
أعلنت وزارة التربية والتعليم  «
عن إحالتها إدارة إحدى مدارس 

البنات إلى التحقيق اإلداري، 
إلصدارها تعميما بوقف خروج 

المعلمات من الدوام المدرسي 
خالل ساعات الرعاية المحددة 

لهن وفق النظام.

طرحت شركة طيران الخليج  «
في جلسة مجلس المناقصات 

والمزايدات أمس مناقصة 
لتعيين وكيل شحن في المملكة 

المتحدة ، وأقل عطاء بنحو 17 
مليون جنيه استرليني )ما يعادل 

8.2 مليون دينار(.

أعرب الرئيس اللبناني ميشال  «
عون، أمس الخميس، عن أمله 

في والدة حكومة جديدة “بعد 
إزالة العقبات”، بحيث يمكنها 
أن تهدئ الشارع الذي يشهد 
احتجاجات غير مسبوقة في 

تاريخ البالد.

استضافت خشبة مسرح البحرين  «
الوطني مساء الثالثاء الموافق 12 

نوفمبر 2019م عرضًا مذهاًل لباليه 
“بحيرة البجع”، وذلك بمناسبة 

تأسيس المسرح السابعة، حيث 
أحيا العرض مسرح بيرم الروسي 

لألوبرا والباليه.

تعادل منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم مع منتخب منتخب 

هونغ كونغ ، ضمن إطار 
منافسات الجولة الخامسة 

للمجموعة الثالثة من التصفيات 
المزدوجة المؤهلة إلى كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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تأكيد مصري إماراتي على التصدي للتدخالت الخارجية

من لقاء الشيخ 
محمد بن زايد 
بالسيسي في 

أبوظبي

 أبوظبي ـ وكاالت

كشفت الرئاسة المصرية تفاصيل المباحثات التي جرت 
أمس الخميس بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 
السيسي  عبدالفتاح  المصري  والرئيس  نهيان،  آل  زايــد 
في العاصمة اإلماراتية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم 
“أهمية  على  أكد  المصري  الرئيس  أن  المصرية  الرئاسة 
وتضامنه  العربي  الــصــف  توحيد  على  العمل  مواصلة 
الــعــربــيــة،  المنطقة  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات  لــمــواجــهــة 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية  لــمــحــاوالت  والــتــصــدي 

)14(للدول العربية”.

إن  تركي  مسؤول  قــال 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ حـــجـــم االسـ
البحرين  فــي  الــتــركــيــة 
 260 بلغ  7 شركات  في 
دوالر، في حين  مليون 
بــلــغ حــجــم اســتــثــمــارات 
الـــشـــركـــات الــبــحــريــنــيــة 
ملياري  نحو  تركيا  في 

دوالر.

استثمارات تركية بالبحرين

)11(

0610142217

تعادل سلبي مع هونغ كونعمسرح بيرم الروسيوالدة حكومة لبنانية8.2 مليون دينار لوكيل بلندنإحالة للتحقيق اإلداري

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ 
نائب مساعد  مع   أمــس،  آل خليفة،  أحمد  بن  عبدهللا 
وزير الخارجية األمريكي لشؤون دول الخليج العربي 
األميركية،  الخارجية  وزارة  بمقر  ليندركينج،  تيموثي 
وذلك على هامش زيارة وفد مملكة البحرين لواشنطن 
للشرق  اإلستراتيجي  “التحالف  اجتماع  في  للمشاركة 

األوسط”.
التحديات  أبــرز  أحمد  بن  عبدهللا  الشيخ  واستعرض 
الخليج  األوسط خصوصا  الشرق  منطقة  تواجه  التي 
البحرين لديها أجندة عمل  العربي، موضحا أن مملكة 
والمتابعة،  باالهتمام  الجديرة  والموضوعات  للقضايا 
وأهمية البناء على الفرص المتاحة للتوصل إلى حلول 

مستدامة للمشكالت القائمة.
وأفاد بأن مملكة البحرين تولي مواجهة خطر اإلرهاب، 
الستئصال  شاملة  مقاربات  خالل  من  متقدمة  أولوية 
الدولية  الجهود  تضافر  إلــى  داعيا  اآلفــة،  هــذه  جــذور 

لمعاقبة رعاة اإلرهاب.

ضرورة المعاقبة الدولية لرعاة اإلرهاب
وكيل الخارجية: البحرين تعمل على إيجاد حلول مستدامة للمشاكل

وكيل الخارجية مجتمعا مع  نائب مساعد وزير الخارجية األميركي 

انــطــلــقــت صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس 14 المنامة - وزارة الخارجية
ــــجــــاري، فــعــالــيــات مــنــتــدى  نــوفــمــبــر ال
اللؤلؤ بتنظيم من معهد البحرين للؤلؤ 
ويستمر  “دانـــات”،  الكريمة  واألحــجــار 
حتى اليوم الجمعة 15 نوفمبر بمركز 
خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ 
اإلطــاللــة  وكــانــت  والــبــحــوث،  للثقافة 
األولى للمدير التنفيذي لمعهد “دانات” 
يعد  الــذي  المنتدى  في  نــورة جمشير 
ليتم  الـــعـــالـــم،  فـــي  نــوعــه  مـــن  األول 
اإلعــــالن عــن تنظيم مــؤتــمــر االتــحــاد 
الــعــالــمــي لــلــمــجــوهــرات تــحــت رعــايــة 
الملكي  السمو  الوزراء صاحب  رئيس 
خليفة،  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر 
نوفمبر   20 18 وحتى  من  الفترة  في 

الجاري بفندق الفورسيزونز بالمنامة.
بمنصة  االفتتاحية  الجلسة  وحفلت 

وكل  جمشير  فيها  تحدثت  خطابية 
من الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئة محمد مبارك بن دينه، ورئيس 
غايتانو  للمجوهرات  العالمي  االتحاد 
ــذي أثــنــى عــلــى توطيد  ــ ال كــافــالــيــري 
ذات  الــبــحــريــن  مملكة  مــع  الــعــالقــات 
اللؤلؤ،  صناعة  فــي  الــعــريــق  الــتــاريــخ 
مشيًدا بالمراحل التي شهدها تصنيف 
الآللئ واألحجار الكريمة في البحرين 
وصواًل إلى إنشاء معهد دانات، وكانت 
المنتدى  إعــالن  هــي  األبـــرز  المعلومة 
اللؤلؤ”  “تشخيص  خدمة  إطــالق  عن 
نوعها على مستوى  كــأول خدمة من 
العالم، وذلك من خالل طرح واعتماد 
مــعــايــيــر عــالــمــيــة فـــي مــجــال فحص 
مع  الــحــال  هــو  كما  اللؤلؤ  وتشخيص 

فحص األلماس.

إطالق خدمة “تشخيص اللؤلؤ” 
كأول خدمة من نوعها حول العالم

)04(
)05(

المملكة تتفوق للسنة السابعة على التوالي في هذا المؤشر

البحرين تتصّدر المنطقة بتنمية التمويل اإلسالمي

جاكارتا - مجلس التنمية االقتصادية

احتلــت البحريــن المرتبــة األولــى علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا في مجــال تنميــة التمويل 
اإلســامي وفًقــا للنســخة الســنوية الســابعة مــن مؤشــر تنميــة التمويــل اإلســامي “IFDI”، وهي الســنة الســابعة على 
التوالــي التــي تتفــوق فيها المملكة على دول منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ضمن هذا المؤشــر، بينما حّلت 

ا هذا العام. البحرين في المرتبة الثانية عالميًّ
 ويعتبر مؤشــر تنمية التمويل اإلسالمي 
جزًءا من تقرير تنمية التمويل اإلسالمي 
المؤسســة  تصــدره  الــذي  الســنوي 
اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، وذلك 
بالتعــاون مع شــركة “ريفينتيف”، المزود 
العالمــي لبيانــات األســواق الماليــة. وتم 
الكشــف عــن أهــم نتائــج التقريــر أمــس 
االقتصاديــة  الشــريعة  فعاليــة  خــالل 
التــي أقيمــت فــي أندونيســيا.  ويمنــح 
اإلســالمي  التمويــل  تنميــة  مؤشــر 
ا لــكل اقتصاد فــي قطاع  تصنيًفــا ســنويًّ
التمويــل اإلســالمي العالمــي، حيــث يتم 
احتســاب النتائــج في 131 دولة تنشــط 
فــي مجــال التمويــل اإلســالمي، وذلــك 
بنــاًء علــى خمســة عناصــر رئيســية هــي 
التنميــة الكّميــة، والمعرفــة، والحوكمــة، 

المؤسســية،  االجتماعيــة  والمســؤولية 
المرتفــع  التصنيــف  ويأتــي  والوعــي. 
القويــة  أنظمتهــا  بفضــل  للبحريــن 
والداعمة للتمويل والصيرفة اإلســالمية 
األصــول  عــدد  زيــادة  إلــى  إضافــة 

والمؤسســات  اإلســالمية  المصرفيــة 
التــي تقدم خدمات التمويل اإلســالمي، 
كمــا جــاء هذا النجــاح البارز علــى الرغم 
مــن التباطــؤ العالمــي فــي نمــو القطــاع 

المصرفي اإلسالمي.

خالد حميدان أيمن سجيني 

رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية خالد المسقطي

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  تمســكت 
فــي  الشــورى  بمجلــس  واالقتصاديــة 
توصيتها بعــدم الموافقة من حيث المبدأ 
علــى مشــروع قانون بتعديل المــادة )24( 
لســنة   )39( رقــم  بقانــون  المرســوم  مــن 
والــذي  العامــة،  الميزانيــة  بشــأن   2002
يلــزم وزير المالية بعرض مشــروع قانون 
اعتمــاد الميزانيــة علــى مجلــس الــوزراء 
الســنة  مــن  أغســطس  شــهر  نهايــة  قبــل 
الماليــة الجاريــة علــى أن يقــوم مجلــس 

الــوزراء بإقــراره وتقديمــه إلــى مجلســي 
الســنة  انتهــاء  قبــل  والنــواب  الشــورى 
األقــل  علــى  بشــهرين  الجاريــة  الماليــة 
اللجنــة  الدســتور. وبينــت  وفقــا ألحــكام 
المشــروع   أن  الموضوعيــة  الناحيــة  مــن 
أن  حيــث  أي حكــم جديــد،  يتضمــن  لــم 
الفقرة )ب( من المادة )109( من الدســتور 
قــد حــددت ميعــاد تقديم مشــروع قانون 
الميزانيــة العامة للدولة من الحكومة إلى 

السلطة التشريعية.

رفض شوري لاللتزام بعرض الميزانية في أغسطس

والمزايــدات  المناقصــات  مجلــس  فتــح 
أمــس مناقصــة لشــركة تطويــر للبتــرول 
لتوريــد معــدات تســتخدم فــي حفــر آبــار 
النفــط والغــاز، تقــدم إليهــا عطــاءان علق 
أحدهــا، وأقــل عطاء لشــركة “أنيرســرف” 
بنحــو 4.1 مليــون دوالر )مــا يعــادل 1.5 
مليــون دينار(.ووفًقــا لوصــف المناقصــة، 
المناقصــة  هــذه  طرحــت  الشــركة  فــإن 
ســنوات   5 لمــدة  زمنــي  عقــد  لتوقيــع 
)رأس  عــن  عبــارة  معــددات  لتوريــد 
البئــر المســتخدمة فــي حفــر آبــار النفــط 
والغــاز( للســنوات الخمس المقبلــة؛ لتلبية 

احتياجات البحرين.
وفتــح المجلــس مناقصة لبلديــة المنطقة 
الشمالية للعناية بالمزروعات في الحدائق 
والشــوارع لمــدة 4 ســنوات، تقــدم إليها 9 
عطــاءات، علــق 3 منهــا، وأقلهــا بـــ 649.3 

ألف دينار، وأكبرها بنحو مليوني دينار.
واتضــح مــن البيانــات أن المجلــس فتــح 
أمــس 16مناقصــة ومزايــدة تابعــة لـــ 12 

جهة حكومية بإجمالي 87 عطاء.

1.5 مليون دينار 
لمعدات حفر آبار 

“تطوير”

)10(
)07(

)10(
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علي الفردان من المنامة

رئيس مكتب االستثمار في الرئاسة التركية

سعيد محمد من المحرق

أمل الحامد

مروة خميس



وزير الخارجية يتسّلم أوراق اعتماد األمير سلطان بن عبدالعزيز
استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
بمكتبه بالديوان العام للوزارة، أمس، صاحب السمو الملكي األمير 
ســلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل ســعود، حيث تســّلم نســخة من 
لــدى  للمملكــة العربيــة الســعودية المعيــن  أوراق اعتمــاده ســفيًرا 

مملكة البحرين.

 وخالل اللقاء، رّحب وزير الخارجية 
بصاحب السمو الملكي األمير سلطان 
بـــن أحمـــد بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
معرًبـــا عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحرين 
بالروابـــط األخويـــة التاريخيـــة التي 
تجمـــع بينها وبيـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية وما تتسم به من وشائج 
الواحـــد، مشـــيًدا  القربـــى والمصيـــر 
بالدور االســـتراتيجي المهم للمملكة 
العربية الســـعودية علـــى الصعيدين 
اإلقليمي والدولي وجهودها الدؤوبة 

والمصالـــح  القضايـــا  خدمـــة  فـــي 
العربية واإلسالمية، مؤكًدا استمرار 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التنســـيق 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية تجاه 
مختلـــف القضايـــا علـــى الســـاحتين 
اإلقليمية والدولية والعمل المشترك 
ألجل ترســـيخ األمن واالستقرار في 
الســـمو  لصاحـــب  متمّنًيـــا  المنطقـــة، 
الملكي األمير ســـلطان بـــن أحمد بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود التوفيـــق فـــي 

مهام عمله.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلطان بـــن أحمد بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود عـــن اعتـــزازه 
بلقاء وزيـــر الخارجية، منّوًها بمتانة 
العالقـــات األخويـــة التـــي تربط بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 
المجـــاالت،  شـــتى  فـــي  الســـعودية 
متمّنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

العالقات البحرينية 
السعودية تّتسم 
بوشائج القربى 
والمصير الواحد
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ ملك 

بلجيكا

بــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة  آل 
ــة الـــمـــلـــك فــيــلــيــب مــلــك  ــالـ جـ
مملكة بلجيكا؛ بمناسبة ذكرى 

عيد الملك.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

تفقـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة صباح 
أمـــس، عـــدًدا من ووحـــدات قوة 
دفاع البحرين، اطلع خاللها على 
آخر التجهيزات الفنية واإلدارية 
ومـــدى اســـتعداداتها وجاهزيتها 

القتالية.
 وأكـــد القائد العام خـــالل تفقده 
لتلـــك الوحـــدات أن قـــوة دفـــاع 
البحرين بفضل من هللا عّز وجّل، 
ثـــم بالرعاية الســـامية والمتابعة 
المستمرة والتوجيهات السديدة 
القائـــد  البـــالد  عاهـــل  لـــدن  مـــن 
األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 

وبجهود رجالها المخلصين تسير 
نحو مدارج الرقـــي والتطور في 
العســـكرية  المجـــاالت  مختلـــف 
وعلـــى كافـــة المســـتويات، وكل 
ذلك من أجـــل تحقيق الجهوزية 
القتاليـــة واإلدارية المنشـــودتين 
والوحـــدات  األســـلحة  لكافـــة 
وتنميتهـــا وتطويرهـــا وفق أعلى 
المســـتويات المتقدمـــة،  وأشـــاد 
المشير بما يبذله كافة رجال تلك 
الوحـــدات إلـــى جانـــب إخوانهم 
مـــن منســـوبي مختلـــف أســـلحة 
ووحدات قوة دفاع البحرين من 
جهـــود متميـــزة وعطـــاء مخلص 

في العمل.

القائد العام يتفّقد الوحدات العسكرية

الرفاع - قوة دفاع البحرين

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
فـــي  آل خليفـــة  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
مكتبه بالقيـــادة العامة صباح أمس، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة، ورئيس اللجنة األولمبية 
االتحـــاد  ورئيـــس  الفلســـطينية، 
اللـــواء  القـــدم  لكـــرة  الفلســـطيني 
جبريل الرجوب. ورحب القائد العام 
لقوة دفاع البحرين برئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ورئيس 
الفلســـطينية  األولمبيـــة  اللجنـــة 

ورئيـــس االتحـــاد الفلســـطيني لكرة 
القـــدم، وخـــالل اللقـــاء أشـــاد بعمـــق 
العالقـــات األخويـــة التـــي تجمع بين 
البلدين الشقيقين، متمّنًيا كل التقدم 
الفلســـطينية  للرياضـــة  والتطـــور 
بشـــكل عام وللمنتخب الفلســـطيني 

لكرة القدم بشكل خاص.
 حضر اللقاء، ســـفير دولة فلســـطين 
لـــدى مملكة البحرين طه عبد القادر، 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  ورئيـــس 
القـــدم المقدم الركن الشـــيخ علي بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة.

... ويستقبل الرجوب

ناصر بن حمد يترأس االجتماع الدوري لمجلس المؤسسة الخيرية الملكية

البحرين تبوأت مراكز متقدمة في مصاف العمل  اإلنساني

رفــع ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب، مستشــار األمــن الوطني، رئيس مجلــس أمناء 
المؤسســة الخيرية الملكية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشــكر والتقدير إلى عاهل الباد، 
الرئيــس الفخــري للمؤسســة الخيرية الملكية صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة على االهتمام 
المتواصل بالعمل الخيري واإلنساني الذي تقوم به المؤسسة والدعم الكبير لأليتام واألرامل وجميع الفئات 

المحتاجة في مملكة البحرين؛ من أجل توفير الحياة الكريمة للجميع.

اإلنســـاني  الـــدور  ســـموه  وثمـــن 
جاللتـــه  مـــن  الحانيـــة  واللفتـــات 
تجـــاه الدول والشـــعوب الشـــقيقة 
والصديقة، والتي تعكس المواقف 
الثابتة والواضحة لمملكة البحرين 
تجـــاه  وشـــعبا  وحكومـــًة  قيـــادًة 
األشـــقاء واألصدقاء فـــي مختلف 
دول العالـــم، مشـــيدا بالدعم الكبير 
الذي تحظى به المؤسسة الخيرية 
الملكية من قبل الحكومة الرشيدة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  بقيـــادة 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
والمـــؤازرة  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
المستمرة لولي العهد النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مثمنـــا ألعضـــاء 
مجلس األمناء واإلدارة التنفيذية 
المؤسســـة  منتســـبي  وجميـــع 
الخيرية الملكية جهودهم الدءوبة 
وإدارة  عمـــل  فـــي  والمخلصـــة 

المؤسسة الخيرية الملكية.
وأكد سموه، خالل ترؤسه اجتماع 
مجلس أمنـــاء المؤسســـة الخيرية 
اتخـــذت  البحريـــن  أن  الملكيـــة، 
تمكنـــت  كبيـــرة ومهمـــة  خطـــوات 
علـــى أثرها مـــن تبـــوؤ مراكز مهمة 
ومتقدمـــة فـــي العالـــم فـــي جانب 
العمل الخيري واإلنساني، فالمملكة 
لهـــا بصمات واضحـــة على الصعيد 
والمؤسســـة  بالخـــارج،  اإلنســـاني 
بجهـــود  تقـــوم  الملكيـــة  الخيريـــة 
متواصلـــة لتقديم أفضل الخدمات 
والرعايـــات لألســـر المســـتحقة في 
عملهـــا  نطـــاق  فتوســـع  البحريـــن، 
بـــكل  والخـــارج  الداخـــل  ليشـــمل 

مهنية.
كما وجه سموه إلى مواصلة العمل 
ضمـــن رؤى وتطلعات جاللة الملك 
واتخـــاذ الخطـــوات المهمـــة لتنفيذ 
توجيهات جاللتـــه لمواصلة العمل 
اإلنســـاني بإبداع وإحسان وتقديم 

والشـــاملة  المتميـــزة  الرعايـــة 
لأليتـــام واألرامـــل وجميـــع الفئات 
الغاليـــة  فـــي مملكتنـــا  المســـتحقة 
إلـــى جانـــب المســـاهمة فـــي مد يد 
العـــون وتخفيـــف معاناة الشـــعوب 
الشـــقيقة والصديقـــة  الـــدول  فـــي 
ومســـاعدتهم انطالقا من الواجب 
اإلنســـاني الذي يحتمـــه علينا ديننا 

اإلسالمي الحنيف.
ومـــن جانبـــه، أشـــاد األميـــن العـــام 
الملكيـــة  الخيريـــة  للمؤسســـة 
مصطفى الســـيد باالهتمـــام الكبير 
والدعـــم الكريـــم الـــذي تحظـــى به 
المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة مـــن 
قبـــل جاللـــة الملك، مشـــيدا بقيادة 
رئيس مجلس األمناء سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد لدفة العمل الخيري 
متابعتـــه  خـــالل  مـــن  واإلنســـاني 
للخطط اإلســـتراتيجية والمشاريع 
التـــي تنفذها المؤسســـة فـــي كافة 
ســـموه  وتوجيهـــات  المجـــاالت، 

الموفقة في هذا الشأن.
واستعرض أعضاء مجلس األمناء 
خالل االجتماع آخر المســـتجدات 
التـــي نفذتهـــا المؤسســـة الخيريـــة 
الملكية ضمـــن التوجيهات الملكية 
بالمشـــاريع  والخاصـــة  الكريمـــة 
والبرامـــج  اإلســـتراتيجية 
داخـــل  واالســـتثمارية  التنمويـــة 
جانـــب  إلـــى  وخارجهـــا،  البحريـــن 
والخدمـــات  المســـاعدات  تقديـــم 
الماديـــة  الجوانـــب  مختلـــف  فـــي 
والصحيـــة والتعليمة واالجتماعية 
واألرامـــل  لأليتـــام  والتنمويـــة 
ومختلـــف الفئـــات المســـتحقة في 

مملكة البحرين.
وفـــي ختام االجتمـــاع ثمن أعضاء 
التوجيهـــات  األمنـــاء  مجلـــس 
الملكيـــة الســـامية والدعـــم الكريم 
الذي تحظى به المؤسسة الخيرية 
الملـــك  قبـــل جاللـــة  مـــن  الملكيـــة 
مشـــيدين  الرشـــيدة،  والحكومـــة 
الشـــيخ  لســـمو  القيـــادي  بالـــدور 
ناصـــر بن حمـــد فـــي متابعته عمل 
المؤسسة ومتابعة العمل اإلنساني 
والخيـــري؛ من أجـــل تقديم أفضل 
الخدمات واالرتقـــاء بها بما يحقق 

تطلعات ورؤى جاللة الملك.

المنامة - بنا

مستقبــال مبعــوث رئيــس الفلبـيــن لـدول مجـلــس التـعــاون

المطوع يشيد بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل وزير شؤون مجلس الوزراء 
محمـــد  المطـــوع  وبحضـــور الوكيل 
والمتابعـــة  للمعلومـــات  المســـاعد 
إبراهيم الدوســـري ، بمطـــار البحرين 
رئيـــس  مبعـــوث  امـــس،  الدولـــي 
مجلـــس  لـــدول  الفلبيـــن  جمهوريـــة 
التعاون لدول الخليج العربية أمابيل 
اجيلـــوس ، والـــذي يقوم بزيـــارة إلى 

مملكة البحرين.
وأعرب وزير شؤون مجلس الوزراء 
عـــن ترحيبه بزيارة مبعـــوث الرئيس 
عالقـــات  تعكـــس  والتـــي  الفلبينـــي، 

بيـــن  التعـــاون والصداقـــة المتميـــزة 
مملكـــة البحرين وجمهوريـــة الفلبين 
يشـــهده  بمـــا  مشـــيدا  الصديقـــة، 
مستوى التعاون الثنائي بين البلدين 
الصديقيـــن مـــن نمـــاء متواصـــل في 

شتى المجاالت.
مـــن جانبـــه، أعـــرب مبعـــوث رئيـــس 
جمهوريـــة الفلبيـــن عـــن اعتـــزازه بما 
البحرينيـــة  العالقـــات  إليـــه  وصلـــت 
الفلبينيـــة من تطور وتقـــدم في ظل 
مـــا يربـــط بيـــن البلدين مـــن عالقات 
وطيـــدة واحتـــرام متبـــادل وتفاهـــم 

وتنســـيق تجـــاه العديد مـــن القضايا 
متمنيـــا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 

لمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة 
واالزدهار.

المنامة- بنا



دشـــن  محافـــظ المحافظـــة الجنوبية 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفة، مشـــروع مكافحة الســـمنة 
والسكري بالمحافظة الجنوبية والذي 
يعد المشـــروع األول من نوعه، وذلك 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  بحضـــور 
للصحـــة رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
الفريـــق طبيـــب  البحرينيـــة  الســـكري 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
ووزيـــرة الصحة فائقة  الصالح  وعدد 
الصحـــة  وزارة  مســـؤولي  كبـــار  مـــن 
والمحافظـــة الجنوبيـــة وشـــركة نفط 

البحريـــن بابكـــو وعـــدد مـــن أعضـــاء 
البحريـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
للســـكري، بقاعة نـــادي بابكـــو بمنطقة 

العوالي.
وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن المحافظـــة 
المشـــاريع  احتضـــان  علـــى  حريصـــة 
الصحيـــة الرائدة، والتـــي تعود بالخير 
المجتمـــع، وتعزيـــز  والمنفعـــة ألفـــراد 
المبـــادرات الصحيـــة النموذجية وفق 
أعلـــى معاييـــر الجـــودة التـــي تعكـــس 
الصورة الحضارية للمحافظة، مشيدا 
التقـــدم  وتيـــرة  زيـــادة  بـــدور  ســـموه 

مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  فـــي  الصحـــي 
المنجزات والمكتسبات التنموية.

رئيـــس  ألقـــى  الحفـــل،  بدايـــة  وفـــي 
رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـكري  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  البحرينيـــة 
محمد بن عبدهللا آل خليفة، كلمة أكد 
من خاللها أهمية إطالق هذه المبادرة 
في نطـــاق المحافظة الجنوبية ومدى 
تميـــز المشـــروع الصحـــي فـــي تقديم 
الخدمـــات الطبيـــة الحديثـــة و توفير 
حيـــاة صحيـــة ووقايـــة مـــن األمراض 

لألجيال الحالية والقادمة.
ثـــم تفضـــل ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي آل خليفـــة محافـــظ المحافظـــة 
الجنوبيـــة بإطـــالق المشـــروع والـــذي 
سيحظى بأهميته البالغة في مكافحة 
أمراض الســـمنة والســـكري لعديد من 

الفئات في المجتمع.
مـــن جانبهـــا، قدمت الوكيل المســـاعد 
للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحة مريم 
الهاجـــري، عرضا مرئيًا حول مشـــروع 
مكافحة السمنة والسكري بالمحافظة 
الجنوبيـــة، حيث اســـتعرضت أهداف 
المشـــروع وآلية تطبيقه بالتنسيق مع 
المحافظـــة الجنوبيـــة ووزارة الصحة 

وبدعم من شركة نفط البحرين بابكو.
كمـــا ألقـــى نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
رئيس لجنة البيئة والصحة والسالمة 
بشـــركة نفط البحريـــن “بابكو إبراهيم 
طالـــب ، كلمـــة رحـــب فيهـــا بفتح أطر 
التعـــاون في هـــذا المشـــروع الصحي 
المميـــز مع وزارة الصحـــة والمحافظة 
الجنوبية وجمعية السكري البحرينية، 
موضحـــًا دور شـــركة نفـــط البحريـــن 
بابكـــو فـــي دعـــم المشـــاريع الصحيـــة 
واالجتماعيـــة التـــي تعكـــس الثقافـــة 
الصحية والحضارية لمختلف شرائح 

المجتمع.
وبعد ذلك تفضل ســـمو الشيخ خليفة 

بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبية بافتتاح المعرض المصاحب 
الذي يضم العديد من المشـــاركين من 
وزارة الصحة والجامعات والمدارس، 
حيـــث قدمـــت الجهات المشـــاركة في 
المعـــرض شـــرحًا تفصيليـــا عـــن الدور 
الصحي والتوعية من خالل األساليب 
الحديثة في الصحة والتي تسهم في 
التشـــخيص ووضع الحلول المبتكرة، 
باإلضافـــة إلـــى أبرز البرامـــج الصحية 
التـــي تقـــام فـــي المحافظـــة الجنوبية 
الحضاريـــة  مكانتهـــا  مـــن  يعـــزز  ممـــا 

البارزة في هذا المجال.

عوالي - المحافظة الجنوبية

“الجنوبية” حريصة على احتضان المشاريع الصحية الرائدة
ــن مـــشـــروع مــكــافــحــة الــســمــنــة والــســكــري ــدش ــخ  خــلــيــفــة بـــن عــلــي ي ــي ــش ســمــو ال
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المنامة - وزارة الخارجية

الشـــريف  األزهـــر  شـــيخ  اســـتقبل  
اإلمـــام األكبـــر أحمـــد الطيب، ســـفير 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
مصر العربيـــة والمندوب الدائم لدى 
جامعـــة الدول العربية عميد الســـلك 
الدبلوماســـي العربي  الشـــيخ راشـــد 
بن عبد الرحمن بن راشـــد آل خليفة، 
بمناســـبة انتهـــاء فترة عمله ســـفيًرا 
لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
اإلمـــام  أوضـــح  اللقـــاء،  وخـــالل 
األكبـــر إن العالقات التـــي تربط بين 
األزهـــر الشـــريف ومملكـــة البحريـــن 
هـــي عالقـــات تميـــزت دائًمـــا بعمقها 
ومتانتهـــا، مثمًنا الدور الذي يقوم به 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ، فـــي 
خدمة القضايا العربية واإلســـالمية، 
معرًبـــا عـــن شـــكره وتقديره للســـفير 
آل  بـــن عبدالرحمـــن  راشـــد  الشـــيخ 

خليفـــة علـــى جهـــوده المخلصة في 
توثيق العالقات األخوية بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربية 
واألزهر الشـــريف، خالل فترة عمله، 

متمنًيا له النجاح والتوفيق.
راشـــد  الشـــيخ  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
عـــن  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
ســـعادته بفتـــرة عملـــه التـــي قضاها 
فـــي جمهوريـــة مصر العربيـــة والتي 

مـــع األزهـــر  شـــهدت تعاوًنـــا مثمـــًرا 
الشـــريف، معرًبـــا عـــن تقديـــر مملكة 
البحرين قيادًة وشـــعًبا لـــدور األزهر 
الرائد في ترسيخ المبادئ اإلسالمية 
الســـمحة، ولشـــيخ األزهر الشـــريف، 
الذي يســـعى دائًما إلى ترســـيخ قيم 
السالم وثقافة التســـامح والتعايش 
الـــدول  مختلـــف  بيـــن  المشـــترك 

والشعوب .

القاهــرة: لــدى  ســفيرنا  مودعــا  األكبــر  اإلمــام 
عالقات متينة تربط البحرين مع األزهر الشريف

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

استقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل 
وعلـــم  األرصـــاد  أركان  رئيـــس  خليفـــة، 
المحيطـــات ورئيـــس المســـح والمالحـــة 
البحرية في الجيش األمريكي األدميرال 
جـــون أوكـــون، بمناســـبة زيارتـــه لمملكـــة 
البحريـــن، حيث تأتي هذه الزيارة تنفيًذا 
لالتفاقيـــة المبرمـــة بيـــن جهاز المســـاحة 
الدفـــاع  ووزارة  العقـــاري،  والتســـجيل 
األميركيـــة فـــي مجـــال المســـح البحـــري، 
والتي تم تجديدها في عام 2015، مثنًيا 
على مـــا تم إنجازه في عملية تنفيذ بنود 
هذه االتفاقية التي تشمل إجراء عمليات 
المســـوحات البحرية وتبـــادل المعلومات 
التكنولوجيـــة، وتدريب الكوادر البشـــرية 
علـــى أحدث األنظمـــة والبرامـــج، وتبادل 
األقمـــار  عبـــر  الفضائيـــة  الصـــور  أحـــدث 
هـــذا  فـــي  الخبـــرات  وتبـــادل  الصناعيـــة 

المجال.
 وقّدم الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا الشكر 

لألدميرال جون أوكـــون على ما يقوم به 
ا وجميع أفـــراد الفريق األميركي  شـــخصيًّ
علـــى اســـتمرار مثل هذا التعـــاون المثمر، 
مشـــيًدا بالعالقـــات االســـتراتيجية التـــي 
تربط مملكة البحرين بالواليات المتحدة 

األميركية الصديقة. 
 مـــن جانبـــه، عّبـــر األدميـــرال جـــون عـــن 
شـــكره لرئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقـــاري، ولجميـــع المعنييـــن فـــي الجهاز 

على حسن تعاونهم وكرم الضيافة، مثنًيا 
علـــى التعـــاون والجدية التـــي يتحلى بها 
فريق جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
وبخاصـــة  المســـاحة  بأعمـــال  المعنـــي 

عمليات المسح البحري.
التنفيـــذي  الرئيـــس  اللقـــاء  هـــذا  حضـــر 
الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم  لمؤسســـة 
محمـــد بن خليفة آل خليفـــة، ومدير عام 

المساحة بالجهاز ناجي سبت.

رئيس جهاز المســاحة مســتقبالً األدميرال جــون أوكون
إشادة بالتعاون المثمر مع أميركا بمجال المسح البحري

المنامة - بنا

أقامـــت ســـفارة البحرين لـــدى المملكـــة المتحدة 
احتفالهـــا الســـنوي الرابع بمناســـبة اليوم العالمي 
بـــن  فـــواز  الشـــيخ  الســـفير  برعايـــة  للتســـامح 
محمـــد آل خليفة وذلـــك لعرض تجربـــة المملكة 
المميـــزة ومبادراتها الرائدة في مجال التســـامح 

والتعايش والتعدد الديني والمذهبي.
وبهذه المناســـبة، ألقى المبعـــوث الخاص لرئيس 
وزراء المملكـــة المتحدة لحريـــة الدين والمعتقد 
رحمـــن تشـــتي كلمة قال فيهـــا إن علـــى المملكة 
المتحـــدة أن تعمـــل على االســـتفادة مـــن تجربة 
البحرين الغنية في مجال التسامح بين األديان، 
حيـــث كان اطلع خالل زياراته للمملكة على دور 
العبادة والتقى بممثلي جميع االطياف واألديان، 
وأشـــار إلـــى أن من ضمـــن األمور التي أدهشـــته 
هـــو العمـــق التاريخـــي لتواجد تلـــك األديان في 

البحرين، وامتزاجها بشكل جميل.
كما أشـــاد تشـــتي بزيارته الناجحة إلى البحرين 
خـــالل شـــهر أكتوبـــر الماضـــي، التـــي تعتبـــر أول 
زيارة رســـمية لـــه خارج المملكـــة المتحدة وذلك 
تقديـــرًا لجهود المملكة في مجال التســـامح بين 

األديان، واســـتقبال عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة له في اجتماع 

وصفه بالمثمر.
ومـــن جهته، أشـــار الشـــيخ فـــواز بن محمـــد إلى 
أن البحريـــن كانـــت ومـــا زالـــت منبـــع للتســـامح 
وأنموذجـــا للتعايـــش علـــى مدى العصـــور، حيث 
تتجسد فيها التعددية، منوها بأن المملكة تعتبر 
أفضل نمـــوذج دولي وواقعي علـــى تأصيل قيم 
التســـامح والتعايش، حيث تدعم البحرين كافة 
الجهود التي تسعى لتعزيز التسامح بين األديان 
فـــي العالـــم أجمـــع، اســـتناًدا إلـــى رؤيـــة صاحب 

الجاللة الملك، ونهج جاللته وحرصه على نشـــر 
قيم التســـامح والتعايش بين مختلف الشـــعوب 

والتعاون البناء بين الدول.
كما تحـــدث في الحفل رجل األعمـــال البحريني 
بهـــارات جاشـــنمال، والـــذي حلـــت عائلتـــه علـــى 
البحريـــن منـــذ بدايـــة القرن الماضـــي، حيث ذكر 
عـــددا من مواقف األبوية لألمير الراحل الشـــيخ 
العائلـــة  ودور  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  عيســـى 
الحاكمـــة تجـــاه مختلف الجاليـــات واألديان في 
العبـــادة والتعليـــم وضمـــان حريـــة  توفيـــر دور 

ممارسة المعتقدات والطقوس الدينية.

سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تختفل بمناسبة اليوم العالمي للتسامح
رحمن تشتي يشيد بالدور الرائد للمملكة في حرية األديان

اســـتقبل رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي 
الجمهوريـــة  ســـفير  أمـــس  صبـــاح  بمكتبـــه 
ســـليم  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  التونســـية 
الغريانـــي، حيـــث اســـتعرض معـــه العالقات 
األخويـــة التاريخيـــة والتعـــاون بيـــن مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة تونس فـــي المجاالت 
الصحافية، مؤكدا المردي متابعة الصحافة 
فـــي  السياســـية  للتطـــورات  البحرينيـــة 
البلـــد الشـــقيق وحرصهـــا على نقلهـــا للقارئ 
البحرينـــي بالشـــكل الذي يعكس ما تشـــهده 

تونس من تقدم في مختلف المجاالت.
وخالل اللقاء، اســـتعرض الطرفان الشؤون 
الصحافـــة  بمســـتقبل  المتعلقـــة  اإلعالميـــة 
الورقية في البحرين، ومقارنة أدائها بمقابل 
مـــا تنشـــره منصـــات التواصـــل االجتماعي، 

وغيرها من المواضيع اإلعالمية.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الســـفير التونســـي لـــدى 
الهتمـــام  وتقديـــره  شـــكره  عـــن  المملكـــة 
جريـــدة “البالد” بنقل التطـــورات في تونس 
بحرفيـــة ومهنية تعكس خطها الرصين منذ 
انطالقتهـــا، متمنيا للعاملين فيها المزيد من 

التوفيق والنجاح.

المردي: الصحافة البحرينية حريصة 
على نقل التطورات في تونس

محرر الشؤون المحلية



وضع “مسار اللؤلؤ” بالمحرق وفوًدا من مختلف الدول والجنسيات أمام تاريخ بحريني عريق وتراث غني بثقافة البحرين وأصالتها، 
في جولة صباحية بالمســار الذي أبهر الزائرين بمبانيه التراثية والتاريخية في ناحية، وبمصائد لؤلؤه ومجمعاته اإلنســانية بعراقة 

مدينة المحرق ومكوناتها في ناحية أخرى، وبشواهد اقتصاد اللؤلؤ منذ فترة ما قبل التاريخ حتى أوائل القرن العشرين.

