر الجاري، 
الخليجـــي  المصـــرف  برعايـــة  وذلـــك 
التجـــاري علـــى صالـــة نـــادي النجمـــة 
بالجفيـــر بمشـــاركة 8 فرق وهي فريق 
بنك ســـتاندرد تشـــاردر وفريق تمكين 
وفريـــق البنك األهلـــي المتحد وفريق 
المصـــرف الخليجي التجـــاري وفريق 
بنـــك البحرين والكويـــت وفريق بيت 
التمويل الكويتي وفريق بنك البحرين 
الوطني وفريق بنك البحرين للتنمية. 
نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد   
النجمـــة الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك 
دوري  بطولـــة  إقامـــة  أن  خليفـــة  آل 
البنـــوك والمؤسســـات المصرفية لكرة 
القـــدم للصـــاالت للعـــام الســـابع علـــى 

التوالـــي بضيافـــة نادي النجمـــة يؤكد 
حـــرص ناديـــه للمشـــاركة الفعالـــة في 
إنجـــاح مختلف األنشـــطة والفعاليات 
معرًبـــا  البحريـــن،  بمملكـــة  الرياضيـــة 
عن اعتـــزاز نادي النجمـــة أن يحتضن 
هذه البطولة لســـنوات متتالية، والذي 
يؤكد النجـــاح التنظيمي المتميز الذي 
تشـــهده هذه البطولة فـــي رياضة كرة 
القـــدم للصـــاالت، متمّنًيـــا كل التوفيق 
المشـــاركة  الفـــرق  لجميـــع  والنجـــاح 

بالبطولة. 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  وأعـــرب   
مبـــارك آل خليفـــة عـــن جزيـــل شـــكره 
المصـــرف  إلـــى  وتقديـــره  وامتنانـــه 
الخليجـــي التجاري للدعـــم المتواصل 

والرعايـــة التـــي يقدمها لهـــذه البطولة 
كل عـــام، والتي تســـهم بكل تأكيد من 
إنجاحها وتحقيق األهداف المنشودة 

لتنظيمها.
 مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
للمصـــرف الخليجـــي التجاري ســـطام 
ســـليمان القصيبي أن رعاية المصرف 

دوري  لبطولـــة  التجـــاري  الخليجـــي 
البنـــوك والمؤسســـات المصرفية لكرة 
القدم للصـــاالت تأتي في إطار حرص 
المصرف على دعم األنشطة الرياضية 
والشـــبابية في مملكـــة البحرين وذلك 
من أجل االرتقاء بالرياضة البحرينية 

إلى أعلى المستويات.

عبدالرحمن بن مبارك  سطام القصيبي

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

افتتـــح فريق بابكـــو لرياضة الســـيارات 
ســـلمان  األخويـــن  المتألقيـــن  بنجميـــه 
وعيســـى محمود ســـباقات أوتوكروس 
البحريـــن بأولى ســـباقاتها يـــوم الجمعة 
الماضي بتحقيق أفضـــل النتائج ولقبي 

المجموع العام.
وتمكن المتسابق ســـلمان محمود ضمن 
منافســـات فئـــة MB مـــن خطـــف المركز 
األول محقًقـــا أفضـــل زمن بلـــغ 30.963 
ثانيـــة، بينمـــا جـــاء فـــي المركـــز الثانـــي 
المتســـابق عيســـى محمـــود بزمـــن بلـــغ 
 SUA 31.293 ثانية، وفي منافسات فئة
حقـــق المركـــز األول المتســـابق ســـلمان 
محمـــود بزمن بلغ 30.863 ثانية، المركز 
الثاني المتســـابق عيســـى محمود بزمن 
بلـــغ 30.879 ثانيـــة، أمـــا فـــي المجموع 

العام والمتسابقين المتصدرين على كل 
المجموعات فقد تصدر ســـلمان محمود 
بأفضـــل زمـــن بلـــغ 30.863 ثانيـــة، فـــي 
المركـــز الثاني عيســـى محمـــود بأفضل 

زمن وبلغ 30.879 ثانية. 
 وأعـــرب ســـائقا فريـــق بابكـــو لرياضـــة 
بهـــذه  ســـعادتهما  عـــن  الســـيارات 

االفتتاحيـــة القويـــة والنتائـــج المميـــزة 
وصعـــود  تحقيقهـــا  مـــن  تمكنـــا  التـــي 
منصـــة التتويج في المنافســـات القوية 
وسط مشـــاركة واسعة من المتسابقين، 
مؤكدين جهوزيتهما لســـباقات الموسم؛ 

من أجل حصد أفضل النتائج.

تميز واضح لألخوين سلمان وعيسى محمود

اللجنة اإلعالمية

في إطار جهود مشتركة لنشر رياضة الشطرنج داخل المدارس احتضن مركز رعاية 
الطلبــة الموهوبيــن ورشــة الشــطرنج األولــى لتأهيــل مجموعــة من معلمــي المدارس 
الحكومية والخاصة لبدء برنامج الشطرنج داخل المدرسة كنشاط إثرائي وإبداعي 
للطلبــة، وفــي كلمتهــا االفتتاحيــة رّحبت رئيس مركــز رعاية الطلبــة الموهوبين بدور 
بوحجي بالحضور وتفاعل المدارس اإليجابي للمشاركة في هذه النوعية من البرامج 
التــي تهــدف إلــى تطوير ملكات اإلبداع ومهــارات التفكير لدى الطلبــة ونجاح المركز 
في إدراج دورات تدريب المعلمين في الشطرنج ضمن نظام تمهن للترقي الوظيفي. 

 وكانت كلمة علي السليطي رئيس لجنة 
الشـــطرنج باالتحـــاد البحرينـــي لأللعاب 
الذهنية واإللكترونية للمتدربين تأكيًدا 
علـــى عزم اللجنة دعم الشـــطرنج داخل 
لنجاحـــه  يلـــزم  مـــا  وتوفيـــر  المـــدارس 
مذّكـــًرا أنـــه عبـــر التاريـــخ كان االهتمام 
بالشـــطرنج سمة من ســـمات ازدهار كل 
الحضـــارات بما فيها الحضـــارة العربية، 

منّوًهـــا بالحضـــور الكثيف رغـــم اقتصار 
الدعـــوات علـــى عـــدد محـــدود كمرحلة 
أولية وتمهيًدا كذلك لترشيح المتميزين 

لحضور دورات احترافية دولية. 
ابتـــدأ  ومعلمـــة  معلًمـــا   27 وبمشـــاركة   
البرنامـــج المعـــد من أكاديميـــة البحرين 
للشـــطرنج والذي أشـــرف عليه األســـتاذ 

والمـــدرب الدولي محمد تيســـير بعرض 
تاريـــخ اللعبـــة وتطورهـــا ودور العـــرب 
والمســـلمين فـــي نشـــرها لجميـــع أنحاء 
العالـــم عن طريق األندلـــس، وتم تقديم 
القطـــع  وحركـــة  الشـــطرنج  أساســـيات 

ورمزية اللعبة.

انطالق برنامج شطرنج المدارس بمركز الموهوبين

بدور بوحجي
سائقا فريق بابكو لرياضة السيارات

أكـــد رئيـــس االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن رياضة ســـباقات 
الفروســـية والقدرة وقفـــز الحواجز في 
مملكـــة البحرين باتت اآلن أكثر نشـــاًطا 
مـــن  الكبيـــر  لالهتمـــام  نظـــًرا  وتطـــوًرا 
المباشـــر  الحكيمـــة واالهتمـــام  القيـــادة 
مـــن قبـــل ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة 
األمـــن الوطني، رئيـــس المجلس األعلى 
الفخـــري  الرئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
لالتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القدرة وســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية، مؤكًدا في الوقت 
نفســـه علـــى الجهود التي بذلهـــا االتحاد 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد 
آل خليفـــة ويبذلهـــا االتحـــاد ولجنة قفز 
ا إلى جانب جهود فرسان  الحواجز حاليًّ
اإلسطبالت من اجل االرتقاء بمستواهم 

ومستوى جياده ومسابقات القفز. 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  وأوضـــح   
عبدهللا آل خليفة أن ما شهدته سباقات 
الموســـم الماضي مـــن منافســـات عالية 
المســـتوى وتطـــور كبير في مســـتويات 
الفرســـان ونتائـــج متميزة إنمـــا يؤكد ما 
وصلـــت إليه رياضة قفز الحواجز اليوم 
مـــن تطـــور وارتقـــاء كبيريـــن، وأضـــاف 
ســـموه بأننا نعمل على أن تشهد رياضة 
قفز الحواجز طفرة نوعية نظًرا للجهود 
التـــي يبذلهـــا الفرســـان مع إســـطبالتهم 
مســـتويات  علـــى  ســـينعكس  مـــا  وهـــو 
الفرســـان والمســـابقات التنافســـية التي 
نتوقع لها اإلثارة والندية العالية، مشيًدا 

بالمســـتويات التي قدمها الفرســـان في 
مســـابقات قفز الحواجز خالل الموســـم 
الماضـــي والتـــي جـــاءت تنافســـية بين 
اللذيـــن  المحليـــة  اإلســـطبالت  جميـــع 
يعملون جاهدين من أجل رقي وتطوير 
مستوياتهم بشتى الوسائل والعمل بكل 
جدية من أجـــل تخطي التحديات التي 
تعتـــرض طريقهـــم في التطوير، وأشـــار 
سموه للعنصر النسائي الذي يشارك في 

مختلف المسابقات، حيث باتت رياضة 
قفـــز الحواجـــز النســـائية تشـــهد تطـــوًرا 
ملحوًظـــا مـــع مشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن 
الفارســـات وهو ما يساهم بشكل مباشر 
فـــي تطـــور الرياضـــة النســـائية عموًمـــا 
ورياضة قفـــز الحواجز خصوًصا، حيث 
كانت المشـــاركة النســـائية في الموســـم 
يشـــهد  بـــأن  ونتوقـــع  ملفتـــة،  الماضـــي 
الموسم الجديد مشاركة نسائية مميزة.

الملكـــي  االتحـــاد  أن  ســـموه  ونـــّوه   
ســـوف  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
يعمـــل علـــى تقييـــم جميـــع المســـابقات 
بعـــد االنتهـــاء منها وذلك رغبـــة منه في 
تحقيق عوامل التطوير للمسابقات، وأن 
االتحـــاد واللجنـــة المنظمـــة للمســـابقات 
ستســـخر جميـــع إمكانياتهـــا مـــن أجـــل 
المطلوبـــة  التنافســـية  البيئـــة  توفيـــر 
واستحضار كافة عوامل النجاح لجميع 

المسابقات بما يتماشى ورؤى وتطلعات 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
واللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، وتمنى 
المشـــاركين  الفرســـان  لجميـــع  ســـموه 
فـــي الموســـم الجديـــد لمســـابقات القفز 
التوفيـــق وتحقيـــق تطلعاتهـــم وأفضـــل 

النتائج التي يطمحون لها.
 وحّث ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة جميع الفرســـان والمشـــاركين 

فـــي الموســـم الجديـــد بتقديـــم أفضـــل 
المســـتويات بمـــا يليـــق بســـمعة ومكانة 
رياضـــة الفروســـية عموًمـــا ومنافســـات 
مســـابقات قفـــز الحواجـــز خصوًصا وما 
حققتـــه هـــذه الرياضـــة مـــن مكتســـبات 

كثيرة.

  الموسم الجديد

 ومـــن المقـــّرر أن ينطلـــق موســـم قفـــز 
الحواجـــز بإقامة بطولة افتتاح موســـم 
االتحـــاد الملكـــي يـــوم الجمعـــة القـــادم 
الموافـــق 15 من شـــهر نوفمبـــر الجاري، 
بطولـــة االتحـــاد الملكـــي البحريني لقفز 
الحواجـــز 29 نوفمبـــر الجـــاري، بطولـــة 
العيد الوطني 20 ديســـمبر، بطولة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 17 يناير 
2020، بطولـــة ألبـــا لقفـــز الحواجـــز 31 
يناير، بطولة االتحاد الملكي 14 فبراير، 
مـــارس،   13 الملكـــي  االتحـــاد  بطولـــة 
بطولة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة/ دلمونيا 2 في 20 مارس، بطولة 
عـــز الخيل في 10 أبريـــل وبطولة ختام 

الموسم 24 أبريل القادم.

من المنافسات سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 

اللجنة االعالمية

عيسى بن عبداهلل: حريصون على إنجاح موسم مسابقات قفز الحواجز
حـــّث جميـــع الفرســـان علـــى تقديـــم أفضـــل المســـتويات الفنيـــة فـــي المســـابقات

باألوتوكـــروس يتألقـــان  للســـيارات  بابكـــو  بوحجي: تطوير ملكات اإلبداع ومهارات التفكير لدى الطلبةنجمـــا 

أوروبا تحت المجهر
اتخــذت إدارة بايــرن ميونيــخ األلماني القرار الصائب بإقالــة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش 
الذي لم يكن على قدر الطموح ولم يترك بصمة فنية واضحة وعّرض العمالق البافاري لبعض 
الهزائــم القاســية التــي لــم يعتد تجرع مرارتها، بيد أن الغريب فــي األمر أن بديل كوفاتش لم 
يحــدد بعــد، وربمــا تجــد إدارة النــادي صعوبــة في إقناع المدربيــن لتولي مهمــة التدريب. في 
األيــام الماضيــة رفض المدرب اإليطالي إليغري عرض البايرن وفضل المدرب الهولندي اريك 
تيــن هــاغ البقــاء فــي أياكــس، ما يثير كثيــرا من عالمات التعجب عن ســبب رفــض المدربين 
تدريب البايرن رغم كونه واحًدا من أقوى وأعظم الفرق في العالم. وعلى ما يبدو أن المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو هو الوحيد الذي ربما يوافق على العرض البافاري! 
ما يقدمه الالعب البرازيلي الشاب رودريغو مع ريال مدريد يستحق اإلشادة. رودريغو ورغم 
صغر ســنه وقلة خبرته إال أنه اســتطاع أخذ مركزه األساســي في تشــكيلة المدرب الفرنســي 
زيدان، فهو لديه قدرة على اللعب في أكثر من مركز، يتحرك في كل مكان، يلعب بثقة عالية، 