 وأمـــام حضور من جنســـيات مختلفة 
مـــن  وخبـــراء  العالـــم،  دول  مـــن 
المتحدثيـــن مـــن ثمـــان دول، انطلقت 
نوفمبـــر   14 الخميـــس  أمـــس  صبـــاح 
اللؤلـــؤ  منتـــدى  فعاليـــات  الجـــاري، 
للؤلـــؤ  البحريـــن  مـــن معهـــد  بتنظيـــم 
واألحجـــار الكريمة “دانات”، ويســـتمر 
حتى اليـــوم الجمعة 15 نوفمبر بمركز 
الشـــيخ إبراهيم بن محمـــد آل خليفة 
للثقافـــة والبحـــوث، وكانـــت اإلطاللة 
األولى للمدير التنفيذي لمعهد “دانات” 
نـــورة جمشـــير في المنتـــدى الذي يعد 
ليتـــم  العالـــم،  فـــي  نوعـــه  مـــن  األول 
اإلعـــالن عـــن تنظيـــم مؤتمـــر االتحاد 

رعايـــة  تحـــت  للمجوهـــرات  العالمـــي 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
فـــي الفترة من 18 وحتـــى 20 نوفمبر 
الجاري بفندق الفورسيزونز بالمنامة.

وحفلت الجلســـة االفتتاحيـــة بمنصة 
خطابيـــة تحدثـــت فيها جمشـــير وكل 
من الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئة محمد مبـــارك بن دينه، ورئيس 
االتحاد العالمـــي للمجوهرات غايتانو 
كافاليـــري الـــذي أثنـــى علـــى توطيـــد 
العالقـــات مـــع مملكـــة البحريـــن ذات 
التاريـــخ العريـــق فـــي صناعـــة اللؤلؤ، 
مشيًدا بالمراحل التي شهدها تصنيف 

الآللئ واألحجار الكريمة في البحرين 
وصواًل إلى إنشاء معهد دانات، وكانت 
المعلومـــة األبـــرز هي إعـــالن المنتدى 
عن إطـــالق خدمة “تشـــخيص اللؤلؤ” 
كأول خدمـــة من نوعها على مســـتوى 
العالم، وذلك من خالل طرح واعتماد 
معاييـــر عالميـــة فـــي مجـــال فحـــص 
وتشـــخيص اللؤلـــؤ كما هـــو الحال مع 

فحص األلماس.
 ويهـــدف هـــذا المنتـــدى إلـــى تعزيـــز 
ســـمعة البحريـــن بصفتها مركـــًزا رائًدا 
على المســـتوى اإلقليمي والدولي في 
مجـــال تجـــارة اللؤلـــؤ، وتقديم صورة 
كاملـــة عن اللؤلؤ الطبيعي وخصائصه 

علـــى  عـــالوة  المتفـــردة،  وامتيازاتـــه 
والجمهـــور  المتعامليـــن  ثقـــة  تعزيـــز 
أفضـــل  كأحـــد  “دانـــات”  معهـــد  فـــي 
المعاهـــد فـــي العالم بخدمـــات فحص 
اللؤلـــؤ، وقـــدم مالـــك ومشـــغل مركـــز 
الآللـــئ فـــي جمهوريـــة جـــزر “فيجي” 
جاســـتن هانتر، ورئيس شـــركة اللؤلؤ 

األميركي في مدينة “ناشفيل” بوالية 
تينيســـي جينـــا ال تنـــدرس، كخبيرين 
في مجـــال صناعـــة اللؤلـــؤ، وعرضت 
رئيـــس الشـــؤون المعمارية فـــي هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار نورة الســـايح 
تاريـــخ طريق اللؤلؤ، وتحدث الباحث 
واألكاديمي في علم األحياء البحرية 
وعلـــوم المحيطـــات محمـــد الرميـــدة 
عرًضـــا حـــول التحقيقـــات فـــي موارد 

محار اللؤلؤ في المياه البحرينية.
 ومن المقّرر أن تشـــمل جلسات اليوم 
الجمعة، جلســـة حواريـــة حول تجارة 
الخبـــراء:  مـــن  كل  بمشـــاركة  اللؤلـــؤ 
محمـــد المحمود مـــن البحريـــن، عدي 
باإلضافـــة  اإلمـــارات،  مـــن  الفـــردان 
إلـــى جلســـة للخبيرة كينيث ســـكارت 
جيمـــالب  لشـــركة  اإلداري  الشـــريف 
فـــي تايالند، وســـتناقش عبير العلوي 
التحديـــات  أبـــرز  دانـــات  معهـــد  مـــن 

البحرينـــي،  اللؤلـــؤ  يواجههـــا  التـــي 
ســـتورمان  نيكـــوالس  يناقـــش  فيمـــا 
تايالنـــد  فـــي  الهويـــة  تحديـــد  مديـــر 
المالحظـــات المختبريـــة حـــول اللؤلؤ 
البحريني، ويشـــرح األســـتاذ المشارك 
البيولوجيـــة  المحيطـــات  علـــم  فـــي 
بجامعة البحرين هاشـــم الســـيد محار 
اللؤلـــؤ البحرينـــي وطبيعتـــه، تعقبهـــا 
جلسة لكل من علي العطاوي وكينيت 
سكارت حول تصنيف اللؤلؤ الطبيعي 
مـــع الصـــدف، وســـتكون هناك جلســـة 
بمشـــاركة مديـــر البحـــوث فـــي معهـــد 
كرامبيـــالس  ســـتيفانوس  “دانـــات” 
ليتحدث حـــول تحديد أنـــواع اللؤلؤ، 
ويناقـــش تاجر اللؤلـــؤ البحريني علي 
البحريـــن،  فـــي  اللؤلـــؤ  تجـــارة  ســـفر 
وسيعرض مؤسس أكاديمية البرتغال 
روي دي كارفالهـــو آللـــئ أثرية وتحًفا 

لؤلؤية.

الجلسة االفتتاحية لمنتدى اللؤلؤ

المدير التنفيذي لمعهد دانات نورة جمشير

جانب من حضور الجلسة االفتتاحية للمنتدى

سمو رئيس الوزراء يرعى مؤتمر االتحاد العالمي للمجوهرات 18 الجاري
ــول الــعــالــم ــ ــا ح ــه ــوع إطــــاق خــدمــة “تــشــخــيــص الـــلـــؤلـــؤ” كــــأول خــدمــة مـــن ن
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سعيد محمد من المحرق

قــــســـــــــم االخــــــــــــراجسيـــدعلــــي المحـــافظــــة

نشــرت مجلة األمــن التابعة لوزارة الداخليــة إحصائيات مقارنــة لجرائم القتل 
والســرقة والمخدرات واالتجار باألشــخاص في مملكة البحرين خالل 3 سنوات 

الماضية.
وتتزامــن هــذه اإلحصائيات مع مرور 100 عام على تأســيس شــرطة البحرين، 
وتحقيــق المملكــة المرتبة الرابعة عالميا في مؤشــر األمن مــن بين 141 دولة 

حول العالم في تقرير التنافسية العالمي 2019.
ويأتي ذلك في وقت حققت فيه المملكة مركزاً متقدما في التعامل مع الجرائم 
المنظمــة وحيث حلــت في المركز الثالــث عالميا، فضال عــن تحقيقها المركز 

الخامس عالميا بجدارة خدمات الشرطة.

جرائم السرقة

* معدل الجريمة لكل 100 ألف شخص

جرائم القتل

جرائم المخدرات

2018

2018

2017

2017

2016

2016

4510

8

1200 1250
1619

4777

10

4393

12

287.26 *

0.50 *

320.60 *

0.67 *

309.36 *

0.84 *

103.12 *83.89 *84.50 *

201820172016

جرائم االتجار 
باألشخاص

6

0.38 *

2018

12

0.84 *

2016

12

0.80 *

2017

“جــرائـــم” 
في سجالت “شرطة البحرين”
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تفاهم بحريني روسي لتشجيع التبادل الثقافي
مـــي بنـــت محمـــد تشـــارك فـــي منتـــدى ســـانت بطرســـبورغ الدولـــي

شـــاركت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
فـــي منتـــدى ســـانت بطرســـبورغ الدولي 
الثقافـــي الثامن، يومي يعقد خالل الفترة 
مـــن  بتنظيـــم  الجـــاري  نوفمبـــر  و15   14
حكومة المدينة وبدعم من وزارة الثقافة 
فـــي االتحـــاد الروســـي ووزارة الخارجية 

الروسية.
ويعـــد منتدى ســـانت بطرســـبورغ الدولي 
نوعـــه علـــى  مـــن  ـــا فريـــًدا  ثقافيًّ محفـــالً 
مســـتوى العالـــم، حيث يجمـــع اآلالف من 
وكبـــار  العالميـــة  الثقافيـــة  الشـــخصيات 
المســـؤولين فـــي قطاعـــات الثقافيـــة من 
الـــدول المختلفـــة وغيرهـــم مـــن الفنانين 
والموســـيقيين  المســـارح  ونجـــوم 
واألكاديمييـــن، وذلـــك مـــن أجل مناقشـــة 
كافـــة المواضيـــع المتعلقـــة بالثقافية عبر 
فعاليات متنوعة من ندوات ومحاضرات 
موســـيقية  وأمســـيات  فنيـــة  ومعـــارض 

وعروض استعراضية. 
 ويوّفر منتدى ســـانت بطرسبورغ الدولي 
الثقافـــي أجـــواًء مالئمة لدعـــم المبادرات 
اإلقليميـــة  المســـتويات  علـــى  الثقافيـــة 
والدوليـــة وتطويـــر التعـــاون الدولـــي في 
مســـاحة  يوّفـــر  حيـــث  الثقافـــة  مجـــال 
مالئمة لتنفيذ المشـــاريع الثقافية وتوقيع 
االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم مـــا بيـــن 

مختلف المؤسســـات المحليـــة واإلقليمية 
والدولية، الخاصة والعامة.

 وعلـــى هامـــش مشـــاركتها فـــي المنتدى، 
وقّعت الشـــيخة مـــي بنت محمـــد مذكرة 
تفاهـــم مـــا بيـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار ووزارة الثقافيـــة الروســـية، التي 
مّثلها أثناء التوقيع وزير الثقافة الروسي 
فالديميـــر ميدينســـكي. وتأتـــي المذكـــرة 
وفًقـــا للتفاهمـــات التي تم االتفـــاق عليها 
ضمن مذكـــرة التفاهـــم التي تـــم توقيعها 
بين وزارتي الثقافة البحرينية والروسية 

عام 2008م.
محمـــد:  بنـــت  مـــي  الشـــيخة  وقالـــت   
“مســـتمرون بعملنا من أجـــل بناء عالقات 
ثقافيـــة متينـــة ما بيـــن البحريـــن والدول 
حـــول العالم، وعبر التعـــاون البّناء ما بين 

هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ووزارة 
توثيـــق  إلـــى  نســـعى  الروســـية  الثقافـــة 
بيـــن  التبـــادل الحضـــاري واإلنســـاني مـــا 
البلدين الصديقيـــن”، وأضافت: “الحضور 
فـــي المحافـــل العالميـــة كمنتـــدى ســـانت 
يســـاهم  للثقافـــة،  الدولـــي  بطرســـبورغ 
فـــي الترويـــج لصـــورة البحريـــن األجمـــل 
اإليجابـــي  األثـــر  تأصيـــل  علـــى  ويعمـــل 
للفعـــل الثقافـــي”. وقالت مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة روســـيا االتحاديـــة تتمّتعـــان 
بعالقـــات ثقافيـــة عميقـــة أثمـــرت خـــالل 
السنوات الماضية عن تبادل ثقافي كبير، 
فـــكان للثقافة الروســـية حضـــور المع في 
الحـــراك المحلي البحرينـــي، كما وانتقلت 
البحريـــن بعراقـــة تراثهـــا وتاريخهـــا إلـــى 
المؤسسات الثقافية والمتاحف الروسية.

تشـــجيع  علـــى  التفاهـــم  مذكـــرة  وتؤكـــد 
ودعم األنشـــطة الفنية الشعبية، العروض 
والراقصـــة  الموســـيقية  المســـرحية 
واالســـتعراضية والعـــروض الفرديـــة. كما 
وتنـــص علـــى التعـــاون مـــا بيـــن الطرفين 
في مجاالت الفنون البصرية والتشكيلية 
والســـينمائية، وذلك من خـــالل المعارض 
الفنية المتبادلة وزيارات الوفود المتبادلة 
وحرفييـــن  وتشـــكيليين  فنانيـــن  مـــن 

وغيرهم.
علـــى  تأكيـــًدا  المذكـــرة  تتضمـــن  كذلـــك   
التـــزام الطرفيـــن علـــى تشـــجيع التبـــادل 
الثقافـــي في مجـــال صناعة الســـينما عبر 
تنظيـــم فعاليات متبادلة فـــي كال البلدين 
فـــي هـــذا المجـــال، إضافـــة إلى تأســـيس 
اتصال مباشر ما بين مختلف المؤسسات 
الثقافية البحرينية والروسية كالمكتبات، 
المتاحف، المؤسســـات التعليمية والمراكز 
العلميـــة وغيرها من المنظمات المشـــاركة 
في الحفاظ على اآلثار والتراث الثقافي. 
 وفـــي مجال التبـــادل الثقافي كذلك، فإن 
األطـــراف الموقعة ســـتعمل على تشـــجيع 
تبـــادل الوفـــود المتخصصة فـــي مجاالت 
التشـــكيلي،  الفـــن  المســـرح،  الموســـيقى، 
السينما، الفنون الشعبية، المتاحف، اآلثار 
وغيرهـــا، إضافة إلـــى مســـاهمة الطرفين 
فـــي تعزيـــز التواصـــل والتعـــاون مـــا بيـــن 

االتحادات الثقافية والمنظمات األهلية.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الرفاع - قوة دفاع البحرين

ترأس رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب بن صقـــر النعيمي اجتمـــاع لجنة 
الدفـــاع واألمـــن الوطنـــي صبـــاح أمس، 

بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
وجـــرى خـــالل االجتمـــاع بحث الســـبل 
مـــن  الـــذي  التعـــاون  بتطويـــر  الكفيلـــة 
بيـــن األجهـــزة  التنســـيق  شـــأنه تقويـــة 
العســـكرية واألمنيـــة بالمملكـــة وتعزيـــز 
القدرات العسكرية المشتركة بما يسهم 
فـــي ترســـيخ دعائـــم األمن واالســـتقرار 

والحفـــاظ علـــى مكتســـبات ومقـــدرات 
الوطـــن لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح الوطن 

والمواطنين.
حضر االجتماع رئيس األمن العام اللواء 
طـــارق الحســـن، ومديـــر أركان الحرس 
الوطني اللواء الركن الشيخ عبد العزيز 
بـــن ســـعود آل خليفـــة، ومســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان للعمليـــات اللـــواء الركـــن 
غانـــم إبراهيم الفضالة، وعـــدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

رئيـس األركــان يبحـث التنسيـق 
بيــن األجهـزة العسكريـة واألمنيـة

وكيل الخارجية: استئصال جذور اإلرهاب أولوية
أرحـــب آفـــاق  إلـــى  واشـــنطن  مـــع  الوثيقـــة  بالعالقـــات  المضـــي 

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، مـــع  نائب 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة األمريكي 
لشؤون دول الخليج العربي تيموثي 
ليندركينـــج، بمقـــر وزارة الخارجيـــة 
األمريكيـــة، وذلك على هامش زيارة 
لواشـــنطن  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
للمشـــاركة فـــي اجتمـــاع “التحالـــف 

االستراتيجي للشرق األوسط”.
وخـــالل االجتمـــاع، أشـــاد الجانبـــان 
الوثيقـــة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  والمتميـــزة، 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األمريكية. كما جرى مناقشـــة ســـبل 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي، إلى جانب 
مناقشـــة تطـــورات األوضـــاع علـــى 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد 
التعـــاون  عالقـــات  أن  خليفـــة،  آل 
علـــى  القائمـــة  الوثيقـــة  والصداقـــة 
التحالف االستراتيجي بين البلدين، 
وتنوًعـــا  مضطـــرًدا،  تقدًمـــا  تشـــهد 
واســـًعا، كمـــا تعكس تاريخـــا طويال 
من التنســـيق المشـــترك والمســـاعي 
المتواصلة، للمضي بها آلفاق أرحب 

على كافة المستويات.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  ورحـــب 
للشـــؤون الدوليـــة، بمـــا تمخض عن 
االســـتراتيجي  “التحالـــف  اجتمـــاع 
للشـــرق األوســـط” من توافـــق حول 

تعزيز التعـــاون الجماعي، معربا عن 
تفاؤلـــه بـــأن هـــذا التحالف، ســـيعزز 
آليات التشـــاور والتحـــرك اإلقليمي، 
وسيســـهم في أمـــن وازدهار منطقة 

الشرق األوسط.
بـــن  عبدالّلـــه  االشـــيخ  واســـتعرض 
أحمـــد أبـــرز التحديات التـــي تواجه 
منطقـــة الشـــرق األوســـط خصوصـــا 
الخليـــج العربي، موضحـــا أن مملكة 
البحرين لديها أجنـــدة عمل للقضايا 
والموضوعـــات الجديـــرة باالهتمـــام 
علـــى  البنـــاء  وأهميـــة  والمتابعـــة، 
إلـــى  للتوصـــل  المتاحـــة  الفـــرص 
حلول مســـتدامة للمشكالت القائمة، 
ومواجهة مصادر التهديد المختلفة، 
معتبـــرا أن التحالف االســـتراتيجي، 
ينبغي أن يوائم بين األمن والتنمية، 

وأن يكـــرس جهـــوده إليجـــاد بيئـــة 
سلمية مزدهرة لتعظيم المنافع.

وأفـــاد بـــأن مملكـــة البحريـــن تولـــي 
أولويـــة  اإلرهـــاب،  خطـــر  مواجهـــة 
متقدمـــة من خالل مقاربات شـــاملة 
الســـتئصال جذور هذه اآلفة، داعيًا 
إلى تضافـــر الجهود الدولية لمعاقبة 
يدعـــم  مـــن  وكل  اإلرهـــاب،  رعـــاة 
اآلمنـــة  المـــالذات  ويقـــدم  ويمـــول 

للجماعـــات اإلرهابيـــة، ويهدد األمن 
والسلم الدوليين.

وبيـــن أن مملكـــة البحريـــن، بقيـــادة 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، نجحت 
في تقديم النموذج األمثل، لإلصالح 
وســـيادة  والتســـامح  والتنميـــة 
المبـــادرات  إلـــى  منوًهـــا  القانـــون. 
الملكية الســـامية والرائدة، في دعم 
التعايش الديني، ونشـــر السالم بين 

مختلف شعوب العالم.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
المكانـــة  إلـــى  الدوليـــة،  للشـــؤون 
المتقدمة والنتائج المشـــهودة، التي 
تحققهـــا مملكة البحريـــن في تقارير 
فـــي  األمريكيـــة،  الخارجيـــة  وزارة 
مجاالت الحريات الدينية والتسامح 
ومكافحة اإلرهاب، ومواصلة تبوئها 
تصنيـــف الفئـــة األولى ضمـــن الدول 
األكثـــر نجاحًا في مكافحـــة االتجار 

باألشخاص.
تيموثـــي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
ليندركينج عن اعتزازه وتقديره، لما 
وصلـــت إليه عالقـــات الصداقة بين 
البلديـــن من تطور ونمـــاء على كافة 
األصعـــدة، مثمًنـــا الجهـــود الدؤوبـــة 
والخطـــوات الرائـــدة التـــي تتخذها 
مملكـــة البحرين من أجل اســـتتباب 
المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 
ومكافحة اإلرهـــاب، متمنيًا للمملكة 

المزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

ـــا “األعلـــى للمـــرأة” و”اليونيـــدو” ينظمـــان برنامًجـــا تدريبيًّ
نّظــم المجلــس األعلــى للمــرأة، بالتعــاون مــع برنامــج ترويــج االســتثمار 
ــا حول “التوازن بين الجنســين  والتكنولوجيــا بالـ)يونيــدو( برنامًجــا تدريبيًّ

والتنمية الصناعية”، أقيم بمقر المجلس على مدى 5 أيام.

 وحضـــر هـــذا البرنامـــج التدريبـــي عـــدد 
مـــن وزارات وهيئـــات  المشـــاركين  مـــن 
والخـــاص  العـــام  القطـــاع  ومؤسســـات 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، إضافـــة 
إلى عدد من ممثلي منظمات دولية ذات 
عالقة بـ”اليونيدو” في الشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا.
 ورّكـــز البرنامـــج التدريبي علـــى تعريف 
المشـــاركين بكيفيـــة تعزيز التـــوازن بين 
ذلـــك اإليجابـــي علـــى  الجنســـين، وأثـــر 
أشـــكالها،  بمختلـــف  الصناعيـــة  التنميـــة 
إضافـــة إلـــى تقديـــم شـــرح حـــول األطر 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  للتـــوازن  الدوليـــة 

منظومة األمـــم المتحـــدة، والعالقة بين 
التوازن بين الجنسين من جهة والتنمية 

المستدامة من جهة أخرى.
للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  وقدمـــت   
األعلـــى للمـــرأة ضمـــن البرنامـــج عرًضـــا 
تضمن تعريـــف بالمجلس األعلـــى للمرأة 
والجهـــود الوطنيـــة لدعـــم تقـــدم المـــرأة 
الجنســـين،  بيـــن  والتـــوازن  البحرينيـــة 
اختصاصـــات  اســـتعراض  تـــم  حيـــث 
الوطنيـــة  الخطـــة  المجلـــس وتوجهـــات 
والنمـــوذج  البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض 
الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين وأهم 
البرامج والمشاريع والجوائز والمبادرات 

التي اعتمادها المجلس لدعم وتشـــجيع 
مختلـــف الجهـــات والمؤسســـات لتبنـــي 
الفـــرص  تكافـــؤ  ومنهجيـــات  سياســـات 
والجهـــود  الجنســـين،  بيـــن  والتـــوازن 
النصـــوص  لتطبيـــق  الداعمـــة  الوطنيـــة 
الدســـتورية التـــي كفلـــت التوفيـــق بيـــن 
واجبـــات المرأة نحو األســـرة وعملها في 
المجتمع إلى واقع ملموس وساهمت في 
إبـــراز حضور المرأة علـــى كافة األصعدة 
وتعزيـــز مشـــاركتها فـــي برامـــج التنمية 
الوطنيـــة.  كما اســـتعرض القائمون على 

البرنامـــج التدريبـــي من خـــالل عدد من 
والتماريـــن  والمناقشـــات  المحاضـــرات 
ثنائيـــة  العالقـــة  مـــن  جوانـــب مختلفـــة 
االتجاه بيـــن التنمية الصناعية والتوازن 
بين الجنسين، وجرى تدريب المشاركين 
على تصميم السياسات والبرامج لتعزيز 

الحضور االقتصادي للمرأة اســـتناًدا إلى 
أفضل الممارســـات واألمثلة المطبقة في 

مملكة البحرين على وجه الخصوص.
 وحاضـــر فـــي هـــذا البرنامـــج التدريبـــي 
بشـــكل أساســـي مديـــرة مركـــز “روتجرز 
ألبحاث النساء والعمل” يانا رودجيرس، 

ومديرة األبحـــاث في المركز إلين زندل، 
اليونيـــدو  مكتـــب  رئيـــس  جانـــب  إلـــى 
لترويـــج االســـتثمار والتكنولوجيـــا فـــي 
البحريـــن هاشـــم حســـين؛ واختصاصية 
المساواة بين الجنسين ودعم المرأة في 

مكتب اليونيدو موجي دولون.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ا المجلس األعلى للمرأة واليونيدو ينظمان برنامًجا تدريبيًّ

حول التوازن بين 
الجنسين والتنمية 

الصناعية

الفرد والمجتمع بين إرهاب الجماعات والتيارات )2-3(
Û  تكمــن مخاطــر “ســيطرة فكر الجماعة” في كونها قــادرة على إخضاع

األتبــاع بــال حــول منهــم والقــوة، اللهم إال مــن امتلك الشــجاعة وعاد 
إلــى رشــده لينســلخ عنهــا، وفي هــذا الصدد، قــرأت كما قــرأ الكثيرين 
ما كتبه األســتاذ عبدالنبي الشــعلة في صحيفة “البالد” يوم األحد 16 
يونيو 2019 تحت عنوان :”سفير لإلمام المهدي المنتظر في البحرين 
ومهدي في الســودان وآخر في الســعودية”، كيف أن لهذه الجماعات 
نشأة وتنظيم وخطة عمل وآلية بل ولها منظروها ومروجو أفكارها.

Û  ،ومن بين ما كتبه الشــعلة في مقاله القيم والمثير والبالغ الحساســية
عمــا وجــده عــن “جماعــة الســفارة”، التــي “تشــكلت فــي البحرين منذ 
بدايــة العقــد الثامــن من القــرن الماضي في حوالي العــام 1980م من 
عدد من األفراد من بينهم رجال دين شبان مبتدئين يقودهم شخص 
فقيــر فــي تحصيلــه الدينــي أو العلمــي ومتواضع في قدرتــه الفكرية 
والثقافيــة، لكنــه أســبغ علــى نفســه لقــب “بــاب المولــى”، وقــال إن لــه 
اتصــاال مباشــرا باإلمام المهدي المنتظــر، وإن اإلمام يزوره ويخاطبه، 
وقــد أبــدى لــه اإلمــام اســتياءه وتذمــره للوضــع المــزري والمتــردي 
الــذي وصــل إليــه حــال المســلمين، وعينه مندوًبــا عنه أو “ســفيًرا” له، 
وكلفــه باالضطــالع بمهمة “تجديد” الدين وإصالح شــؤون المســلمين 
وإعادتهــم إلــى جــادة الصــواب؛ تمهيــًدا للخــروج المهــدوي المحتوم، 
وهــذا الســفير ســار فــي دعوتــه بالســر والخفاء بدايــًة، ثم مــن داخل 
الســجن الذي ُأودع فيه ألســباب سياســية ثم من خارجه، ونجح في 
اســتقطاب أعــداد متزايــدة مــن األتبــاع والمريديــن، كمــا أنــه ركز في 
دعوتــه علــى اســتقطاب النســاء، خصوصــا الثريــات منهــن، وكان من 
بينهــن، كمــا قيل لــي وقتها، فتاة بحرينية شــابة وهبت كامل حصتها 
ومــا ورثتــه من تركة والدها الثري جًدا إلى صندوق أو جيب الســفير 

كمساهمة منها لنشر دعوته”. )انتهى االقتباس(.
Û  هــذا االقتبــاس يقودنــي كمــا يقــود الكثيرين منــا للتفكير فــي أهداف

هذا النوع من الجماعات، وهنا يمكن أن نستمع إلى الكثير من اآلراء 
حينمــا نتحــدث مــع العارفين والباحثين في شــؤون هــذه الجماعات، 
ولقــد وقــع بعــض النــاس في جحيــم تبعيــة الجماعات حتى خســروا 
علــى  الجماعــات  تلــك  إلــى  المنتميــن  وبعــض  الطبيعيــة،  حياتهــم 
اختالفهــا، هربــوا ربمــا إلــى خــارج دولهم وألفــوا كتًبا حــول تجربتهم 
ومســيرتهم وســردوا الكثيــر مــن القصــص والوقائــع التــي ينــدى لهــا 
الجبيــن مــن شــدتها! بعض يصــل إلى تخصيص بعــض المنازل ألتباع 
الجماعة لمعاقبة أو لســجن من يعترض أو )من تعترض(، ونقصد هنا 
أتباعهم من الرجال والنســاء، بل وفي بعض األحيان يصل األمر إلى 
إشــعال الفتنة في المجتمع ومنها زرع العداوة والبغضاء بين شــرائح 
المجتمــع وبيــن األديــان والمذاهــب والتحريــض حتــى علــى الدولــة 
بغية التأثير على اســتقرارها وعلى نســيجها الوطني وسالمة جبهتها 
الداخليــة، واألكثــر من ذلك، أن األمــر يصل برؤوس منهم إلى تفتيت 
العالقــات األســرية وإحــداث حالة من الصدام حتــى بين األخ وأخيه 

وبين األزواج بعضهم البعض.)يتبع(.

عادل المرزوق

البحرين نجحت 
بتقديم النموذج 

األمثل عن 
التنمية والتسامح
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

انطلقـــت مؤخرًا بمعهـــد البحرين 
للتدريـــب، سلســـلة مـــن الـــورش 
المتخصصـــة فـــي مجـــال الفنون 
والتصميـــم الجرافيكـــي، ينظمها 
نادي الفنون التابع لقســـم الفنون 
والتصميـــم كل يوم أربعاء ضمن 
األنشـــطة الالصفية التي تشـــجع 
إدارة المعهـــد مختلـــف األقســـام 

التدريبية على تنظيمها.
متدربـــي  الـــورش  وتســـتهدف 
التدريبيـــة،  األقســـام  جميـــع 
الراغبيـــن فـــي تطويـــر معارفهم 
ومهاراتهـــم في مختلف مجاالت 

التصميـــم الجرافيكـــي، من بينها 
ورشـــة تصميم لوحات التصميم 
الداخلي، وورشـــة الرســـم ثالثي 
األبعاد باســـتخدام القلم، وورشة 
رسم الشخصيات الكاريكاتورية، 

وورشة الطباعة ثالثية األبعاد.
ومـــن المقـــرر أن تناقـــش الورش 
موضوعات تصميم الشعار، عمل 
الطيـــن،  باســـتخدام  التصاميـــم 
عمـــل النمـــاذج الورقيـــة ثالثيـــة 
المـــواد  تدويـــر  إعـــادة  األبعـــاد، 
علـــى لوحـــة الكانفـــاس، التلوين 

باستخدام الفوتوشوب.

ورش تصميم جرافيكي في “البحرين للتدريب”

بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية

“التعليم العالي” يطلق مسابقة البحث العلمي
عقدت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي اجتماًعا مع ممثلين عن جميع 
مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، بحضور ممثلين عن المجلس 
الثقافــي البريطانــي، بمناســبة إطــاق المســابقة الوطنيــة األولــى ألفضــل 
نتــاج بحثــي على مســتوى طلبة المرحلة الجامعية األولــى، والتي أطلقتها 

األمانة العامة مؤخًرا بالتعاون مع المجلس.

وتم تعريف مؤسســـات التعليم العالي 
بأهداف المســـابقة، وفئاتها المختلفة، 
ومعاييـــر تقييـــم البحـــوث المشـــاركة، 
والجـــدول الزمني للمراحـــل المختلفة 

للتنفيذ.
وقـــال األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
هـــذه  إن  الشـــويخ  عبدالغنـــي  العالـــي 
مشـــاريع  ضمـــن  تنـــدرج  المســـابقة 
ممثلـــًة  العامـــة  األمانـــة  ومبـــادرات 
بـــإدارة البحث العلمـــي، بهدف تحقيق 
اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 
الهـــدف  وتحديـــدًا  2024-2014م، 

الثاني الذي ينص على “تعزيز القدرات 
البحثيـــة الجامعيـــة”، والهـــدف الرابـــع 
والـــذي ينـــص علـــى “تحســـين الوعـــي 
العلمـــي  البحـــث  ثقافـــة  العـــام ونشـــر 

واالبتكار”.
البحـــث  إدارة  مديـــرة  واســـتعرضت 
المراحـــل  المراغـــي  فرزانـــة  العلمـــي 
المختلفـــة لعقـــد هذه المســـابقة، حيث 
بـــدأت المرحلـــة األولـــى بتنفيـــذ ورش 
عمـــل تدريبية حـــول مهـــارات البحث 
وطالبـــة  طالـــب   300 لعـــدد  العلمـــي 
البكالوريـــوس بمختلـــف  مـــن مرحلـــة 

مؤسســـات التعليـــم العالـــي بالمملكـــة 
مـــن  أكاديمييـــن  مدربيـــن  يـــد  علـــى 

المملكة المتحدة.
الثانيـــة  المرحلـــة  فـــي  أنـــه  وذكـــرت 
يقـــوم هـــؤالء الطلبـــة خـــالل الفصـــل 
الدراســـي األول مـــن العـــام الدراســـي 
مـــع  بحوثهـــم  بإعـــداد  2019/2020م 
المشـــرفين المعنيين، مع تقديم الدعم 
عـــن بعد مـــن قبـــل مدربـــي الطلبة من 
تمهيـــدًا  وذلـــك  المتحـــدة،  المملكـــة 

العالـــي  التعليـــم  لترشـــيح مؤسســـات 
أفضل البحوث للمشاركة بها المسابقة 

الوطنية.
وأوضحت المراغي أن هذه المســـابقة 
تنقســـم إلى ثالث فئات، فئة العروض 
التقديميـــة، وفئة الملصقـــات الورقية، 

وفئة كتابة الملخصات.
وبينـــت أن المرحلة الثالثة فستشـــمل 
عقد محاضرة حول “أخالقيات البحث 
العلمـــي”، علـــى مـــدار 3 أيـــام بحضـــور 
المســـابقة،  فـــي  المشـــاركين  الطلبـــة 
وبعدها يقـــوم الطلبة المشـــاركون في 

المسابقة بعرض إنتاجهم البحثي أمام 
لجنة التحكيم، وســـيتم إعالن النتائج 
الثـــالث  بالمراكـــز  الفائزيـــن  وتكريـــم 
األولى لكل فئة على مســـتوى المملكة 
في حفل خاص بذلك في اليوم التالي 

أليام المحاضرة.

جانب من االجتماع

للمرحلة األولى 
الجامعية وبالتعاون 

مع المجلس 
الثقافي البريطاني

عسيري يكرم “^” لتغطيتها المتميزة للفعاليات

أشـــاد القائم باألعمال في ســـفارة المملكة 
العربيـــة الســـعودية لـــدى مملكـــة البحرين 
االعـــالم  وســـائل  بـــدور  عســـيري  ظافـــر 
البحرينيـــة فـــي تغطيـــة كافـــة الفعاليـــات 
المنامـــة،  فـــي  نظمـــت  التـــي  الســـعودية 
التـــي  الدبلوماســـية  النشـــاطات  وعكـــس 
تقـــوم بهـــا الســـفارة، والتـــي شـــكلت رافدا 
مهمـــا فـــي توطيـــد األواصـــر األخوية بين 
المملكتين الشـــقيقتين وتفعيـــل التواصل 

االيجابي على أعلى المستويات. 
جـــاء ذلـــك خـــالل حفـــل االســـتقبال الذي 
نظمته ســـفارة خادم الحرمين الشـــريفين 
المنطقـــة  فـــي  الســـفارة  ديوانيـــة  فـــي 
الدبلوماســـية مســـاء أمس األول بحضور 
تـــم  والـــذي  البعثـــة  وأعضـــاء  عســـيري 
خاللـــه تكريـــم الصحافييـــن واإلعالميين 
المشـــاركين فـــي تغطيـــة فعاليـــات اليـــوم 
الســـفارة  وفعاليـــات  الســـعودي  الوطنـــي 

بشكل عام.
وأعلن عســـيري خالل الحفـــل عن وصول 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلطان 
بـــن أحمـــد بن عبدالعزيز آل ســـعود ســـفير 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين لـــدى مملكـــة 
البحريـــن إلـــى مملكة البحرين مســـاء يوم 
األربعـــاء الماضـــي ومـــن المقرر أن يباشـــر 
عملـــه بعد تقديـــم أوراق اعتمـــاده، لينقلنا 
لمرحلـــة جديـــدة ومزدهـــرة أن شـــاء هللا 
مـــن العالقات مـــا بين البلدين الشـــقيقين، 

متمنيـــا أن تكـــون الســـنة القادمـــة حافلـــة 
باإلنجازات بوصول سموه.

تكريم “البالد” 

قـــام القائـــم باألعمـــال فـــي ســـفارة خـــادم 
عســـيري  ظافـــر  الشـــريفين  الحرميـــن 
بتكريم صحيفة “البالد”، مشـــيدا بالجهود 
الصحيفـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  اإلعالميـــة 
فـــي متابعـــة وتغطيـــة فعاليـــات الســـفارة 

السعودية.

عسيري متحدثا للصحافيين تكريم “البالد”

االبتكار يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
فريـق بحثــي مــن “جامعــة الخليــج” يشــارك بمؤتمــر عالمـي بأكسفــورد

شـــارك فريـــق بحثـــي مـــن قســـم االبتـــكار 
العليـــا  الدراســـات  التقنيـــة بكليـــة  وإدارة 
المؤتمـــر  فـــي  العربـــي  الخليـــج  بجامعـــة 
الدولـــي للبحـــث التطبيقـــي الثامـــن عشـــر 

حول إدارة األعمال.
وعـــرض األســـتاذ الدكتـــور رســـتم مملوك 
خـــالل المؤتمـــر العالمـــي الـــذي عقـــد فـــي 
جامعـــة اكســـفورد فـــي بريطانيـــا، نتائـــج 
البحـــث الـــذي حمـــل عنـــوان “تكنولوجيـــا 

االبتكار في مجال إدارة االعمال”.
وبيـــن أن المؤسســـات تحتـــاج إلـــى دمـــج 
االبتـــكار التكنولوجـــي فـــي إدارة أعمالهـــا 
لتعزيز النمـــو االقتصادي لديهـــا، وتحقيق 
اإليـــرادات العالية، لتبلغ المســـتوى العالي 
مـــن التعلم من خـــالل االتصـــاالت الفعالة، 

وإدارة نموذج األعمال المربح.
وأوضح أن االبتكارات التكنولوجية تؤدي 

غالبًا إلى نمـــو االقتصاديات الصناعية، إذ 
تلعب دورًا حاســـمًا فـــي إدارة األعمال في 
المؤسسات. ولفت إلى أن تجميع الدوافع 
المختلفة ابتـــداء من البحـــث، تكنولوجيا 
البحـــث، مـــرورًا بالتطويـــر وإدارة الموارد 
البشـــرية تـــؤدي إلى االبتكار بشـــكل فعال 
داخـــل الشـــركات والمؤسســـات مما يدعم 

قدرتها على إنتاج االبتكار.
وذكر أن المؤسســـات التـــي تتبنى االبتكار 

القائـــم على العلـــوم والتكنولوجيا والتعلم 
بالممارســـة، والتفاعـــل هـــي أكثـــر عرضـــة 

لالستمرار في االبتكار.
وأضـــاف: “االبتـــكار التكنولوجـــي قد طور 
مفاهيـــم جديـــدة تتعلـــق بعناصـــر التنمية 
والتجـــارب  واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة 
الواقعيـــة تؤكـــد أن االبتـــكار يســـاعد فـــي 
تحقيـــق نمـــو اقتصـــادي مســـتدام، ويعزز 
من أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ويخلق 

فرص عمل جديدة، ويســـاهم في تحسين 
علـــى مســـتوى  األعمـــال  إدارة  سياســـات 
التعـــاون المشـــترك لدول مجلـــس التعاون 

الخليجي”.
مـــن  مجموعـــة  البحـــث  عـــرض  وحضـــر 
وشـــرق  العربيـــة  الـــدول  مـــن  الباحثتيـــن 
أســـيا وأوروبـــا وأميـــركا، وعدد مـــن طلبة 
توصيـــات  وقدمـــوا  العليـــا،  الدراســـات 

لتطبيق هذه المنهجية عالميًا.