سريع للغاية ويتحرك بذكاء مبهر. 
قامــت إدارة توتنهــام بجلــب طبيــب نفســي خــاص لنجــم الفريق الكــوري الجنوبي ســون بعد 
دخولــه فــي نوبــة بــكاء وصدمــه لتســببه فــي تعرض العــب ايفرتــون غوميز إلصابــة مروعة. 
ا وعدم  طبيــب نفســي لالعــب يبكي.. اإلدارة تعلم أهميــة ذلك في إعادة تأهيــل الالعب ذهنيًّ
تعرضه للشــتات.. هذه األمور الدقيقة يجب أن نســتفيد منها لكي نتعلم كيف يجب أن تلعب 

كرة القدم!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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اســـتضاف مستشـــفى رويال البحرين 
خطـــر  مـــن  )التوعيـــة  مخيـــم  بنجـــاح 
فـــي  الثانـــي  اإللكترونيـــة(  األجهـــزة 
مركـــز وينرز لكـــرة القدم يـــوم الجمعة 
المخيـــم  تنظيـــم  تـــم  إذ  الماضـــي. 
بالتعـــاون مع منظمـــة “أثليتيك كينجز 
للتنـــس” و”مركـــز وينـــرز لكـــرة القـــدم” 
لنشـــر الوعـــي في هـــذا العصـــر المليء 

باألجهزة الرقمية.
 وقد تضمن المعســـكر المجاني العديد 
من األنشطة الرياضية لآلباء واألمهات 
والتنـــس  اليوغـــا  وتشـــمل  واألطفـــال 

والكاراتيه والجمباز وكرة القدم.

أعلنت شـــركة الســـيارات األوروبية جاكوار الند روڤر عن 
مشـــاركتها في أكبر مهرجان لبيع الســـيارات على مستوى 
مملكة البحرين، والذي سيقام في معرض الشركة بمنطقة 
ســـترة بتاريخ 16 و17 نوفمبر 2019، وذلك من الساعة 9 

صباًحا حتى 9 مساًء.
تعتزم الشركة خالل يومي “مهرجان السيارات األوروبية”، 
اســـتعراض مجموعتها الشاملة من سيارات جاكوار والند 
روڤر الجديـــدة للجمهـــور، جنًبـــا إلـــى جنب مـــع الطرازات 
المعتمـــدة ضمـــن برنامج APPROVED. وســـتتوفر جميع 

هذه المركبات الفارهة للعمالء بأسعار تنافسية للغاية.
وبهـــذه المناســـبة، صرح الســـيد ســـتيفن الي، المدير العام 
لشـــركة الســـيارات األوروبيـــة جاكـــوار النـــد روڤـــر قائـــالً: 
“يســـعدنا جـــًدا فـــي شـــركة الســـيارات األوروبيـــة جاكوار 
النـــد روڤر تنظيم مهرجان بيع الســـيارات األكبر من نوعه 
علـــى مســـتوى مملكـــة البحريـــن. تشـــكل هـــذه المناســـبة 
اســـتمراًرا لســـجل انجازاتنا وتأكيًدا لمساعينا في تحقيق 
رضا العمالء، ولذا نتشـــرف بدعـــوة الجميع لزيارة معرض 
شـــركة الســـيارات األوروبيـــة جاكـــوار النـــد روڤر خـــالل 
يومي المهرجان، لالســـتفادة من أحدث عروضنا المذهلة. 

ونتطلـــع عبر هذه المبـــادرة المبتكرة لنكـــون أكثر قرًبا من 
عمالئنـــا الكرام، ومنحهم فرصة مميزة القتناء ســـياراتهم 
المفضلة بأسلوب جديد وممتع. سيحظى جميع الراغبين 
بشـــراء أي مـــن طرازات جاكـــوار والنـــد روڤر الجديدة أو 
المســـتعملة المعتمـــدة ضمن برنامـــج APPROVED خالل 
المهرجـــان، علـــى تخفيضات ومزايا قيمـــة تزيد من روعة 

امتالكهم لسيارة األحالم.”

ــد مـــن الــفــعــالــيــات ــدي ــع تنافسيةخـــال مــعــســكــر تــضــمــن ال ــار  ــع ــأس ب روفــــر  والنــــد  ــوار  ــاكـ جـ عـــرض 
“يورو موترز” تشارك بأكبر مهرجان لبيع السيارات “رويال” تحذر من خطر األجهزة اإللكترونية

األربعاء 13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع األول 1441 - العدد 4047

انطلـــق مع ســـيارة الدفع 
فـــي  األفضـــل  الرباعـــي 
اإلطـــالق  علـــى  فئتهـــا 
إكليبـــس  )ميتسوبيشـــي 
كروس(، إذ إنها الســـيارة 
الجديـــرة بالثقـــة، والتي 
يمكنـــك االعتمـــاد عليهـــا 
رائًعـــا،  أداًء  لـــك  لتوفـــر 
تأتـــي  أنيًقـــا.  ومظهـــًرا 
بالعديـــد  الســـيارة  هـــذه 
مـــن الخصائص الحديثة 
وألولئـــك  والفريـــدة، 

الذين يحبون التســـارع، فإن هذه الســـيارة ســـتتم لك المهمة دون أن تشـــكل 
عبًئا على استهالك الوقود!

إكليبس كروس، المتوافرة في الزياني للســـيارات، الموزع الحصري لسيارات 
ميتسوبيشـــي فـــي مملكـــة البحرين، تأتيـــك بخيـــارات وألوان متعـــددة؛ لكي 
تتماشـــى مع الخيارات الشخصية لعشاق الســـيارات المميزة. ليس عليك بعد 
اآلن أن تختـــار مـــا بيـــن األداء الجيـــد فـــي الطريق ومـــا بين االعتمـــاد الكامل 
على السيارة، فهذه السيارة اليابانية الصنع توفر لك جميع ما تتطلع إليه في 

سيارة عصرية يمكنك االعتماد عليها على كل الطرقات. 
ســـيارة إكليبس كروس، التي بدأ تصنيعها في الثمانينات من القرن المنصرم 
كسيارة سيدان رياضية، تتمتع اآلن بقوة تبلغ 147 حصانا وعزم دوران قوي 
في معدل دورات منخفض إلى متوسط في الدقيقة؛ ليجعل بذلك هذا األداء 

عالي التسارع اللحظي تحت تصرفك.

تجربة قيادة مثيرة مع ميتسوبيشي إكليبس كروس

إنهاء إعادة تسمية ممرات تحرك الطائرات الرئيسة
أعلنــت شــركة مطــار البحريــن، الجهــة المســؤولة عــن إدارة وتشــغيل مطــار 
البحريــن الدولــي، عن انتهاء مشــروع إعادة تســمية ممرات تحــرك الطائرات 
نفذتــه  والــذي  الدولــي،  البحريــن  مطــار  فــي  الرابطــة  والممــرات  الرئيســة 
الشــركة بهــدف تعزيز الســامة داخل المطار وضمان التزامــه بجميع المعايير 
الدوليــة وأفضــل الممارســات العالمية. وتعد هذه المــرة األولى التي يتم فيها 
إعــادة تســمية الممــرات الرئيســة والممرات الرابطــة بالمطار منذ إنشــائه في 

السبعينات من القرن الماضي. 