جانب من مشاركة الفريق البحثي في المؤتمر

المنامة - جامعة الخليج العربي

خولـــة  مدرســـة  طالبـــات  شـــاركت 
الفعاليـــة  فـــي  للبنـــات  الثانويـــة 
العالميـــة المرتبطة بالتعليم الرقمي 
 ،”Global Learning Connection“
التي تنظمها شـــركة مايكروسوفت 
كل عـــام، بمشـــاركة نصـــف مليـــون 

طالب من أكثر من 110 دول.
بالتواصـــل  الطالبـــات  وقامـــت 
المديـــر  مـــع  االفتراضـــي  الرقمـــي 

مايكروســـوفت  لشـــركة  العـــام 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط تشـــارلز 
اســـتخدام  طريـــق  عـــن  نحـــاس، 
 ،Teams خاصية االتصال ببرنامج
حيـــث قمـــن بالتعريـــف بإنجـــازات 
المدرســـة، ومشـــاريع الطالبات في 
مجال التمكين الرقمي في التعليم 
ومستجدات التكنولوجيا الحديثة، 

والبوابة التعليمية.

طالبات خولة الثانوية يتواصلن 
افتراضيًا مع “مايكروسوفت”

“التربية” تحيل ثانوية للبنات للتحقيق اإلداري

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم عـــن إحالتهـــا إدارة إحـــدى مـــدارس البنـــات إلـــى 
التحقيـــق اإلداري، إلصدارهـــا تعميمـــا بوقف خـــروج المعلمات من الدوام المدرســـي 
خالل ســـاعات الرعاية المحـــددة لهن وفق النظام، وذلـــك دون الرجوع إلى الجهات 
المختصة بالوزارة. وكانت “البالد” قد نشـــرت خبرا لتعميم صادر عن إدارة مدرســـة 
المحـــرق الثانويـــة للبنـــات بشـــأن ســـاعات الرعاية خالل فتـــرة امتحانـــات منتصف 

الفصل الدراسي األول للعام 2019-2020. 
ووجهـــت إدارة المدرســـة في التعميم لتوقف ســـاعات الرعاية فـــي فترة امتحانات 
منتصـــف الفصـــل الدراســـي األول، على أن يتـــم تعويضهن عن ســـاعات الرعاية بعد 

امتحانات المنتصف.
يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه امتحانات منتصف الفصل الدراسي األول للمرحلة 

الثانوية في 12 من شهر نوفمبر الجاري للعام الدراسي 2019-2020. 
وتضم المدرســـة التي تســـتوعب نحو ١١٠٠ طالبة، وفقا لتقرير هيئة جودة التعليم 

والتدريب ١٢٤ معلمة و٤٠ إدارية وفنية.

المحرر المحلي

تعميم اإلدارة الذي نشرته “البالد”



من المقرر أن يتمسك أعضاء مجلس 
الشـــورى بعـــدم الموافقـــة مـــن حيث 
المبـــدأ على مشـــروع قانـــون بإضافة 
بنـــد جديد للفقرة )ب( من المادة )24( 
مـــن القانـــون رقـــم )19( لســـنة 2006 
بشـــأن تنظيـــم ســـوق العمـــل، والـــذي 
الشـــهادة  تقديـــم  باشـــتراط  يقضـــي 
للعامل األجنبي صادرة عن السلطات 
المختصة فـــي بلده، ومصـــدق عليها 
مـــن ســـفارة مملكـــة البحريـــن، تثبت 

عدم صدور أحكام جنائية ضده.
وأردفـــت لجنة الخدمات بـــأن الغاية 
المرجـــو تحقيقها من خالل مشـــروع 
أمـــن  علـــى  الحفـــاظ  هـــي  القانـــون 
المجتمع وسالمته والحد من الجرائم 
التي تقع من العمالة األجنبية المقيمة 
بالفعـــل  متحققـــة  البحريـــن  بمملكـــة 
من خـــالل قانـــون األجانـــب )الهجرة 
واإلقامة( لســـنة 1965 بحسب المادة 
)18( منـــه. وكذلـــك القـــرار رقـــم )76( 
لســـنة 2008 بشـــأن تنظيـــم تصاريح 
عمـــل األجانـــب مـــن غيـــر فئـــة خـــدم 
المنـــازل، والـــذي نص في البنـــد )12( 
منـــه علـــى أال يكون قد ســـبق ترحيل 
العامل األجنبي أو إبعاده من المملكة 
مخالفتـــه  بســـبب  جنائيـــة  ألســـباب 
ألحـــكام قانـــون تنظيم ســـوق العمل 
أو القـــرارات الصادرة تنفيًذا له كأحد 
شـــروط منح صاحب العمل لتصريح 

العمل باستخدام عامل أجنبي.
وبينـــت بأن مشـــروع القانـــون اآلنف 
الذكر ليـــس محله القانـــون رقم )19( 
ســـوق  تنظيـــم  بشـــأن   2006 لســـنة 
العمـــل، وإنمـــا محلـــه قوانيـــن أخـــرى 
كقانـــون  األمنـــي،  بالشـــأن  تتعلـــق 

)الهجـــرة واإلقامـــة( لســـنة  األجانـــب 
1965، وبالتالـــي يفتـــرض أال يكـــون 
التعديـــل علـــى قانـــون تنظيم ســـوق 

العمل.
وأردفت لجنـــة الخدمات أن التعديل 
المقتـــرح ســـيثير بعـــض الصعوبـــات 
العمليـــة فـــي التطبيق ويعيـــق أعمال 
المســـتثمرين، وذلك أن عدد سفارات 
مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها 
التـــي  الـــدول  يغطـــي  ال  الجغرافـــي 
تشـــكل جملـــة العمالـــة الوافـــدة إلـــى 
المملكـــة، وهو ما ســـيزيد من األعباء 
يتكبدهـــا  التـــي  لالســـتقدام  الماليـــة 
صاحـــب العمـــل فـــي حال ُبعـــد مكان 

إقامة العامل عن مكان وجود سفارة 
مملكـــة البحريـــن أو قنصليتهـــا فـــي 

موطنه.
إضافة إلـــى أن مملكة البحرين لديها 
)22( ســـفارة فقـــط مـــن أصـــل )194( 
دولة، وإن العديد من الدول ال توجد 
ســـفارات للمملكة  فيهـــا، كبنغالديش 
والفلبيـــن، والتي تعـــد من أهم الدول 
في اســـتقدام العمالة األجنبية، األمر 
الـــذي يـــؤدي إلـــى اســـتحالة حصول 
العامل األجنبي على تصديق السفارة 
على شهادة حســـن السيرة والسلوك، 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، وعلـــى فـــرض 
قيـــام الســـفارة بالتصديـــق على هذه 

الشهادة، فإن الســـفارة ال تتحقق من 
صحة مضمون الشـــهادة، وال تتحمل 
مســـؤوليتها، ذلك أن السفارة تصادق 
على صحـــة توقيـــع وزارة الخارجية 

للدولة التي صدرت عنها الشهادة.
فضـــالً عن ذلك، فإن الســـفارات عادة 
ما يكـــون مقرها في عاصمـــة الدولة، 
وإن العمالـــة األجنبيـــة قـــد تكون من 
مـــدن بعيدة جـــًدا عن العاصمـــة، كما 
هـــو الحـــال بالنســـبة للعمالـــة الهندية 
التـــي تعمل فـــي البحريـــن، فمعظمها 
مـــن مدينة كيـــرال التي تبعد مســـافة 

كبيرة عن العاصمة نيودلهي.
وأوضحـــت اللجنـــة إن فـــرض تقديم 

شـــهادة حسن الســـيرة والسلوك على 
األجانب العاملين في مملكة البحرين 
باتخـــاذ  األخـــرى  الـــدول  ســـيدفع 
إجـــراء مماثـــل بالنســـبة للبحرينيين، 
خصوصا الطلبة الذين يدرســـون في 
خـــارج البحريـــن، ممـــا يجعـــل نتائـــج 
هذا المشـــروع ســـلبية على المواطن 

البحريني.
ونوهت بأن مشـــروع القانون يوجب 
على العامـــل األجنبي تقديم شـــهادة 
حســـن الســـيرة والســـلوك، ولم يعالج 
حالة أفراد عائلة هذا العامل )زوجته 
وأوالده(، إذ إن الجرائم قد ال ترتكب 
من العامل نفســـه، بل مـــن أحد أفراد 

عائلتـــه، كمـــا أن مشـــروع القانـــون لم 
يعالج حاالت األجانب الذي يدخلون 
إلـــى مملكـــة البحرين بتأشـــيرة زيارة 
لمـــدة قـــد تصـــل إلـــى ثالثة أشـــهر أو 
أكثر، حيث قد يرتكب أي من حاملي 
مخالفـــة  ألفعـــال  التأشـــيرات  هـــذه 

للقانون.
واختتمت مرئياتها إلى أن التشريعات 
الســـائدة منحـــت الجهـــات القضائيـــة 
والسلطات اإلدارية المختصة سلطة 
إبعـــاد األجنبـــي الـــذي يرتكـــب أفعاال 
جنائية بعد تنفيـــذ العقوبة الجنائية، 
وبالتالي ليس هناك حاجة أو ضرورة 

لهذا التعديل.

“الشورى” يرفض تطبيق شهادة “حسن سيرة والسلوك” على األجنبي
ــبــحــريــنــي بــمــثــلــه فـــي الــخــارج ــب ال ــال ــط ــي ــوق الــمــســتــثــمــريــن وس ــع ــي ــراء س ــ ــ اإلج
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مروة خميس

متحدثون: الرؤى المستنيرة لجاللة الملك نبراس للتعايش والسالم
برعاية من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، أقامت األمانة 
العامــة بالمجلــس امــس الخميس ندوة “البحرين تســامح وتعايش”، وذلك 

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.

النـــواب،  ونيابـــة عـــن  رئيســـة مجلـــس 
ألقـــى  النائـــب عبـــد النبي ســـلمان النائب 
األول لرئيســـة مجلـــس النـــواب الكلمـــة 
أن  خاللهـــا  أكـــد  للنـــدوة،  االفتتاحيـــة 
الرؤية المســـتنيرة لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
، وكلماته الســـديدة تمثل نبراسا يستقى 
منه نور التسامح وروعة التعايش بسالم 
وود مـــع اآلخـــر، فجاللـــة الملـــك نمـــوذج 
يحتـــذى به فـــي اإليمان المطلـــق بأهمية 
نشـــر مبادئ التسامح والســـعي من أجل 
تعزيزهـــا بشـــتى الســـبل الممكنـــة. حيث 
يؤكـــد جاللته على الـــدوام في خطاباته 

للنجـــاة  ســـبيل  التســـامح  أن  الســـامية 
وطريق تسلك لبلوغ النماء والتطور .

النـــواب،  مجلـــس  فـــي  “نحـــن  وأضـــاف 
ســـائرون علـــى هـــذه الخطـــى الوطنيـــة 
بأدوارنـــا  القيـــام  نحـــو  بهـــا  مســـتنيرون 
لمبـــادئ  خدمـــة  والرقابيـــة  التشـــريعية 
ألن  نتطلـــع  كمـــا  والتعايـــش،  التســـامح 
تكـــون أعمـــال هـــذه الندوة خطـــوة نحو 
اســـتمرارية هـــذا الســـعي وانطالقة نحو 
تحقيـــق مزيـــد مـــن الطموحـــات لتبقـــى 
بحريننـــا واحـــة يشـــار إليهـــا بالبنـــان في 

مجال التسامح وقدوة للعالم أجمع”.
إلـــى ذلـــك، قـــال الشـــيخ صـــالح الجودر 

عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الســـلمي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس 
مجلس أمنـــاء مركز الملك حمد العالمي، 
أن البحرين تتمتع بحرينية دينية فريدة 

في المنطقة.
علـــى  أكـــد  البحريـــن  أن دســـتور  وذكـــر 
حمايـــة حريـــة الفكـــر والديـــن والمعتقد، 
وســـنت لـــه القوانيـــن لحمايته كمـــا جاء 
فـــي العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 
المدنيـــة والسياســـية، مشـــيرا إلـــى أنهم 
ومـــن خـــالل عملهـــم بمركـــز الملـــك حمد 
العالمي للتعايش الســـلمي يجـــدون أبرز 

وجـــود  جانـــب  فإلـــى  التعايـــش،  صـــور 
المســـاجد والجوامع والحســـينيات هناك 
كنائـــس للكاثوليك وأخـــرى لألرثوذكس 
واإلنجيليـــة واألقبـــاط، وكذلـــك كنيـــس 
يهـــودي يعود إلى العـــام 1930م، ومعابد 
للهنـــدوس والتـــي بلـــغ أحدهـــا 200 عام، 
وهناك معبد للسيخ والذي يعتبر الوحيد 

فـــي شـــبه الجزيرة العربيـــة، ودور عبادة 
للبهائيين والبوذا والبهرة وغيرها.

المؤسســـة  رئيســـة  قالـــت   بدورهـــا، 
الوطنية لحقوق اإلنســـان  ماريا خوري 
فـــي ورقـــة قدمتهـــا خـــالل النـــدوة، أن 
المفاهيـــم الخاصـــة بالتســـامح الدينـــي 
والتعايـــش الســـلمي التـــي أكـــد عليهـــا 

المجتمـــع  عاصرهـــا  الملـــك،  جاللـــة 
البحرينـــي بجميـــع أطيافه فـــي العقود 
الماضيـــة، وإنها كانـــت وال زالت مصدر 
القـــوة والثبات للوطـــن، وتتوافق تماما 
مع ما يدور في المجتمع البحريني وما 
تربـــى عليه المواطن البحريني من قيم 

التسامح والتعايش .

القضيبية - مجلس النواب

زينل رعت ندوة 
بمناسبة اليوم 

الدولي للتسامح

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  تمســـكت 
الشـــورى  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
مـــن  الموافقـــة  بعـــدم  توصيتهـــا  فـــي 
قانـــون  مشـــروع  علـــى  المبـــدأ  حيـــث 
المرســـوم  مـــن   )24( المـــادة  بتعديـــل 
بقانـــون رقـــم )39( لســـنة 2002 بشـــأن 
الميزانيـــة العامـــة، والـــذي يلـــزم وزيـــر 
المالية بعرض مشـــروع قانـــون اعتماد 
الميزانيـــة علـــى مجلـــس الـــوزراء قبل 
نهاية شـــهر أغسطس من السنة المالية 
الجاريـــة على أن يقوم مجلس الوزراء 
بإقراره وتقديمه إلى مجلسي الشورى 
والنـــواب قبـــل انتهـــاء الســـنة الماليـــة 
الجاريـــة بشـــهرين علـــى األقـــل وفقـــا 

ألحكام الدستور.
وبينت اللجنة من الناحية الموضوعية 
أي حكـــم  لـــم يتضمـــن  المشـــروع   أن 
جديـــد، حيث أن الفقرة )ب( من المادة 

)109( من الدســـتور قد حـــددت ميعاد 
تقديم مشروع قانون الميزانية العامة 
الســـلطة  إلـــى  الحكومـــة  مـــن  للدولـــة 
التشـــريعية، حيث تنص علـــى أنه “ب. 
تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية 
الدولـــة  إليـــرادات  الشـــاملة  الســـنوية 
ومصروفاتهـــا، وتقدمـــه إلى مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب قبـــل انتهاء الســـنة 

الماليـــة بشـــهرين على األقـــل...”، لذلك 
مشـــروع  مـــن  المرجـــوة  الغايـــة  فـــإن 
القانون تغطيها النصوص الدســـتورية 

والقانونية النافذة.
إقـــرار  علـــى  يترتـــب  ال  أنـــه  وذكـــرت 
مشـــروع القانون أية آثـــار قانونية في 
حالـــة عـــدم االلتـــزام بالموعـــد المحدد 
فـــي مشـــروع القانون، وذلـــك ألن هذه 
المواعيـــد تنظيميـــة وال يترتـــب علـــى 

مخالفتها أي أثر قانوني.
وأوضحـــت أن الدســـتور نظـــم حاالت 
وذلـــك  الميزانيـــة  إقـــرار  فـــي  التأخـــر 
بالعمـــل بالميزانيـــة الســـابقة إلـــى حين 
صدور قانون باعتماد الميزانية العامة 
للدولة، حيث تجبـــى اإليرادات وتنفق 
المصروفات بنسبة 1/ 12 من الميزانية 
اســـتناًدا  وذلـــك  شـــهر،  لـــكل  الســـابقة 
لنص الفقـــرة )هـ( من المـــادة )109( من 

الدستور.

ــونــي قــان ــر  ــ أث أي  مــخــالــفــتــهــا  ــى  ــل ع ــب  ــرت ــت ي ال 

رفض شوري لاللتزام بعرض الميزانية  في أغسطس

تقّدم رئيس لجنـــة الخدمات البرلمانية 
النائـــب ممدوح الصالح بمقترح بقانون 
بإضافـــة فقـــرة جديـــدة للمـــادة 3 مـــن 
قانـــون التعطل تقضـــي بتوفير دورات 
تدريبيـــة ميدانيـــة للباحثيـــن عن عمل 
واإلدارات  الـــوزارات  مختلـــف  فـــي 

والمصالح العامة.
 ونـــص البنـــد المقترح على: “التنســـيق 
مختلـــف  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع 
الـــوزارات واإلدارات والمصالـــح العامة 
التـــي يتألف منها الجهاز اإلداري للدولة 
والجهـــات الملحقـــة بها لتوفيـــر دورات 
تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل بما 

يناسب تخصصاتهم العلمية”.
 وقـــال الصالح إن المقتـــرح يهدف إلى 
تهيئـــة المواطنيـــن مـــن الباحثيـــن عـــن 
العمـــل لشـــغل الشـــواغر في الـــوزارات 
الخدميـــة، حـــال توفرهـــا عـــن طريـــق 

دمجهـــم من خـــالل التدريـــب الميداني 
في تلك المواقع والمراكز الحكومية.

 وأشـــار إلـــى أن القانون يتيـــح المجال 
إلشـــراك الباحثين عن عمل في دورات 
تدريبية تصقل مهاراتهم المهنية، وهو 
مـــا يحمـــل الدولـــة أعبـــاًء ماليـــة ترهق 
كاهـــل الميزانيـــة متمثلـــة فـــي العقـــود 

التدريبية المبرمة.

 ولفت إلـــى أن احتـــواء المتدربين في 
التـــي  الـــوزارات الحكوميـــة الخدميـــة 
تحتاج لهم؛ سيســـاهم في رفع الضغط 
عن كاهـــل الطاقـــم اإلداري، ممـــا يتيح 
المجال لوزارات الدولة باالستفادة من 
المتدربيـــن بمـــا ال يصطدم مـــع تعريف 
الموظـــف العام أو القائـــم بخدمة عامة 
فـــي قانـــون الخدمة المدنية، مســـتثنًيا 
إياهـــم مـــن أي مزايـــا وظيفيـــة توفرها 

الوظيفة العامة.
 ولفـــت إلـــى إمكانية منحهم شـــهادات 
التدريـــب،  صـــادرة مـــن الجهـــة محـــل 
ممـــا قد يحقـــق لهم األولوية في شـــغل 
وظائـــف تخصصيـــة في القطـــاع العام 

والخاص.
شـــأنه  مـــن  ســـيكون  ذلـــك  أن  وبيـــن 
عـــن  الباحثيـــن  دمـــج  فـــي  المســـاهمة 
العمل في ســـوق العمل واالستفادة من 

جهودهم في مسيرة التنمية.

خالد المسقطيممدوح الصالح

الخدمية الوزارات  في  الشواغر  لشغل  تهيئتهم  الصالح: 

تشريع يتيح تدريب العاطلين في الحكومة

محرر الشؤون المحليةسيدعلي المحافظة
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األوقاف الجعفرية تقيم االحتفال السنوي بالمولد النبوي
ــامح ــاء والتسـ ــم اإلخـ ــاء قيـ ــوي إعـ ــدي النبـ ــن الهـ ــتلهم مـ ــح: نسـ الصالـ

نظمـــت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة صبـــاح 
المولـــد  بمناســـبة  الســـنوي  الحفـــل  أمـــس 
النبـــوي الشـــريف برعايـــة رئيـــس مجلـــس 
الصالـــح  يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 
األوقـــاف  مجلـــس  أعضـــاء  وبمشـــاركة 
وجميـــع الموظفيـــن. وبـــدأ الحفـــل بآي من 
الذكـــر للحكيـــم للقـــارئ حســـين المحرقي، 
ثـــم ألقـــى الصالـــح كلمـــة أعـــرب فيهـــا عن 
ســـعادته بإقامـــة هـــذا الحفـــل فـــي رحـــاب 
االحتفـــال بذكـــرى المولد النبوي الشـــريف، 
لنحيـــي هذه الذكـــرى العظيمـــة التي تمثل 
نبراسا لنا جميعا لنستضيء من نهج النبي 
الخالـــدة،  المصطفـــى )ص( ومـــن رســـالته 
إعـــاء قيم اإلخاء والتســـامح والمســـاواة 

والبناء والعمل الصالح باألمانة والصدق.
وبهـــذه المناســـبة، رفـــع الصالـــح نيابـــة عن 
جميـــع منتســـبي إدارة األوقـــاف الجعفرية 

خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  األول 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، سائلين هللا أن يعيد هذه المناسبة 
علـــى مملكـــة البحريـــن واألمتيـــن العربيـــة 
واإلسامية باليمن والخير والبركات.وقال 
الصالـــح “إّن احتفالنـــا اليوم يعكس حرص 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة علـــى ترســـيخ 

قيـــم التواصـــل والمحبـــة والترابـــط بيـــن 
الموظفيـــن وكافة منتســـبي هـــذه اإلدارة، 
ومن دواعي ســـرورنا أن يكـــون هذا اللقاء 
المجلـــس  الـــذي يجمـــع  نوعـــه  مـــن  األول 
الجديـــد بكافـــة الموظفيـــن، مؤكديـــن لكم 
عزمنا وإرادتنا على إصاح وتطوير البيت 
الداخلـــي لألوقـــاف؛ ألننـــا نعتبـــر أن البيت 
الداخلـــي القائم على االنســـجام والتوافق 
والتكاتـــف هـــو الطريق األســـمى لمضاعفة 
اإلنجـــاز وتجـــاوز التحديات كافـــة وتذليل 
الصعاب، والبناء على اإليجابيات وتافي 
الســـلبيات، والمبادرة لتصحيح ما يتطلب 

اإلصاح، بعزٍم وإرادة ومسؤولية”.
وأضـــاف “إننـــا وبعون هللا ســـبحانه نتطلع 
إلـــى أن نحقق المزيد مـــن اإلنجازات لهذه 
اإلدارة، وتعزيـــز موقعهـــا االجتماعـــي مـــن 
خال التواصل البناء والمثمر مع المجتمع 
الذين نعتبرهم شـــركاء درب األوقاف، من 
مساجد ومآتم وكذلك تعزيز نهج التواصل 
بمـــا  الرســـمية واألهليـــة  المؤسســـات  مـــع 
يرتقـــي إلى تحقيق التطلعات”، ســـائا هللا 
ســـبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناســـبات 
على مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبا 

بالخير والنماء.

المنامة - األوقاف الجعفرية

البسيتين - محافظة العاصمة

استقبل محافظ العاصمة الشيخ هشام 
بـــن عبدالرحمن آل خليفة، النائب األول 
لرئيس مجلس شورى المفتين واإلدارة 
االتحاديـــة  روســـيا  لمســـلمي  الدينيـــة 
روشـــان عباســـوف، بحضـــور عـــدد مـــن 
المســـؤولين ورواد مجلـــس المحافظة، 
حيث تسلم دعوًة لحضور حفل افتتاح 
معـــرض “صنـــع في روســـيا” الـــذي يقام 
في المنامة خال الفترة 26-25 نوفمبر 
الجـــاري، وناقـــش مع الضيف عـــدًدا من 
االهتمـــام  ذات  والمواضيـــع  القضايـــا 
المشـــترك.   ورّحـــب محافـــظ العاصمـــة 
في مستهل اللقاء بالنائب األول لرئيس 

مجلـــس شـــورى المفتيـــن فـــي روســـيا، 
حيـــث أكد عمق العاقـــات الثنائية التي 
تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن وروســـيا 
االتحادية الصديقة، والتي تشـــهد على 
فـــي مختلـــف  تطـــوًرا وتقدًمـــا  الـــدوام 
المجـــاالت بفضـــل الرغبـــة الصادقة بين 
قيادتـــي البلدين في نقـــل العاقات إلى 
آفـــاق أرحب، مشـــيًرا لتوقيـــع محافظة 
العاصمة مذكرة تعاون مع مدينة سانت 
بطرســـبورغ الروســـية في العـــام 2014 
لتعزيز العاقات التجارية واالقتصادية 
بيـــن  والثقافيـــة  والعلميـــة  والتقنيـــة 

البلدين.

محافظ العاصمة يستقبل النائب 
األول لرئيس المفتين بروسيا

المنامة - وزارة الداخلية

ســـائقي  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  دعـــت 
إلـــى  المركبـــات ومســـتخدمي الطريـــق 
التقيـــد بإرشـــادات الســـامة فـــي حـــال 
وجـــود متغيـــرات جوية وفـــي مقدمتها 
األمطـــار الغزيـــرة، منوهـــة إلـــى ضرورة 
تفقد ســـامة إطارات المركبة والفرامل 
ومســـاحات الزجـــاج واإلنـــارة األماميـــة 
تخفيـــف  إلـــى  نبهـــت  كمـــا  والخلفيـــة. 
الســـرعة وعدم االنشـــغال بغيـــر الطريق 

عند تساقط األمطار، ومضاعفة مسافة 
األمان بين المركبات.

وأكـــدت اإلدارة العامـــة للمـــرور كذلـــك 
أهميـــة تجنب القيادة فـــي أماكن تجمع 
الميـــاه واســـتخدام المصابيـــح بإضاءة 
منخفضة، موضحة أن هذه اإلرشـــادات 
ســـامة  علـــى  الحفـــاظ  بهـــدف  تأتـــي 
الســـواق ومســـتخدمي الطريـــق، وعلى 

الجميع االلتزام بها.

“المرور” تنصح بتخفيف السرعة لدى تساقط األمطار

الجنبية - المحافظة الشمالية

في إطار التدابير الازمة لحماية السامة 
والقوانيـــن،  باألنظمـــة  والتقيـــد  العامـــة 
قـــام محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
وفريق العمل المشـــترك بحملة تفتيشـــية 
فـــي منطقـــة ســـلماباد الصناعيـــة، حيـــث 
ضـــم الفريق ممثلين عـــن وزارة الداخلية 
والمجلس األعلى للبيئة ووزارة الصناعة 
المنطقـــة  وبلديـــة  والســـياحة  والتجـــارة 
فـــي  الوضـــع  علـــى  للوقـــوف  الشـــمالية، 
المنطقـــة واتخـــاذ التدابيـــر واإلجـــراءات 

الازمة ضد المخالفات.
 وخـــال الحملـــة تـــم التأكـــد مـــن التـــزام 
الورش باشـــتراطات الســـامة والحماية، 
لاشـــتراطات  العمـــال  ســـكن  وماءمـــة 
التنظيميـــة بهذا الشـــأن، وإزالـــة عدد من 
المركبـــات المهملـــة والســـكراب، وضبـــط 
عـــدد مـــن المخالفـــات البيئيـــة والتجارية 
والمروريـــة في المنطقـــة، حيث تم ضبط 

عـــدد مـــن المخالفـــات البيئيـــة مـــن خال 
اســـتخدام الصباغة في مواقع مكشـــوفة 
ممـــا يؤدي إلى تطايـــر رذاذ األصباغ على 
المارة، وتـــم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية 
المتبعة وفًقا لصاحيات الضبط القضائي 

لدى أعضاء الفريق المشارك.
 وفـــي ختـــام الحملـــة التفتيشـــية، قـــال 
المحافـــظ إن مـــا تـــم رصـــده وضبطه من 
مخالفـــات تشـــّكل تهديـــًدا مباشـــًرا علـــى 

المختلفـــة،  بالمواقـــع  العامليـــن  ســـامة 
خصوًصـــا ســـكن العمـــال داخـــل الـــورش، 
وإن هـــذه الحملـــة تأتي لتفـــادي مختلف 
الحـــوادث والحرائق، ال ســـمح هللا، داعًيا 
الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات الحماية 
العامليـــن  ســـامة  لضمـــان  والســـامة 
والمرتاديـــن في المنطقـــة والحفاظ على 

الممتلكات.

المحافظة الشمالية تواصل الحمالت التفتيشية في سلماباد الصناعية
إجراءات قانونية ضد مخالفات الورش والمحالت التجارية

المنامة - وزارة الخارجية

تسّلم رئيس جمهورية ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، أوراق اعتماد 
محمـــد عبدالغفار كســـفير فوق العـــادة مفّوض لمملكـــة البحرين 
لـــدى جمهوريـــة ليتوانيـــا، مقيم فـــي باريس، وذلـــك خال حفل 

أقيم أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة فيلينوس.
 وبهـــذه المناســـبة، نقـــل الســـفير تحيـــات عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، إلى 
الرئيس الليتواني وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا 

بدوام التقدم واالزدهار.
 

 من جانبه، هّنأ نوســـيدا الســـفير بمناســـبة تعيينه، مؤّكًدا له بأنه 
سيلقى كل الدعم إلنجاح مهام عمله الدبلوماسي.

وعلـــى هامش الزيارة، التقى الســـفير في مقـــّر وزارة الخارجية، 
بوزيـــر خارجيـــة ليتوانيـــا  لينـــاس لينكيفيشـــوس، وبنائب وزير 
الخارجيـــة نيريـــس جرمانـــاس، وكذلـــك بمديـــرة إدارة أميـــركا 

الاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ديانا ميكيفيشيين.
 كمـــا اجتمـــع الســـفير في وقت ســـابق مـــع مدير إدارة المراســـم 
بـــوزارة الخارجية نياس تانكيفيشـــيوس، حيث ســـّلمه نســـخة 
من أوراق اعتماده كسفير مملكة البحرين المعّين لدى جمهورية 
ليتوانيـــا. وقـــد تمّنـــى تانكيفيشـــيوس كل التوفيق للســـفير في 

مهامه الجديدة.

الرئاســـي القصـــر  أمـــس فـــي  أقيـــم   خـــالل حفـــل 
رئيس ليتوانيا يتسّلم اعتماد أول سفير بحريني في فيلينوس

حميدان يشيد بتجربة استقطاب الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل
أكد نمو قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة لدى استقباله رئيس مجموعة “أزاديا حميدان”

التقـــى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان فـــي مكتبـــه، برئيـــس 
مجلس إدارة مجموعة “أزاديا البحرين” 
جواد الحواج، بحضور المدير اإلقليمي 
خضـــر  بالمجموعـــة  البشـــرية  للمـــوارد 
بدران وعدد من المســـؤولين والعاملين 

المتميزين بالشركة. 
عـــدًدا  الحـــواج  قـــدم  اللقـــاء،   وخـــال 
الذيـــن  البحرينييـــن  الموظفيـــن  مـــن 
لديهـــا  للعمـــل  المجموعـــة  اســـتقطبتهم 
بنظـــام التوظيـــف الجزئـــي أثنـــاء فترة 
دراســـتهم الجامعيـــة، ومـــن ثـــم تقلدوا 
فـــي  قياديـــة  إداريـــة  مناصـــب  الحًقـــا 
المجموعـــة بعد التخرج. كما اســـتعرض 
المجموعـــة  عمـــل  اســـتراتيجية 

واســـتثماراتها واحتياجاتهـــا من األيدي 
العاملـــة الوطنيـــة للعمـــل فـــي قطاعـــي 
الضيافـــة والبيـــع بالتجزئـــة، وما حققته 
من نجاح في رفع نسب البحرنة وزيادة 
االعتمـــاد علـــى الكفـــاءات الوطنية في 
التابعـــة  العالميـــة  الشـــركات  مختلـــف 
للمجموعـــة.  وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد 
بالتجزئـــة  البيـــع  حميـــدان أن قطاعـــي 

مضطـــرًدا  ا  نمـــوًّ يشـــهدان  والضيافـــة 
فـــي البحريـــن بفضـــل سياســـة االنفتاح 
االقتصـــادي التـــي تنتهجهـــا الحكومـــة، 
البشـــرية  المـــوارد  توفـــر  عـــن  فضـــاً 
الوطنيـــة المؤهلـــة والمدربـــة للعمل في 
هذيـــن القطاعين الواعديـــن، منّوًها في 
هذا الســـياق باالنضبـــاط الوظيفي الذي 
تتميـــز به العمالـــة البحرينية، األمر الذي 

يساهم في تعزيز أفضليتها على العمالة 
األجنبيـــة.  مـــن جانبـــه، أشـــاد الحـــواج 
بدعم الحكومة، متمثلة في وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية لتجربة استقطاب 
الكفاءات الوطنية للعمل في المجموعة 
خـــال فتـــرة الدراســـة الجامعيـــة، الفًتا 
إلـــى أن هـــذه التجربـــة أثبتـــت نجاحهـــا 
من خـــال وصول هـــذه الكفـــاءات إلى 
مناصب قياديـــة بالمجموعة، وتحملهم 
مهام إدارية ومسؤوليات كبيرة، مؤكًدا 
تطلع المجموعة إلـــى مزيد من التعاون 
والتنســـيق في مجـــال االرتقاء بالموارد 
البرامـــج  وتوفيـــر  الوطنيـــة  البشـــرية 
التدريبيـــة المتقدمـــة والمتطـــورة التي 
تســـهم فـــي صقـــل مهاراتهـــا وقدراتهـــا 

المهنية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

“الزراعة”: بدء التسجيل للدورة التدريبية بمجال العناية بنخيل التمر
أعلنــت وكالــة الزراعــة والثروة البحرية عن فتح التســجيل للدورة التدريبية فــي مجال العناية بنخيل التمر، 
وذلــك خــال الفتــرة مــن 17 ولغايــة 20 نوفمبــر الجــاري، علــى أن ُتعقــد الدورة فــي الفترة مــن 24 ولغاية 28 

نوفمبر 2019.

 ودعـــت مـــن لديـــه الرغبـــة فـــي 
مـــن  نســـخة  إرســـال  التســـجيل 
بطاقة الهوية مع أرقام التواصل، 
المعلومـــات  إرســـال  عبـــر  وذلـــك 
siman-  على البريـــد اإللكتروني
مـــن  أو   soor@mun.gov.bh
خـــال برنامـــج الواتســـاب علـــى 

الرقم 39305522.
مـــن جهته، قال الوكيل المســـاعد 
لشـــؤون الزراعة بوكالـــة الزراعة 
عبدالعزيـــز  البحريـــة  والثـــروة 
الـــدورة  هـــذه  “إن  عبدالكريـــم: 
المهـــارات  تنميـــة  إلـــى  تهـــدف 

العلمية للكوادر الفنية والعاملين 
فـــي مجال خدمـــة رأس أشـــجار 
التدريـــب  خـــال  مـــن  النخيـــل 
العملـــي المكثف، وتنمية وتطوير 

مهـــارات الصعود اآلمن إلى رأس 
النخلة وإجـــراء عمليات الخدمة 
عـــاوة  المناســـبة،  بـــاألدوات 
على تعزيـــز وتعريـــف المتدربين 
بإجراءات السامة المهنية خال 
عمليات خدمة رأس النخلة، الفًتا 
إلى أن الوكالـــة تهدف إلى إعداد 
مجـــال  فـــي  مؤهليـــن  متدربيـــن 
خدمة النخيل للجهات الرســـمية 

وسوق العمل. 
 وأشـــار إلى أن هـــذه الدورة تركز 
على الكـــوادر الفنيـــة العاملة في 
مجال زراعة وخدمة النخيل في 

القطاعـــات الحكوميـــة والخاصة 
المختلفة.

وبيـــن أن هـــذه الـــدورة المكثفـــة 
الزراعـــة  شـــؤون  فـــي  ســـتعقد 
بالبديع، على مدى 5 أيام، بحيث 
تعريفيـــة  محاضـــرات  تشـــمل 
حول إجراءات الســـامة المهنية 
وأهمية العناية بالنخيل، وتدريب 
العمليـــات  علـــى  مكثـــف  عملـــي 
المختلفة لخدمة ورعاية أشـــجار 

النخيل. 
المســـاعد  الوكيـــل  وأوضـــح   
الـــدورة  أن  الزراعـــة  لشـــؤون 
التدريبيـــة تركـــز علـــى محوريـــن 
رئيســـيين، األول يتعلـــق بتعريف 
أدوات خدمـــة  علـــى  المتدربيـــن 
النخلـــة  ارتقـــاء  النخلـــة وأدوات 

)احتياطـــات الســـامة المهنيـــة – 
إعداد أدوات الخدمة وصيانتها(، 
أمـــا المحـــور الثانـــي فيركـــز على 
التدريـــب العملـــي علـــى عمليـــات 
خدمـــة رأس النخلـــة )التكريـــب، 

الترويس، وغيرها(.

 وذكـــر أن هـــذه الـــدورة تأتي في 
باكـــورة الـــدورات التدريبية التي 
تعتزم الوكالة تنظيمها في الفترة 
دورة   13 تضـــم  والتـــي  المقبلـــة 
تدريبية تتعلق بشؤون الزراعة. 

 وعـــن ســـبب تركيز هـــذه الدورة 
على العناية بنخيل التمر، بين أن 
ذلك يعود إلى أن نخيل التمر تعد 
من أهـــم مكونات النظـــام البيئي 
الزراعـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وثيًقـــا  ارتباًطـــا  للنخلـــة  أن  كمـــا 
باإلنسان البحريني منذ القدم، إذ 
كانـــت مصدًرا لغذائـــه، ولفت إلى 
النخيـــل يعتبـــر  أن خدمـــة رأس 
مـــن العمليـــات الضـــرورة لضمان 
المحافظة على الشـــكل الظاهري 

للنخيل وضمان استدامته.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الوكيل المساعد لشؤون الزراعة

تنميــة المهـــارات 
العلميــــة 

للعامليــــن بخدمة 
رأس النخلـــة



عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مواطن ووالدته وزوجته لتزويرهم شــهادة ميالد ابنته، إذ عمد األب إلى تســجيل دخول 
زوجتــه الثانيــة باســم زوجتــه األولــى، والتــي أبلغــت ضدهــم بالواقعة، بعدمــا هّددها زوجهــا بعدم التحــدث مع أحد وأخــذ إثباتاتها 
الرسمية رغًما عنها الستعمالها بأحد المستشفيات الخاصة -محل والدة ابنته- هرًبا من مستشفى السلمانية الذي رفض تلقي حالة 
الــوالدة عنــده لعــدم تصديــق عقــد الزواج بين المتهميــن األول والثانية؛ وذلك بحبس كل منهم لمدة ســنة واحــدة فقط بعد أخذهم 
ا وأمــرت بإحالة الدعوى  بقســط مــن الرأفــة، كمــا أمــرت بوقــف تنفيذ العقوبــة لمدة 3 ســنوات تبدأ من تاريــخ صيرورة الحكــم نهائيًّ
المدنية المرفوعة من زوجته األولى، التي لم تبلغ بالواقعة إال بعد طالقهما نظًرا للمشــاكل التي حدثت بينهما بســبب هذه الواقعة، 

إلى المحكمة المختصة بال مصاريف وكذلك بمصادرة المحررات المزورة.

وقالـــت المحكمة في أســـباب حكمها إنه 
ونظًرا لظروف الدعوى ومالبســـاتها فقد 
أخذت المتهمين بقســـط من الرأفة عمالً 
بحقها المخـــّول لها بمقتضى المادة )72( 
مـــن قانـــون العقوبـــات، وتنـــزل بالعقوبة 
للحبـــس لمـــدة ســـنة، وأضافت أنـــه ولما 
كانت األوراق قد جاءت خالية مما يفيد 
ســـبق اتهـــام المتهميـــن مـــن ارتـــكاب أي 
جرائم مماثلة، فضالً عن أن الباعث على 
ارتكاب الجريمة كان ألســـباب إنســـانية، 
وحرًصـــا مـــن المحكمـــة علـــى مســـتقبل 
المتهمين فإنها ترى وقف تنفيذ العقوبة 
عمـــالً بالمادتيـــن )81 و83( مـــن قانـــون 

العقوبات.
 وتشـــير التفاصيل حســـب مـــا أبلغت به 
المجنـــي عليها وكشـــفت عنها بعد ســـنة 
ونصـــف من حدوثها وبعد فترة بســـيطة 
مـــن حصولهـــا علـــى الطالق مـــن زوجها، 
أن المتهـــم األول حضر إليهـــا في الفترة 
التـــي كانت زوجتـــه الثانية على وشـــك 
الثبوتيـــة  مســـتنداتها  وأخـــذ  الـــوالدة 
لتســـجيل المولـــودة ابنتـــه مـــن زوجتـــه 
الثانية باســـمها في الســـجالت الرسمية، 
إال أنـــه وعند اعتراضها علـــى فعلته غير 
القانونيـــة وأبلغتـــه أنهـــا ال تريـــد جلـــب 
المشاكل لنفســـها، قال لها )أنا ما انسجن 
غصًبـــا  أســـجلها  أســـجلها  راح  عشـــانج 
عنـــك(، نظًرا لعدم تمّكنه من توثيق عقد 
زواجه بالمتهمة الثانية كون أنه شرطي 
ولـــم يحصل علـــى اإلذن الـــالزم للزواج، 

رفـــض  الســـلمانية  مستشـــفى  أن  كمـــا 
اســـتقبال زوجته لعـــدم تصديـــق العقد، 
وبالفعل تمّكن من تسجيل ابنته باسمها 

ودون رضاها.
 وأوضحـــت أن طليقهـــا كان دائًمـــا مـــا 
يتعـــّرض لها بالضـــرب ويعاملهـــا معاملة 
ســـيئة أثنـــاء فتـــرة زواجهمـــا، كمـــا أنـــه 
يحرمها من رؤيـــة أبنائها عقب حصولها 

على الطالق منه.
 وبعـــد فحص الحمض النووي للشـــاكية 
تمـــت  الشـــاكية ال  أن  ثبـــت  والزوجيـــن 
بصلـــة للرضيعـــة، وأن المتهـــم األول هو 
األب البيولوجـــي لهـــا والمتهمـــة الثانيـــة 

هي والدتها البيولوجية.
 وبالتحقيـــق مـــع المتهمـــة الثانيـــة التي 
قارب عمرها علـــى الثالثين عاًما، قّررت 
أنهـــا متزوجة منـــذ العـــام 2016 بالمتهم 
األول، بعد أن وثقت وكالة باسم والدها 
وأرســـلتها إليـــه فـــي بالدهـــا ليعمل على 
تزويجهما في محاكم بالدها، كما أرسل 
زوجها نسخة من بطاقة هويته ونسخة 
مـــن جـــواز ســـفره إلـــى والدهـــا والوكالة 

لعمل عقد الزواج وإرساله إليهما.
 وأضافـــت أنـــه بعـــد الحمـــل مـــن زوجها 
توجهـــت إلـــى مستشـــفى الســـلمانية، إال 
أن المختصيـــن فيـــه رفضـــوا اســـتقبالها 
لمتابعة إجراءات الحمل والوالدة؛ نظًرا 
لعـــدم تمكنهم مـــن تصديق عقـــد الزواج 
ببالدهـــا، إذ إنهمـــا مجبـــران حســـب مـــا 
أجابهما والدها بالحضور لبالدها لتوثيق 

ا وهو ما لم  عقـــد زواجهما هناك شـــخصيًّ
يحصل بســـبب الحمل، إذ منعتها شـــركة 
الطيـــران مـــن ركـــوب الطائـــرة ألنها في 

الشهر السابع من الحمل.
 ولفتـــت إلـــى أن الشـــاكية طليقة زوجها 
كانـــت قـــد اقترحـــت عليهما إبـــرام عقد 
ليســـت  كونهـــا  بالدهـــا  فـــي  زواجهمـــا 
مواطنة هـــي األخرى ومن دولة مغايرة، 
ووعدتهما بأن يتولى والدها هناك باقي 
اإلجـــراءات، والـــذي طلـــب منهمـــا مبلـــغ 
1000 دينـــار لتنفيـــذ تلـــك المهمـــة، وبعد 
إرســـال األموال له تعـــّذر من جهته أيًضا 
في تلـــك الدولة اســـتكمال اإلجـــراءات؛ 
وذلـــك ألن الشـــخص الـــذي كان ســـيقوم 
باإلجراءات قد تم القبض عليه من قبل 

الشرطة هناك.
 وبينـــت أن المجنـــي عليهـــا وبعـــد تلـــك 
تســـجيل  عليهمـــا  اقترحـــت  الحادثـــة 
المولـــودة باســـمها، وهـــو ما حصـــل فعالً 
وتســـليمهما  لهمـــا  دعمهـــا  علـــى  بنـــاء 
بطاقـــة هويتهـــا، فتظاهـــرت للموظفيـــن 
صاحبـــة  أنهـــا  الخـــاص  بالمستشـــفى 
البطاقة، وتمت عملية الوالدة وتسجيل 
المولـــودة باســـم الزوجة األولـــى وحتى 
القبـــض عليهما لم يتمكنا من اســـتخراج 

بطاقة هوية أو جواز سفر البنتهما.
 ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أنكـــرت المتهمـــة 
الثالثـــة والـــدة المتهـــم األول مـــا نســـب 
إليهـــا، وقالت إنهـــا توجهت برفقـــة ابنها 
والمتهمة الثانية للمستشـــفى عند موعد 

الوالدة، وهناك قامت الممرضة بالسؤال 
عـــن الزوج فأخبرتها أنه ســـيجلب بعض 
األغـــراض، وعندها طلبت منها الممرضة 
التوقيـــع علـــى بعـــض األوراق المكتوبـــة 
باللغة اإلنجليزيـــة، فاعتقدت أنها تتعلق 
بالموافقـــة علـــى إجـــراء عمليـــة الوالدة 
ووقعـــت عليهـــا، ولـــم تعلـــم إال مصادفة 
وبعـــد 6 أشـــهر مـــن الـــوالدة أن حفيدتها 
مســـجلة باسم المجني عليها وليس األم 

الحقيقية للطفلة.
 فأحالت النيابة العامة المتهمين الثالثة 
للمحاكمـــة بعدمـــا وجهـــت لهـــم أنهم في 
ارتكبـــوا   ،2017 فبرايـــر  شـــهر  غضـــون 

اآلتي:

أوالً: المتهمين جميًعا:
1 - اشتركوا بطريق المساعدة مع آخرين 
حســـني النية في إدخال بيانات وســـيلة 
تقنيـــة معلومـــات تخـــص وزارة الصحة 
على نحو من شـــأنه إظهار تلك البيانات 
غير الصحيحة على أنها صحيحة وبنية 
اســـتعمالها كبيانـــات صحيحـــة، بأن قام 
المتهم األول والمتهمة الثانية باستعمال 

بطاقـــة هويـــة صحيحـــة باســـم المجني 
عليهـــا -الزوجـــة األولى- في مستشـــفى 
خاص لتتم عملية الوالدة ويتم تسجيل 
المولـــودة باســـم المجنـــي عليهـــا كأم لها 
علـــى خالف الحقيقـــة، وذلك بنـــاًء على 
اتفاق مسبق بينهما، فيما قامت المتهمة 
الثالثة بالتوقيع على استمارتي موافقة 
المستشـــفى  إدخالـــه  علـــى  المريـــض 
وموافقـــة المريـــض علـــى العـــالج العـــام 
بعد أن دونت اســـمها كأم للزوج ودّونت 
اسم المجني عليها في االستمارة األولى 
وعليه تم إرفاق هاتين االستمارتين في 
ملف طبي خـــاص بالمجني عليها والتي 
نسبت إليها تلك البيانات على أنها والدة 
المولودة وتم تسجيل المولودة باسمها.

2 - نســـبوا الطفلـــة إلـــى المجنـــي عليهـــا 
على خـــالف الحقيقة حال كون المتهمة 

الثانية هي والدتها البيولوجية.
3 - تعمـــدوا تقديم بيانات غير صحيحة 
وهـــي أن مـــن خضعـــت لعمليـــة الـــوالدة 
للمولـــودة هي المجنـــي عليها بقصد قيد 
المولـــودة بالســـجالت باســـمها ولك على 

خالف الحقيقة.

ثانًيا: المتهمين األول والثانية: استعمال 
بطاقة هوية صحيحة بســـوء نية باســـم 
المجنـــي عليهـــا في المستشـــفى وانتفعا 

بها بغير وجه حق.

ثالًثا: المتهمة الثالثة:
1 - ارتكبـــت وآخرين مجهولين وآخرين 
حســـني النيـــة تزويـــًرا فـــي المحـــررات 
الخاصة والمتمثلة في استمارة موافقة 
المريض على إدخاله مستشـــفى للوالدة 
واســـتمارة موافقة المريض على العالج 
العـــام بـــذات المستشـــفى بعـــد أن دّونت 
اســـم المجني عليها سالفة الذكر واسمها 
كونهـــا  حـــال  األولـــى  االســـتمارة  فـــي 
الـــزوج  اســـمها كأم  أم زوجهـــا ودونـــت 
فـــي االســـتمارة الثانيـــة وبذلـــك حرفت 
الحقيقـــة في تلـــك المحـــررات فيما أعد 
كمحـــررات  اســـتعمالها  بنيـــة  لتدوينهـــا 

صحيحة.
الخاصـــة  المحـــررات  اســـتعملت   -  2
المبينـــة الوصف بالبنـــد ثالثا/1 مع علمها 

بتزويرها.

وقف تنفيذ حبس مواطن ووالدته وزوجته ألسباب إنسانية
بــالــواقــعــة ــرة  ــيـ األخـ فــأبــلــغــت  طليقته  ــم  ــاس ب ابــنــتــهــم  ــاد  ــي م شـــهـــادة  زّوروا 
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العثمـــان  محمـــد  المحامـــي  قـــال 
إنـــه سيســـتأنف حكـــم  “البـــالد”  لــــ 
المحكمـــة الصغرى الجنائية الرابعة 
الصادر يوم أمس والقاضي بحبس 
موكلته الطبيبة النفسية لمدة سنة 
واحـــدة وبتغريمها مبلغ 200 دينار؛ 
وذلـــك إلدانتها بواقعـــة القذف علنا 
في حـــق عدد من الشـــاكين ونشـــر 
اســـتعمال  وإســـاءة  كاذبـــة  أخبـــار 
نشـــرت  بعدمـــا  االتصـــال،  وســـائل 
 ”Live“ عبـــر خدمـــة البـــث المباشـــر
في برنامـــج التواصـــل االجتماعي 

“اإلنستغرام” مقابلة كاملة مع طالبة 
أثنـــاء عرضها مشـــكلتها إثر فصلها 
من المدرسة بسبب ترويجها لعقار 

المحكمـــة  قـــدرت  كمـــا  “الالريـــكا”، 
كفالة مالية بمبلغ 500 دينار لوقف 

تنفيذ الحكم لحين االستئناف.

محمد العثمان 

عباس إبراهيم

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
 5 أصـــل  مـــن  مدانيـــن  معاقبـــة  األولـــى 
ســـنوات؛   3 لمـــدة  بالســـجن  متهميـــن 
إلدانتهما وباقي المتهميـــن -عدا الثاني- 
مطلـــوب   - األول  المســـتأنف  بتهريـــب 
أمنيـــا منـــذ 4 ســـنوات بقضيـــة إرهابيـــة 
- عبـــر البـــر إلـــى خـــارج البـــالد وصـــوال 
لدولـــة الكويـــت باســـتعمال بطاقة هوية 
شـــقيقه، والتي أبلغت شـــرطة اإلنتربول 
بالقبض على المطلوب وأمرت بتســـليمه 
لمملكة البحرين، فيما برأت محكمة أول 
درجة شـــقيق المطلـــوب مما نســـب إليه 
مـــن اتهام، بعدمـــا ثبت أنه تم اســـتعمال 

بطاقته الذكية دون علم منه بالواقعة.
وتتحصـــل وقائع القبض علـــى المطلوب 
الســـلطات  أن  فـــي  الواقعـــة  واكتشـــاف 
األمنية في دولة الكويت أبلغت الجهات 
األمنيـــة فـــي المملكـــة أنـــه تـــم القبـــض 
علـــى مواطن بحريني مطلـــوب من قبل 
اإلنتربـــول حـــال محاولته الدخـــول إلى 
الكويـــت عبـــر المنفـــذ البـــري، وبعـــد ذلك 
البالغ تم إعادته إلى مملكة البحرين، إذ 

إنه أحد المطلوبين بقضية إرهابية.
واتضـــح عند ســـؤاله عن كيفيـــة وصوله 
إلـــى الكويت أنه تمكن مـــن الخروج عبر 
منفذ جســـر الملك فهد مستخدما بطاقة 
هوية شـــقيقه، والتـــي تمكن بواســـطتها 
مـــن عبـــور منافذ الجمـــارك، لكنـــه عندما 
وصل إلى الكويت استخدم جواز السفر 
الخاص به وحاول الدخول بواسطته، إال 
أنه تم القبض عليه بعدما تبين أنه معمم 

على هويته ومطلوب لـ “اإلنتربول”.
وخـــالل التحقيـــق معـــه بمعرفـــة النيابة 
العامـــة في المملكة اعتـــرف المذكور أنه 
يعلـــم بكونـــه مطلـــوب على ذمـــة قضية 
إرهابية، وأن أمرا بالقبض عليه قد صدر 
في العـــام 2015، وأنه منـــذ ذلك الوقت، 
وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، 
لكنـــه في بداية شـــهر فبراير لهـــذا العام، 
تواصـــل معـــه المتهـــم الخامـــس المقيـــم 
فـــي إيران؛ ألنه مطلوب بقضايا إرهابية، 
والـــذي تربطـــه بـــه عالقة ســـطحية عبر 
برنامـــج “التيلغـــرام”، فأشـــار إليـــه بأنـــه 
مطلـــوب بقضية إرهابية، ولم يتمكن من 
الخروج من المنزل منذ قرابة 3 سنوات.

وجاء فـــي اعترافات المطلوب أنه عقب 

مـــرور عـــدة أيـــام تواصـــل معـــه المتهـــم 
الخامـــس عبر برنامج تواصل آخر، وقرر 
له بإمكان تهريبه من البحرين بشرط أن 
يتمكـــن من العثور على شـــخص يشـــبهه 
ليســـتخدم بطاقـــة هويته، وأنه ســـيوفر 
إليـــه المســـتأنف الثالـــث والذي ســـيقوم 
بالترتيب لعملية الخروج، وبالفعل تقابل 
مـــع المســـتأنف الثالـــث واتفـــق معه على 
ضرورة البحث عن بطاقة هوية لشخص 

آخر يشبهه للترتيب لعملية الهروب.
وأوضـــح الهـــارب أنـــه بعـــد عثـــوره على 
قـــرر  -شـــقيقه-  الثانـــي  المتهـــم  بطاقـــة 
فـــي  اســـتخدامها  بينهمـــا  للشـــبه  نظـــرا 
عمليـــة الهـــروب مـــن دون علـــم شـــقيقه، 
وبعـــد التواصـــل مـــع المتهـــم المقيم في 
إيـــران أشـــار إليـــه بحصوله علـــى بطاقة 
هويـــة لتنفيـــذ العمليـــة، ومـــن ثـــم اتصل 
بـــه الثالـــث ورتـــب معـــه زمـــان ومـــكان 
اللقاء لبدء العملية. والتقى المســـتأنفان 
األول والثانـــي بالثالـــث بالقرب من منفذ 
جســـر الملك فهد، إذ تولـــى الثالث قيادة 
الســـيارة، كمـــا أنـــه عنـــد وصولـــه لمنفـــذ 
الجمـــارك قـــام بتســـليم البطاقـــات إلـــى 
الموظف المختص، وتمكنوا من الخروج 

جمـــارك  إلـــى  متوجهيـــن  المملكـــة  مـــن 
الســـعودية، والتـــي تمكنوا مـــن تجاوزها 
أيضا بالطريقة نفســـها حســـب اعترافات 
المطلـــوب ومن دون مالحظة الموظفين 

أنه ينتحل صفة أحد أشقائه.
كمـــا قـــرر المطلـــوب أنه عنـــد دخوله إلى 
عائلـــة  منـــزل  إلـــى  توجهـــوا  الســـعودية 
طليقتـــه، والـــذي مكـــث فيـــه لفتـــرة من 
الزمن حتى تواصل معه المتهم الخامس 
وأبلغه أنه يجـــب عليه التوجه إلى دولة 
الكويت برا وهناك يســـتعمل جواز السفر 
الخـــاص به، وهو ما تســـبب فـــي وقوعه 
بقبضـــة شـــرطة اإلنتربـــول بعـــد أن تبين 
بوجـــود  باســـمه  تعميـــم  بطاقـــة  وجـــود 
القبض عليه ما أدى إلى إعادته للمملكة.
وكانـــت النيابـــة العامة أحالـــت المتهمين 
الخمســـة بالقضية للمحاكمة على اعتبار 
أنهـــم فـــي غضـــون مـــارس العـــام 2018، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمان األول والرابع:

1 - اشتركا بطريق المساعدة مع موظف 
حســـن النية في ارتـــكاب جريمة إدخال 
تقنيـــة معلومـــات  فـــي وســـيلة  بيانـــات 
للجنســـية  العامـــة  اإلدارة  تخـــص 

والجـــوازات والهجـــرة، علـــى نحـــو مـــن 
شـــأنه إظهار بيانات غيـــر صحيحة على 
أنهـــا صحيحـــة، بأن ســـلم المتهـــم األول 
للرابـــع بطاقـــة هوية المتهـــم الثاني على 
أنها بطاقة هويته، فقام الرابع بتســـليمها 
للموظـــف المختـــص الـــذي قـــام بإدخـــال 
بياناتها في نظـــام اإلدارة بما يفيد عبور 
المتهـــم الثانـــي لمنفذ جســـر الملـــك فهد 
متوجها إلى المملكة العربية الســـعودية، 
وذلـــك خالفـــا للحقيقة، فتمـــت الجريمة 

بناء على هذا االتفاق.
2 - اســـتعمال بســـوء نيـــة بطاقـــة هويـــة 
اســـتعمل  بـــأن  الغيـــر،  باســـم  صحيحـــة 
المتهـــم الرابـــع بطاقة هويـــة الثاني الذي 
ســـلمها لـــه األول، فقدمهـــا إلـــى موظـــف 
فهـــد،  الملـــك  جســـر  بمنفـــذ  الجـــوازات 
وانتفـــع بهـــا األول بغير حق أن تمكن من 
الخروج مـــن مملكة البحرين عبر المنفذ، 

والفرار من وجه القضاء.
ثانيا: المتهم األول: غادر مملكة البحرين 

دون إذن من الموظف المختص.
لـــأول  ســـمح  الثانـــي:  المتهـــم  ثالثـــا: 
باســـتخدام بطاقته فـــي أغراض مخالفة 
للقانـــون، وذلـــك أن ســـلم األول بطاقـــة 

اســـتخدامها  بغـــرض  وذلـــك  هويتـــه، 
واالنتفـــاع بها بغير وجه حـــق بالمخالفة 
للقواعـــد واإلجـــراءات المنظمـــة بقصـــد 
الهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر عليه 
من السلطة المختصة على ذمة القضية.
رابعا: المتهمـــون الثاني والثالث والرابع: 
ســـاعدوا علـــى هـــرب متهـــم فـــي جناية 
صدر عليـــه أمر بالقبض عليـــه، وذلك أن 
ســـاعد المتهـــم الثانـــي األول حـــال كونه 
متهمـــا فـــي الجناية صادرا فـــي حقه أمر 
بالقبض عليه في القضية وهو على علم 
بذلـــك، بـــأن ســـلمه بطاقـــة هويتـــه؛ لكي 
يتمكـــن مـــن اســـتعمالها والفـــرار لخـــارج 
البحريـــن، وقام المتهـــم الثالث بتوصيله 
إلـــى الرابـــع الـــذي ينتظـــره بمنفـــذ جســـر 
الملك فهد، فيما ساعده الرابع على عبور 
المنفـــذ والخـــروج مـــن الجســـر والتوجه 

إلى المملكة العربية السعودية.
اشـــترك  الخامـــس:  المتهـــم  خامســـا: 
االتفـــاق  بطريقـــي  الثالـــث  المتهـــم  مـــع 
والتحريـــض الرتكاب الجريمـــة، بأن قام 
بتحقيـــق االتصـــال بيـــن الثالـــث واألول، 
فوقعـــت الجريمة بنـــاء على هذا االتفاق 

وذلك التحريض.

تأييد السجن 3 سنوات لمطلوب بقضايا إرهابية وآخر هّربه للكويت
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

حبس الطبيبــــة النفسية سنة لنشرها خبر ترويج “الالريكا” بالمدارس
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المنامة - سيدات األعمال البحرينية

وّقعــت جمعية ســيدات األعمال البحرينية 3 مذكــرات تفاهم اتفاقية مع 
اتحــاد الغرف  الهندية، الغرفــة الدولية لرائدات األعمال ) IWEC (، وغرفة 
تجارة بنجالدش على هامش  مشــاركة الوفد في المؤتمر الســنوي للغرفة 

الدولية لرائدات األعمال في  نيودلهي. 

 وتشـــارك الجمعيـــة بوفـــد تترأســـه 
رئيســـة الجمعيـــة أحـــام جناحـــي، 
خلـــود  األعمـــال  ســـيدات  ويضـــم 
لرئيـــس  األول  النائـــب   القطـــان 
الجمعية، والشـــيخة فجر بنت علي 
آل خليفـــة، ســـلوى المؤيـــد، وعضو 
الصديقـــي.  منـــال  اإلدارة  مجلـــس 
االتفاقيـــات  إن  القطـــان   وقالـــت 

تهـــدف إلـــى  تطويـــر  العاقـــات بين 
القطـــاع الخاص فـــي البحرين وكا 
وبنجـــادش  والهنـــد  أميـــركا  مـــن 
ودول العالم،  وخاصة  على مستوى 
واالســـتفادة  األعمـــال،  ســـيدات 
بالتجارب والخبرات لدى كل طرف 
 في تطوير  منظومـــة العمل واألداء 

لدى الطرف اآلخر. 

“سيدات األعمال” توقع 3 اتفاقيات بـ”نيودلهي”

ترأس وزير الصناعة والتجارة والســـياحة، زايد الزياني وفد البحرين المشارك 
فـــي االجتمـــاع لــــ “58” للجنـــة التعـــاون التجـــاري واالجتمـــاع األول لشـــؤون 
التقييـــس، بحضور وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والذي اســـتضافته ســـلطنة عمان بالعاصمة مسقط. وتناول االجتماع عدًدا من 
المواضيـــع المدرجـــة على جـــدول أعماله والتي من بينها تعديـــل قانون “نظام” 
براءات االختراع واختصاصات مكتب براءات االختراع لدول مجلس التعاون 
والتحديـــات التـــي تواجـــه الـــدول األعضاء لتفعيـــل العمل الخليجي المشـــترك 
فـــي مجـــال التجارة ومبـــادرات رواد األعمـــال واالبتكار للمشـــروعات الصغيرة 
والمتوســـطة بدول المجلـــس، وتوصيات لجنة منظمة التجـــارة العالمية بدول 
المجلس واســـتعراض تقريـــر األمين العام ومذكرة األمانة العامة للهيئة بشـــأن 
مشروع الائحة الداخلية لهيئة التقييس ومذكرة األمانة العامة بشأن مشروع 
موازنة هيئة التقييس للعام المالي 2020، باإلضافة إلى موضوعات أخرى ذات 

االهتمام المشترك.

“التعاون التجاري” يناقش تحديات العمل الخليجي

المتحـــدة  المملكـــة  فـــي ســـوق  التعـــرض  مـــن  لمزيـــد 

“طيران الخليج”: 8.2 مليون دينار لتعيين وكيل شحن

طرحت شركة طيران الخليج في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس 
مناقصــة لتعييــن وكيــل شــحن فــي المملكــة المتحــدة تقــدم إليهــا 5 عطــاءات، 
 Airbridge International Agencies ltd AIA( علقــت جميًعــا، وأقــل عطاء لـــ
cargo( بنحو 17 مليون جنيه استرليني )ما يعادل 8.2 مليون دينار(، في حين 

أكبرها بقرابة 10.9 مليون دينار.

ووفًقا لوصـــف المناقصة، فإن “طيران 
الخليـــج” تســـعى للحصول علـــى مزيد 
المملكـــة  ســـوق  فـــي  التعـــرض  مـــن 
 GSA Cargo للعثـــور علـــى  المتحـــدة 
مـــن  كاملـــة  مجموعـــة  إمكانـــات  مـــع 
الموظفيـــن، وســـمعة طيبـــة وأن تكون 

شـــركة مســـتقرة مالًيـــا ومتوافقـــة في 
ســـوق المملكـــة المتحـــدة ال تمثـــل أي 
شـــركة طيران منافسة داخل المنطقة. 
تقع المكاتب الرئيسة لوكاء المبيعات 
العامة المخصصة لطيران الخليج في 
لندن، وتفضل مسبًقا وجود مكتب في 

المطـــار. كما طرحت “طيـــران الخليج” 
والمســـاندة  الدعـــم  لتقديـــم  مناقصـــة 
لقطـــع غيار أســـطول ايربـــاص من نوع 

)أ 320( تقـــدم إليهـــا 6 عطـــاءات علـــق 
اثنـــان منها ولم يتم اإلفصاح عن قيمة 

أي منها.

أوبك تتوقع فائًضا 
ا أصغر في 2020 نفطيًّ

لتوريد معدات حفر آبار “تطوير”
أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس فتــح 
مناقصة لشــركة تطوير للبترول لتوريد معدات تســتخدم في حفر آبار النفط والغاز، تقدم 
إليهــا عطــاءان علــق أحدهــا، وأقــل عطــاء لشــركة “أنيرســرف” بنحــو 4.1 مليــون دوالر )مــا 
يعادل 1.5 مليون دينار(، في حين أكبرها بقرابة 5.3 مليون دوالر )ما يعادل مليوني دينار(.

الشـــركة  فـــإن  المناقصـــة،  لوصـــف  ووفًقـــا 
طرحت هـــذه المناقصة لتوقيـــع عقد زمني 
لمدة 5 ســـنوات لتوريـــد معددات عبارة عن 
)رأس البئر المستخدمة في حفر آبار النفط 
والغـــاز( للســـنوات الخمـــس المقبلـــة؛ لتلبية 

احتياجات البحرين.
وفتـــح المجلـــس مناقصـــة لبلديـــة المنطقة 
الشـــمالية للعناية بالمزروعات في الحدائق 
والشـــوارع لمـــدة 4 ســـنوات، تقـــدم إليهـــا 9 
عطـــاءات، علق 3 منها، وأقلها بـ 649.3 ألف 

دينار، وأكبرها بنحو مليوني دينار.
واتضـــح مـــن البيانـــات أن المجلـــس فتـــح 
أمـــس 16مناقصة ومزايدة تابعة لـ 12 جهة 
حكوميـــة بإجمالي 87 عطـــاء، في حين تم 
تعليـــق 20 عطاء تابًعا لــــ 12 مناقصة. وبلغ 
مجموع أقل العطاءات المقدمة للمناقصات 

نحو 12.5 مليون دينار.
ونظر المجلس مناقصتين لوزارة األشـــغال 

وشـــؤون البلديات، أولهمـــا لتقديم خدمات 
الكبســـول  ولمصنـــع  للمجففـــات  الترميـــم 
ولمعـــدات أخـــرى بمصنـــع تجفيـــف الحمـــأة 
الصـــرف  لمعالجـــة  توبلـــي  محطـــة  بمركـــز 
c-( الصحـــي ماعدا أجهـــزة الطـــرد المركزي
7( وذلـــك لمشـــاريع الصرف الصحـــي، تقدم 
إليها عطـــاءان، علق أحدهمـــا وأقلها بـ 728 
ألف دينار، وأكبرها بقرابة 1.2 مليون دينار، 
والثانيـــة الســـتئجار 6 مركبـــات ذات دفـــع 
رباعـــي للوزارة، تقدم إليها 4 عطاءات علق 

أحدها، وأقلها بنحو 36.6 ألف دينار.
إلدارة  مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
المخـــازن المركزيـــة بهيئة الكهربـــاء والماء، 
أولهما لشـــراء أبواب فوالذية، تقدم إليها 5 
عطـــاءات علق اثنان منهـــا، وأقلها بـ11 ألف 
دينـــار، والثانيـــة لشـــراء موصـــات ومـــواد 
كهربائيـــة، تقـــدم إليهـــا 4 عطـــاءات، أقلهـــا 

بنحو 26.1 ألف دينار.

مناقصتان لمجلس التنمية 

كذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لمجلس 
التنمية االقتصاديـــة، أولهما لتنظيم فعالية 
“بوابة البحرين 2020” إلدارة أمسية عشاء 
وترفيـــه لمـــا ال يقـــل عـــن 700 ضيـــف مـــن 
المجلـــس في مؤتمر “بوابـــة الخليج 2020” 
في العدلية مســـاء 11 مـــارس 2020، تقدم 
إليهـــا 3 عطاءات علق أحدهـــا، وأقل عطاء 
بــــ35.1 ألـــف دينـــار، والثانية لطلـــب تقديم 
عـــروض للخدمـــات المســـرحية والصوتيـــة 
والضوئيـــة لمهرجان ربيـــع الثقافة للمجلس 
للعـــام 2020 تقـــدم إليها عطـــاء وحيد بـ 90 

ألف دينار.
إضافـــة إلـــى ذلك، فتـــح المجلـــس مناقصة 
خدمـــات  لتقديـــم  للتزويـــد  بابكـــو  لشـــركة 
العمالة الخارجية لعمليات محطات الخدمة 
للشـــركة لـ 3 سنوات، تقدم إليها 8 عطاءات 
علـــق أحدها، أقلها بنحـــو 640.3 ألف دينار، 
ومناقصـــة لشـــركة مطـــار البحريـــن لتزويد 
وصيانـــة آالت الطباعـــة متعـــددة الوظائف 
لاستعمال في الشـــركة لمدة سنتين، تقدم 
إليهـــا 9 عطـــاءات، أقلهـــا بنحـــو 40.4 ألـــف 

دينـــار، ومناقصـــة لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
للتعاقد مع استشـــاري برمجيـــات في نظام 
)SAP FICA/ FICO( لقسم عمليات التجارة 
التابـــع للهيئة، تقـــدم إليها 5 عطـــاءات علق 
دينـــار،  ألـــف   96.8 بنحـــو  وأقلهـــا  أحدهـــا، 
 4 لتوفيـــر  البحريـــن  لجامعـــة  ومناقصـــة 
ذكـــر(  وممـــّرض  ممّرضـــات   3( ممرضيـــن 
لمركـــز جامعـــة البحريـــن الصحي فـــي كلية 
العلوم الصحية لمدة 4 ســـنوات، تقدم إليها 

عطاءان، أقلهما بـ98.7 ألف دينار.
كمـــا فتح المجلس مناقصة لـــوزارة الصحة 
لتوفيـــر خدمـــات التنظيفـــات لمركـــز بتلكو 
الصحـــي لمـــدة 3 ســـنوات، تقـــدم إليهـــا 13 
عطاء علق أحدها، وأقلها بنحو 127.4 ألف 
دينار، ومناقصة لـــوزارة الصناعة والتجارة 
األمنيـــة  الحراســـات  لتوفيـــر  والســـياحة 
فـــي منطقـــة البحريـــن العالميـــة لاســـتثمار 
والتابعـــة للـــوزارة لمـــدة 3 ســـنوات كجـــزء 
من اإلســـتراتيجية الصناعيـــة، تقدم إليها 9 
عطـــاءات علـــق أحدهـــا، وأقل عطـــاء بنحو 

136 ألف دينار.

أمل الحامد

1.5
دينار مليون 

لقاء تفاعلي يستعرض ريادة األعمال الخليجية
ــاون” ــتـــعـ “الـ ــدول  ــ بـ والــصــنــاعــة  ــارة  ــتـــجـ الـ وزراء  ــة  ــارك ــش ــم ب

شــارك وزير الصناعة والتجارة والســياحة، زايد الزياني في اللقاء األول الذي 
تم بين وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ونخبة من رواد األعمال بدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة والذي يأتي على هامــش اجتماع لجنة 
التعاون التجاري )58( في مســقط بســلطنة عمان، بمشــاركة مجموعة من رواد 

األعمال البحرينيين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 وقد نّظمـــت وزارة الصناعة والتجارة 
للقاء بمشـــاركة نخبة من رواد األعمال 
والجهات الداعمة بالبحرين. وتحققت 
هذه المبـــادرة بجهود مبذولة من لجنة 
المســـؤولين عن مبادرات رواد األعمال 
الصغيـــرة  للمشـــروعات  واالبتـــكار 
التـــي  المجلـــس  بـــدول  والمتوســـطة 
بالتحضيـــر واإلعـــداد  بدورهـــا  قامـــت 
تأكيـــًدا علـــى  المبـــادرة  هـــذه  إلنجـــاح 

أهمية توحيد الرؤى وتحقيق التكامل 
المشـــتركة.  الخليجيـــة  البرامـــج  فـــي 
وشـــاركت كل من دول الخليج العربي 
بوفـــود تضمنـــت رواد أعمـــال شـــاركوا 
لمناقشـــة  فـــي جلســـة عصـــف ذهنـــي 
ريـــادة  بمنظومـــة  المتعلقـــة  الجوانـــب 
خالهـــا  تناولـــوا  الخليجيـــة  األعمـــال 
وذلـــك  والتحديـــات،  المواضيـــع  أهـــم 
الســـتخاص أهـــم المبـــادرات التي تم 

عرضها علـــى وزراء التجارة والصناعة 
بـــدول المجلس، األمر الذي يعد فرصة 
رواد  جيـــل  بيـــن  للتواصـــل  ســـانحة 
األعمال والقيادات التنفيذية العليا من 
أصحـــاب القـــرار وواضعي السياســـات 

واالســـتراتيجيات للوقـــوف علـــى أبرز 
متطلبـــات ريـــادة األعمـــال الخليجيـــة 
بالمرحلة المقبلة وتعزيزه التكامل بين 
دول المجلـــس بطابـــع يتميـــز باالبتكار 

واإلبداع.

جانب من اللقاء مع رواد األعمال 

المنامة - الصناعة والتجارة

البحرين تتصّدر المنطقة على مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا لــلــعــام الـــســـابـــع عــلــى الــتــوالــي

احتلت البحرين المرتبة األولى على مســتوى منطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا 
في مجال تنمية التمويل اإلســالمي وفًقا للنســخة الســنوية الســابعة من مؤشر تنمية 
التمويل اإلسالمي “IFDI”، وهي السنة السابعة على التوالي التي تتفوق فيها المملكة 
علــى دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ضمــن هــذا المؤشــر، بينمــا حّلت 

ا هذا العام.  البحرين في المرتبة الثانية عالميًّ

 ويعتبر مؤشـــر تنمية التمويل اإلســـامي 
جزًءا من تقرير تنمية التمويل اإلســـامي 
السنوي الذي تصدره المؤسسة اإلسامية 
لتنمية القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع 
شركة “ريفينتيف”، المزود العالمي لبيانات 
األســـواق الماليـــة. وتـــم الكشـــف عـــن أهم 
نتائج التقرير أمس خال فعالية الشريعة 

االقتصادية التي أقيمت في أندونيسيا. 
 ويمنـــح مؤشـــر تنمية التمويل اإلســـامي 
ا لـــكل اقتصـــاد فـــي قطاع  تصنيًفـــا ســـنويًّ

التمويـــل اإلســـامي العالمـــي، حيـــث يتم 
احتســـاب النتائـــج فـــي 131 دولة تنشـــط 
في مجال التمويل اإلســـامي، وذلك بناًء 
على خمســـة عناصر رئيســـية هي التنمية 
الكّمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية 
االجتماعيـــة المؤسســـية، والوعي. ويأتي 
التصنيف المرتفع للبحرين بفضل أنظمتها 
والصيرفـــة  للتمويـــل  والداعمـــة  القويـــة 
اإلســـامية إضافة إلى زيادة عدد األصول 
المصرفية اإلســـامية والمؤسســـات التي 

تقـــدم خدمـــات التمويـــل اإلســـامي، كمـــا 
جـــاء هـــذا النجـــاح البـــارز علـــى الرغم من 
التباطؤ العالمي في نمو القطاع المصرفي 

اإلسامي. 
للمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   

الخـــاص،  القطـــاع  لتنميـــة  اإلســـامية 
أيمـــن ســـجيني “لقـــد وجدنـــا أن العوامـــل 
المحركـــة للصناعـــة المصرفية اإلســـامية 
آخـــذة فـــي التغيـــر وذلـــك علـــى الرغم من 
ما تشـــهده البيئة االقتصادية العالمية من 

إجهـــاد وتباطؤ فـــي النمو يؤثـــر على هذه 
الصناعـــة، حيث أضحـــت الصكوك تتصدر 
نمو الصناعـــة المصرفية اإلســـامية، وقد 
تجاوز اإلصـــدار العالمي للصكـــوك منذ أن 
تـــم طرحه التريليون دوالر في عام 2018 
واستمر في النمو. كما وتجري أيًضا إعادة 
تشـــكيل الصناعـــة المصرفيـــة اإلســـامية 
ومنظومـــة البيئـــة الداعمـــة لها باســـتمرار 
وذلـــك عن طريق االبتـــكار وهو ما ينطبق 
بشـــكل خاص على مجـــاالت التكنولوجيا 
مـــع  تتوافـــق  التـــي  الماليـــة واالســـتدامة 
االســـتراتيجيات التـــي تتبناها المؤسســـة 

اإلسامية لتنمية القطاع الخاص”.
 وبـــدوره، قال الرئيـــس التنفيذي لمجلس 
حميـــدان  خالـــد  االقتصاديـــة،  التنميـــة 
“يســـعدنا أن تحـــّل البحريـــن مجـــدًدا فـــي 
صـــدارة دول المنطقة ضمن مؤشـــر تنمية 

التمويـــل اإلســـامي، فلقد بذلـــت المملكة 
كافة الجهود لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي 
رائد للتكنولوجيا المالية ومنصة تجريبية 
لوضـــع أنظمـــة وقوانيـــن تخـــص التقنيات 
الحديثـــة والناشـــئة مثـــل تقنيـــة ساســـل 
الكتل الرقميـــة “البلوكتشـــين” والخدمات 
المصرفية المفتوحة، إذ يأتي استمرار هذا 
التصنيف المرتفع في المؤشر شاهًدا على 
نجاعـــة نهجنـــا المبتكـــر والرائد”.   وســـّلط 
تقريـــر تنميـــة التمويـــل اإلســـامي الضوء 
علـــى التكنولوجيا الماليـــة بصفتها محرًكا 
ا لقطاع التمويل اإلســـامي، حيث  رئيســـيًّ
أشـــار إلـــى أن أصـــول العمـــات المشـــفرة 
ا من قبل  تخضع للفحص والمناقشـــة حاليًّ
علماء الشـــريعة والجهـــات التنظيمية في 
أســـواق التمويل اإلسامي المتطورة مثل 

البحرين وماليزيا.