وشهدت عملية إعادة التسمية تطبيق 
نظام أبجدي رقمي متطور على ضوء 
المجلـــس  عـــن  الصـــادرة  التوصيـــات 
ومنظمـــة   )ACI( للمطـــارات  الدولـــي 
 ،)ICAO( الدولـــي  المدنـــي  الطيـــران 
مـــا مـــن شـــأنه أن يســـاعد الطياريـــن 
أرض  علـــى  الطائـــرات  تســـيير  علـــى 
المطار بشـــكل أكثر سالســـة وتحسين 
التواصـــل مـــع أبـــراج مراقبـــة الحركة 
الجويـــة، فضـــاًل عـــن دعم خطـــط نمو 

مطار البحرين الدولي الجاري تنفيذها 
ضمن برنامج تحديث المطار.

الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي إلدارة التطويـــر والشـــؤون 
مطـــار  بشـــركة  والهندســـية  الفنيـــة 
“دأبـــت  جناحـــي  عبـــدهللا  البحريـــن 
شـــركة مطـــار البحريـــن وضـــع أهداف 
طويلة األجل للنمو والتطوير المستمر 
مـــن خـــالل التعاون عن كثـــب مع أهم 
هيئـــات الطيران العالميـــة. ففي أوائل 

الشـــركة  اســـتضافت   ،2016 العـــام 
فريًقـــا مـــن خبـــراء المجلـــس الدولـــي 
منشـــآت  فحـــص  بغـــرض  للمطـــارات 
مطار البحريـــن الدولي وتقييمها فيما 
يتعلـــق بااللتـــزام باللوائـــح والمعاييـــر 
وأفضـــل الممارســـات. وأســـفرت هذه 
الزيارة عن إعداد تقرير مفّصل يحدد 
المجـــاالت التـــي تحتـــاج إلـــى تطوير 
إلـــى جانـــب عدد مـــن التوصيات التي 
تمـــت مناقشـــتها مـــع شـــؤون الطيران 

بتنظيـــم  المختصـــة  الجهـــة  المدنـــي، 
جميـــع الجوانـــب المتعلقـــة بالطيـــران 
واإلشـــراف عليها في مملكة البحرين، 

للموافقة عليها”.
وأضـــاف جناحي “من خالل التنســـيق 
الوثيـــق مـــع الجهـــات ذات الصلـــة، تم 
تشـــكيل فريق مختص بقيادة شؤون 
الطيـــران المدني بالتعـــاون مع مراقبة 
عمليـــات  وأقســـام  الجويـــة  الحركـــة 

الجانب الجوي وإدارة المرافق بشركة 
مطـــار البحرين، والذي قـــام بتخطيط 
عملية تنفيذ هذا المشروع بعناية منذ 
عـــام تقريًبا. وتماشـــًيا مع نظـــام إدارة 
اإلدارات  تولـــت  بالمطـــار،  الســـالمة 
المعنيـــة فـــي شـــركة مطـــار البحريـــن 
التغييـــرات  ومعالجـــة  دراســـة  مهـــام 
المطلوبـــة، كمـــا تـــم تقييمها بواســـطة 
ومراقبـــة  المدنـــي  الطيـــران  شـــؤون 

الحركـــة الجويـــة وعـــدد من شـــركات 
الطيـــران، بمـــا في ذلك شـــركة طيران 
الخليج ودي إتش إل )DHL( وتكســـل 
إيـــر والبحرية األميركية. وعليه، فإننا 
على يقين أن جميع شـــركات الطيران 
العاملـــة فـــي مطـــار البحريـــن الدولي 
ســـتتكيف بســـرعة وســـهولة مـــع هـــذا 
النظام الجديـــد باعتباره أكثر مالءمة 

وسالسة”.

تعزيز السالمة 
داخل المطار 

وااللتزام بالمعايير 
الدولية

مشــاركون بورشــة االتحاد العربي لألســمدة يزورون الشــركة

اإلشادة بإنجازات “جيبك” بمجال السالمة

لمملكـــة  الحاليـــة  زيارتهـــم  بمناســـبة 
العمـــل  ورشـــة  لحضـــور  البحريـــن 
المتخصصـــة عن “الصحة والســـالمة 
والبيئـــة فـــي صناعة األســـمدة”، التي 
لألســـمدة  العربـــي  االتحـــاد  ينظمهـــا 
بدعـــم ورعايـــة مـــن شـــركه الخليـــج 
لصناعـــة البتروكيماويـــات، قـــام عدد 
مـــن المشـــاركين فـــي الورشـــة بزيارة 
تفقديـــة للمجمـــع الصناعـــي للشـــركة، 
رئيـــس  االســـتقبال  فـــي  كان  حيـــث 
الشـــركة عبدالرحمـــن جواهري وعدد 
مـــن أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة وكبار 

مسؤولي الشركة. 
ورحب جواهري بالمشـــاركين، منوًها 
بهذه الزيارة التي ســـتتيح لهم فرصة 
التعـــرف عـــن كثب علـــى طبيعة عمل 
الشركة واالطالع على التطور الكبير 
ومرافقهـــا  مصانعهـــا  تشـــهده  الـــذي 

المختلفة.
بعـــد ذلـــك، اســـتمع الوفـــد إلـــى نبـــذة 
تعريفيـــة شـــامله عـــن طبيعـــة عمـــل 
الشـــركة واإلســـتراتيجية التـــي ُتـــدار 

بهـــا أعمالهـــا، وتعرفـــوا بإيجـــاز علـــى 
مراحـــل عمليـــات التشـــغيل واإلنتاج 
والتصديـــر، كمـــا اطلعـــوا علـــى أهـــم 
المنجـــزات والجوائـــز التـــي حققتهـــا 
الشـــركة ســـواء على صعيد منتجاتها 
مـــن المواد البتروكيماوية واألســـمدة 
التـــي تمتـــاز بجودتها العاليـــة أو على 
تطبيـــق  فـــي  الشـــركة  تميـــز  صعيـــد 
العالميـــة  المعاييـــر  وأحـــدث  أفضـــل 
والجـــودة  الســـالمة  مجـــاالت  فـــي 

والمحافظة على البيئة. 
وفـــي جولـــة ميدانيـــة، زار الضيـــوف 
وحـــدة اســـتخالص غاز ثاني أكســـيد 
الكربـــون الـــذي دشـــنته الشـــركة فـــي 

السنوات األخيرة، والذي ُيعتبر األول 
من نوعـــه بمنطقة الشـــرق األوســـط، 
حيث أبـــدى الضيـــوف إعجابهم بهذا 
المشروع المتفرد الذي يسهم وبشكل 

كبير فـــي الحد من االنبعاثات الضارة 
تشـــغيل  عمليـــات  عـــن  تنتـــج  التـــي 
المصانع، واعتبروها خطوة مهمة في 

طريق الصناعة النظيفة.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أنهـــى خمســـة موظفين مـــن الفريق الفني في قســـم 
خدمـــات تويوتـــا التابع لشـــركة إبراهيـــم خليل كانو 
برنامجًا تدريبيًا امتد لفترة ثالثة أسابيع في اإلدارة 
العامـــة للمرور. وهدف البرنامج إلـــى تأهيل الفنيين 
إلجراء الفحص الفني الخاص بتســـجيل الســـيارات 
الســـنوي تمهيـــدًا الفتتـــاح مراكـــز خاصـــة بالفحـــص 

الفني في مختلف مناطق البحرين قريبًا.
وبهذه المناســـبة، قـــام المدير األول لقســـم التصليح 
والصباغـــة في شـــركة إبراهيم خليل كانـــو، إبراهيم 
أكبر، بتهنئة الفريق على إتمامهم البرنامج بنجاح كما 

أشاد  باإلدارة العامة للمرور على دعمها المتواصل.