جاكارتا - مجلس التنمية االقتصادية

خالد حميدان أيمن سجيني 

لندن - رويترز

ــك” أمـــس إلـــى فائض  ــ أشــــارت “أوبـ
أصغر في سوق النفط العام المقبل، 
الــطــلــب  تـــراجـــع  تــتــوقــع  وإن ظــلــت 
ــادة إنــتــاج  ــ عــلــى خــامــهــا فــي ظــل زي
لإلبقاء  مبّرًرا  يعطي  مما  منافسين، 
على قيود اإلنتاج في اجتماع الشهر 
الطلب  إن  المنظمة  وقالت  المقبل. 
المتوسط  فــي  سيبلغ  خــامــهــا  عــلــى 
العام  ــا  يــومــيًّ برميل  مليون   29.58
برميل  مليون   1.12 بتراجع  المقبل، 

ا 2019. يوميًّ
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علي الفردان من المنامة

260 مليون دوالر استثمارات تركية في 7 شركات بالبحرين
ــي” ــ ــال ــ ــم ــ ــول ال ــ ــب ــ ــن ــ ــط ــ ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي “مـــــركـــــز إس ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــوك الـ ــ ــن ــ ــب ــ دعـــــــــوة ل

قــال مســؤول تركــي إن حجــم االســتثمارات التركيــة فــي البحريــن في 7 شــركات بلغ 
260 مليون دوالر، في حين بلغ حجم اســتثمارات الشــركات البحرينية في تركيا نحو 
2 مليار دوالر. وكشــف رئيس مكتب االســتثمار في الرئاســة التركية، أردا أرموت، أن 
بالده تعمل على إنشــاء مركز مالي عالمي تركي تحت اســم “مركز إســطنبول المالي” 
فــي الوقــت الذي ســاهم فيه القطــاع المالي بنســبة كبيرة من التدفقات االســتثمارية 
الواردة إلى تركيا. وقال أرموت إن مكتب االستثمار وجه دعوة للبنوك والمؤسسات 
الماليــة البحرينيــة للدخــول في هذه المنطقة المالية من خالل إنشــاء مكاتب وفروع 
لهــا والدخــول فــي شــراكات، مشــيرًا إلــى أن هنــاك اتصــاالت بيــن القطــاع المالي في 

البلدين، خصوصا أن المملكة تعد مركز مالي ومصرفي في المنطقة.

البحرينيـــة  البنـــوك  أن  أرمـــوت  وأشـــار 
تســـتطيع الدخـــول للســـوق التركيـــة مـــن 
خالل عمليات واســـتحواذات، إذ شـــهدت 
الســـوق التركية عمليات اســـتحواذ كبيرة 
في القطاع المصرفي وهو ما انعكس على 
تدفقات رؤوس األموال االســـتثمارية إلى 

البالد.
ماليـــة  ومؤسســـات  بنـــوك  وافتتحـــت 
الجمهوريـــة  فـــي  لهـــا  أنشـــطة  بحرينيـــة 
التركيـــة من بينها بنـــك البحرين والكويت 
الذي دشـــن مكتب تمثيلي هناك، في حين 
ينشـــط مســـتثمرون في شـــراء الســـندات 

واألصول المالية التركية.
اســـتثمار  تدفـــق   2018 عـــام  وســـّجل 
أجنبي مباشـــر مـــن تركيا وصـــل إلى 297 
مليـــون دوالر، ما جعلها ثالـــث أكبر مصدر 
القـــادم  المباشـــر  األجنبـــي  لالســـتثمار 
للمملكـــة، حيـــث تعتبـــر البحريـــن موطـــن 

لتسعة بنوك تركية بارزة بما في ذلك “اش 
بنـــك”، “زراعات بنـــك”، “بنك يابي كريدي”، 

“فينانس بنك”، والبنك الكويتي التركي.
الماليـــة  المنطقـــة  أن  أرمـــوت  وأوضـــح 
الجديـــدة التي تعمـــل بالده على إنشـــائها 
وتشـــريعية  قانونيـــة  بيئـــة  ســـتتضمن 

وإجرائيـــة  ضريبيـــة  وتســـهيالت 
للمســـتثمرين، مؤكدًا أن هذا المركز المالي 
لن يكون فقط عقارات للتأجير ولكن بيئة 
أعمـــال متكاملـــة تضمن تســـهيالت كبيرة 
والمؤسســـات  البنـــوك  مـــن  للمســـتثمرين 
إنـــه  التركـــي  المســـؤول  وقـــال  الماليـــة. 
يجـــري اإلعـــداد لباقـــات اســـتثمارية مـــن 
أجـــل المنطقـــة المصرفيـــة الجديـــدة فـــي 

إسطنبول خالل األشهر المقبلة.
وعلى هامش نـــدوة حضرها رجال أعمال 
عـــن  أعمـــال  بحرينيـــون، تســـاءل رجـــال 
التســـهيالت الضريبيـــة التي يحصل عليها 
المســـتثمرين، إذ أشـــار المســـئول التركـــي 
إلـــى أن هنـــاك تســـهيالت ضريبيـــة كبيـــرة 
خصوصا في بعض المجاالت والقطاعات، 
حيـــث قامـــت تركيـــا بخفـــض كبيـــر فـــي 

الضرائب في السنوات الماضية.
 وشـــارك رجال أعمال ومؤسســـات تركية 

المنامـــة  شـــهدتها  التـــي  الفعاليـــات  فـــي 
علـــى هامـــش مؤتمـــر أصحـــاب األعمـــال 
العالميـــة  والقمـــة  العـــرب  والمســـتثمرين 
لريـــادة األعمـــال، إذ مثلـــت الفعاليـــة التي 
نظمتهـــا غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
فـــرص  الســـتعراض  مناســـبة  منصـــة 
الجانبيـــن  بيـــن  والتواصـــل  االســـتثمار 

التركي والعربي.
واســـتعرض المســـئول التركي أمام حشـــد 
من رجـــال األعمـــال البحرينييـــن عدد من 
األرقـــام والمؤشـــرات االســـتثمارية علـــى 
والتصديريـــة  االســـتهالكية  الســـوق  نمـــو 
واالستيرادية للجمهورية التركية، إذ تنمو 
القـــدرة الشـــرائية للشـــعب التركي بشـــكل 
متزايـــد. وتعتبر تركيا ثاني أكبر مســـتورد 
للبتروكيماويـــات فـــي العالـــم بعـــد الصين 
ما يخلق فرصة كبيـــرة للبحرين والخليج 

التي لديها مصانع بتروكيماويات.

رئيس مكتب االستثمار في الرئاسة التركية

وقعــت “صــادرات البحريــن” وغرفــة التجــارة والصناعــة الفرنســية فــي البحريــن، مذكــرة تفاهــم مشــتركة لتعزيــز فــرص التصديــر 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية لتصدير منتجاتها وخدماتها إلى السوق الفرنسية.

و”غرفـــة  البحريـــن”  “صـــادرات  وســـتعمل 
بشـــكل  الفرنســـية”  والصناعـــة  التجـــارة 
وثيـــق علـــى دعـــم المؤسســـات البحرينية 
الستكشـــاف  القطاعـــات  مختلـــف  مـــن 
اإلمكانيـــات والفرص المتاحة في الســـوق 
الفرنســـية وتزويدهـــم بالحلـــول الالزمـــة 

لتحديد الشركاء والزبائن المحتملين.
لصـــادرات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
جهـــود  “إن  قائـــدي  ناصـــر  البحريـــن، 
“صـــادرات البحريـــن تتجـــه نحـــو تطويـــر 
المزايا والشـــراكات والحلول التي ستوفر 
كل  البحريـــن  فـــي  التصديـــر  لشـــركات 
المزايـــا الممكنة وروابـــط األعمال الوثيقة 
والتشـــبيك الـــالزم فـــي جميـــع األســـواق، 
تمثـــل فرصـــة ســـانحة  االتفاقيـــة  وهـــذه 

لدخـــول المزيـــد من المصدرين الكتشـــاف 
أســـواقًا جديـــدة، حيـــث أّن رســـالتنا فـــي 
“صـــادرات البحريـــن” تتمثـــل في تســـهيل 
عالـــم  البحرينيـــة  المؤسســـات  ولـــوج 
التصديـــر لمختلـــف القطاعـــات التجاريـــة، 
كبيـــرة  قيمـــة  ســـيضيف  التعـــاون  وهـــذا 
إلـــى  للوصـــول  البحرينييـــن  للمصدريـــن 
الســـوق الفرنســـية، ونحـــن بدورنا نشـــجع 
المؤسســـات التجاريـــة البحرينيـــة ورجال 
األعمال على االستفادة من هذه االتفاقية 
لتحديـــد شـــركاء وزبائن جـــدد لمنتجاتهم 
وخدماتهـــم في واحدة من أكبر األســـواق 

األوروبي”.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس غرفـــة التجـــارة 
والصناعـــة الفرنســـية فـــي البحريـــن، جان 

أوجـــه  إلـــى  “بالنظـــر  دوران  كريســـتوف 
التشـــابه بيـــن غرفـــة التجـــارة والصناعـــة 
الفرنسية في البحرين والرسالة األساسية 
لصـــادرات البحريـــن، والتـــي تتمثـــل فـــي 
مســـاعدة وتوجيـــه المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة في مشاريعها لتطوير أعمالها 
وأنشـــطتها فـــي الخـــارج، لـــذا فـــإن هـــذه 
القيم من شـــأنها بـــال أدنى شـــك أن تقربنا 
أكثر مـــن والدة مرحلة مهمة، وعلى ضوء 
هـــذه المذكـــرة، ســـيبدأ الطرفـــان التعاون 
والعمـــل عـــن كثـــب لمرافقـــة المؤسســـات 
البحرينيـــة في جهودها لتصدير منتجاتها 
وخدماتها إلى السوق الفرنسية واألسواق 

المجاورة”.
وســـيقدم فريق الغرفة الفرنســـية برئاسة 

المدير التنفيذي ريم جاللي، مجموعة من 
الخدمـــات لزبائن صـــادرات البحرين التي 
تناسب مشاريعهم لتسهيل تطوير أعمالهم 
وتحقيق أهدافهم في أسرع وقت وأسهل 
طريقة ممكنة حيث تمتلك الغرفة سلسلة 
واسعة من العالقات والروابط في السوق 
الفرنســـية من خالل الشـــبكة الكبيرة التي 

تنتمـــي إليهـــا )120 غرفة تجاريـــة محلية 
في جميع مناطق فرنسا(.

من جهة أخرى، أبدت عدد من المؤسسات 
البحرينية اهتمامها ودعمها لهذه المبادرة، 
وأثنت علـــى هذه االتفاقية التي ســـتفتح 
فرًصا جديـــدة لتنمية مبيعاتها وصادراتها 
أمانـــي  وقالـــت  العالميـــة.  األســـواق  فـــي 

العصفور، منســـقة التســـويق فـــي ديزاينر 
شـــيخ تعد “ديزاينر شـــيخ” عالمة تجارية 
تجمـــع بيـــن الفخامـــة والرفاهية وتســـعى 
إلعادة إحياء التراث الغني لشرق الجزيرة 
العربية، وقد أثبتت هذه العالمة التجارية 
أنها الخيار األمثل لمن يبحثون عن اقتناء 
الهدايـــا المتميـــزة، ونحـــن نأمـــل أن تؤدي 
هذه المبادرة إلى توسيع عملياتنا الحالية 

في السوق الفرنسية.
من جانبها، قالت ندى علوي مؤسس شركة 
النـــدى “إّن )النـــدى( عالمـــة تجارية فاخرة 
بأســـعار مناســـبة تحـــول الفـــن إلـــى أزياء 
تالمـــس روح العصـــر، حيث نســـعى دائًما 
البتكار تصاميم عالية الجودة لألشخاص 
الذين يريـــدون أن يكونوا محاطين بالفن 
لمنحهـــم المـــرح والســـعادة مًعـــا( وأعربت 
علوي عـــن رغبتها في االنضمـــام إلى هذه 
المبادرة الرائعة التـــي تفتح فرًصا عالمية 

جديدة وخصوصًا بالسوق الفرنسية.

عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

المنامة - صادرات البحرين

“صادرات” و”الغرفة الفرنسية” تدعمان منتجات “الصغيرة البحرينية”
وقعتـــا مذكـــرة تفاهـــم لتشـــجيع المؤسســـات علـــى استكشـــاف الفـــرص المتاحـــة

اتفاقية لرفع كفاءة التشغيل والصيانة  بـ “جسر الملك فهد”
وّقع برنامج مشروعات والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد مذكرة 
تفاهــم تهــدف إلى رفع كفاءة إدارة المرافق واألصول في محفظة 

التشغيل والصيانة التابعة للمؤسسة.

التفاهـــم،  هـــذا  مـــن  وانطالقـــًا 
يقـــوم برنامج مشـــروعات بدعم 
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد 
من أجل بناء نموذج مؤسســـاتي 
أفضـــل  ووفـــق  وفعـــال  متقـــدم 
لتعزيـــز  العالميـــة،  الممارســـات 
والشـــفافية  الكفـــاءة  مســـتوى 
واألصـــول،  المرافـــق  إدارة  فـــي 
حيـــث تضمنـــت مذكـــرة التفاهم 
لرفـــع  الفنيـــة  المســـاندة  تقديـــم 
كفـــاءة إدارة محفظـــة التشـــغيل 
والصيانة التي تشمل عدة عقود 
تغطي مختلف المرافق واألصول 

بجســـر الملك فهد، مثل الجسور، 
اإلداريـــة  والمبانـــي  واألعمـــدة، 
واالســـتثمارية، ومحطات تحلية 
الميـــاه، باإلضافـــة إلـــى محطات 
الكهرباء االحتياطية، ومحطات 

معالجة المياه.
البرنامـــج  عـــام  مديـــر  وقـــال 
الوطني لدعم إدارة المشروعات 
والتشغيل والصيانة في الجهات 
العامة، أحمد البلوي “نســـعى من 
خالل عقد الشراكات مع الجهات 
مـــن  تمكينهـــا  إلـــى  الحكوميـــة 
االســـتفادة من المعاييـــر العالمية 

فـــي  البرنامـــج  يعتمدهـــا  التـــي 
مجـــال إدارة المرافـــق واألصول 
)التشـــغيل والصيانـــة(، من حيث 
تقييـــم السياســـات واإلجراءات، 
العمـــل،  وآليـــات  واألنظمـــة، 
إدارة  عمليـــات  تنفيـــذ  ونمـــوذج 
التنظيمـــي  والهيـــكل  المرافـــق، 
والتشغيلي”، مضيفًا “على المدى 
الطويـــل، ُتمثـــل هذه الشـــراكات 
طريـــق  علـــى  إيجابيـــًا  تقدمـــًا 

تحقيقنـــا ألحد أهـــم أهدافنا في 
البرنامـــج وهـــو توحيـــد المعايير 
إدارة  قطـــاع  فـــي  واإلجـــراءات 
المرافق على المســـتوى الوطني، 
رفـــع  فـــي  يســـاهم  الـــذي  األمـــر 
واســـتدامة  والكفـــاءة  الفعاليـــة 

البنية التحتية”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
لجســـر  العامـــة  للمؤسســـة 
المحيســـن:”  الملـــك فهـــد، عمـــاد 
مـــع  بشـــراكتنا  فخـــورون  نحـــن 
والتـــي  مشـــروعات،  برنامـــج 

نســـعى مـــن خاللهـــا إلـــى تعزيـــز 
التعاون المشـــترك بيـــن الجهتين 
التنمويـــة  التطلعـــات  لتحقيـــق 
لحكومتي الســـعودية والبحرين، 
وسنســـتفيد من خبـــرات برنامج 
إدارة  كفـــاءة  لرفـــع  مشـــروعات 
المرافـــق واألصول فـــي محفظة 
التشـــغيل والصيانـــة التـــي تضم 
تغّطـــي مختلـــف  كبيـــرة  عقـــودًا 
للمؤسســـة،  والمرافـــق  األصـــول 
مما يســـاعدنا فـــي توحيد قياس 
إدارة  وعمليـــات  إجـــراءات 
لتحقيـــق  واألصـــول،  المرافـــق 
الكفاءة والفعالية والحوكمة في 
إدارة المؤسســـة، بما يتوافق مع 

رؤية المملكة 2030”.

المنامة - بنا

“المؤسسة 
العامة” توقع 

مذكرة تفاهم مع 
“مشروعات”
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المنامة - إنفستكورب

افتتحـــت إنفســـتكورب مســـاء أمـــس 
المســـتثمرين  مؤتمـــر  أعمـــال  األول 
2019 في فندق “فور ســـيزونز خليج 
البحريـــن” في البحريـــن، تحت رعاية 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة.  ويجمـــع  المؤتمـــر أكثـــر 
مـــن 250 مســـتثمرا مـــن دول مجلس 
التعـــاون للخليـــج العربـــي، إضافة إلى 

المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  متحدثيـــن 
األميركيـــة وعدد من الدول األوروبية 

والهند والصين وإندونيسيا.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
محمـــد  التنفيـــذي  إنفســـتكورب 
العارضـــي أن انعقاد المؤتمر هذا العام 
يأتـــي بعد عـــام آخر مـــن األداء القوي 
والنتائـــج الممتـــازة لمختلـــف وحدات 
أعمـــال الشـــركة، وقـــال “لقـــد شـــهدنا 
خـــالل االثنـــي عشـــر شـــهرا الماضيـــة 

زخـــم نمـــو قويـــا علـــى مســـتوى كافة 
أنشـــطتنا، رغم التحديات االقتصادية 
والجيوسياســـية المختلفـــة”، مضيفـــا 
“أن هذا المؤتمر يوفر لنا جميعا منصة 
نستكشـــف من خاللها أحـــدث الفرص 
والتوجهـــات االســـتثمارية، ونتشـــارك 
المعرفـــة ووجهـــات النظـــر، إلى جانب 
مة لبناء عالقات  كونه يتيح فرصة قيِّ
عالقـــات  وتعزيـــز  جديـــدة،  شـــراكة 

متميزة قائمة”.

“إنفستكورب للمستثمرين” فرصة لشراكات جديدة
أوتاوا - رويترز

قالت تيـــكاي إل.إن.جـــي بارتنرز لدى 
مـــن  إنـــه  الفصليـــة  نتائجهـــا  إعالنهـــا 
المتوقع حاليا أن يبدأ أول مرفأ إعادة 
تغييـــز بحرينـــي العمـــل بنهايـــة العام، 
وهو موعـــد متأخر عما ســـبق إعالنه.

وتأجل بدء تشغيل المرفأ مرتين على 
األقـــل، وكان أحدث موعـــد ُأعلن لبدء 
التشـــغيل فـــي الربع الثالث مـــن العام.

ولم تذكر تيكاي، التي تملك حصة في 

المرفأ، ســـبب التأجيل. وقال الرئيس 
التنفيـــذي مـــارك كريميـــن إن ”تقدمـــا 
جيـــدا“ تحقـــق في المرفـــأ، بيد أنه من 
المتوقـــع اآلن أن يبـــدأ التشـــغيل قبل 
نهايـــة العـــام. تملك تيـــكاي %30 في 
المشـــروع المشـــترك لشـــركة البحرين 
مرفـــأ  تملـــك  التـــي  المســـال،  للغـــاز 
)تحويـــل  التغييـــز  وإعـــادة  االســـتالم 
الغاز من ســـائل الى غاز( قيد اإلنشـــاء 
المســـاهمين  ومـــن  البحريـــن.  فـــي 
للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة  اآلخريـــن 

والغاز وسامســـونج لإلنشاء والتجارة 
ومؤسسة الخليج لالستثمار.

وبحســـب الموقـــع اإللكتروني لشـــركة 
البحريـــن للغـــاز المســـال، مـــن المقـــرر 
أن يضـــم المرفأ وحـــدة تخزين عائمة 
ورصيفا بحريا الستالم الغاز الطبيعي 
المســـال وحاجز أمواج ومنصة إعادة 
تغييـــز وأنابيـــب غاز تحـــت المياه من 
المنصة إلى الشاطئ ومنشأة الستالم 
الغـــاز علـــى الشـــاطئ ومنشـــأة بريـــة 

إلنتاج النيتروجين.

“تيكاي”: مرفأ البحرين للغاز يبدأ العمل بنهاية العام

أثناء توقيع مذكرة التفاهم



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

قيد رقم: ١-٥٦٥١٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥١٣٥٢
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.
اســـــــم التاجـــــــــــر: ليلى السيد هاشم باقر علوي

االسم التجاري الحالي: خيبر لتخليص المعامات
االســـــم التجـــاري الجديد: الموعود لترتيب وتنظيم الجوالت السياحية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 2019/١٤/١١
)CR2019-إعالن رقم )١٤٩٩٥٣

تنازل - عن المحل التجاري

الرقــم  عبدالحســن  علــي  عبدالحســن  المرحــوم  ورثــة  إليناالســادة  تقــدم 
الشــخصي ٤٠٠٠١٩٩٣٠ بتحويل المحل التجاري التالي إلى الســادة/ سعاد 

عبدالحسن علي عبدالحسن ٧٤٠٨٠٥٢٦٦ 
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

١١٢٣٥

الفرع

٣

االسم التجاري

كراج القافود

 تاريخ: 2019/١١/١١

38344464-

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســيدة / منال مهدي ســلمان ســرحان محمد المالك لـ باك مان للحلول )مؤسســة 

فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم ٥-٨٩١٨٨، طالبا تحويل مؤسسة فردية 

إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

١. منال مهدي سلمان سرحان محمد

MUHAMMED SHAMNAS PILAKKATTUVAYAL KUNI .٢

نــزار  المدعــي: شــركة  بــأن  الثانيــة  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  تعلــن 

لانشاءات والصيانة

محامي المدعي: أحمد عبدهللا احمد الشمان 

قد اقاموا هذه الدعوى ضد مدعى عليه:

١- هيثم حسن سالم حسن الدوسري

٢- محمد حسن سالم حسن الدوسري

٣- فاطمة حسن سالم حسن الدوسري

٤- مريم حسن سالم حسن الدوسري

٥- سلوى يعقوب يوسف زيد

٦- حمدة عيسى محمد سند الدوسري

٧- تركة المتوفى: حسن سالم حسن الدوسري

٨- جهاز المساحة والتسجيل العقاري

طالبين فيها اثبات ملكية للعقار ٠١٠١١٥١٤ الكائن في الحد بالمحرق 

رقم ١٥٠١٢٢١٩ بموجب المقدمة رقم ٢٠١٦/٧٩٧٦

 لــذا فــإن كل مــن لديــه اعتــراض علــى طلــب المدعين أن يتقــدم لهذه 

المحكمــة بطلــب مشــفوع بأوجــه إعتراضــه، وقــد حــددت المحكمــة 

جلسة 18/11/2019 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3002052614 :رقم الدعوى: 02/2019/17390/9  -  رقم الكتاب

التاريخ:13-11-2018
المحكمة الكبرى المدنية الثانية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٥٠٣٢٩( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى مؤسسة فردية 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها  

الشــركاء في شــركة فوود ســتاكس لتقديم وجبات الطعام في المناســبات ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم ٩٣٥٩٣، طالبين تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية  

لتصبح مملوكة من السيد سكينة عيسى صالح حسن العلواني

القيد : ٩٣٥٩٣ 

 تاريخ: 2019/١٤/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )0000( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل فرع شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة الشخص الواحد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها  

الشــركاء في شــركة شــاورما اكســبرس والمســجلة بموجب القيد رقم ٢-٤٦٣٣٠، 

طالبــا تحويــل الشــركة إلــى شــركة الشــخص الواحــد لتصبــح مملوكــة مــن طارق 

اسحاق عبدالرحيم الكوهجي.

القيد : 46330-2 

 تاريخ: 2019/١١/13

قيد رقم: ٣-٣٦٩٤٦

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٤٩٥٥٨
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.
اســـــــم التاجـــــــــــر: جاسم احمد جاسم الماجد

االسم التجاري الحالي: مجموعة الحلول للداللة
االســـــم التجـــاري الجديد: مجموع الحلول ألنظمة األمن والحاسوب

 تاريخ: 2019/١٣/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )1111( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة مصنع فاطمة محمد للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة اصحاب شركة مصنع فاطمة محمد للمابس ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيــد رقــم ٨٥٦٨٢، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من مصنــع فاطمة محمد 

للمابس ذ.م.م الى فاطمة محمد للمابس ذ.م.م 

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : 85682 

 تاريخ: 2019/١١/7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٩٨٤٥-CR2019( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
للفرع رقم ١ من لشركة ستوب آند كو للتسويق ذ.م.م 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة اصحاب شركة ستوب آند كو للتسويق ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 

رقم ١١٨٧٢١، طالبين تغيير االســم التجاري للفرع رقم ١ من شــركة ســتوب 

آند كو للتسويق ذ.م.م الى ستوب آند كو ماركت ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان

القيد : ١١٨٧٢١ 

 تاريخ: 2019/١١/١١

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة تريم واير للتكنولوجيا ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ٨٩٣٥٥-١

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة تريم وايــر للتكنولوجيا ذ.م.م.  المســجلة بموجب 
القيد رقم ٨٩٣٥٥-١، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ حســين داود ســلمان 

علي الشاخوري مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون 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:
عنوان المصفي: حسين داود سلمان علي الشاخوري

رقم الموبايل: ٣٩٠٩٩٣٣٣ )966+(
husaindawood@gmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة دولفين العقارية ش.ش.و لمالكتها مي فاروق علي عمر

سجل تجاري رقم ١١٧٤٩٤

بناء على قرار المالك لـشركة دولفين العقارية ش.ش.و لمالكتها مي فاروق علي عمر
  المسجلة بموجب القيد رقم ١١٧٤٩٤، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة/ مي 

فاروق علي عمر مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقا لنــص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الازمــة، خــال 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
رقم الموبايل: ٣٦٠٠٢١٩٧ )966+(

mayfarouk@gmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة فيديو العربية ش.ش.و لمالكها محمود ناصر السيد محمد اليوسف

سجل تجاري رقم ٨٠٦٦٧-١

بنــاء علــى قــرار المالك ل شــركة فيديو العربيــة ش.ش.و لمالكها محمود ناصر الســيد 
محمــد اليوســف  المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٨٠٦٦٧-١، بتصفية الشــركة اختياريا 

وتعيين السيد/ محمود ناصر السيد محمد اليوسف مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون 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:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٣٦٦٨٨١١ )966+(
mahmood@arabiavideo.me

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 

صــاح ســلمان عبــدهللا الصيــاد صاحــب  صــاح ســلمان عبــدهللا الصياد )مؤسســة 

فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٢٢٤٧٨، طالبــا تحويــل المؤسســة الفردية 

لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة بين كل من:

١. صاح سلمان عبدهللا الصياد

٢.نسيم احمد عبدهللا صالح

القيد : 22478 

 تاريخ: 2019/١١/5

)CR2019 - إعالن رقم )١٤٩١١٧ 
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

تقدم إلينا المعلن ادناه: امينة محمد ابراهيم الجابي بطلب تحويل المحل 

التجاري التالي : إلى السيد/ حسن عيسى حسن منصور خلف

 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خال خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٤-٨٧٧٨٥

االسم التجاري

كفتيريا أبو هديل

 تاريخ: 2019/١١/١١

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد / حنــان مديــح باعتبارهــا المصفــي القانونــي لشــركة حنــان 
مديــح للدعايــة واالعان ش.ش.و لمالكتها حنان مديح ،المســجلة كشــركة 
الشــخص الواحــد بموجــب القيد رقــم ١٢٣٤٩٩ ، طالبا ٕاشــهار انتهاء ٔاعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )000( لسنة 2019 

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة حنان مديح للدعاية واالعالن ش.ش.و لمالكتها حنان مديح

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل  من مؤسسة فردية 

لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدمت إليها 
الســيدة بدريــه ســلمان حســين اســماعيل  المالــك لـــ العيــن الثالثة ميديا  )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقم ٨٣٤٨٩-١، طالبا تحويل المؤسســة الفردية 
الى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٫٠٠٠ دينار بحريني،  لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. بدريه سلمان حسين اسماعيل

٢.روالن جبران خوري 
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خال 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعان
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الفســاد” لمكافحــة  مركزيــة  “محكمــة  وتشــكيل  متظاهــر...   1600 ســراح  إطــاق 

قنابل الغاز “األمنية” توقع  عشرات الضحايا في بغداد

أكــدت مصــادر طبيــة عراقيــة وقوع أربعة متظاهرين، أمس الخميس في بغداد، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مســيل للدموع 
أطلقتهــا القــوات األمنيــة باتجاه المحتجين، بينما نفى مســؤول رســمي مقتل أي محتج.  وأشــارت المصــادر الطبية أيًضا 
إلى سقوط 62 جريًحا، أمس، قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلًقا لالحتجاجات 

التي بدأت مطلبية في األول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى “إسقاط النظام”.

 في سياق متصل، ذكر مصور من 
وكــالــة “رويـــتـــرز” أن قـــوات األمــن 
الحية  الذخيرة  أمس  استخدمت 
ــوات  والـــرصـــاص الــمــطــاطــي وعــب
للدموع في محاولة  المسيل  الغاز 
الذين  المحتجين  مــئــات  لتفريق 

تجمعوا قرب ميدان التحرير.
 وقالت المصادر الطبية إن معظم 
الــمــصــابــيــن يــعــانــون مـــن اخــتــنــاق 
أو  لــلــدمــوع  المسيل  الــغــاز  بسبب 
ــاص الــمــطــاطــي  ــرصـ ــالـ أصـــيـــبـــوا بـ

ونقلوا إلى المستشفى.
وقــال المحتجون إن قــوات األمن 
كــثــفــت إطــــــاق الــــغــــاز الــمــســيــل 
في  المطاطي  والرصاص  للدموع 

وقت مبكر الخميس.
ــو الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة  ــدعـ  وتـ
القوى األمنية إلى وقف استخدام 

نوع القنابل المسيلة للدموع التي 
تستخدمه القوات العراقية والتي 
بـ”غير  الحقوقية  المنظمات  تصفه 
القنبلة  وزن  يبلغ  حيث  المسبوق” 
عبوات  وزن  أضعاف   10 الواحدة 

الغاز المسيل للدموع العادية.
في هذا السياق، أكد قائد عمليات 
بغداد أنه تم التوقف عن استخدام 
 16 منذ  للدموع  المسيلة  القنابل 
القنابل  “استبدلنا  مضيًفا:  يــوًمــا، 

المسيلة بقنابل الدخان”.
ــات الــتــي  ــاجـ ــجـ ــتـ وأســــفــــرت االحـ
عدة  في  الماضي  الشهر  انطلقت 
ــن مــقــتــل  ــن الــــعــــراق عــ ــن مــ ــاكــ أمــ
ونصف،  شهر  خــال  شخًصا   330
الحي،  بــالــرصــاص  قضى  بعضهم 
وآخـــــرون اخــتــنــاًقــا بــقــنــابــل الــغــاز 
اختراقها  بعد  أو  للدموع،  المسيل 

جماجمهم.
ــر، نــقــلــت وكــالــة   وفـــي ســيــاق آخــ
األنــــبــــاء الـــعـــراقـــيـــة عــــن مــجــلــس 
ــقــضــاء األعـــلـــى تــأكــديــه إطـــاق  ال
الــمــتــظــاهــريــن  مـــن   1648 ــراح  ــ سـ
وأكد  مــؤخــًرا.  توقيفهم  تم  الذين 
حق  على  األعلى  القضاء  مجلس 

التظاهر.
األعلى  القضاء  أعلن مجلس  كما   
عـــن تــشــكــيــل “مــحــكــمــة مــركــزيــة 

لمكافحة الفساد”. 
الــســيــاق، نقلت وكــالــة  وفـــي هـــذا 
المجلس  عـــن  ــعــراقــيــة  ال األنـــبـــاء 
إصــــــــداره أوامـــــــر بــالــقــبــض عــلــى 
بــالــفــســاد  مــتــهــمــة  كــبــيــرة  رؤوس 
واتخاذه إجراءات استثنائية بمنع 

سفر هؤالء.
ــدت الــمــتــحــدثــة  ــ ــ ــهــا، أك مــــن جــهــت

الرسمية للمكتب اإلعامي لرئيس 
الــحــكــومــة  الــعــراقــي أن  الــــــوزراء 
ــاق ســـراح  ــ تــتــابــع إجـــــــراءات إطـ
الــمــحــتــجــزيــن مـــن الــمــتــظــاهــريــن، 
بين  مستمر  “التنسيق  أن  مضيفًة 
للمطالب  لــاســتــجــابــة  الــرئــاســات 

المشروعة”.
وتــــــــتــــــــواصــــــــل الــــــتــــــظــــــاهــــــرات 
واالعــتــصــامــات فــي بــغــداد ومــدن 
ضغوط  مــع  تزامًنا  عــدة،  جنوبية 
سياسية ودبلوماسية على حكومة 
إلى  المهدي لاستجابة  عادل عبد 

مطالب الشارع.
المهدي  عــبــد  واتـــخـــذت حــكــومــة   
بعض اإلجراءات في مسعى لنزع 
ذلك  فــي  بما  االضــطــرابــات  فتيل 
وتوفير  للفقراء  مساعدات  تقديم 
لخريجي  العمل  فرص  من  المزيد 
الجامعات. لكنها فشلت في مواكبة 
للمتظاهرين  المتزايدة  المطالب 
تغيير  إلـــى  اآلن  يـــدعـــون  الـــذيـــن 
ورحيل  الطائفي  السياسي  النظام 

النخبة الحاكمة برمتها.

بغداد ـ وكاالت

من المواجهات المندلعة في العاصمة العراقية بغداد )أ ف ب(

موسكو ـ رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية على قناة “زفيزدا” التابعة لها، أمس الخميس، 
أن موسكو بدأت في إنشاء قاعدة “هليكوبتر” )الطائرات المروحية( بمدينة 

القامشلي في شمال شرق سوريا.
أنظمة  ستحميها  الجديدة  القاعدة  أن  لألنباء،  “تـــاس”  وكــالــة  وأوضــحــت   

صواريخ “سطح/ جو”، وأنه تم نشر 3 طائرات مروحية هناك بالفعل.
وفي سبتمبر الماضي، كانت روسيا قد أعلنت عن توسيع قاعدة “حميميم” 

الجوية التابعة لها، في مدينة الاذقية غربي سوريا.
أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تذكر اسمه   ونقلت وكاالت 
قوله، إن باده تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح لقاعدة حميميم الجوية 

التابعة لها بخدمة المزيد من الطائرات.
 وأضافت الوكاالت نقاً عن المسؤول، أن الوزارة تشيد أيًضا منشآت جديدة 
لتكون حظائر للطائرات في القاعدة بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات 

مسيرة في قاعدة حميميم الجوية.

قاعدة عسكرية جديدة لروسيا في شمال سوريا

دبي - العربية.نت

نقل اإلعام اإليراني عن الرئيس حسن 
روحاني قوله إن هناك من يريد تحويل 
الــتــظــاهــر فــي لــبــنــان إلـــى حـــرب أهلية. 
العراقي  الشعب  ينزل  “حين  وتــســاءل 
فمن  حقوقه،  عــن  للدفاع  الــشــارع  إلــى 
الشعبية؟  الــحــركــة  هـــذه  حـــرف  ــذي  ــ ال
واألمر ذاته في لبنان”.  واتهم روحاني، 
بالسعي  األميركية  المتحدة  الــواليــات 
إلــى اســتــغــال مــوجــة الــتــظــاهــرات في 
لــبــنــان وتــحــويــلــهــا إلـــى حـــرب داخــلــيــة.  
وإليران محاوالت مستمرة في تشويه 
صورة االحتجاجات الشعبية في العراق 

بجهات  ربطها  إلــى  والسعي  ولبنان 
“مؤامرة” ضد  واعتبارها  خارجية 
فريقها في كل من بغداد وبيروت.  
اإليراني  األركــان  لرئيس  وسبق 
محمد باقري، أن اتهم قبل نحو 

أسبوع المحتجين في 
ولبنان  العراق 

االستمرار في  أجل  األمــوال من  بتلقي 
المظاهرات. وقال باقري في كلمة له في 
مدينة قم، بحسب ما نقلت وكالة األنباء 
اإليرانية “إرنا”، إن جهات توزع األموال 
فــي شـــوارع بــيــروت وبــغــداد وتحرض 
ـــا مـــن أجــــل إبـــقـــاء الـــنـــاس في  إعـــامـــيًّ
المرشد  وكــان  البلدين.   هذين  ساحات 
وصف  خامنئي  علي  اإليــرانــي  األعــلــى 
في  االحتجاجات  أسبوعين،  نحو  قبل 

العراق ولبنان، بـ “أعمال الشغب”. 
ودفــعــت تــلــك الــتــصــريــحــات اإليــرانــيــة، 
مهاجمة  إلى  العراق  في  المتظاهرين 
ســـــفـــــارة إيـــــــــران فـــــي بـــغـــداد 
وقنصلياتها، ما أدى لسقوط 
ــة  عـــدد مـــن الــقــتــلــى وإصــاب
العشرات من المتظاهرين 

والقوات األمنية.