ــفــنــي ــص ال ــح ــف ــال ــة ب ــاصـ ــز خـ ــ ــراك ــ ــاح م ــتـ ــتـ ــدا الفـ ــي ــه ــم ت
فنّيو “تويوتا” ينهون برنامجا تدريبيا في “المرور”

فريق “تويوتا” الفني ينهي برنامجا تدريبيا من اإلدارة العامة للمرور



طور من نفسك وقدراتك بالحصول على دورات

توقف عن التفكير في مشاكلك قبل النوم

ال تكن عدوانيا وحادا في ردود فعلك مع الزمالء
 

تصاب بالسمنة نتيجة تناولك لألكالت السريعة

عامل مع زمالء العمل بطريقة مختلفة، ولينة

الوحدة ال تفيد حاول االندماج مع العائلة 

ال تدخل نفسك في مشاكل اآلخرين، هذا يجهدك
 

حاول أن تتعلم من أخطائك السابقة، وال تكررها 

تشعر بالنحافة، لذلك تحتاج لالهتمام بطعامك
 

مشروعك الجديد يزيد من أرباحك المالية

األذن الوسطى يمكن أن تسبب الصداع 

ال تكن انفعاليا مع األسرة، فأنت لديك عائلة 
مخلصة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

13 نوفمبر

1935
انـــدالع انتفاضـــة شـــعبية فـــي 
مصر ضد االحتـــال البريطاني 
والحكومة التي يرأســـها محمد 
توفيـــق نســـيم باشـــا وذلك بعد 
قيـــام  مـــن  ســـنوات   5
حكومـــة إســـماعيل 
بإلغـــاء  صدقـــي 

دستور 1923

انضمت الفنانة أيتن عامر ألســرة مسلسل “األخ الكبير”، 
الــذي انطلــق تصويره األســبوع الماضي، لتجســد دور 
البطولة النســائية أمــام النجم محمد رجب، ليســجل 
العمــل تعاونهما الثالث، بعد فيلَمي: “ســالم أبوأخته” 

عــام 2014، و”بيكيا” العام الماضي و”األخ الكبير”، ينتمي 
لنوعيــة أعمــال الـ 45 حلقة، وهــو تأليف أحمــد عبدالفتاح، 

وإخراج إســماعيل فاروق، وإنتاج شركة ســينرجي، وبطولة: محمد رجب، أيتن 
عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي.

اســتقر الفنــان داود حســين على مسلســل “فــي ذاكرة 
الظــل” ليخوض به ســباق دراما رمضان للعــام المقبل، 
والذي كتبت أحداثه المؤلفة مريم نصير، ويخرجه محمد 
كاظــم، ويشــارك في بطولتــه نخبة مــن الفنانين منهم 

عبير الجندي وأحمد ايــراج ويعقوب عبدالله وروان مهدي 
ومحمد صفر، إضافة إلى العديد من الفنانين الشــباب، بينما 

ينتج المسلسل الفنان عبدالله عبدالرضا. وأعرب داود عن سعادته بتلك الخطوة 
الجديدة، مؤكدا أن شغفه للقاء الجمهور خالل رمضان يزداد يوما بعد يوم.

بــدأ المخرج مرقــص عادل إجــراء المونتاج والمكســاج 
لحلقات المسلســل المصري “حواديت الشــانزليزيه” 
خالل األســبوع الجاري على أن يعرض المسلســل على 
شاشة التلفزيون خالل الموسم الشتوي، وتدور أحداثه 

فــي 45 حلقة، إذ يرصد فتــرة زمنية ذهبيــة ممثلة في 
فترة الخمسينات من القرن الماضي، البراز مالمح الجمال 

فــي تلك الفتــرة من خالل مناقشــة عدد مــن القضايا، خصوصــا الطبقات 
المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين.

حواديت الشانزليزيهذاكرة الظلاألخ الكبير
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النقـــد  مؤسســـة  محافـــظ  وجـــه 
العربـــي الســـعودي أحمـــد الخليفـــي، 
الزهـــور  محـــات  أصحـــاب  بمنـــع 
باســـتخدام األوراق النقديـــة لتزيين 
باقـــات الورود؛ بســـبب ازدياد نســـبة 
مطالبـــات أصحـــاب النقـــود الورقية 
التالفة باســـتبدالها بأوراق أخرى من 

مؤسسة النقد العربي السعودي.
وشـــدد محافظ مؤسســـة النقد على 
ضرورة تطبيق عقوبة الســـجن لمدة 
تتراوِح بين 3 و5 سنوات وغرامة ال 
تقـــل عـــن 3 آالف ريـــال، وال تتجاوز 

هاتيـــن  بإحـــدى  أو  ريـــال،  آالف   10
العقوبتين، على تجار بيع الزهور وما 
شابه ذلك، الذين يسيئون استخدام 
النقـــود فـــي غير الغـــرض المخصص 
لها، بحسب صحيفة “عاجل”. ويأتي 
ذلك بعد رصد الجهات المعنية ورود 
إلـــى مؤسســـة  أوراق نقديـــة تالفـــة 
النقد لطلـــب تعويضها بعـــد تعرضها 
الكيميائيـــة؛  المحاليـــل  بعـــض  إلـــى 
نتيجة استخدامها في تزيين باقات 
الزهور فـــي المناســـبات االجتماعية 

)حفات زفاف وأعياد(.

السعودية تحظر استخدام النقود لغرض التزيين

 1974
ياسر عرفات يتحدث إلى األمم المتحدة في خطاب تاريخي

 1979
رونالد ريغان يعلن ترشيح نفسه النتخابات الرئاسة األميركية 1980

2015
باريس تشهد عدة هجمات وتفجيرات متزامنة أسفرت عن قتلى 

 1929
الحزب الشيوعي اإلندونيسي يشعل ثورة ضد االحتال الهولندي 

 1002

 ملك إنجلترا إيثل ريد الثاني يصدر أوامر بقتل جميع الدنماركيين

انتهت الفنانة اللبنانية سارة 
الهاني من التحضيرات 

ألغنيتها الجديدة، إذ تم اختيار 
أغنية خليجية كلمات منصور 
الواو وألحان وإنتاج الملحن 

الكويتي عبدهللا القعود. وتضع 
سارة صوتها على األغنية 
باليومين المقبلين، وهي 

موجودة في الكويت حاليا 
ويتم تنفيذ األغنية في تركيا.

“The Irishman” المرتقــب... وعودة فروزن بأحداث جديدة

أهم أفالم نوفمبر في “سينكو” البحرين

تســتقبل الســينمات المحليــة عــددا مــن أفضل أفالم شــهر 
نوفمبر الجاري مع استعدادات “هوليوود” مع نهاية كل عام 
لدخول المســابقات الســينمائية الكبيــرة وتحقيق الجوائز. 
أفالم متنوعة ســتعرض أو بدأ عرضها في شــركة البحرين 
“ســينكو” و “فوكس ســينكو” في مجمعاتها السينمائية. هنا 

استعراض ألهم هذه األعمال المنتظرة هذا الشهر:

Midway

الملحميـــة  األفـــام  مـــن 
الكبيـــرة هـــذا العـــام، ويـــروي 
قصـــة معركـــة ميـــدواي مـــن 
وجهـــة نظـــر القـــادة والجنود 
الذين شـــاركوا فـــي المعركة، 
ويعـــرض حاليـــا فـــي شـــركة 

البحرين للسينما.
بطولـــة:  مـــن  الكبيـــر  الفيلـــم 
ولـــوك  هاريلســـون  وودي 
إيفانز وماندي مور، وإخراج: 

روالند إيمريش.

 Doctor Sleep

مـــن أهـــم األفـــام الموجودة 
االختيـــارات  قائمـــة  فـــي 
إيـــوان  للنجـــم  الشـــهر  هـــذا 
مكريجـــور، وهـــو فيلـــم رعب 
قصصـــي مبنـــي علـــى روايـــة 
تحمـــل نفـــس االســـم لكاتـــب 
الرعب ستيفن كينج، ويعتبر 
بمثابة جزء ثاٍن لفيلم الرعب 
)البريـــق(،   The Shining“
الـــذي صدر فـــي الثمانينيات، 
وهـــو أيضا من بطولة النجمة 
وريبيكا فيرجســـون وإخراج 

مايك فاناجان.
في التفاصيـــل يحكي الفيلم 
معانـــاة االبـــن “دانـــي” نفســـًيا 
رغم مرور أعوام على حادث 
تعـــرض له خال وجـــوده مع 
والـــده في فنـــدق، ومحاولته 

اكتشاف سر ما حدث حينها، 
وما يحدث له حاليا. 

 The Irishman

The Irishman أو االيرلندي، 
العـــام  فـــي  األفـــام  أقـــوى 
الحالي، من بطولة الكبار في 
عالـــم أفام الجريمـــة روبرت 
دي نيـــرو، آل باتشـــينو وجـــو 
المخـــرج  وبقيـــادة  بيشـــي، 
مارتن سكورســـيزي، وهو من 
أهـــم األفـــام التـــي ســـتدخل 
ســـباق األوســـكار إلـــى جانب 
بقـــوة  للمنافســـة  الجوكـــر 
علـــى الجوائـــز، خصوصا بعد 
اإلشـــادات الكبيـــرة مـــن أهـــم 
النقاد في العالـــم قبل طرحه 

في دور العرض
 ”The Irishman“ يتنـــاول 
تورط جندي مخضرم تحول 
إلـــى قاتل مأجور فـــي عملية 
العصابـــات  رجـــل  اختفـــاء 

جيمي هوفا.

 Sorry We Missed You

فيلـــم درامـــي بريطانـــي عـــن 
حيـــاة زوج وأب يدعى ريكي 
توصيـــل  فـــي  يعمـــل  ترنـــر 
لعيـــش  ويصـــارع  الطلبـــات، 
حياة كريمة في ظل اقتصاد 
متداٍع، وتدور أحداث الفيلم 
حول حياة المهمشين، هؤالء 
تجدهـــم  أن  يصعـــب  ممـــن 

اإلعـــام  يتصـــدرون وســـائل 
وعناوين األخبار.

كيـــن  إخـــراج  مـــن  الفيلـــم 
كريـــش  وبطولـــة  لـــوش، 
ترشـــيًحا  وتلقـــى  هيتشـــن، 
للفـــوز بالســـعفة الذهبيـــة في 
مهرجان كان الســـينمائي لهذا 

العام.

 Frozen 2

بعـــد النجاح الخيالي لشـــركة 
ديزنـــي في الجزء األول منه، 
وتحديدا بعد مـــرور 6 أعوام 
نوفمبـــر   22 فـــي  ســـيطرح 
الجـــاري الجـــزء الثانـــي مـــن 
 ،”Frozen“ فيلـــم األنيميشـــن
وفيـــه تســـتكمل الملكة إلســـا 
مغامراتهمـــا،  آنـــا  وشـــقيقتها 
تحـــاوالن  المـــرة  وهـــذه 
استكشـــاف أصول جذورهما 
فـــي مغامـــرة خيالية، وســـط 

أغان وأحداث جديدة.
كريســـتين  بأصـــوات  الفيلـــم 
ومـــن  جـــاد،  وجـــوش  بيـــل 

المتوقع النجاح الكبير داخل 
البحرين وخارجها.

Ford v Ferrari

يطرح الفيلم في 15 نوفمبر، 
ويتكلـــم عـــن حقبـــة تاريخية 
مهمة في صناعة الســـيارات، 
ســـائقي  حـــول  يـــدور  إذ 
كيـــن  الســـيارات  ومطـــوري 
مايلز وكارول شيلبي، اللذين 
أخـــذا علـــى عاتقهمـــا تحديـــا 
هـــو األضخـــم فـــي تاريخهما 

المهني.
فيلم األكشن من بطولة مات 
بيـــل،  وكريســـتيان  ديمـــون 

وإخراج جيمس مانجولد.

 Knives Out

ســـوداء،  كوميديـــا  فيلـــم 
يتنـــاول تجمًعـــا عائلًيـــا غريًبا 
يهدف للكشـــف عن ســـر وفاة 
رب العائلـــة، بعد فتح تحقيق 
خاص للكشـــف عن مابسات 

الجريمة.
يطرح الفيلم في 29 نوفمبر، 
وهو من بطولة كريس إيفانز 
وكاثرين النجفـــورد، وإخراج 

ريان جونسون.

 The Courier

فيلم أكشـــن رائـــع يبدأ عندما 
تكتشـــف ســـاعية بريـــد فـــي 
لنـــدن أن الطرد الـــذي تحمله 
وهـــو  قنبلـــة،  علـــى  يحتـــوي 
النجـــم  مـــن  مـــن بطولـــة كل 
أولدمـــان،  جـــاري  الكبيـــر 
وأولجا كوريلينكو وديرموت 
كونـــواي  مولرونـــي وكاريـــج 

ومن إخراج زاكاري أدلر.

طارق البحار
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أصعب 7 لغات في العالم ستفكر كثيًرا قبل تعلمها
اللغـــة وســـيلة التواصل بين الشـــعوب، 
وتعلـــم اللغـــات يفتـــح لنـــا البـــاب أمـــام 
معرفة ثقافات وشـــعوب أخرى، وهناك 
أشـــخاص يملكـــون القـــدرة علـــى تعلم 
اللغات أســـهل من األشخاص اآلخرين، 
ولكـــن هناك أيًضا لغات يعد تعلمها أمًرا 
صعًبـــا للغاية، بل مســـتحيًل، إال إذا ثابر 
الشـــخص على التعلم، واســـتغرق وقًتا 
طويًل في التعلم. ورصد موقع “برايت 
ســـايد” 7 لغـــات، تعـــد مـــن أكثـــر اللغات 
صعوبـــة في العالـــم، وتحتـــاج لمجهود 

كبير لتعلمها، وإجادتها:
7. األيسلندية

تعد اللغة األيسلندية من أصعب اللغات 
في العالم؛ بسبب األفعال في قواعدها 
النحوية، فاألفعال يتم تصريفها بشكل 
مختلـــف ومغايـــر، اعتماًدا علـــى الزمن، 
والشـــخص، والعدد، والمبني للمجهول 