روحاني: دول تسعى لتحريف الحراك بلبنان والعراق

غزة ـ وكاالت

التنفيذ  حــّيــز  للتهدئة  هــشٌّ  اتــفــاٌق  دخــل 
صباح الخميس في قطاع غزة بعد يومين 
ــيــل وحــركــة  ــمــواجــهــات بــيــن إســرائ مـــن ال
فلسطينية  وفــصــائــل  اإلســـامـــي  الــجــهــاد 
ا  أخرى، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيًّ

وجرح مئة آخرين.
الجديدة،  العنف  دوامــة  وقف  ولمحاولة   
وصــــل مــبــعــوث األمــــم الــمــتــحــدة لــلــشــرق 
ــنــوف األربـــعـــاء  ــط نــيــكــوالي مــادي ــ األوسـ
الذين  المصريين  مــع  ليقوم  القاهرة  إلــى 
ويقيمون  غــزة  على  التأثير  يستطيعون 
عاقات رسمية مع إسرائيل، بوساطة من 

أجل خفض التصعيد بسرعة.
 وذكـــر مــصــدر رســمــي مــصــري ومــســؤول 
ــا  ــي الـــجـــهـــاد اإلســــامــــي أن وقــًف كــبــيــر فـ
إلطاق النار دخل حيز التنفيذ في قطاع 
ــك، أعــلــن الجيش  ــ ــزة.  فـــي غــضــون ذل ــ غـ
اإلســرائــيــلــي، مــســاء الــخــمــيــس، اعــتــراض 

أطلق من  الحديدية، صاروًخا  القبة  نظام 
قطاع غزة، وذلك رغم الهدنة التي توصل 
إليها بوساطة مصرية.  وكان اتفاق وقف 
التنفيذ صباح  النار، قد دخل حّيز  إطاق 
أمس في قطاع غزة، قبل أن تقّرر لحكومة 
اإلسرائيلية إعادة فتح معبر كرم أبوسالم 
فتح  إعــادة  وستتم  القطاع.  مع  التجاري 

إغاقه  بعد  األحــد،  يــوم  ــدًءا من  ب المعبر، 
التي شهدت  الماضية  القليلة  خال األيام 
ــا. وبــــدأ الــتــصــعــيــد، فجر  ــًرا عــســكــريًّ ــوتـ تـ
الثاثاء، بعد أن اغتالت تل أبيب القيادي 
فــي حــركــة الــجــهــاد بــهــاء أبـــو الــعــطــا، في 
قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، 

وقتلت في الغارة أيًضا زوجته.

فلسطينيون يصلون على جثث أفراد من عائلة واحدة قتلوا خالل غارة جوية إسرائيلية في دير البلح )أ ف ب(

بعد يومين من القصف المتبادل واستشهاد 34 فلسطينيًّا
اتفاٌق هشٌّ للتهدئة يدخل حّيز التنفيذ في غزة

أبوظبي ـ وكاالت

تفاصيل  الــمــصــريــة  الـــرئـــاســـة  كــشــفــت 
الخميس  أمــس  جــرت  التي  المباحثات 
نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  بين 
المصري  والــرئــيــس  أبوظبي  عهد  ولــي 
ــفــتــاح الــســيــســي فـــي الــعــاصــمــة  عــبــد ال

اإلماراتية.
رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقــال   
السيسي  إن  راضي  بسام  السفير  مصر 
واألمــيــر محمد بــن زايـــد “عــقــدا جلسة 
مباحثات موّسعة ضمت وفدي البلدين، 
حيث أكد الشيخ محمد بن زايد على ما 
اإلماراتية  المصرية  العاقات  به  تتسم 
هذا  في  مشيًدا  وخصوصية،  تميز  من 
اإلطار بدور مصر المحوري في المنطقة 

العربية”.
 وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
ــن زايـــــد أكــــد أن  ــشــيــخ مــحــمــد بـ أن ال
ودعــم  لمساندة  وســًعــا  تــدخــر  “ال  مصر 

وجه  على  والخليجية  العربية  الـــدول 
ركــيــزة أساسية  الــخــصــوص، وســتــظــل 

لألمن واالستقرار في الوطن العربي”.
ــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم   وأضـــــاف ال
المصري  الرئيس  أن  المصرية  الرئاسة 
على “أهمية مواصلة العمل على توحيد 
الـــصـــف الــعــربــي وتــضــامــنــه لــمــواجــهــة 

ــه الــمــنــطــقــة  ــواجــ ــ ــي ت ــتـ الـــتـــحـــديـــات الـ
التدخل  لمحاوالت  والتصدي  العربية، 
العربية”،  للدول  الداخلية  الشؤون  في 
مؤكًدا “عدم سماح مصر بالمساس بأمن 
الخليج”.  دول  في  أشقائها  واستقرار 
ُيعد  الخليج  “أمن  أن  السيسي  وأضاف 

جزًءا ال يتجزأ من أمن مصر”.

من لقاء الشيخ محمد بن زايد بالسيسي اليوم في أبوظبي

السيسي يدعو لتوحيد صفوف العرب في مواجهة التحديات
تأكيد مصري إماراتي على التصدي للتدخالت الخارجية

واشنطن ـ وكاالت

مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  أكد 
بومبيو، أن واشنطن ستواصل قيادة 

التحالف الدولي في محاربة داعش.
المؤتمر  أعمال  بداية  في  ذلــك،  جــاء 
السنوي للدول المشاركة في “التحالف 
من  وزراء  بــمــشــاركــة  داعـــــش”،  ضــد 
35 دولــــة، فــي الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة 
ــار  واشــنــطــن، أمـــس الــخــمــيــس.  وأشـ
بومبيو إلى تنامي المخاوف من خطر 
داعــش خــارج العراق وســوريــا، وقال 
إنه ينبغي للتحالف التركيز على غرب 
إفريقيا ومنطقة الساحل. وحّث وزير 
الخارجية األميركي الدول األعضاء 

ــي الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى اســـتـــعـــادة  فــ
ــانـــب وتــعــزيــز  الــمــتــشــدديــن األجـ

التمويل للمساعدة في إعادة 
التحتية  البنية  بــنــاء 

ــراق  ــ ــع ــ ــن ال ــ بـــكـــل مـ
ــتــي  ــا، وال ــ ــوري وســ

تضررت بشدة بسبب الصراع.
الخارجية  وزارة  في  مسؤول  وقــال 
األمــيــركــيــة، إن الــمــؤتــمــر يــهــدف إلــى 
الحملة  استمرار  على  التأكيد  إعــادة 
العراق  فــي  داعــش  لهزيمته  الدولية 
موضوع  لبحث  بــاإلضــافــة  ــا،  وســوري

بقاء قوات أميركية في سوريا.
وزارة  ــي  ــ فـ الــــمــــســــؤول  وأوضـــــــــح 
الوزير مايك  أن  األميركية  الخارجية 
المؤتمر  بــدايــة  فــي  سيعقد  بومبيو 
لمجموعة  مــصــّغــًرا  ــــا  وزاريًّ اجــتــمــاًعــا 
تضم  والــتــي  بسوريا  الخاصة  العمل 
الـــســـعـــوديـــة  خـــارجـــيـــة  وزراء 
وفـــرنـــســـا  ــر  ــصــ ومــ واألردن 
والواليات  وألمانيا  وبريطانيا 
الـــمـــتـــحـــدة، وذلـــــك لــمــنــاقــشــة 
السياسية  الــتــطــورات 
والــــعــــســــكــــريــــة فــي 

سوريا.

بومبيو: واشنطن ستواصل قيادة التحالف ضد داعش
أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
والدة  فــي  أمله  عــن  الخميس،  أمــس 
العقبات”،  إزالــة  “بعد  جديدة  حكومة 
الذي  الشارع  أن تهدئ  يمكنها  بحيث 
في  مسبوقة  غير  احتجاجات  يشهد 

تاريخ الباد.
ــدة عــبــر  ــ ــري ــ ــغ ــ  وقــــــــال عــــــون فـــــي ت
ــأمــل فــي إمــكــانــيــة والدة  “تــويــتــر”:”ن
بعد  المقبلة  األيـــام  خــال  الحكومة 
إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف”.
رفعها  ــتــي  ال الــمــطــالــب  أن  وأضـــــاف 
الــمــحــتــجــون فــي لــبــنــان ســتــكــون من 
أولـــويـــات الــحــكــومــة” الــعــتــيــدة التي 

نعمل لتتشكل في القريب العاجل”.
المستجدات  مع  “التعاطي  إن  وقــال   
الوطنية  المصلحة  مــن  انطاًقا  يتم 
الـــتـــي تــقــتــضــي تـــعـــاوًنـــا مـــع الــجــمــيــع 
ــول إلـــــى تــحــقــيــق األهــــــداف  ــوصـ ــلـ لـ

المرجوة”.
ــال فــــي تــصــريــحــات  ــ ــون قـ ــ ــان عـ ــ ــ وك

سابقة إن المشاورات البرلمانية بشأن 
قد  الــجــديــد  الـــــوزراء  رئــيــس  تعيين 
وقدمت  الجمعة.  أو  الخميس  تــبــدأ 
حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري 
استقالتها في أواخر أكتوبر الماضي، 
أبــرز  مــن  الحكومة  استقالة  وكــانــت 

مطالب المحتجين في لبنان.
حكومة  بتشكيل  المحتجون  وينادي 
ــن األحــــــزاب  ــًدا عــ ــيـ ــعـ ــنـــوقـــراط بـ ــكـ تـ
أن  الــذي يبدو  السياسية، وهــو األمــر 
ــرة تــرفــضــه. ويــطــالــب هـــؤالء  ــيـ األخـ
أسابيع  قبل  الشارع  إلى  نزلوا  الذين 

أيًضا برحيل الطبقة السياسية 
كــلــهــا ومــكــافــحــة 

الـــــــــــفـــــــــــســـــــــــاد 
في  المستشري 

الباد.

عون يأمل في والدة حكومة لبنانية “خالل أيام”

الحكومة الكويتية 
تعلن استقالتها

الكويت ـ سكاي نيوز عربية

الكويتي  الـــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس  ــّدم  قــ
الحكومة  استقالة  المبارك،  جابر  الشيخ 
األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  إلــى 
ــيــب الــعــمــل  ــرت ــبـــاح، لــيــتــم إعــــــادة ت الـــصـ
الــوزاري.  وجاء إعالن استقالة الوزراء، 
ــتـــواصـــل  ــز الـ ــيــــس مــــركــ ــ ــــســــان  رئ ــلـــى ل عـ
ــكـــومـــي الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ــحـ الـ

الحكومة، طارق المزرم، أمس الخميس.
ــة الــكــويــتــي  ــ ــان رئـــيـــس مــجــلــس األمـ ــ وكـ
مرزوق الغانم، قد قال في وقت سابق إن 

ا” . “احتمال استقالة الحكومة وارد جدًّ
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اقتـــراح تقليـــص دوام طلبـــة المدارس الـــذي مرره أعضـــاء مجلس 
النـــواب؛ كان هدفـــه رفـــع الضغـــوط عـــن الطلبـــة مـــن أجل تحســـين 
وتطوير العملية التعليمية تماشيًا مع الدول األوروبية المتقدمة في 

مراكز تصنيف جودة التعليم.
وفـــي اعتقادي إن تطوير العمليـــة التعليمية ال يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بطـــول أو قصـــر المـــدة الزمنية بقـــدر ما يرتبـــط بكيفيـــة إدارة زمن 
التعلم بشـــكل يضمن حصـــول جميع الطالب علـــى تعليم ذي جودة 

عالية في جو تتخلله المتعة والتشويق والتحفيز.
ولمعالجـــة الزمـــن المدرســـي يجـــب أن نتجنـــب طـــرح االقتراحـــات 
المرتجلـــة بحجة تطبيق تجارب ناجحة لدول متقدمة في التعليم، 
بل من الواجب أن تكون هناك دراسة متكاملة تشارك فيها األطراف 
كافة التي لها عالقة بالمنظومة التربوية مع االســـتفادة من تجارب 
بعـــض البلـــدان المتقدمـــة فـــي مجـــال التعليـــم وضـــرورة مراعـــاة 
االختالفـــات وأخـــذ ما يتماشـــى مع بيئتنـــا التعليميـــة واالجتماعية 

وكذلـــك ما يتناســـب مـــع اإلمكانيـــات المتوفـــرة، لذلـــك إن إقرار أي 
تعديـــل فـــي مـــدة الوقـــت الدراســـي يجب أن تســـبقه مشـــورة أهل 
االختصاص من داخل الحقل التربوي ويكون المعلمون في المقدمة 

ألنهم الحلقة األقرب في هذا الشأن.
وال يمكن األخذ بنفس التجارب التي طبقتها الدول المتقدمة في زمن  «

التعليم، ألن كل بلد تختلف طبيعته وظروفه وإمكانياته، وهذا ما 
يتضح جليًا في تجربة اليابان التي تستغرق فيها مدة اليوم الدراسي 

نحو 8 ساعات مقارنة بالتجربة الفنلندية التي يكون فيها اليوم الدراسي 
بواقع ٤ ساعات، والبلدان يمتلكان مؤشرات متقدمة في التعليم، وهذا 

دليل واضح على أن الزمن المدرسي ليس معيارا أساسيا تقاس به 
جودة التعليم، فلماذا توجهت أنظارنا إلى التجربة الفنلندية وأغفلنا 

التجربة اليابانية؟ أما بالنسبة لمقترح السادة النواب فأعتقد أنه غير 
مناسب بشكله الحالي ألن أربع ساعات غير كافية للتعليم في المرحلة 
االبتدائية، لكننا بحاجة إلعادة النظر في أوقات الدوام المدرسي، ولربما 

إرجاعها لما كانت عليه في السابق أفضل الحلول.

أحمد عمران

أربع ساعات غير كافية وإرجاع الزمن السابق أفضل الحلول

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

للتواصل: 17111483

ملصقات بمختلف اللغات تشوه جدران ومحالت سوق المنامة
من يدخل سوق المنامة يصاب بالغثيان من مناظر واجهات المحالت 
المشوهة وكذلك الجدران، خليط من لوحات إعالنات بمختلف اللغات 
وملصقـــات ممزقـــة دون نظام تحجـــب الرؤية في الطرقات، وتشـــوه 
المعالم، ما معنى أن يترك هذا الخليط من واجهات الدكاكين والبيوت 
فـــي المنامـــة ليفعـــل أصحابهـــا بأشـــكالها ما يشـــاؤون، ارتفاعـــات غير 
منتظمة، وألوان متنافرة، وقلة نظام، وعدم مباالة بالتنسيق والنظافة 
مـــن الخـــارج والداخل. أال يقود هذا كله إلـــى انحطاط الرؤية والقرف 
من المشـــاهدة، فرســـالة الفن والدعاية هي إشـــاعة الجمال واالرتفاع 
بثقافة العين اإلنســـانية ووظائفها فوق مرتبة الرؤية العادية الجافة، 
كما أن هناك حسا فنيا في التخطيط والتصميم والواجهات واأللوان، 
لكن ما نشـــاهده في ســـوق المنامـــة وطرقاتها شـــيء ال يمكن وصفه، 
فاآلســـيويون شوهوا واجهات المحالت بملصقات وإعالنات “بايفيتر، 
مـــدرس، كهربائـــي، دالل، غرفة لإليجار، مربيـــة... إلخ”، إعالنات نراها 
في كل مناطق البحرين لكن في طرقات سوق المنامة القصة مختلفة 

تماما.

فـــي أوروبـــا كمـــا شـــاهدت، هنـــاك احتـــرام لنظافـــة المبنى والشـــارع، 
فالمبانـــي والشـــوارع صـــور ألهلهـــا وعنـــوان وعيهـــم وتذوقهـــم الفـــن 
والجمـــال، وحين يكون تذوق الجمال في النفس غير مطلوب، فكيف 
يعي الفنون من ال يتذوق وكيف يميز ما حوله من ال يعي. أتصور أن 
هذه العشوائية والفوضى قد تعطينا مفهوما منطقيا وما بقي نتخيله 
معه، وهو أن حياتنا يعتريها نقص، وأن هذا النقص مرده غياب عنصر 
حضاري من المشـــاركة الجدية في تشـــكيل هذه الحياة، عنصر تعتمد 
عليه صحة وسالمة الرؤية، وصحة وسالمة التذوق، هذا العنصر هو 
الفـــن، فما نشـــاهده مـــن ملصقات إعالنية حتى في بعض شـــوارعنا ال 
يمكـــن أن نطلق عليـــه فنا، بل لوحات صماء تـــؤذي العين وتفتقد إلى 
أبســـط مواصفات اللوحة اإلعالنية، وما بالنـــا بالجدران التي تحولت 
إلـــى بقع صفراء وســـوداء في ميادين وســـوق المنامـــة من الملصقات 

سالفة الذكر.
أتصور أن على الجهات المختصة دراسة الوضع في مختلف األماكن  «

والمواقع واإلسراع في إيجاد الحل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إلى متى يا عراق
ال يـــزال القتـــل يجـــري فـــي العراق، وال يـــزال الدم يســـيل في 
شوارع بغداد وغيرها من المدن العراقية، بغداد مدينة التاريخ 
والعلـــم والبطـــوالت، مدينـــة العز والحضـــارة أصبحـــت مليئة 
بالسيارات التي تنقل الجرحى إلى المستشفيات! وكأن المحن 
والحروب قدر مكتوب على الشعب العراقي وكأن لسان حال 
العراقـــي يقول كما قال الشـــاعر العراقـــي: أنا منذ فجر األرض 
ألبـــس خوذتـــي.. ووصية الفقراء فوق نطاقـــي، قدري بأن كل 
الحروب تجيئني.. مجنونة تســـعى لشد وثاقي، فمن السيوف 
إلـــى الرصاص مدائنـــي.. ذابت من اإلحـــراق واإلغراق، هربت 

طيوري حين ضاع أمانها.. فكأنني شجر بال اوراق.
بحت حناجر الشـــعب العراقي المكلـــوم من الهتاف “إيران بره 
بره.. العراق حره حره”، والنتيجة ال شيء حتى اآلن، النتيجة 
٤٠٠ قتيـــل وآالف الجرحـــى، مـــن الـــذي قتـــل هـــؤالء الذيـــن 
خرجوا يطلبون لقمتهم وكرامتهم بعد ســـنوات طويلة تناوب 
فيهـــا لصوص األرض في نهب ثروات العـــراق، من الذي يقتل 
هـــؤالء العراقيين؟ هل تقتلهم الحكومـــة العراقية؟ أم تقتلهم 

الواليات المتحدة؟ أم مليشيات وقناصون تابعون إليران؟
إذا كان هناك في المشهد العراقي الحالي شيء يبشر بالخير،  «

فهو في الشعب العراقي نفسه، فالشعب العراقي شيعة وسنة 
انخدع طويال ولم يأته اليوم الذي تمناه وسعى إليه ولكنه فقد كل 

شيء، فال الحرية نالها وال اللقمة وجدها، فثار في وجه الجميع.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الذكاء االصطناعي ودعم العمالء )1(
تطور الذكاء االصطناعي وأصبح يعمل على قدم وساق، فظهور chatbot ليس 
سوى دفقة خافتة على موجة ضخمة من التقدم، واليوم يرتفع عدد مستخدمي 
تطبيقات المراســـلة مثل WhatsApp وSlack وSkype ونماذج النظير الخاصة 
بهم، بينما يمتلك Facebook Messenger وحده أكثر من 1.2 مليار مســـتخدم 
شهرًيا، فمع انتشار الرسل أصبحت الدردشات االفتراضية التي تقلد المحادثات 
 WeChat البشـــرية من أجـــل حل مختلف المهام تزداد طلًبـــا، فيمكن لبرمجيات
الصينيـــة تعييـــن مواعيـــد طبيـــة بالفعـــل، أو االتصال بســـيارة أجرة، أو إرســـال 

األموال إلى األصدقاء، أو تسجيل الوصول لرحلة وغيرها الكثير.
توفر الدردشـــة على اإلنترنـــت الوقت والجهد عن طريـــق أتمتة دعم العمالء، 
وتتوقع شركة جارتنر أنه بحلول عام 2020 سيتم التعامل مع أكثر من 85 % 
من تفاعالت العمالء دون أن يكون هناك وجود لإلنسان ومع ذلك فإن الفرص 
التـــي توفرها أنظمة chatbot تتجاوز بكثير تقديم اســـتجابات الستفســـارات 
العمالء، كما يتم اســـتخدامها أيًضا لمهـــام العمل األخرى مثل جمع المعلومات 
حـــول المســـتخدمين والمســـاعدة في تنظيـــم االجتماعات وخفـــض التكاليف 
العامة، ال عجب أن حجم سوق chatbot ينمو، فبالطبع ليس من السهل إنشاء 
عامل تفاعلي يثق به المســـتخدم حًقا، لهذا الســـبب لم تحل برامج الروبوتات 

الفورية محل جميع السعاة واألطباء.
بـــدالً مـــن الحديـــث عـــن مســـتقبل chatbots، ســـنقدم لـــك رحلة قصيـــرة في 

موضوع chatbots وكيفية عملها وكيفية توظيفها ومدى صعوبة تكوينها.
chatbot برنامـــج كمبيوتـــر مصمـــم لمحـــاكاة المحادثـــة مـــع المســـتخدمين، 
خصوصـــا عبـــر اإلنترنـــت، وهـــو مســـاعد يتواصل معنا عبـــر الرســـائل النصية، 
وهو رفيق افتراضي يدمج في مواقع الويب والتطبيقات أو برامج الرســـائل 
الفورية ويســـاعد رواد األعمال على االقتراب من العمالء، مثل هذا البوت هو 

نظام أوتوماتيكي للتواصل مع المستخدمين.
لمـــاذا تحتـــاج األعمـــال إلى chatbots؟ هناك أســـباب لذلك مثـــل التخلص من 
المهـــام الروتينيـــة والمعالجـــة المتزامنـــة لطلبـــات متعددة من المســـتخدمين، 
إلى جانب ذلك، فإنها تســـاعد بســـرعة هائلة في معالجة طلبات المستخدمين 
باستخدام الدردشة على كسب والء العمالء، ويستفيد المستهلكون أيًضا من 

الدردشة اإللكترونية ويزداد اهتمامهم بهذه التقنية.
حددت دراســـة قدمت في المؤتمـــر الدولي الرابع لعلـــوم اإلنترنت في نوفمبر 
2017 األســـباب التي تجعل الناس يختارون التفاعل مع الدردشة، ووفًقا لهذا 
البحـــث فإن العوامل الرئيســـية التي تحفز األشـــخاص على اســـتخدام مواقع 
الدردشة هي: إنتاجية: توفر Chatbots المساعدة أو الوصول إلى المعلومات 

بسرعة وكفاءة.
وسائل الترفيه: Chatbots يروق الناس من خالل منحهم نصائح مضحكة،  «

كما أنها تساعد في قتل الوقت عندما ال يمتلك المستخدمون أي شيء 
للقيام به. العوامل االجتماعية والعالقاتية: Chatbots تحسن الخبرات 

االجتماعية، كما أن الدردشة تساعد على تجنب الشعور بالوحدة، وتعطي 
فرصة للتحدث دون أن يتم الحكم وتحسن مهارات المحادثة.

د. جاسم حاجي

نشـــرت الصحـــف بتاريـــخ ١٢ نوفمبـــر الجـــاري خبًرا عـــن موافقة 
مجلس بلدي الشـــمالية على وضع منبه ألوقات األذان في مباني 

البلدية حسب االقتراح المقدم من أحد أعضائه الكرام.
أنا لست بصدد مناقشة االقتراح رغم تحفظي الشديد، لكن ما أود 
أن أوضحـــه هنا وعلـــى عجالة أن هناك فرقا بيـــن األمور اإلدارية 
أو اللوجســـتية والمواضيع المدرجة علـــى جدول أعمال المجلس 
البلـــدي في االجتماعـــات الدورية، يجب الفصل بين هذا وذاك، إذ 
ال يجوز خلط األمور والمســـؤوليات، وهذا الموضوع ال يغني وال 
يسمن من جوع بالنسبة للمواطنين، وفي اعتقادي المجلس لديه 
مواضيع ومشـــاريع كثيرة ومهمة لمناقشـــتها ومن ثم نشـــرها في 

الصحف.
ال ننكـــر مـــا تقوم به المجالـــس البلدية من جهود جبـــارة ومضنية 
لخدمة المواطنين، فجهودهم مشـــكورة، وهم يســـعون وحســـب 

إمكانياتهـــم المحـــدودة لخدمة هذا الوطـــن الغالي، لكن عليهم أن 
يعرفوا أن هناك الكثير من المهمات واألولويات والتحديات التي 

يجب تحقيقها وتطويرها. 
مـــا هـــو مهـــم ومطلـــوب مـــن الســـادة البلدييـــن أن يتواصلـــوا مع 
المواطنين بصورة أكبر للتعرف على مشاكلهم ورفعها إلى الجهات 
المختصـــة في الدولة، وعليهم متابعتهـــا حتى يتم تنفيذها وهذا 

هو صميم عملهم ومن أجل ذلك تم انتخابهم.

أتمنى من كل قلبي أن يتقبل رئيس وأعضاء مجلس بلدي  «
الشمالية وجهة نظر كاتب المقال بصدر رحب وأن يتأكدوا أن 

مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فنحن ككتاب أعمدة عندما نعاتب 
أو ننتقد أية جهة رسمية فإن هدفنا األوحد رفع شأن وطننا الغالي، 

ويبقى شعارنا هو العمل الجاد والمتقن وبروح الفريق الواحد. والله 
من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

خبر ليس للنش...



الصخير- حلبة البحرين الدولية

تعلــن حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” 
اليــوم عــن الحفــل الغنائــي الثانــي الذي ســيقام خــال فعاليات مهرجــان العيد 
الوطنــي المجيــد وذلــك للفنــان العراقــي الشــهير محمد الســالم يوم الســبت 14 

ديسمبر المقبل.

ويقـــام الحفـــل الغنائـــي للفنـــان محمد 
الســـالم فـــي المنطقـــة الترفيهية خلف 
المدرج الرئيس، وسيتمكن جميع زوار 
مهرجـــان العيـــد الوطنـــي المجيـــد من 
حضـــور هـــذا الحفـــل مـــن دون دفع أي 

رسوم إضافية.
ويقام مهرجان العيـــد الوطني المجيد 
المقبـــل،  ديســـمبر   16 حتـــى   13 مـــن 
وستفتح الحلبة أبوابها يومي 13 و14 
ديســـمبر مـــن الســـاعة 12 مســـاء حتى 
11 مســـاء، أما يومي 15 و16 ديســـمبر 
ســـتكون األبواب مفتوحة من 2 مساء 
دخـــول  وبتذاكـــر  مســـاء   11 وحتـــى 

رمزيـــة تبلـــغ 1 دينـــار بحرينـــي فقـــط، 
ويعـــد المهرجـــان من أكبـــر االحتفاالت 
على مســـتوى مملكـــة البحريـــن بالعيد 
الوطني المجيد، احتفاء بهذه المناسبة 

الوطنية الغالية.
وسيضم المهرجان لهذا العام مجموعة 
واســـعة مـــن الفعاليـــات التـــي تناســـب 
جميـــع أفـــراد العائلـــة وأبرزهـــا معرض 
التســـوق، الـــذي يحتوي علـــى محالت 
للبيـــع والعـــرض بمجموعة واســـعة من 
المنتجـــات، عـــروض الفـــرق الشـــعبية، 
إضافة إلى البرامج واأللعاب الترفيهية 
لألطفال، كما ستتوفر أكشاك المطاعم 

والمقاهي إلى جانب األلعاب النارية.
إقبـــاال  القـــى  المهرجـــان  أن  يذكـــر 
جماهيريا كبيرا فـــي األعوام الماضية، 
تطـــورات  آخـــر  متابعـــة  وبإمكانكـــم 
BIC_ األنســـتغرام  علـــى  المهرجـــان 
علـــى  االتصـــال  أو   nationalday

.17451155

محمد السالم

المجيد الــوطــنــي  الــعــيــد  مــهــرجــان  فــعــالــيــات  خـــال 
السالم يحيي حفال غنائيا بحلبة البحرين

مــع قــرار مشــاركة البحريــن فــي بطولــة كأس الخليــج الرابعــة والعشــرين لكرة 
القــدم التــي ســتحتضنها العاصمــة القطريــة الدوحــة مــن 26 نوفمبــر لغايــة 8 
ديســمبر المقبل 2019 فإن منافســات الجوالت القادمة من دوري ناصر بن حمد 
الممتــاز ســتكون قابلــة للتأجيــل والتعديــل مــن قبــل لجنــة المســابقات باالتحاد 

البحريني لكرة القدم.

وبعد انطالق ثالث جوالت من مسابقة 
بســـبب  المنافســـات  توقفـــت  الـــدوري 
ارتبـــاط العبـــي األنديـــة الوطنيـــة مـــع 
المنتخـــب األول الـــذي خـــاض مواجهة 
فـــي  الخميـــس  أمـــس  كونـــج  هونـــج 
كأس  لمونديـــال  المؤهلـــة  التصفيـــات 
 2021 آســـيا  وكأس   2022 العالـــم 
خـــوض  لحيـــن  التوقـــف  وسيســـتمر 
المواجهـــة الثانيـــة أمـــام العـــراق التـــي 
ستقام 19 نوفمبر الجاري في العاصمة 

األردنية عمان.

ومن المؤمل أن تجري لجنة المسابقات 
بعض التعديالت على منافسات الجولة 
الرابعـــة التـــي من المفتـــرض أن تنطلق 
23 نوفمبـــر والجولـــة الخامســـة التـــي 
ســـتقام 28 مـــن الشـــهر ذاتـــه والجولـــة 
السادسة بتاريخ 3 ديسمبر لتزامن تلك 
الفترة مع منافسات خليجي 24، حيث 
وضعـــت لجنـــة المســـابقات روزنامتهـــا 
قبـــل اإلعـــالن عن المشـــاركة الرســـمية 
لمنتخب البحرين في خليجي 24 وهو 
مـــا ســـيترتب عليـــه تأجيـــل الجـــوالت 

الثـــالث القادمـــة لتســـتمر فتـــرة توقف 
دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
وربمـــا إجـــراء تغييـــرات علـــى موعـــد 

األدوار النهائية لكأس جاللة الملك.
وحـــاول “البـــالد ســـبورت” التواصل مع 
رئيـــس  إدارة االتحـــاد  عضـــو مجلـــس 
لجنـــة المســـابقات عبدالرضـــا حقيقـــي 
للتأكـــد من الموضـــوع إال أن هاتفه كان 

مغلقا.

ــتــخــب بــخــلــيــجــي 24 ــمــن ــرار مـــشـــاركـــة ال ــ ــد قـ ــع ب
تغييرات مرتقبة على جدول دوري ناصر
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حسن علي

باربار يواجه هاوكس الكوري اليوم
لــأنــديــة ــة  ــوي ــي اآلس ــة  ــبــطــول ال فـــي   ”8  -  5“ ــز  ــراك ــم ال تــحــديــد 

يواجــه فريــق باربــار اليــوم )الجمعة( نظيــره هاوكس الكوري الجنوبــي في مباراة 
تحديــد المراكــز للبطولــة األنديــة اآلســيوية 22 لألندية أبطــال الدوري لكــرة اليد 

ا في كوريا الجنوبية وذلك في تمام الساعة 9.30 صباحا. والمقامة حاليًّ

وتعتبر هذه المباراة هي السادسة لسفير 
الكرة البحرينية بعدما خاض 5 مباريات 
منهـــا  خـــرج  الثانيـــة،  مجموعتـــه  فـــي 
بالمركـــز الثالـــث برصيد )8 نقـــاط( خلف 
المتصـــدر الوحدة الســـعودي والوصيف 
اللذيـــن تأهـــال بفـــارق  الوكـــرة القطـــري 
األهـــداف. وإذا فـــاز باربار فـــي مواجهة 
اليوم ســـيلعب مبـــاراة المركـــز الخامس 
والســـادس مـــع الفائز من لقـــاء )الكويت 
وعمان( فيما لو خســـر سيخوض مباراة 
مركزّي الســـابع والثامن مع )الخاســـر من 

اللقاء ذاته(.
ودون شـــك سيســـعى باربار ألن يواصل 
عروضه القوية والجادة التي قدمها في 
دور المجموعـــات، واإلطاحـــة بصاحـــب 
األرض والجمهـــور لبلوغ مبـــاراة تحديد 
المركزيـــن الخامـــس والســـادس. وعلـــى 
رغـــم أن طمـــوح البنفســـج كان أكبر في 
هـــذه البطولـــة، إال أن محاولـــة الحفـــاظ 
علـــى المركـــز الخامـــس الـــذي حققه في 
النســـخة األخيرة من البطولة اآلسيوية 
التـــي أقيمت في الكويت قـــد يكون هو 

الهدف المنشود اآلن. 
ويمثـــل باربار فـــي البطولـــة قائمة تضم 
16 العًبـــا، وهم: األخـــوان محمود وعلي 
عبدالقادر، أحمد المقابي، حسن الناصر، 
عبـــاس عبدالكريم، علي محمد، عيســـى 

مشـــاخيل، قاســـم جعفر، الســـيد حســـن 
جعفر، مؤيد شـــعيب، علـــي أحمد، خليل 
خلـــف  عيســـى  والحارســـان  إبراهيـــم 
وقاســـم الشويخ، والمحترفان علي عيد 

ومحمد ميرزا.

فريق باربار لكرة اليد

فريق نادي بوريفريق مركز شباب أبوقوة 

اللجنة اإلعالمية

اســـتقبلت أمـــس )الخميـــس( لجنـــة االســـتقبال لبطولة البحريـــن األولـــى المفتوحة 
للبوتشيا الوفود المشاركة في البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين خالل الفترة 
من 20-14 من نوفمبر الجاري بتنظيم من اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع 
اللجنـــة التنظيمية لرياضة ذوي اإلعاقة لدول مجلـــس التعاون. وتعد هذه البطولة 
الخامسة والخمسين للجنة التنظيمية واألولى لألندية في لعبة البوتشيا. ووضعت 
لجنة االســـتقبال خطة عمل متكاملة الســـتقبال كبار الشخصيات من ممثلي الدول 
والوفود المشـــاركة في البطولة من أجل إظهار هذا الحدث المهم الذي سيقام على 

أرض البحرين بصورة مشرفة. 
 ويشـــارك في هذه البطولة كل من المملكة العربية الســـعودية )نادي الرياض ونادي 
تبـــوك ونـــادي المدينـــة المنـــورة( ومن دولـــة الكويت )نـــادي الكويت ونـــادي االرادة 
الكويتـــي ونـــادي التحـــدي الكويتـــي( باإلضافـــة إلى الجمهوريـــة العراقيـــة، المملكة 

األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.

وصول وفود بطولة البحرين للبوتشيا

تحت رعاية وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، تنّظم وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة كأس الســوبر في نســخته الثالثــة اليوم الجمعــة 15 نوفمبر 
الجــاري بيــن بطل الدوري فريــق نادي بوري وبطل مســابقة الكأس فريق مركز 

شباب أبوقوة، وذلك عند الساعة 6:30 مساء على استاد النادي األهلي.

 ويديـــر المبـــاراة طاقم تحكيـــم بقيادة 
الحكـــم خالـــد علـــي، ويســـاعده مجدي 
النجار وعلي سعد والحكم الرابع شاكر 

عبدهللا.
وكان نادي بوري قد ظفر بلقب الدوري 
بفوزه في المبـــاراة النهائية على فريق 
مركز شـــباب مدينة حمد بهدفين دون 
مقابل ســـجلهما الســـيد محســـن عباس 

والسيد مهدي محمد.
 فـــي المقابـــل، نـــال فريق مركز شـــباب 
أبوقـــوة لقـــب الـــكأس بعـــد فـــوزه على 
فريق مركز شباب الزالق بستة أهداف 
مقابـــل هدفيـــن فـــي المبـــاراة النهائيـــة 

التي أقيمت على اســـتاد النادي األهلي 
فـــي الرابع عشـــر مـــن شـــهر نوفمبر من 
العام الماضي، وبذلك يتقابل مع فريق 

نادي بوري.
 ويبـــرز فـــي فريـــق بـــوري الكثيـــر مـــن 
العناصـــر المتميـــزة ابتـــداء مـــن مركـــز 
الحراســـة الـــذي عـــاد لـــه البارع الســـيد 
اإلصابـــة  مـــن  العائـــد  مجيـــد  محمـــود 
لتعويض غياب الحارس المتألق محمد 
يوســـف الـــذي ســـيغيب عن التشـــكيلة 
في مســـابقة األندية والمراكز الشبابية 
فـــي النســـخة الثالثـــة لتوقيعـــه لصالح 
نـــادي النجمة بعد أن برع في تشـــكيلة 

المدرب عالء المطوع.
 وقـــاد المطـــوع بوري ببراعة واســـتغل 
مهارات العبيه فـــي تصحيح األوضاع 

في أكثر من مباراة.
أبوقـــوة  فريـــق  يتميـــز  المقابـــل،  فـــي 
ببراعتـــه فـــي دوري األنديـــة والمراكـــز 
الشـــبابية الـــذي نـــال لقب الـــدوري في 
نسخته األولى، وفي نفس النسخة نال 

كأس الســـوبر بفوزه علـــى بطل الكأس 
فريق مركز شباب الهملة.

 وفـــي النســـخة الثالثـــة يســـعى فريـــق 
أبوقوة إلـــى تثبيت قاعدة االنتصارات 
التـــي حققها في المرات الســـابقة حتى 
ال يغيب عن منصة التتويج التي اعتاد 

صعودها في كل موسم.
 ورغـــم فقدانـــه أكثـــر مـــن عنصـــر مهم 
لصالـــح األندية البحرينية، إال أنه يبقى 
فـــي القمـــة وهو ما يســـعى فيـــه مدربه 
علـــي عبـــاس الذي يقوده منذ النســـخة 
األولى للدوري وبنجاح كبير عبر وفرة 
كبيرة فـــي عناصره في جميـــع المراكز 
وإيجـــاده الحلـــول كلما وقـــع في مأزق 
أو احتاج ذلك بناء على ظروف طارئة 
أثنـــاء المباريـــات، وأثبـــت نجاحـــه في 
كل مـــرة من خالل الفـــوز بدرع الدوري 
وكأس الســـوبر في النســـخة األولى ثم 

الفوز بالكأس في النسخة الثانية.

السيد مهدي: بوري مؤهل للقب

 أكـــد مهاجم فريـــق نادي بوري الســـيد 
مهـــدي محمـــد أن مباراة كاس الســـوبر 
والمراكـــز  األنديـــة  دوري  بطـــل  بيـــن 
الشـــبابية وبطـــل الكأس فكـــرة متميزة 
ترفع مســـتوى العبـــي األندية والمراكز 
والالعبيـــن  الفـــرق  وُتحّفـــز  الشـــبابية 
والمدربيـــن على بذل مزيد من الجهود 
لالنتصـــار، مبيًنـــا أن اللقـــاء يهم فريقه 
بدرجـــة كبيـــرة لتأكيـــد جدارتـــه بـــدرع 

الدوري.
 وقـــال محمـــد: نأمل الفـــوز بلقب كأس 
الســـوبر لنخـــرج مـــن النســـخة الثانيـــة 
بلقبيـــن فـــي ظل تميـــز فريقنـــا بوجود 
عناصر قادرة علـــى قيادته نحو منصة 

التتويج بجدارة.

سعيد: نحن فرسان الملعب 

 قـــال العب فريق مركز شـــباب أبوقوة 

عبداإللـــه ســـعيد: نحـــن كفريـــق نعمـــل 
كمجموعـــة ومنظومـــة واحـــدة وعلـــى 
قلـــب واحـــد واحترمنـــا كل الفرق التي 
الـــذي  الفريـــق  لعبنـــا ضدهـــا ونحتـــرم 
ســـنلعب أمامه في كأس الســـوبر أيًضا 
بنفـــس االحتـــرام الـــذي قدمنـــاه للفرق 

السابقة.
وأضـــاف ســـعيد: لم ندخل أي مســـابقة 
أودوري إال ونحـــن نتمتـــع بثقـــة كبيرة 
فـــي أنفســـنا، واالحتـــرام يختلـــف عـــن 
الخـــوف والرهبـــة، ولـــم نصـــل للنهائي 
إال ألننـــا فريـــق قـــوي أيًضـــا ونحن في 

للملعب فرسانه. 
لفريقنـــا  بالنســـبة  أمـــا  ســـعيد:  وبّيـــن   
الثقيـــل  العيـــار  مـــن  العبيـــن  فنمتلـــك 
جبـــارة  وإمكانيـــات  عاليـــة  بمهـــارات 
يســـتطيعون صنع الفـــارق ومقارعة أي 
فريـــق ونمتلـــك الـــروح التـــي تقبع في 

جسد واحد وقلب واحد هو أبوقوة.

أثبت محترفونا في كرة 
اليد كفاءتهم وجودتهم الفنية 

مع أنديتهم الخليجية في 
البطولة اآلسيوية، وقد بلغوا 

المرحلة النهائية.. حسين 
الصياد ومحمد حبيب وعلي 

ميرزا.

البد من إعادة النظر في 
نظام البطولة اآلسيوية 

لألندية لكرة اليد، إذ ليس من 
المعقول أن يخرج باربار من 

دائرة التأهل بسبب فارق 
األهداف!

ــاراة عــلــى اســـتـــاد األهــلــي ــ ــب ــ ــم ــ ــة” وال ــ ــاض ــ ــري ــ ــاب وال ــبـ ــشـ بـــرعـــايـــة وزيـــــر “الـ

بوري وأبوقوة في نزال قوي لخطف كأس السوبر.. الليلة

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أيمن المؤيد

علي مجيد
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اللجنة اإلعالمية

تم مساء أمس سحب قرعة مباريات النسخة الثالثة والثالثين من بطولة 
“جيبــك” المفتوحــة فــي التنس والتي ينظمها نــادي البحرين للتنس من 17 
إلــى 28 نوفمبــر الجــاري برعاية شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويات، 
وفــور انتهــاء القرعــة تــم إعــداد جــداول المباريــات وإعالنهــا فــي لوحــة 
اإلعالنات بمقر نادي البحرين للتنس بالجفير وفي الموقع الرســمي للنادي 
علــى شــبكة اإلنترنــت www.bahraintennisclub.com وعلــى صفحــات 

النادي على مواقع التواصل االجتماعي.

 وشـــهدت البطولـــة هذا العـــام إقباالً 
كبيًرا حيث يشـــارك فيهـــا 245 العًبا 

والعبة يتنافســـون في 9 مســـابقات 
في فردي وزوجـــي التنس منهم 49 

العًبا في مسابقة فردي الرجال و19 
العًبا في مسابقة فردي السوبر و25 
العًبا في مســـابقة فردي الرواد ســـن 
45 ســـنة، و14 العبـــة فـــي مســـابقة 
فردي اآلنسات، وفي مسابقة زوجي 
الرجال يشـــارك 54 العًبا يمثلون 27 

فريًقـــا بينمـــا يشـــارك فـــي مســـابقة 
زوجي الرسوبر 22 العًبا يمثلون 11 
فريًقـــا وفـــي زوجـــي الرواد ســـن 45 

سنة يشـــارك 16 فريًقا، وفي زوجي 
الرواد سن 55 ســـنة 23 فريًقا، بينما 
تشارك 22 العبة في مسابقة زوجي 

السيدات يمثلن 11 فريًقا.
البطولـــة رســـميا تحـــت  وســـتفتتح 
الرحمـــن  عبـــد  الدكتـــور  رعايـــة 
الخليـــج  شـــركة  رئيـــس  جواهـــري 
لصناعة البتروكيماويات في الساعة 
السادســـة من مســـاء يـــوم األحد 17 
نوفمبـــر، ويشـــهد يـــوم االفتتـــاح 17 
مبـــاراة في الـــدور األول لمنافســـات 
فـــردي الرجـــال تقام علـــى 4 مراحل 
وتقـــام كافة المباريـــات على مالعب 

نادي البحرين للتنس بالجفير.

سحب قرعة بطولة “جيبك” للتنس

تعــادل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم مع منتخب منتخــب هونغ كونغ من 
دون أهــداف فــي المبــاراة التي جمعت الطرفين، أمس، علــى ملعب هونغ كونغ 
الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات 

المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووصـــل رصيـــد منتخبنا بهـــذا التعادل 
إلى 8 نقاط من 4 مباريات، فيما حافظ 
منتخبنـــا علـــى رصيـــده خاليـــا مـــن أي 

خسارة حتى اآلن.
وقـــدم منتخبنـــا مســـتويات جيـــد فـــي 
مـــن  األفضـــل  الطـــرف  وكان  اللقـــاء، 
خـــالل تشـــكيل الخطـــورة علـــى مرمى 
المنافـــس، لكنـــه لم يتوفق فـــي ترجمة 
الفرص الســـانحة إلى أهداف ليتقاســـم 

المنتخبان نقاط المواجهة.

تشكيلة منتخبنا

بدأ المدرب البرتغالي لمنتخبنا الوطني 
هيليـــو ســـوزا، اللقـــاء بتشـــكيلة مكونة 
جعفـــر،  محمـــد  ســـيد  الحـــارس  مـــن 
والالعبيـــن: أحمد بوغمار، ســـيد مهدي 
باقـــر، عبـــدهللا الهـــزاع، وليـــد الحيـــام، 
محمـــد عبدالوهـــاب، محمـــد الحـــردان، 
األســـود،  كميـــل  المالـــود،  عبدالوهـــاب 
مهدي حميدان وإسماعيل عبداللطيف.

الشوط األول

المســـتوى،  الشـــوط األول جيـــد  جـــاء 
المحققـــة  الفـــرص  فـــي  نـــدرة  وشـــهد 
للتهديـــف بالنســـبة لمنتخبنـــا الوطنـــي، 
فـــي حين لم تكن لمنتخـــب هونغ كونغ 
أي فـــرص، عـــدا محـــاوالت خجولـــة لم 

تصل للخطورة.
وتوغل محمـــد عبدالوهاب يســـارا في 
منطقـــة جزاء هونغ كونـــغ كونغ، ولعب 
كـــرة عرضيـــة لمهـــدي حميـــدان الـــذي 
فاتتـــه الكـــرة ولم يســـددها فـــي فرصة 

سانحة وواضحة للتهديف )26(.
وحـــاول محمـــد عبدالوهـــاب التســـديد 
مـــن خارج المنطقة، وســـدد كـــرة قوية 
مرمـــى  اعتلـــت  المنطقـــة  خـــارج  مـــن 

المنافس )40(.
وضاعـــت الفرصـــة األبـــرز بعـــد أن بذل 
المدافع سيد مهدي باقر مجهودا فرديا 
ولعـــب كـــرة عرضيـــة تابعهـــا مباشـــرة 

إســـماعيل عبداللطيـــف، إال أن حـــارس 
هونـــغ كونغ YAPP أنقـــذ الموقف ومنع 

هدفا محققا لألحمر )42(.
وســـدد محمـــد عبدالوهـــاب كـــرة ثابتة 
علـــى  كونـــغ  هونـــغ  حـــارس  أمســـكها 

دفعتين )45+1(.

الشوط الثاني

وأجرى مدرب منتخبنـــا التبديل األول 
عبـــدهللا  بدخـــول   )61( الدقيقـــة  عنـــد 

يوسف مكان محمد عبدالوهاب.
وكاد منتخـــب هونـــغ كونـــغ أن يســـجل 
هدف التقدم بعدما مرة الكرة الرأســـية 
لالعب أفونســـو جونيور بجـــوار القائم 
األيمـــن لمرمـــى حـــارس منتخبنا ســـيد 

محمد جعفر )63(.
يســـارا  المالـــود  عبدالوهـــاب  وتوغـــل 

وسدد كرة فوق المرمى )64(.
وســـدد كميـــل األســـود كـــرة قويـــة من 
خـــارج المنطقـــة أبعدهـــا حـــارس هونغ 
كونـــغ، لترتـــد إلـــى وليـــد الحيـــام الذي 
ســـددها باتجاه المرمى مـــرة أخرى، إال 
أن الحارس أمســـك الكرة على دفعتين 

.)65(
ولعـــب المدافـــع األيمـــن أحمـــد بوغمار 
كـــرة عرضية بيمينـــه تابعها إســـماعيل 
عبداللطيـــف، إال أن الكـــرة مـــرت جوار 

القائم األيسر لمرمى هونغ كونغ )72(.
ودخل ســـيد رضا عيســـى فـــي التبديل 
الثانـــي مـــكان أحمـــد بوغمـــار وصـــوال 

للدقيقة )74(.
واســـتنفذ مدرب منتخبنا هيليو ســـوزا 
تبديالتـــه عنـــد الدقيقـــة )82( بدخـــول 

علي مدن مكان كميل األسود.
ولعـــب ســـيد مهـــدي باقـــر كـــرة بينيـــة 
توغـــل  الـــذي  عبداللطيـــف  إلســـماعيل 
يمينا وســـدد كرة في الشـــباك الجانبية 

.)86(
وســـدد العـــب هونـــغ كونـــغ “تشـــونق” 
كـــرة مرت جـــوار القائم األيمـــن لمرمى 

منتخبنا )90+3(.
ولـــم ينجـــح منتخبنـــا فـــي التســـجيل، 
لتنتهـــي المبـــاراة بالتعـــادل الســـلبي بال 

أهداف.

طاقم التحكيم

مـــن  تحكيمـــي  طاقـــم  المبـــاراة  أدار 
 kim كوريـــا الجنوبية مكون من الحكم
 ،yoon kwang المســـاعد األول ،dong
المســـاعد الثانـــي park sang، الحكـــم 
 aung مقيـــم الحـــكام ،kim hee الرابـــع
Si� مـــن ميانمـــار، مراقب المبـــاراة tun
vakumar مـــن ســـنغافورة، المســـؤول 
األمنـــي للمبـــاراة حمـــد المزروعـــي من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
4500  متفرج

علـــى الرغم من اتســـاع ملعـــب المباراة 
يـــوم أمـــس لــــ 40 ألـــف متفرجـــا، إال أن 
األوضـــاع المضطربـــة فـــي هونـــغ كونغ 
ألقـــت بظاللهـــا علـــى المدرجـــات التـــي 

ظهرت فارغة بشكل واضحة.
الجماهيـــري ضعيفـــا  الحضـــور  وجـــاء 
جدا قياســـا بســـعة الملعب، إذ بلغ عدد 
الحضـــور الجماهيـــري حســـب المذيـــع 
 4541 المبـــاراة  ملعـــب  فـــي  الداخلـــي 

متفرجا.
وتعانـــي هونـــغ كونـــغ مـــن اضطرابـــات 
مختلفـــة مـــن فتـــرة طويلة، وبحســـب 
آخر مباراة خاضها منتخب هونغ كونغ 
علـــى ملعبه فـــي التصفيـــات المزدوجة 
الحاليـــة، فإن الحضـــور الجماهيري بلغ 
14 ألـــف متفـــرج، وهو عـــدد أقل بكثير 

من الذي حضر يوم أمس.

حارس هونغ كونغ

اختيـــر حـــارس مرمـــى منتخـــب هونغ 
yapp كأفضل العـــب في المباراة التي 
أقيمت أمس بين منتخبنا وهونغ كونغ.

وجـــاء اختيـــار الحـــارس؛ نظـــرا لتميزه 
بيـــن مرمـــاه ونجاحـــه فـــي المحافظـــة 
على نظافة شباكه طوال الـ 90 دقيقة.

ورغم الحضور القليل ونتيجة التعادل، 
إال أن العبـــي هونـــغ كونـــغ احتفلت مع 
جماهيرها بنقطة التعادل أمام منتخبنا 

بعد نهاية اللقاء!

المؤيد يشهد اللقاء

حرص وزير شـــؤون الشباب والرياضة 
مبـــاراة  حضـــور  علـــى  المؤيـــد  أيمـــن 
منتخبنـــا الوطني مع نظيره هونغ كونغ 

التي أقيمت في هونغ كونغ أمس.
المبـــاراة  المؤيـــد  أيمـــن  الوزيـــر  وتابـــع 
مـــن علـــى مدرجـــات كبار الشـــخصيات 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  رفقـــة 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم رئيـــس لجنـــة 
االســـتثمار والتسويق باالتحاد ورئيس 
وفـــد منتخبنـــا فـــي هونغ كونـــغ محمد 

الحمادي.
وجـــاء حضـــور ومتابعـــة الوزيـــر ضمن 
إطـــار الحـــرص علـــى دعـــم المنتخبات، 
لقـــاء  وكان الوزيـــر المؤيـــد قـــد شـــهد 
التصفيـــات  فـــي  األخيـــر  منتخبنـــا 
المزدوجـــة، والـــذي فـــاز فيـــه “األحمـــر” 
على إيران في استاد البحرين الوطني 

الشهر الماضي بهدف دون رد.

المؤتمر الصحافي

أكـــد مدرب منتخبنا الوطني، البرتغالي 
هيليو ســـوزا، أن منتخبنا لعب من أجل 
الفـــوز فـــي المبـــاراة وحاول مـــرارا عبر 
الفـــرص الســـانحة للتهديـــف، إال أنها لم 

تترجم إلى أهداف.
وأوضح المدرب البرتغالي في المؤتمر 
أن  المبـــاراة  أعقـــب  الـــذي  الصحافـــي 
المنتخب شـــكل الخطـــورة على مرمى 

المنافس، لكن دون فعالية في الجانب 
التهديفي.

ولفـــت هيليـــو ســـوزا إلـــى أن الالعبين 
حاولـــوا باللعب من خـــالل األطراف أو 
العمق أيضا، إال أن حاالت التســـرع لدى 
الالعبين في الجانـــب الهجومي وعدم 
إلـــى  الوصـــول  دون  حالـــت  الفعاليـــة 

مرمى منتخب هونغ كونغ.
وأشـــار ســـوزا إلـــى أن المبـــاراة أقيمت 
وسط أجواء مثالية من خالل الحضور 
الجماهيـــري الـــذي أضفـــى رونقا خاصا 
مـــن علـــى المدرجـــات علـــى مجريـــات 

المباراة.
وقـــال إن العبـــي منتخبنا غيـــر راضين 
عن الوقت المحتســـب بدال للضائع في 
الشوط الثاني من زمن المباراة، مشيرا 
إلـــى أن منتخبنـــا الوطنـــي لـــم يتعمـــد 
إضاعـــة الوقت حتى مـــع لعبه مع فرق 

أقوى منه.

المغادرة إلى األردن

األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  وفـــد  يغـــادر 
اليـــوم )الجمعة( إلى األردن؛ اســـتعدادا 
للمباراة التي ســـتجمع منتخبنا بالعراق 
السادســـة  الجولـــة  منافســـات  ضمـــن 

)األولى إيابا(.
ظهـــرا   12 عنـــد  المنتخـــب  وســـيغادر 
بتوقيت هونغ كونغ )7 صباحا بتوقيت 
عبـــر  الرحلـــة  البحريـــن(، وستســـتغرق 
الطائرة الخاصة نحو 12 ساعة ونصف 
الســـاعة، إذ ســـتمر الرحلـــة بالهنـــد ثـــم 
البحرين ووصوال لألردن الذي سيكون 
عنـــد 8.30 مســـاء بتوقيـــت العاصمـــة 

عّمان )7.30 مساء بتوقيت البحرين(.

من لقاء منتخبنا وهونغ كونغ )تصوير سيد علي شبر(

هيليو سوزا

وزير شؤون الشباب والرياضة خالل حضوره المباراة من المؤتمر الصحافي لمنتخبنا الذي أعقب المباراة

“األحمـــــر” يتعــادل سلبًيــا مــع هونــغ كونــغ
ــزدوجـــة ــمـ ــات الـ ــي ــف ــص ــت ــل ــة الــخــامــســة ل ــولـ ــجـ ــا فـــي الـ ــًن ــي ــم فــــوت فــــــوًزا ث

أحمد مهدي

إدارة النادي وإدارة البتروكيماويات



خالد بن حمد: سعداء بالميداليات ونتطلع لمضاعفتها غدا

ســاهمت مــؤازرة ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفــة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبيــة البحرينية لالعبي 
منتخباتنــا الوطنيــة لفنــون القتــال بالحصــول علــى 8 ميداليــات ملونــة ضمن أســبوع بريــف الدولي للقتــال 2019 علــى أرض مملكة البحريــن، والذي ينظمه 
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF بالتعاون مع منظمة بريف BRAVE واالتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF-WMMAA  في 

الفترة من -10 16 نوفمبر الجاري  على صالة مدينة خليفة الرياضية.

بريـــف  أســـبوع  فعاليـــات  تتضمـــن  حيـــث   
الدولي للقتال، إقامة بطولة العالم السادســـة 
للهـــواة لفنون القتـــال المختلطة لفئـــة الكبار 
والشباب في نسختها الثانية، وبطولة بريف 
للمحترفين في نســـختها التاسعة والعشرين 
للمحترفين لفنـــون القتال المختلطة. كما أن 
منظمة بريف قد اســـتحدثت بطولة جديدة، 
هـــي: بطولـــة KHK العالمية للـــوزن المفتوح 
للمحترفيـــن، والتي ســـتقام لليلة واحدة إلى 

جانب منافسات بطولة بريف.
هذا وأعرب ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة عن ســـعادته بحصـــول البحرين على 
8 ميداليـــات في اليوم األول مـــن المباريات 
النهائيـــة، وأصبحـــت البحرين على موعد مع 
زيادة الميداليات غدا السبت في المواجهات 
الختاميـــة. وحصلـــت البحريـــن علـــى ذهبية 

وفضية و6 ميداليات برونزية.

انطالق بريف وkhk العالمية للوزن المفتوح

هـــذا وتنطلـــق اليـــوم بطولـــة بريـــف الدولية 
والنســـخة األولـــى من بطولـــة KHK العالمية 
للـــوزن المفتـــوح، وبهذه المناســـبة أكد ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة على أهمية 
إقامـــة مثل هذه البطوالت على أرض مملكة 
البحريـــن باعتبارهـــا تشـــكل فرصـــة حقيقية 
الشـــباب  أوســـاط  فـــي  اللعبـــة  هـــذه  لنشـــر 
مكانـــة  تعزيـــز  الـــى  باإلضافـــة  البحرينـــي 
مملكة البحريـــن كمركز لرياضة فنون القتال 

المختلطة في منطقة الشرق األوسط.
وقـــال ســـموه: “لقد حققـــت مملكـــة البحرين 
نجاحـــا رائعـــا فـــي منافســـات البطولـــة فـــي 
األيـــام الماضية وهذا دليل واضح على قدرة 
الشـــباب البحريني على بـــذل الجهود الكبيرة  
وحرصهـــم  العالميـــة  البطـــوالت  ألســـتضافة 
الموصول علـــى عكس الصـــورة الناصعة عن 
المملكـــة وشـــبابها وتشـــكل البطولة مســـاحة 
خصبـــة اللتقـــاء مقاتلـــي العالم تحـــت مظلة 
علـــى أرض مملكـــة  واحـــدة وســـقف واحـــد 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  يتنافســـون  البحريـــن 
العديد مـــن األلقاب العالمية فـــي ظل ارتفاع 
ســـقف الطموحات لدى مقاتلـــي جميع الدول 
ونأمـــل أن يكـــون للمنتخـــب الوطنـــي نصيب 
فـــي  كبيـــرة  وثقتنـــا  الميداليـــات  هـــذه  مـــن 
مقاتلـــي المملكـــة الذين يتكـــؤون على رصيد 
حصدوهـــا  والخبـــرة  اإلنجـــازات  مـــن  وافـــر 
جـــراء مشـــاركتهم فـــي مختلـــف البطـــوالت 
العالمية والتي ســـتؤهلهم الـــى حصد المراكز 

المتقدمة”.

8 ميداليات حصيلة البحرين

وحصـــدت مملكـــة البحريـــن 8 ميداليـــات فـــي 
البطولـــة علـــى النحـــو اآلتـــي: ميداليـــة ذهبية 
واحدة، وفضية واحدة، و6 ميداليات برونزية.

مراد يتوج بالذهبية

نجحـــت البحرين في الحصول على ميدالية 
مـــراد  الالعـــب  نصيـــب  مـــن  كان  ذهبيـــة 
جوســـينوف فـــي وزن 77 كليوغـــرام، حيث 
تمكـــن مـــراد من الفوز على الالعب الروســـي 
كامـــل شـــيخاماتوف فـــي المبـــاراة النهائيـــة 
التي جمعت بيـــن الالعبين، والتي تألق فيها 
البطل البحريني ونجح في كســـب الميدالية 
الذهبيـــة من خـــالل أدائه القوي فـــي الحلبة 
وضرباتـــه الموجـــه التي أكســـبته النقاط في 

الجوالت الثالث.

إبراهيموف فضية

حصـــل الالعـــب البحريني مـــراد ابراهيموف 

 56.7 وزن  فـــي  الفضيـــة  الميداليـــة  علـــى 
كليوغرام، حيث خسر مواجهته في المباراة 
النهائيـــة مـــع الالعـــب الكازخســـتاني جانـــي 
أديلســـيك، رغم األداء القوي الذي قدمه في 
المبـــاراة، حيث كان قريبـــًا من حصد الذهب 
لـــوال فـــارق النقاط الـــذي صب فـــي مصلحة 

منافسه الكازخستاني.

يعقوب يحرز البرونزية

يعقـــوب  علـــي  البحرينـــي  البطـــل  تـــوج 
بعـــد   ،61.2 لـــوزن  البرونزيـــة  بالميداليـــة 
أدائـــه القوي فـــي الدور نصـــف النهائي الذي 
حـــاول فيـــه الوصول إلـــى المبـــاراة النهائية 
والمنافســـة على الذهـــب، واحتل البريطاني 
وتـــوج  األول  المركـــز  مكاييـــف  محمـــد 
بالذهبيـــة، فيما كانـــت الميدالية الفضية من 

نصييب ريو ياماغوتشي.

شامل يتوج بالبرونزية

تقلد الالعب البحريني شـــامل عليخانوف 
الميداليـــة البرونزيـــة بعد احتاللـــه المركز 
الثالـــث فـــي وزن 52.2 كيلوغرام، وحصل 
الكازخســـتاني فريـــز عبـــد العالـــوف علـــى 
الميداليـــة الذهبيـــة، وكانـــت الفضيـــة من 

نصيب مواطنه يروالن كابدولوف.

برينا تحصد البرونزية

الميداليـــة  علـــى  برينـــا  الالعبـــة  وحصـــدت 
البرونزيـــة فـــي منافســـات وزن الديك لوزن 

61 كيلوغراما.

ماجيدف وعماروف وشاميل 
يحصدون البرونزية

كمـــا حصـــل الالعـــب مجمـــد ماجيـــدف على 
الميدالية البرونزية في وزن 70 كيلوغراما.

علـــى  عمـــاروف  ســـلطن  الالعـــب  وحصـــد 
الميدالية البرونزية في وزن 83 كيلوغراما.

كمـــا حصـــل الالعـــب شـــاميل غازريـــف على 
الميدالية البرونزية في وزن 120 كيلوغراما.

التتويجات

للســـيارات  الوطنيـــة  الشـــركة  ممثـــل  تـــوج 
أصحـــاب الميداليـــات فـــي وزن 52.2، حيث 
حصـــل الكازخســـتاني فريـــز عبـــد العالـــوف 
علـــى الميداليـــة الذهبيـــة، وكانـــت الفضيـــة 
يـــروالن كابدولـــوف،  مـــن نصيـــب مواطنـــه 
أمـــا البرونز فتشـــارك فيـــه البحريني شـــامل 

عليخانوف والروسي كوربان عمروف.
وشـــارك ممثـــل المستشـــفى األلمانـــي الطبي 
بـــوزن 56.7، حيـــث  الفائزيـــن  تتويـــج  فـــي 

كانـــت الذهبيـــة مـــن نصيـــب الكازخســـتاني 
جانـــي أديلســـيك، والفضيـــة للبحريني مراد 
ابراهيمـــوف، اما الميدالية البرونزية فحصل 
كريســـتيان  المكســـيكي  الالعبـــان  عليهـــا 

توريس وااليرلندي غاري روني.
وقلـــد ممثـــل شـــركة بابكـــو المتوجيـــن فـــي 
وزن 61.2 كيلوغـــرام، والتـــي كانت الذهبية 
مكاييـــف،  محمـــد  البريطانـــي  نصيـــب  مـــن 
لليابانـــي ريـــو ياماغوتشـــي، أمـــا  والفضيـــة 
البرونزيـــة فكانـــت للبحرينـــي علـــي يعقوب 

والكازخستاني تاينيشتيك زانيبيك.
ممثـــل  شـــارك  كليوغـــرام   65.8 وزن  وفـــي 
شـــركة خـــان طنولي في تتـــوج الفائزن وهم 
الروســـي ســـراج الدين عبدالوليف بالذهبية، 
ومواطنـــه ستانيســـالف نابويـــان بالفضيـــة، 
والبرونزية للفرنسي ســـوزان ريان والفلندي 

ميرو هونكانين.
وشـــارك ممثـــل شـــركة المؤيـــد فـــي تتويـــج 
الفائـــزن عـــن وزن 70.3 كيلوغـــرام، وحصـــل 
الذهبيـــة،  علـــى  كولشـــين  نيكيتـــا  الروســـي 
والبرونزيـــة  الفضيـــة،  علـــى  باتيـــك  وأميـــل 
لالســـباني أنتونـــي جوزيـــف مارتي ســـيغارا 

والكزخستاني دوزهان كينزيباييف.
وتـــوج ممثـــل الفخامـــة للســـيارات الفائـــزن 
بـــوزن 77.1 كيلوغـــرام، وحصـــل البحرينـــي 

مـــراد جوســـينوف علـــى الذهبيـــة، وحصـــل 
وكامـــل  شـــيخاماتوف  كامـــل  الروســـيان 
شـــيخاماتوف علـــى الفضيـــة والبرونزية مع 

الفرنسي جوردن زيبو.
وشارك ممثل اللولو سوبرماركت في تتويج 
الفائزين بوزن 83.9 كيلوغرام وهم الروسي 
موجميـــد تكلوف بالذهبية، ومواطنه ماتوج 
هركال بالفضية، والتشـــيكي لـــوكاس بيفكو 

مع الروسي نبي شاملوف بالبرونزية.
وتـــوج ممثـــل مشـــاريع القصـــر أبطـــال وزن 
93 كيلوغرامـــا، والتـــي حصل فيها الروســـي 
عمـــر علييف على الذهبيـــة، ومواطنه كمزت 
ســـيرهدونف على الفضيـــة، وحصل األردني 
حـــازم الكيالي والبريطاني حيـــدر خان على 

البرونزية.
وفـــي تتويـــج وزن 120 كيلوغرامـــا شـــارك 
تقليـــد  فـــي  الحـــواج  مجموعـــة  ممثـــل 
الميداليـــات التـــي كانت الذهبيـــة من نصيب 
الروســـي رستم أشربوف، والفضية للبولندي 
بيـــاج رومانوفســـكي، والبروزنزية للروســـي 
والكازخســـتاني  ماجوميـــدوف  زوربيـــك 

نورخازدين نصردينوف.

تتويج الفتيات

ممثـــل  شـــارك  الفتيـــات  منافســـات  وفـــي 
شـــركة ميـــاه أروى في تتويـــج بطالت 52.2 
آنـــا  األلمانيـــة  حصلـــت  حيـــث  كليوغـــرام، 
جايـــل علـــى الذهبيـــة، والفضية مـــن نصيب 
والبروزنزيـــة  أوتشـــا،  نـــوره  المكســـيكية 
توريخانوفـــا  إيجيـــم  للكازخســـتانية 

والتشيكية لوسي تروهالروفا.
للســـيارات  الحـــداد  شـــركة  ممثـــل  وشـــارك 

فـــي تتويـــج بطـــالت وزن 56.7، وحصلـــت 
البريطانيـــة ميلـــي هوركان، وميغـــان هاميل 
الفضيـــة، وإينـــاس أشـــيربيك، ســـينياد نـــي 

نوالين على البرونزية.
وشـــارك ممثـــل مجمـــع الواحـــة فـــي تتويـــج 
حصلـــت  حيـــث  كليوغـــرام،   47.6 بطـــالت 
البولنديـــة ماجدالينا تشـــابان علـــى الذهبية، 
االيرلنديـــة  نصيـــب  مـــن  الفضيـــة  وكانـــت 
ناديـــن أبـــوت بيســـيت، والبرونزيـــة لالعبـــة 

الكازخستانية أوكيالي أخميتاليزي.

الكوهجي يواجه األرجنتيني جاندولفي

في بطولة بريف، وسيواجه الالعب البحريني 
حمزة الكوهجي الالعـــب األرجنتيني نهويل 
جاندولفـــي فـــي النـــزال الـــذي يســـبق النـــزال 
الرئيســـي في النســـخة 29 مـــن بطولة بريف. 
ويتطلع الالعب الكوهجي لتحقيق الفوز في 
هـــذا النـــزال، والذي يقربـــه أكثـــر فأكثر للعب 
على حـــزام البطولة في النســـخ القادمة، بعد 
النتائـــج اإليجابيـــة التي حققهـــا الالعب منذ 

مشاركته األولى في هذه البطولة.

عياد يواجه العبا نمساويا

ويلتقـــي الالعـــب البحرينـــي حســـين عيـــاد 
الالعـــب النمســـاوي ماتيـــس زاهاروفـــز فـــي 
نـــزاالت “بريليمـــز” ضمـــن منافســـات بطولـــة 
بريـــف 29. حيث يتطلع الالعب عياد إلحراز 
الفـــوز الذي يزيد مـــن نتائجه اإليجابية التي 
حققهـــا الالعب منـــذ انضمامه لهـــذه البطولة 
القتـــال  فنـــون  لرياضـــة  محتـــرف  كالعـــب 

المختلطة.

جولة ترويجية

حرصت اللجنة المنظمة ألســـبوع بريف على 
 KHK إقامـــة جولـــة ترويجية لحـــزام بطولة
لبطولـــة الـــوزن المفتـــوح التي ســـتقام اليوم 
الجمعـــة، حيـــث زينت اللجنة ســـيارة خاصة 
من نوع مرســـيدس ســـبورت تزينت ببوستر 

للحزام.

مؤتمر صحافي

أقامـــت اللجنـــة المنظمـــة مؤتمـــرا صحافيـــا 
فـــي  الذيـــن سيشـــاركون  لحديـــث األبطـــال 
بطولـــة بريف، حيث أقيم المؤتمر في مجمع 
الجفيـــر وشـــهد حضور الالعبـــان البحرينيان 
حيـــث  الكوهجـــي،  وحمـــزة  عيـــاد  حســـين 
أكـــد الالعبـــان جاهزيتهمـــا لخـــوض البطولة 
مشـــيدين بدعم ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 

آل خليفة لهما طوال الفترة السابقة.

إثارة المحترفين في “بريف” ُتقام اليوم

تتجـــه األنظـــار اليـــوم “الجمعـــة” الـــى صالـــة 
تنطلـــق  حيـــن  الرياضيـــة  خليفـــة  مدينـــة 
منافســـات بطولـــة بريـــف لمحترفـــي فنـــون 
القتـــال المختلطـــة والتي تقـــام على هامش 
بطولة العالـــم لفنون القتال المختلطة والتي 
تحتضنهـــا البحريـــن باعتبارهـــا مركـــزا مهما 
لرياضـــة فنون القتال المختلطة في الشـــرق 

األوسط.

حضور جماهيري متوقع

بريـــف  بطولـــة  تشـــهد  أن  المؤمـــل  ومـــن 
للمحترفيـــن حضـــورًا جماهيريـــًا مـــن محبي 
اللعبة، خصوصًا وأن الصالة ســـتفتح أبوابها 
فـــي وقـــت مبكـــرة أمـــام الجميـــع، ويصادف 
إقامتهـــا عطلـــة نهاية األســـبوع، األمـــر الذي 
الجماهيـــري  الحضـــور  زيـــادة  فـــي  يســـاهم 
بشـــكل أكبـــر وســـيمنح الجماهيـــر البحرينية 
والمقيمـــة على أرض المملكـــة فرصة متابعة 
النزاالت بشـــكل أكبر وتشـــجيع مقاتليهم من 
أجـــل ادخـــال الحماســـة فـــي نفوســـهم للفوز 

بالزاالت.

سمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية
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للقتال ــف  ــري ب ــوع  ــب أس ــي  ف اآلن  حــتــى  الــبــحــريــن  حصيلة  مــلــونــة  ــيــات  مــيــدال  8

سموه يشيد بحصول 
البحرين على 8 
ميداليات ملونة

عياد والكوهجي 
يتطلعان النتصار ثمين 

في بطولة بريف

اليوم انطالق بطولة 
بريف و KHK العالمية 

للوزن المفتوح



أتــم االتحــاد البحرينــي للتنــس اســتعدادات الســتضافة بطولــة مجلــس 
التعــاون للشــباب والناشــئين تحت 14,18 ســنة في الفترة مــن )16 – 21( 

نوفمبر الجاري.

 وقد قام نائب رئيس االتحاد الشيخ 
عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بتفقد 
المالعب التي ستقام عليها البطولة 
بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة 
جهوزيـــة  علـــى  واطمـــأن  عيســـى 
المالعـــب والمقر والمرافق؛ من أجل 
راحـــة الوفـــود المشـــاركة والســـعي 
لنجـــاح البطولة بصورة تليق بمكانة 

البحرين الرياضية. 
وأشـــار فؤاد الرويعي إلى أن جميع 
دول المجلـــس قد أكدت مشـــاركتها 
عدا دولة اإلمارات العربية المتحدة 
التي قدمت اعتذارها عن المشاركة 

إلى اللجنة التنظيمية للتنس. 
الـــدول ستشـــارك  أن جميـــع  يذكـــر 
بفئتـــي 14,18 ســـنة عـــدا دولة قطر 
التي ستشـــارك بفئة تحت 14 ســـنة 
فقـــط، وتقـــام البطولة تحـــت مظلة 
لـــدول  للتنـــس  التنظيميـــة  اللجنـــة 
مســـابقتي  فـــي  التعـــاون  مجلـــس 
الفرق والفردي، ويضم كل لقاء في 
مســـابقة الفـــرق مبارتيـــن فرديتين 

وواحدة زوجية.
ويتوالـــى وصول الفـــرق تباعا حتى 
إقامـــة  وســـتكون  الســـبت،  صبـــاح 
الوفـــود بفنـــدق روتانـــا داون تـــاون 

بالمنامـــة، ومن المقـــرر إقامة قرعة 
السادســـة  الســـاعة  فـــي  المباريـــات 
تحـــت  الســـبت  مســـاء  والنصـــف 
إشـــراف اللجنة الفنية المرشحة من 
اللجنة التنظيمية، والتي تضم خالد 
بـــن علـــي بـــن ســـيف العـــادي رئيس 
اللجنـــة التنظيمية للتنس وســـلمان 
رئيـــس  البلوشـــي  عبدالرحيـــم  بـــن 
الدولـــي  والحكـــم  الفنيـــة  اللجنـــة 

البحريني أحمد محمد الحواج.

وتشـــارك البحرين بمنتخبي 14,18 
ســـنة   14 منتخـــب  ويتألـــف  ســـنة 
مـــن الالعبيـــن )جابر بدر عبـــد العال 
– عيســـى صـــالح الديـــن القطـــان – 
شـــادي منيـــر قـــالل – فـــارس عبـــد 
الحســـين التوبلي(. أمـــا منتخب 18 

ســـنة، فيضم الالعبيـــن )علي محمد 
الديـــن  آل شـــريف – محمـــد ســـعد 
الشـــهابي(،  الخـــان – محمـــد مـــازن 
تدريباتهـــا  المنتخبـــات  وتواصـــل 

اليومية واستعدادها تحت إشراف 
الجهاز الفني باالتحاد بقيادة المدير 
الفنـــي الجديـــد هشـــام عبدالمجيـــد 

مال هللا.

مدينة عيسى  - االتحاد البحريني للتنس

بطولة مجلس التعاون للشباب والناشئين للتنس

عبدالعزيز بن مبارك

اللجنة اإلعالمية

عقد مجلس إدارة نادي االتحاد الثقافي والرياضي اجتماعه الخامس بمقر النادي يوم أمس األربعاء. استهل رئيس مجلس االدارة بتقديم 
الشكر لكافة األعضاء على جهودهم المبذولة وحثهم ببدل المزيد من العمل في الفتره المقبلة.

اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
مســـتجدات المركـــز الثقافـــي وفعالياته 
مؤكـــدا  القادمـــة،  وبرامجـــه  الحاليـــة 
المجلس استمرارية دعم اإلدارة للمركز 

والسعي لتوفير احتياجاته. 
آخـــر  المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا 
مســـتجدات األجهزة الرياضية المتعلقة 
الفنيـــة  والهيكليـــات  باالحتياجـــات 
نتائجـــه،  آخـــر  مســـتعرضا  واإلداريـــة، 
مشـــيدا بالنتائـــج الطيبـــة التـــي يحققها 
فريـــق األول لكرة اليد. كما تقرر إســـناد 
رئاســـة جهاز كـــرة الســـلة لعضو مجلس 
يقـــوم  اإلدارة علـــي رمضـــان، علـــى أن 
مـــع  بالتنســـيق  الجهـــاز  بإعـــادة هيكلـــة 

األجهزة الفنية واإلدارية للجهاز.

الجهـــود  اإلدارة  مجلـــس  واســـتعرض 
اإلداريـــة المبذولة مع عدد من شـــركات 
بشـــأن  الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات 
إيجـــاد اتفاقـــات دعـــم جديـــدة للنـــادي 
والعبيـــه ومنتســـبيه وتســـاهم فـــي رفع 
القيمة االستثمارية للنادي، والتي كانت 
آخرهـــا االتفاقيـــة التعليمية بيـــن النادي 

والجامعة الخليجية.
رئيـــس  تقـــدم  االجتمـــاع  ختـــام  وفـــي 
مجلـــس اإلدارة أنور شـــرف بالنيابة عن 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بجزيل الشـــكر 
والتقديـــر للجمعيـــة العموميـــة وأهالـــي 
المنطقة على دعم للنادي وتواصلهم مع 

إدارته وحرصهم على مصلحة النادي.

اإلشــادة بنتائج اليد... وعلي رمضان رئيســا لجهاز السلة
نادي االتحاد يعقد اجتماعه الخامس

مدينة عيسى  - االتحاد البحريني للتنس

انطلقــت فعاليــات الــدورة التدريبية لمدربــي التنس التي ينظمها االتحاد البحريني للتنس بإشــراف المحاضر الدولي )إنياكي( من 
أكاديمية بي تي آر الدولية للتنس، وذلك على مالعب نادي البحرين للتنس بالجفير.