والمعلوم.
6. العربية

تعـــد اللغـــة العربيـــة من أصعـــب اللغات 

نطقهـــا،  صعوبـــة  بســـبب  العالـــم؛  فـــي 
والتشـــكيل، الـــذي يغيـــر نطـــق ومعنى 
الكلمة، كما توجد كلمات بنفس الشـــكل 
والنطـــق، إال أن معناها قد يختلف على 

حسب السياق.
5. الصينية الشمالية

طريقة كتابـــة اللغة الصينية الشـــمالية 
تجعلها من أصعـــب اللغات أيًضا، ولكن 
رغـــم وجـــود 50 ألـــف حـــرف فـــي تلك 
اللغـــة، إال أنك قد تحتـــاج 2000 حرف 

لقـــراءة صحيفـــة، وتكمـــن صعوبة تلك 
اللغـــة فـــي أن البحـــث عـــن كلمـــة فـــي 

القاموس اللغوي أمر معقد للغاية.
4. الفنلندية

تعـــد الفنلنديـــة مـــن نفـــس عائلـــة اللغة 
الهنجاريـــة، وتكمـــن صعوبة تلـــك اللغة 
فـــي أن هنـــاك 15 حالـــة، يتغيـــر فيهـــا 
شـــكل االســـم، ما يربك متعلمـــي اللغة، 

ويجعلهم ال يستطيعون التفريق.
3. المجرية

المجريـــة من أعقد اللغات وأصعبها في 
التعلـــم، فعلـــى عكـــس اللغـــات األخرى، 
المجريـــة بها 35 حالـــة مختلفة، كما أن 
تلـــك اللغة مرتبطة أكثـــر بالمصطلحات 
أكثـــر مـــن أي لغة أخرى، كمـــا أن بها 14 
حرفـــا متحركا، ما يجعلهـــا عصية على 

اإلجادة والتعلم بسهولة.
2. البولندية

حـــروف الجـــر، وترتيب الكلمـــة، وعدد 
الحـــاالت، وتصريـــف األســـماء، تجعـــل 
البولنديـــة مـــن اللغـــات صعبـــة التعلـــم، 
ولكـــن قد يكـــون األمر أســـهل بالنســـبة 
مثـــل  الســـلفية  اللغـــات  لمتحدثـــي 
القواعـــد  تشـــابه  بســـبب  الروســـي؛ 

النحوية.
1. اليابانية

ينصـــح األشـــخاص الذين ينـــوون تعلم 
اللغـــة اليابانية بـــأن يتعلمـــوا أواًل كيف 
ينطقـــون، ثـــم يبدأوا في تعلـــم القراءة 
والكتابـــة؛ ألن تحـــدث اليابانية أســـهل 

بكثير من القراءة والكتابة.

تردد العديد من األخبار التي تفيد بأن النجمة التركية بيلين كاراهان خضعت  «
لعملية تجميل، إال أنها خرجت عن صمتها وقررت الرد على هذا األمر نافية 
بدورها كل ما أشيع، مشيرة أيضا إلى أنها ليست ضد الفكرة. وقالت بيلين 

كاراهان “لم أخضع لعملية تجميل، لكني لست ضد هذا الشيء. إذا كنت 
بحاجة لذلك في السنوات المقبلة لم ال أقوم بها؟”.

٢٣

tariq_albahhar
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local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الممثلة اإلنجليزية إميليا كالرك 
تصل العرض األول لفيلم “آخر 
عيد الميالد” في لندن )أ ف ب(

وّثــق مســافر بكاميرا هاتفــه الذكي لحظات انزلقت فيها طائرة تابعة لشــركة 
“أميركان إيرالينز” أثناء هبوطها في مطار شيكاغو.

وتظهــر اللقطــات، التــي صورهــا مســافر كان يجلــس بقــرب النافــذة المطلــة 
علــى جنــاح الطائرة هبوط الطائرة، في وقــت كان الثلج يغطي أرضية مطار 

أوهير، اإلثنين.
 وبــدا أن قائــد الطائــرة، القادمــة في رحلة محلية من والية نــورث كاروالينا، 

فقد السيطرة عليها بسبب الثلج.
ــا، لكــن بعيــد لحظــات انحرفــت  وفــي بدايــة الفيديــو، كان الهبــوط اعتياديًّ

الطائرة عن المدرج، وتعالت صحيات الركاب “ماذا يحدث؟”.
واهتــزت الطائــرة كثيــًرا بعدمــا اصطــدم جناحــه بأرضيــة المطــار المحاذيــة 
للمــدرج. ولــم يصب أحد مــن ركاب الطائرة بأذى، وتم إخالؤهم ســريًعا نحو 
إحدى قاعات المطار. وقالت شركة “أميركان إيرالينز” في بيان بعيد الحادث 

إنه ال إصابات بين الركاب الـ38 وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص.

الثلوج تتالعب بطائرة في “لحظة رعب”

كــامــيــرات  التقطت 
ــة صــــــــوًرا  ــ ـــبـ ــ ــراق ــ مـ
لـــمـــجـــتـــر آســــيــــوي 
فيتنام،  فــي  صغير 
ــوان لــم  ــ ــيـ ــ وهــــــو حـ
منذ  الــعــلــمــاء  يــــره 
أكــثــر مــن 25 عــاًمــا، 
وفــــــق مـــــا أفــــــادت 

إيــفــولــوشــن”. وهــذه  أنـــد  إيــكــولــوجــي  “نيتشر  نــشــرت فــي مجلة  ــة  دراســ
الثدييات المعروفة أيًضا بالفأر الغزال، موجودة فقط في فيتنام ونادًرا ما 
تجرى دراسات عليها. وقد مّر أكثر من ربع قرن منذ أن رأى العلماء هذه 
الحيوانات. وهم كانوا يخشون من أن الصيد الجائر، رغم أنه محظور، دفع 
الباحثون أن هناك  االنقراض. ويعتقد  إلى حافة  الصغيرة  المجترات  هذه 

حاجة إلى دراسات إضافية لمعرفة المزيد عن هذه الحيوانات.

“الفأر الغزال” يظهر بعد 25 عاًما

كشــفت وكاالت صحية عالمية، أمس 
تســاؤالت  تثيــر  أرقــام  عــن  الثالثــاء 
الرئــوي  االلتهــاب  أن  وذكــرت  عــدة، 
يقتــل طفــال كل 39 ثانيــة، وقــد قتــل 
مــا يربــو علــى 800 ألــف طفــل العــام 
الماضــي، وذلك رغم إمكانية الشــفاء 

والوقاية منه في الغالب.
 وفــي تقريــر بشــأن مــا وصفــوه بأنــه 
منظمــة  حثــت  المنســي”،  “الوبــاء 
األمــم المتحــدة للطفولة )اليونيســف( 
ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع 
الحكومــات  أخــرى  صحيــة  وكاالت 
علــى زيــادة االســتثمار فــي اللقاحات 
للوقايــة مــن المــرض وفــي الخدمات 

الصحية واألدوية لعالجه.
وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي 
لتحالــف جافــي للقاحــات “حقيقــة أن 
هــذا المرض الــذي يمكــن الوقاية منه 
وعالجه وتشــخيصه بســهولة ال يزال 
أكبر قاتــل لألطفال الصغار في العالم 

تبعث على الصدمة”.

ابتكــر علمــاء جامعــة جــون هوبكنــز 
األميركية مســتحضر يمنع اســتقالب 
لنمــو  الضــروري  الجلوتاميــن  حمــض 
وتطــور األورام الســرطانية، ويجعلها 

ضعيفة أمام منظومة المناعة.
ويفيــد موقع ميديكل اكســبرس، بأن 
 JHU083 الجزء النشــط من المركــب
مضــادات  عمــل  يحاكــي  الــذي 
الجلوتامين DON، يتراكم في نسيج 
الــورم. وحمــض جلوتاميــن، كمــا هــو 
التمثيــل  مســارات  يحفــز  معــروف 
النمــو  علــى  تســاعد  التــي  الغذائــي 

السريع لألورام الخبيثة.

لقي 6 عمال آسيويين مصرعهم غرقا 
فــي ســلطنة عمــان، بعدمــا طمرتهــم 
ميــاه أمطار غزيرة خــالل عملهم في 
مشــروع خــط أنابيــب تحــت األرض، 
المدنــي  الدفــاع  أعلــن  مــا  بحســب 
اإلثنين.وتشــهد  مســاء  العمانــي 
أيــام أمطــارا  الســلطنة منــذ  مناطــق 
غزيــرة إلــى معتدلة. وبحســب الهيئة 
واإلســعاف،  المدنــي  للدفــاع  العامــة 
مــن  عمــال   6“ فرقهــا  انتشــلت  فقــد 
جنســيات آســيوية إثــر طمرهم بأحد 
بمرتفعــات  الميــاه  تمديــد  مشــاريع 
المطار بوالية السيب” شمال مسقط.

“الوباء المنسي” يقتل 
طفاًل كل 39 ثانية

ابتكار دواء قوي 
مضاد للسرطان

األمطار تتسبب بمصرع 
6 عمال في ُعمان

ومطــاردة  تعقــب  عمليــات  بعــد 
أطلــق  ضخــم  فيــل  وقــع  طويلــة، 
عليــه اســم زعيــم تنظيــم القاعــدة 
فــي  الدن”،  بــن  “أســامة  الراحــل 
الهنديــة، أخيــًرا،  قبضــة الســلطات 
بعدمــا تســبب فــي حالة مــن الذعر 
وســط السكان حيث قتل الكثيرين 

ودمر حقوال.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  ونقلــت 
صحفيــة  تقاريــر  عــن  البريطانيــة 
هنديــة، إن مســؤولي الحياة البرية 
قاموا، لعدة أيام، بتعقب “بن الدن”، 

فــي  المحلييــن  الســكان  بمســاعدة 
والية آســام الشمالية الشرقية، كما 
تــم اللجــوء إلــى طائــرات مــن دون 

طيار وحيوانات أخرى.
صيــد  تــم  أنــه  المســؤولون  وذكــر 
الفيــل فــي غابــة رونغجولــي، بعــد 
خاللهــا  أطلقــوا  مثيــرة  مطــاردة 

أسهم مخدرة عليه لتهدئته.
ارتكــب  الضخــم  الفيــل  وكان 
“مذبحــة” قبــل أســابيع، عندما قتل 
5 أشــخاص مــن بينهم 3 نســاء في 

قرية هندية.

اإليقاع بالفيل “بن الدن” بعد مطاردة مثيرة

فــي  األغلــى  نــادرة  يــد  ســاعة  أصبحــت 
التاريــخ، بعــد أن بيعــت فــي مــزاد علنــي 
نهاية األســبوع بأكثر من 31 مليون دوالر، 

حسبما كشفت تقارير صحافية.
فــي  للمــزادات  كريســتيز  دار  وعرضــت 
 Patek Philippe“ جنيف ســاعة من طــراز
دقائــق   5 لمــدة   ”Grandmaster Chime
فقــط، انهالــت فيهــا عــروض الشــراء قبــل 
أن يغلــق المــزاد بعــد تقديم الســعر األعلى 
مــن جانــب مشــتر عبــر الهاتف، لم يكشــف 
عــن هويتــه.  وحضــر الحــدث الــذي أطلق 
الثانــي  ألبــرت  فقــط”  “ســاعة  اســم  عليــه 
لصالــح  إيــراده  وخصــص  موناكــو،  أميــر 
الجمعيــات الخيريــة التــي تدعــم مرضــى 
ضمور العضالت. ونقلت وسائل إعالم عن 

دار كريســتيز قولهــا: “إنها النســخة األولى 
والوحيــدة مــن هــذه الســاعة االســتثنائية 
المقــاوم  الفــوالذ  مــن  إنتاجهــا  يتــم  التــي 

للصدأ”.

بسعر فلكي.. “مجهول” يشتري أغلى ساعة يد في التاريخ

الممثلة األميركية سارة جونز تحضر حفل توزيع جوائز في مركز لينكولن 
بمدينة نيويورك )أ ف ب(

اكتشاف هيكل عظمي كامل ألقدم ديناصور في العالم
اكتشــف العلمــاء بقايــا أقدم الديناصــورات آكلة اللحوم فــي العالم، في 

.Gnathovorax cabreira جنوب البرازيل، الذي ُيطلق عليه اسم

ويعتقــد أن هــذا الديناصــور عــاش 
قبــل 230 مليــون عام، عندما كانت 
أميــركا الجنوبية ما تزال جزًءا من 

.Pangea القارة العظمى المسماة
وأصبــح هذا االكتشــاف أكثــر إثارة 
للدهشــة عندمــا عثــر علــى الهيــكل 
العظمــي للديناصــور ســليًما تقريًبا، 
التــي  الفكيــن  أســنان  ويتضمــن 

جعلته “آلة قتل”.
وقــال الدكتــور مولر، عالــم األحياء 
فــي الجامعــة الفدراليــة في ســانتا 
ماريــا بالبرازيــل: “الهيــكل العظمــي 
ومخالــب  أســنانا  يمتلــك  المتميــز 
حــادة، والتــي ربما كانت تســتخدم 
ليفتــك   Gnathovorax قبــل  مــن 

بفريسته”.
وتابــع: “باإلضافــة إلــى ذلك، ســمح 

المحفــوظ  العظمــي  الهيــكل  لنــا 
شــكل  بنــاء  بإعــادة  رائــع  بشــكل 
دماغ الحيوان، باســتخدام األشــعة 

المقطعية”.
وأوضحــت عمليــات إعادة الفحص 
دمــاغ  فــي  المقطعيــة  باألشــعة 
الديناصــور أنــه كان يمتلــك قــدرة 
حــادة في البصر ويســتخدم أجزاء 
مختلفــة مــن الجســم معا بسالســة 

وكفاءة.
ويبلــغ طول Gnathovorax نحو 3 
أمتــار ووزنه يصل إلــى نصف طن، 
للحــوم  آكل  ديناصــور  أقــدم  وهــو 
معــروف حتى اآلن، متجاوًزا الرقم 
القياســي الســابق ألقــدم ديناصــور 

بأكثر من 30 مليون عام.
وأشــار الدكتــور مولــر إلــى أن أقدم 

التــي  المفترســة  الديناصــورات 
عاشت خالل العصر الترياسي قبل 
نحــو 230 مليــون ســنة، “مــا تــزال 

نادرة”.

هذا الديناصور عاش قبل 230 مليون عام
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الوجه الرئيسي للساعة مصنوع من الفوالذ 
والذهب الوردي

لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن المكان الذي سينقل إليه