ويشـــارك في الدورة 22 دارســـا ودارســـة 
من مختلف الـــدول بينهم 7 من البحرين، 
نظريـــة  محاضـــرات  الـــدورة  وتشـــمل 
وتدريبات عملية بمعدل 8 ســـاعات يوميا 
للحصول على شهادات دولية معتمدة من 
األكاديمية تتيح للدارس مزاولة التدريب 

للفئة العمرية 10 سنوات.
يذكـــر أن فـــؤاد محمد الرويعي أمين ســـر 
اتحاد التنس قد قام بافتتاح الدورة، ألقى 
كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالدارسين 
وأثنى علـــى حرصهم على المشـــاركة في 
الـــدورة لمـــا لها من أهمية كبيـــرة لالرتقاء 
بمســـتواهم فـــي مجـــال التدريـــب تحـــت 
إشراف أكاديمية متخصصة على مستوى 
عالمي وذات سمعة طيبة، وأكد أن اتحاد 

التنـــس حريص على إقامة هذه الدورات؛ 
لخلـــق كادر متميـــز من المدربيـــن يمكنهم 
تولـــي مهام التدريـــب لمنتخباتنا الوطنية 
للتنـــس، وحث الدارســـين علـــى بذل غاية 
جهدهـــم للحصـــول على أقصى اســـتفادة 

مـــن الـــدورة.  وتعتبر هذه الـــدورة الثانية 
بالتعـــاون  التنـــس  اتحـــاد  ينظمهـــا  التـــي 
مـــع األكاديميـــة؛ بهـــدف تطويـــر مســـتوى 
شـــهادات  علـــى  وحصولهـــم  المدربيـــن 

معتمدة دولية.

لقطة للمشاركين في الدورة

مشاركة 22 دارًســا من مختلف الدول بينهم 7 بحرينيين
انطالق دورة المدربين باتحاد التنس

محمد الدرازي
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رئيس اتحاد الكرة يشهد “المبعوث الرياضي األميركي”
و”زوال” “تـــــــــونـــــــــي”  ــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ والـ األمـــــــيـــــــركـــــــي  ــر  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ بـــــحـــــضـــــور 

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة فعاليات اليـــوم الثالث 
من برنامج المبعـــوث الرياضي األميركي، 
والـــذي أقيـــم علـــى المالعـــب الخارجيـــة 
التابعـــة لالتحـــاد بالتعـــاون مـــع الســـفارة 
 13 األربعـــاء   البحريـــن،  فـــي  األميركيـــة 

نوفمبر الجاري.
وخـــالل حضور رئيـــس االتحـــاد لفعاليات 
ســـفير  التقـــى  للبرنامـــج،  الثالـــث  اليـــوم 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة لدى مملكة 
البحرين جاســـتين ســـيبيريل، ومع النجم 
األميركـــي تونـــي ســـانيه الالعـــب الدولي 
السابقة لمنتخب أميركا، وشارك مع بالده 
فـــي مونديـــال 2002، إضافـــة إلـــى نجمة 
الكـــرة النســـائية بأميـــركا زوال ســـلمانتيه، 
والتي شـــاركت مع بالدهـــا أيضا في كأس 

العالم للسيدات.
وحضـــر فعاليـــات المهرجـــان نائـــب رئيس 
اتحاد الكرة للشـــؤون الفنية الشـــيخ خالد 
بن ســـلمان آل خليفة، ونائب رئيس اتحاد 
الكـــرة للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة علـــي 
البوعينيـــن، وعضو مجلـــس اإلدارة عارف 

المناعـــي، واألمين العام لالتحـــاد إبراهيم 
البوعينيـــن، ومديـــر المنتخبـــات الوطنيـــة 
راشد البوعينين، ورئيس قسم المسابقات 
والتســـجيل وتراخيـــص األنديـــة باالتحاد 

حسن إسماعيل.
ورحب الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 

خليفـــة بالســـفير األميركي ونجمـــي الكرة 
األميركية في بيت الكرة البحرينية، معربا 
عن بالغ اعتزازنه بالتعاون مع السفارة في 
إقامـــة البرنامج الذي اشـــتمل على العديد 

من الفعاليات واألنشطة.
واشـــتمل البرنامج على عدد من الزيارات 

للمـــدارس والجامعـــات بحضـــور النجمين 
األميركييـــن، إضافـــة إلـــى تقديمهـــم فـــي 
اليـــوم الثالـــث لحصص تدريبيـــة مختلفة 
حـــول مهـــارات متعـــددة فـــي كـــرة القدم، 
إضافة إلى تقديم ورش عمل للمشـــاركين 

في دورة المدربين.

كـــرات  توزيـــع  الثالـــث  اليـــوم  شـــهد  كمـــا 
علـــى جميـــع المشـــاركين مـــن الصغـــار في 
التطبيقـــات المهارية والفنيـــة التي قدمها 
النجمـــان تونـــي ســـانيه وزوال ســـلمانتيه، 
الالعبيـــن  أهالـــي  حضـــور  وســـط  وذلـــك 

الصغار.

 لقطات متنوعة من البرنامج

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

عبدالعزيز بن 
مبارك يتفقد 

مالعب المنافسات 
بجامعة بوليتكنيك

حقـــق فريـــق النويـــدرات فـــوزا حاســـما 
على حســـاب ســـترة بنتيجة ٨٥/٩٦، في 
المباراة التي جمعت بينهما مســـاء أمس 
)الخميـــس(، على صالة اتحاد الســـلة بأم 
الحصم، لحســـاب المجموعـــة األولى من 
الســـلة  لكـــرة  االتحـــاد  كأس  منافســـات 
التـــي تقـــام فـــي فتـــرة توقـــف الـــدوري؛ 
الرجـــال  لمنتخـــب  الســـماح  أجـــل  مـــن 
باإلعداد المناسب للمشاركة في البطولة 
الخليجيـــة المقبلـــة التـــي تقـــام في دولة 
الكويـــت خـــالل الفتـــرة 23 - 30 نوفمبـــر 
المقبل. وحســـم النويـــدرات بفوزه أمس 
تأهلـــه إلـــى الـــدور نصـــف النهائـــي رافعا 
رصيـــده إلـــى ٩ نقـــاط مـــن ٤ انتصـــارات 
وخسارة واحدة، فيما وصل رصيد سترة 
إلـــى ٧ نقـــاط مـــن انتصاريـــن و٣ هزائم. 

وجاءت نتائج أشـــواط المبـــاراة كاآلتي: 
٢٠/٢٣ سترة، ٢١/٢٦ النويدرات، ٢٢/٢٧ 
النويـــدرات و١٩/٢٣ النويـــدرات. وتقـــام 
اليـــوم )الجمعـــة(، مبـــاراة واحـــدة مهمـــة 
ســـتجمع بيـــن الرفـــاع والمنامـــة لحســـم 
صـــدارة المجموعـــة الثانية، في الســـاعة 

الخامسة والنصف مساء.

النويدرات يحسم تأهله بكأس اتحاد السلة
الخسارة الثالثة للبحرين... وتوبلي ينتصر

اليد دوري  بـــصـــدارة  ــراد  ــفـ االنـ ــدف  ــه ب ــر  ــدي ال يلتقي  ــي  ــل األه

تلقــى فريــق البحرين الخســارة الثالثة علــى التوالي في منافســات دوري الدرجة 
األولى لكرة اليد.

وجـــاء ذلك فـــي افتتاح الجولـــة الثالثة 
مـــن المنافســـات وأمام فريـــق التضامن 
بنتيجـــة )30/32( بعدمـــا انتهى الشـــوط 
األول بتقـــدم التضامـــن أيضـــا بنتيجـــة 
)14/18(. وبذلـــك أصبح رصيد البحرين 
3 نقـــاط مـــن 3 خســـائر، فيمـــا التضامن 
حقـــق الفـــوز االول ليصبـــح رصيـــده 4 

نقاط من مباراتين فقط.
وفـــي المبـــاراة األخـــرى، كســـب فريـــق 
توبلي موقعة سماهيج بنتيجة )25/27( 
لصالـــح  األول  الشـــوط  انتهـــى  بعدمـــا 
توبلـــي بنتيجـــة )14/16(. وبذلك تذوق 

توبلي طعم االنتصار األول بعد خسارته 
بالجولة السابقة ليصبح رصيده 4 نقاط 
ســـماهيج  وصـــل  فيمـــا  مباراتيـــن  مـــن 

للنقطة الثالثة من ثالث خسائر.

مباراة اليوم

تختتم منافسات الجولة اليوم )الجمعة( 
بمبـــاراة واحدة تجمع األهلـــي مع الدير 
في تمام الساعة 6.30 مساًء على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
يدخل األهلي هذه الموقعة وفي جعبته 

6 نقـــاط متصـــدرًا الترتيب عـــن فريقّي 
االتفاق واالتحاد بفـــارق األهداف، فيما 
الدير يمتلك 4 نقاط من فوز وخســـارة، 
ودون شـــك يســـعى األصفـــر األهـــالوي 

لحصـــد الفوز الثالث واالنفراد بالصدارة 
الديـــراوي  البرتقالـــي  سيســـعى  فيمـــا 
إلحـــداث مفاجـــأة عبـــر ســـواعد العبيه 

الشبان.

من لقاء البحرين والتضامن

علي مجيد



ينظـــم نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل فـــي الثانية مـــن بعد ظهـــر اليوم 
الجمعـــة الســـباق الثالـــث لهـــذا الموســـم، 
والذي سيقام على كؤوس شركة مصانع 
بالستيك تايلوس وكأس المرحوم سيد 
شـــرف العلـــوي وكأس إســـطبل ســـافرة 
للجياد العربية وذلك على مضمار ســـباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد الســـباق الثالث مشاركة كبيرة 
هـــي األعلـــى حتـــى اآلن فـــي ســـباقات 
الموسم الجديد، وبلغت 70 جوادا وسط 

توقعات بمنافسات قوية ومثيرة.
حيث ستنطلق اإلثارة من الشوط األول 
الـــذي ســـيقام علـــى كأس شـــركة مصانع 
بالســـتيك تايلـــوس للجيـــاد المبتدئـــات 
متـــر   1800 مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج 

والجائزة 2500 دينار.

ويقام الشـــوط الثاني على كأس شـــركة 
مصانع بالستيك تايلوس لجياد الدرجة 
الرابعـــة والمبتدئات “مســـتورد” مســـافة 
 2500 والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1200

دينار. 
ويقام الشـــوط الثالث على كأس إسطبل 
ســـافرة لجياد الدرجـــات الثانية والثالثة 
والرابعـــة والمبتدئات مـــن خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” لمســـافة 1400 

متر والجائزة 1500 دينار.
ويقـــام الشـــوط الرابع على كأس شـــركة 
مصانع بالســـتيك تايلـــوس لجياد جميع 
محلـــي”  “نتـــاج  والمبتدئـــات  الدرجـــات 
 3000 والجائـــزة  متـــر   1400 مســـافة 
دينار. ويقام الشوط الخامس على كأس 
المرحوم سيد شرف العلوي لجياد جميع 
محلـــي”  “نتـــاج  والمبتدئـــات  الدرجـــات 

مسافة 1800 متر والجائزة 2000 دينار. 
ويقام الشوط السادس على كأس شركة 
مصانع بالستيك تايلوس لسباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1600 متر والجائزة 

3000 دينار.
وســـتتجه أنظـــار جمهور الســـباق صوب 
الشوط السابع واألخير الذي سيقام على 
كأس شـــركة مصانـــع بالســـتيك تايلوس 
لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” مسافة 

2000 متـــر والجائـــزة 4000 دينار وذلك 
فـــي ظل مشـــاركة 9 مـــن الجيـــاد القوية 
التـــي ســـبق لهـــا تحقيـــق انتصـــارات في 
الســـباقات البحرينية والخارجية، ويبرز 

منها الحصان “أمريكان أرتس” إلســـطبل 
مـــووس  جيرالـــد  وبقيـــادة  العاديـــات 
والمتوقـــع أن يكون فـــي جاهزية أفضل 
عمـــا كان عليها فـــي الســـباق االفتتاحي 

وأبعدته عن المنافســـة، وكذلك الحصان 
لـــي  العفـــو وبقيـــادة  “موالـــي” إلســـطبل 
وحلولـــه  الجيـــد  ظهـــوره  بعـــد  نيومـــان 
رابعا في الســـباق االفتتاحي، والحصان 
الجديد “دايركت مسج” ملك زهير ناصر 
عمـــران وبقيـــادة أنـــدرو إيليـــوت، والذي 
ظهـــر بصورة قوية في مشـــاركته األولى 
ثانيـــا  وحـــل  البحرينـــي،  المضمـــار  فـــي 
خلف الحصـــان البطل “ليد بـــاك روميو”، 
والحصان “مكاك” إلسطبل فيكتوريوس 
وبقيادة مارتشـــالس يارس الســـاعي إلى 
بدايـــة قوية بعـــد فوزه في ســـباق ختام 
الموســـم الماضي، فيما سيشـــهد الشوط 
الجديـــد  للحصـــان  األولـــى  المشـــاركة 
“تيمر لين” إلســـطبل المحمديـــة وبقيادة 
بـــادي ماذرز، والقـــادم برصيد فوزين من 

السباقات الخارجية.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

مشاركة كبيرة في السباق الثالث للخيل

المرحوم سيد شرف العلوي

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم

اللجنة اإلعالمية

يســتعد االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة النطــاق بطولة افتتاح 
موســم قفــز الحواجــز اليــوم الجمعــة تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد الملكــي 
للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ عيســى بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
والتــي ســتقام منافســاتها علــى ميــدان االتحــاد الرياضــي العســكري بالرفــة 
وســط ترقــب وإثارة للموســم الجديــد 2019/2020. وينتظــر جماهير رياضة 
الفروســية وعشــاقها بالمملكــة مــا ســيقدمه الفرســان فــي هــذه البطولة التي 
تعتبر االنطاقة الحقيقة للموســم الرياضي الجديد لمســابقات قفز الحواجز؛ 

نظرا لاستعداد المبكر من جانب الفرسان ومختلف اإلسطبات بالباد.

فرسان البحرين يهنئون           
سمو الشيخ ناصر بن حمد

وقد أبدى الفرســـان اســـتعداداتهم الجادة 
لدخول موسم مغاير من خالل التدريبات 
تنافســـي  مســـتوى  وتقديـــم  المســـتمرة 
مســـابقات  معطيـــات  علـــى  وبنـــاء  مثيـــر 
مشـــاركة  شـــهد  الـــذي  الماضـــي  الموســـم 
واســـعة ومنافســـات قويـــة ونديـــة عالية، 
وقد انتهز الفرســـان الفرصـــة برفع خالص 
التهانـــي والتبريـــكات لممثـــل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب رئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
البحرينـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
للفروســـية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة بمناســـبة تعيينه 
مؤخرا مستشـــارا لألمـــن الوطني، متمنين 
لســـموه كل التوفيـــق، كمـــا هنـــأوا ســـموه 
وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية باإلنجازات الرياضية المشـــرفة 
التي حققتها المنتخبات الرياضية مؤخرا 
فـــي شـــتى األلعـــاب الرياضيـــة، معاهدين 
ســـموهما بالســـير على نهجهمـــا في طريق 
التميـــز وتقديـــم موســـم رياضي فـــي قفز 
الحواجـــز مغايـــر ويليـــق بســـمعة ومكانـــة 
المملكة على الخارطة الرياضية وتحقيق 
المزيـــد للبحرين، كما هنأوا ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بمناســـبة 
تعيينه رئيســـا لالتحاد الملكي للفروســـية 
كل  لســـموه  متمنيـــن  القـــدرة،  وســـباقات 
التوفيـــق فـــي مهمتـــه الجديـــدة وتحقيق 
المزيد لرياضة الفروسية وسباقات القدرة 

بالمملكة في العصر الذهبي.
وهنأ فرســـان البحرين أيضا ســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بمناســـبة 
تعيينه رئيســـا لالتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة، معربيـــن عـــن ثقتهـــم 
التامة بأن ســـموه ســـيكمل مشـــوار ســـمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة لالرتقاء 
أكثر برياضة الفروسية والخيل بالمملكة.

كمـــا أشـــاد الفرســـان بالدعـــم الكبيـــر الذي 
راشـــد  بـــن  فيصـــل  الشـــيخ  ســـمو  قدمـــه 
آل خليفـــة خـــالل فتـــرة رئاســـته لالتحـــاد 
والظفـــرة المميـــزة التـــي شـــهدتها رياضـــة 
الخيل، متمنين لســـموه دوام التوفيق في 

مهامه األخرى.

مسابقات اليوم

وســـتنطلق فعاليات البطولة عند الســـاعة 
8.30 مـــن صبـــاح اليـــوم الجمعـــة بأولـــى 
المســـابقات، وهي المســـابقة االولـــى لفئة 

الناشـــيئن المســـتوى األول )مســـابقة مـــع 
جولـــة تمايـــز(، وارتفاع الحواجـــز: 85-95 
متر/دقيقـــة،   350 المســـلك  ســـرعة  ســـم، 
المســـابقة الثانية فئة الناشـــئين المستوى 
الثاني )مســـابقة على مرحلتيـــن( وارتفاع 
الحواجـــز: 105-95 ســـم ســـرعة المســـلك 
350 متر/دقيقـــة، المســـابقة الثالثـــة فئـــة 
المبتدئيـــن مـــن العمـــوم المســـتوى األول، 
وهـــي )مســـابقة علـــى مرحلتيـــن( وارتفاع 
حواجزها: 105-95 ســـم وســـرعة المسلك 
الرابعـــة  المســـابقة  متر/دقيقـــة،   350
للمتقدمين المســـتوى الثاني )السرعة ضد 
 115  110- حواجزهـــا:  وارتفـــاع  الزمـــن( 
ســـم وســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة، 
المسابقة الخامسة )جمع النقاط مع حاجز 
 115-120 الجوكـــر( وارتفـــاع حواجزهـــا: 
ســـم ، ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة، 
المتقدميـــن  فئـــة  السادســـة  والمســـابقة 
المســـتوى الثالث )مســـابقة التأهل لمرحلة 
 120-130 حواجزهـــا:  وارتفـــاع  التمايـــز( 

سم، سرعة المسلك 350 متر/دقيقة.

غزوان ند ومحارب قوي

أكـــد الفـــارس الدولـــي المخضـــرم ســـامي 
غزوان أنـــه أنهى جميع اســـتعداداته التي 
قـــد بدأهـــا مبكرا لهـــذا الموســـم، حيث إنه 
بـــدأ بالتحضيرات الجادة منذ مطلع شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي مـــع فرســـه مـــس هبـــة، 
وقال “غيـــرت كثيرا من طريقـــة التدريب 
لتتناسب وإمكانات الفرس، حيث إنها من 
الخيـــول المحـــدودة اإلمكانـــات والصعبة 
جدا في مجال قفز الحواجز، وإن مستوى 
وإمكانات الخيول التي توجد مع فرســـان 
فريـــق قـــوة دفـــاع البحريـــن مثـــال أفضل 
بكثير، ولكن هذا ال يمنع بأنني سأكون ندًا 
ومحاربا قويـــا كما هو معتاد مني كفارس 
صاحـــب خبـــرة وبـــاع طويـــل فـــي مجال 

رياضة قفز الحواجز”.
وأشـــاد غـــزوان بجهـــود االتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة ولجنـــة قفز 
الحواجـــز؛ مـــن أجل تقديم موســـم متميز 

مـــن جميع النواحـــي، متمنيـــا كل التوفيق 
لجميـــع المشـــاركين فـــي الموســـم الجديد 

الذي يعلن انطالقته الرسمية اليوم.

الدوسري ينضم لفريق              

قوة الدفاع

المخضرم اآلخر الفارس باســـل الدوســـري 
كشف انضمامه لفريق قوة دفاع البحرين 
في الموســـم الجديد مع مشاركة جوادين 
هـــذا  لـــي  بطولـــة  “أول  وقـــال  جديديـــن، 
الموســـم أمثـــل فيهـــا فريـــق قـــوة دفـــاع 
البحرين، فرســـي تشـــيكا ســـتكون جاهزة 
للموســـم المقبـــل، وجـــوادي الـــذي اعتبره 
الرقم واحد لألسف أنه مصاب ولن أشارك 
بـــه فـــي البطولـــة األولـــى، ولكـــن ســـيكون 

جاهزا للبطولة الثانية”.
وأكد الدوســـري أن بطوالت موســـم القفز 
رائعـــة ومثيـــرة، وســـيكون موســـما مليئـــا 
بالمفاجـــآت، الجميـــع ينتظر بفـــارغ الصبر 

المنافســـات، أتوقـــع أن تشـــهد البطـــوالت 
القادمـــة نديـــة وإثـــارة أعلـــى، ومـــن اليوم 
نســـتطيع أن نضع قراءة مبدئية للموســـم 

الجديد.

الخاطري: الفريق العسكري    

جاهز للموسم

أكـــد خالـــد الخاطـــري مـــدرب فريـــق قـــوة 
دفـــاع البحرين لقفـــز الحواجـــز أن الفريق 
جاهز لدخول الموســـم الجديد لمســـابقات 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة لقفـــز الحواجز، والذي تنطلق أولى 
جوالته اليوم الجمعة على ميدان االتحاد 

الرياضي العسكري بالرفة.
وأوضـــح الخاطـــري فـــي تصريحـــه قائـــال 
“فريقنـــا التابـــع لقوة دفـــاع البحرين جاهز 
لمســـابقات  الجديـــد  الرياضـــي  للموســـم 
وبطـــوالت قفـــز الحواجز، هدفنا األســـمى 
هو تحقيق المزيد من قبل فرسان الفريق 

المتميزين والمحافظة على التألق والتميز 
الـــذي ظهـــر عليـــه الفريـــق فـــي الموســـم 
الماضـــي ومـــا حققـــه الفرســـان مـــن نتائج 

باهرة”.
الجديـــد  “الموســـم  الخاطـــري  وأضـــاف 
ســـيكون موســـما مليئا بالمنافسات القوية 
والنديـــة العاليـــة، فمثلمـــا جهزنا فرســـاننا 
الشـــك أن بقية الفرســـان اســـتعدوا بشكل 
مميـــز وجهـــزوا أنفســـهم لتحقيـــق أفضـــل 
النتائـــج، فمـــا ظهـــر عليـــه جيمع الفرســـان 
الموســـم الماضـــي يؤكـــد مـــا وصلـــت إليه 
رياضة القفز البحرينية من مستوى رائع”.

الفـــارس إيـــاد أحمـــد كشـــف أن المصاعب 
التـــي واجهتهـــم فـــي برنامـــج التدريبـــات 
كبيرة لعدم توفر مساحة كافية للتدريب، 
وقـــال “األعذار لن تكون مقبولة ورغم كل 
ذلـــك ســـيكون فريق حـــوار حاضـــرا بقوة 
فـــي الموســـم الجديد الذي ننتظـــره بفارغ 
الصبر، والذي ينطلق رســـميا صباح اليوم، 

صفـــوف فريقنـــا كاملـــة وســـندخل أجواء 
بمعنويـــات  الجديـــد  الموســـم  مســـابقات 
عاليـــة، والتي نتســـلح بهـــا لتحقيق أفضل 
النتائج، ولدينا العنصر النســـائي ســـيكون 
حاضـــرا بقـــوة أيضا من خالل الفارســـتين 

المتميزتين دانة األنصاري وندى طالب”.
وأضـــاف الفـــارس إيـــاد أحمد أن الموســـم 
الجديد سيكون مليئا بالمفاجآت، البطولة 
األولـــى ســـتكون بمثابـــة جـــس الموســـم، 
مـــن  العديـــد  ولدينـــا  طويـــل  فالموســـم 
المســـابقات، طموحنا دائما المنافسة بقوة 

وتحقيق أعلى المراكز والمراتب.

معسكر مكثف بألمانيا

خـــاض  رضـــي  محمـــد  المتميـــز  الفـــارس 
معســـكرا تدريبيا مكثفا فـــي فترة الصيف 
للموســـم  اســـتعدادا  بألمانيـــا؛  الماضيـــة 
الجديـــد، وقـــال “أقمـــت معســـكرا تدريبيا 
مكثفـــا امتـــد لشـــهرين متواصليـــن بقيادة 
بألمانيـــا  المتميـــز  البحرينـــي  المـــدرب 
ســـيد عدنـــان العلـــوي، وتواصـــل البرنامج 
التدريبـــي في الفتـــرة الماضيـــة مع موعد 
بـــدء اإلعـــداد فـــي إســـطبل حـــوار وطاقم 
الفريق الذي يبذل أقصى جهده للمحافظة 
على تألق فرسان الفريق ومواصلين رؤية 

مدرب اإلسطبل”.

داد اهلل: ننتظر بطولة قوية

رحـــب الحكـــم الدولـــي ومديـــر مســـابقات 
قفـــز الحواجـــز محمـــد داد هللا بانطالقـــة 
مســـابقات القفز اليوم على ميدان االتحاد 
وبالفرســـان  بالرفـــة  العســـكري  الرياضـــي 
الـــذي اســـتعدوا جيـــدا للموســـم الجديـــد، 
لمســـابقات  الجديـــد  الموســـم  أن  مشـــيرا 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وبطـــوالت 
وســـباقات القـــدرة لقفز الحواجز ســـيكون 
موســـم مغاير للمواســـم الماضية بحســـب 
المعطيات التي شهدتها مسابقات الموسم 

الماضي.
وقـــال داد هللا “لقـــد حرصنا بالتنســـيق مع 
االتحـــاد الملكـــي بوضـــع خطـــة لالرتقـــاء 
بمســـابقات هـــذا الموســـم، حيـــث ســـنبدأ 
اليـــوم  قليـــال  مرتفعـــة  ارتفاعـــات  مـــن 
وبســـت مســـابقات، مســـابقتين للناشـــئين 
الموســـم  هـــذا  هـــذا  نســـعى  للعمـــوم،  و4 
للوصـــول بالفرســـان الرتفاعـــات تصل إلى 
مـــا بيـــن 145 حتى 150 ســـم، هيئنا جميع 
األجـــواء؛ من أجل رفع مســـتوى التنافس 
وخلق البيئة المناســـبة للفرســـان، نحرص 
على توفير جميع عوامل األمن والســـالمة 
للمشاركين ونحثهم بالتركيز خصوصا في 
انطالقة الموســـم، حيـــث إن بعض الخيل 

قد ال تكون جاهزة بالشكل المناسب”.
وأشار داد هللا أن االتحاد الملكي يقدم كل 
الدعم والمؤازرة لمسابقات قفز الحواجز، 
مشـــيدا بهـــذا الدعـــم وعلـــى رأســـه رئيس 
وســـباقات  للفورســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة ورئيس لجنة قفز الحواجز الشـــيخ 
خالد بن محمـــد آل خليفة وجميع أعضاء 
مجلس اإلدارة ولجنة المســـابقات وجميع 

من يساهم في تنظيم هذه المسابقات.

تـحــت رعايــة عيـســى بــن عبــداللــه وعــلــى مــيــدان االتــحــاد الريــاضــي العســكــري

افتتاح موسم االتحاد الملكي لقفز الحواجز اليوم

Sports@albiladpress.com
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أغذية عديدة يجب عليك التوقف عن تناولها فهي قد تكون سامه للكبد، فيؤثر أي طعام تستهلكه على الكبد، لذلك 
من المهم التأكد من عدم زيادة تحميل هذا العضو باألطعمة التي يمكن أن تتلفه مثل اإلفراط في تناول األطعمة 

التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السموم والتي يمكن أن تسبب مشاكل.

على  تحتوي  التي  األطعمة  تسبب  المقلية:  األطعمة   .1
لذلك  الدهون في حدوث تورم وتندب،  نسبة عالية من 
في  األطــعــمــة  تقليب  فــي  فكر  الــطــعــام  قلي  عــن  كبديل 

الدهون الصحية 
األكثر  الكربوهيدرات  تعد  الفركتوز:  عالية  األطعمة   .2

شيوعًا هي الفركتوز، والذي غالبًا 
شكل  في  يكون  ما 

شــــــراب الـــــذرة 
الفركتوز.  عالي 

رغــــــــم أنــــــــه قــد 
محاولة  المحبط  مــن  يكون 

عليك  لكن  السكر،  استهالك  تقليل 
محاولة تقليل السكريات غير الطبيعية

دراســات  أظهرت  الملح:  محتوى  ارتفاع   .3
نظامك  الملح في  الكثير من  تناول  أن  جديدة 

الغذائي يمكن أن يتسبب في تلف الكبد وتندب. لحسن 
الحظ، يمكن أن تساعد مضادات األكسدة مثل فيتامين 
C في تقليل هذا الضرر. يجب تجنب األطعمة الغنية 
إلى  أطعمة جديدة  إضافة  وكذلك حاول  بالصوديوم، 
نظامك الغذائي. حاولي تناول األطعمة الغنية بفيتامين 

C، مثل الفراولة واللفت والفلفل الحلو.
نظامك  كــان  إذا  الــحــمــراء:  اللحوم   .4
عالية  نسبة  على  يحتوي  الغذائي 
ــن الـــحـــديـــد، فــيــمــكــن أن  جـــــدًا مـ
كما  وتلفه.  الكبد  بناء  في  يبدأ 
مشبعة  الـــحـــمـــراء  الــلــحــوم  أن 
بــالــدهــون، لــذا فــإن اتــبــاع نظام 
من  الكثير  على  يحتوي  غذائي 
اللحوم الحمراء يمكن أن يسبب 

تراكم الدهون.

تجنــب األطعمــة الغنيــة بالصوديــوم واللحــوم الحمــراء
أطعمــــة تــدمـــــر الكبـــــد
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أوضحــت دراســة علميــة، أن غســل اليديــن بمــاء الصنبــور دون صابون 
.”IAV“ يعّد أكثر فاعلية من العديد من المطهرات في قتل فيروس

اليدين  غسل  إن  الــدراســة  وقالت 
تحت ماء الصنبور العادي لمدة 30 
ثانية يقضي على الفيروس، داعيًة 
الصنبور  بــمــاء  األيـــدي  غسل  إلــى 
لمدة 30 ثانية وليس مجرد فركها 

بمنظف األيدي.
من  الحالية  الوقاية  أن  وأضافت 
الـــعـــدوى بــالــمــطــهــرات والــمــنــاديــل 
ــرك الــيــديــن  الــمــبــلــلــة الــمــطــهــرة وفــ

الميثانول  واســتــخــدام  بالمطهر 
ليست كافية لمنع تفشي الفيروس.
ولفتت إلى أن التجارب السريرية 
ــيــديــن  أثــبــتــت أنــــه بــعــد غــســل ال
ــمــدة دقــيــقــتــيــن كــان  بــاإليــثــانــول ل
الـــفـــيـــروس ال يــــــزال نـــشـــطـــًا فــي 
ــاط عـــلـــى أطـــــــراف أصـــابـــع  ــخـ ــمـ الـ
المشاركين وبعدها بأربع دقائق تم 

القضاء على نشاط الفيروس.

اغسل يدك بالماء والصابون

و  الشائعة  األمــــراض  مــن  لــعــدد  مسبب  السمنة  كــانــت  لطالما 
دراسة  الدراسات، وهاهي  أكدت  كما  السكري  ومنها  الخطيرة 
جــديــدة تــؤكــد ذلــك مــن جــانــب آخــر وتفيد أن خــســارة الــوزن 

تساهم في السيطرة على مرض السكري.
 400 من  يقرب  ما  إلى وجود  العالمية  اإلحصائيات  تشير 

العالم،  حول  الثاني  النمط  من  بالسكري  مصاب  مليون 
مثل  أخــرى،  إصابات  من خطر  يزيد  المرض  ذلــك  وأن 

الوعائية،  القلبية  السكتة الدماغية، واألمراض 
والعمى، وبتر األطــراف، وغير ذلك. وقد 

توصلت دراسة حديثة إلى أن خسارة 
عند  أكـــثـــر  أو  الــــــوزن  مـــن   10%
مرضى السكري من النوع الثاني، 
تــســاعــدهــم فـــي الــســيــطــرة على 
المرض أو حتى التعافي منه في 

السنوات الخمس التالية لتشخيص 
إصابتهم به.

يقرب  مــا  حـــاالت  بمتابعة  الــبــاحــثــون  قـــام 
الــنــمــط  بــالــســكــري مـــن  900 مـــريـــض  مـــن 
 40-70 ــيــن  ب أعـــمـــارهـــم  ــتــــراوح  ــ ت الـــثـــانـــي 

وتحرى  به.  تشخيصهم  بعد  سنوات  خمس  لمدة  وذلــك  سنة، 
الباحثون أوزانهم، ومستوى النشاط لديهم، ونظامهم الغذائي، 
الدراسة  تنطوي  أن  دون  الكحولية،  للمشروبات  واستهالكهم 
صحية،  بسلوكيات  للقيام  للمشاركين  تــوصــيــات  أي  على 
مثل اتباع نظام غذائي صحي، أو تخفيف الوزن، أو 

االمتناع عن تناول الكحول، أو غير ذلك.
المشاركين  من   30% حوالي  بــأن  الباحثون  وجــد 
تحسنت حالتهم في فترة المتابعة التي استمرت 
الــذيــن  الــمــشــاركــيــن  وأن  ســنــوات،  لخمس 
أوزانهم  من   10% خسارة  من  تمكنوا 
أو أكثر كانوا األكثر قابلية للتعافي 
بمعدل الضعفين، وذلك بالمقارنة 
ــــذي حــافــظــوا  مــع الــمــشــاركــيــن ال

على نفس الوزن.
وتــبــرز أهــمــيــة الـــدراســـة فــي أنها 
المرض  مــن  التعافي  بــأن  وجـــدت 
التباع  الحاجة  دون  ممكنًا  يــكــون  قــد 
حميات غذائية قاسية أو تعديالت كبرى 

في النظام الغذائي للمريض.

التعافي من المرض قد يكون ممكنا دون حميات غذائية قاسية
خسارة الوزن تساعد في السيطرة على السكري

األلمانية  التغذية  خبيرة  ــّذرت  حـ
زيــلــكــه ريــســتــمــايــر مـــن خــطــورة 
األغـــذيـــة الــجــاهــزة عــلــى الــصــحــة، 
وترفع  المناعة  ُتضعف  إنها  حيث 
القلب  بــأمــراض  اإلصــابــة  خطر 
وداء  الـــدمـــويـــة  واألوعــــيــــة 

السكري.
السبب في   وأوضــحــت أن 
األغذية  أن  إلى  يرجع  ذلك 
مــا تحتوي  ــادة  عــ ــجــاهــزة  ال
عــلــى إضـــافـــات غــيــر صحية 

والدقيق  التحلية  ومـــواد  كالسكر 
ــيــة  ــدهــن األبــــيــــض واألحـــــمـــــاض ال
الــمــشــبــعــة، فـــي حــيــن تــفــتــقــر إلــى 

العناصر الغذائية المفيدة للصحة.
تنصح  الــمــخــاطــر،  هـــذه  ولتجنب   
ــاول األغــــذيــــة  ــ ــن ــ ــت ــ ــر ب ــايـ ــمـ ــتـ ــسـ ريـ
الطبيعية، حيث ينبغي أن تحتوي 
المكونات  من  القليل  على  القائمة 
إلــى  تــشــيــر  ــتــي  E، وال أرقــــام  ذات 
كان  وإن  االصطناعية،  اإلضــافــات 

من األفضل أن تخلو منها تماًما.

قالــت الجمعيــة األلمانيــة للتغذيــة إن األســماك تتمتــع بفوائــد صحيــة 
جّمــة، حيــث إنهــا تحد من خطر اإلصابــة باألزمات القلبية والســكتات 

الدماغية واضطرابات أيض الدهون.

وأوضحت الجمعية أن الفضل في 
غنية  األسماك  أن  إلى  يرجع  ذلك 
بــاألحــمــاض الــدهــنــيــة أومــيــغــا 3، 
سريان  تحسين  على  تعمل  التي 
باألوعية  الترسبات  وتمنع  الــدم 
لنمو  أهميتها  عن  فضالً  الدموية، 

وتطور المخ.
ــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــر األســــــمــــــاك الـ ــ ــزخــ ــ ــ وت

والماكريل  كالسلمون 
أكثر  بــالــيــود 

من أسماك المياه العذبة، علما بأن 
اليود يتمتع بأهمية كبيرة لوظيفة 

الغدة الدرقية.
ــد األســـــمـــــاك كــــنــــزًا مــن  ــعـ ــا تـ ــمـ كـ
 A فيتامين  مــثــل  الــفــيــتــامــيــنــات، 
المهم   B6 وفيتامين  للجلد  المهم 
المهم   B12 وفيتامين  لألعصاب 
المهم   D الـــدم وفــيــتــامــيــن  لــبــنــاء 

للعظام.

إلى  التطبيقية  العمل  بيئة  معهد  أشــار 
الكمبيوتر  شــاشــات  أمــام  الجلوس  أن 
ــفــتــرات طــويــلــة يــتــســبــب فـــي إجــهــاد  ل
مثل  المتاعب  بعض  وظهور  العينين، 
إلى  إضــافــة  العينين،  وجــفــاف  الحكة، 
والكتفين.  الــرقــبــة،  فــي  والــتــوتــر  الشد 
وأوضح المعهد األلماني بعض النصائح 
واإلرشادات، التي تساعد الموظف على 
طويلة  لفترات  العمل  متاعب  تجنب 
بواسطة الكمبيوتر مشيرًا إلى أنه على 
واالنعكاسات  الوهج  تجنب  الموظف 

باإلضافة  اإلمــكــان،  قــدر  المكتب  فــي 
كافية  بدرجة  كبيرة  مسافة  توفر  إلى 
ما  ودائــمــًا  والــشــاشــة،  العينين  بين  مــا 
ينصح الخبراء بأن تكون هذه المسافة 
ونصح  ســنــتــيــمــتــرًا.  و60   45 بــيــن  مــا 
ــان بــتــقــلــيــل اســتــعــمــال  ــمـ الـــخـــبـــراء األلـ
الهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية بعد 

إلى  بــاإلضــافــة  العمل،  مــن  االنــتــهــاء 
منتظمة  بصورة  العينين  فحص 
أمراض  أو  متاعب  أي  الكتشاف 

بشكل مبكر.

األغذية الجاهزة .. تقتلك

فوائد ذهبية لألسماك

أضرار الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر

ضرورة تناول األطعمة الغنية بفيتامين “د” والتعرض للشمس

أسباب مرض هشاشة العظام

تعــد هشاشــة العظــام مــن اكثر امــراض العظام التي تصيب النســاء بشــكل 
خــاص خصوصــا فــي مرحلة ســن اليأس او حتى ابكر. ويعد مرض هشاشــة 
العظــام مــن اكثــر المشــاكل الصحيــة انتشــارا حــول العالــم، اذ يســجل فــي 
الواليــات المتحــدة االمريكية اصابة حوالي 53 مليون شــخص بهذا المرض 

الذي يمكن عالجه والوقاية منه بطرق متعددة نستعرضها سويا اليوم.

ــة تــجــدد مــســتــمــرة،  ــعــظــام فـــي حــال ال
جديدة  عظام  تصنيع  للجسم  ويمكن 
بدل القديمة التي تكسرت وتحطمت 
مع االشارة الى ان عملية بناء العظام 
اســــرع بــكــثــر مـــن عــمــلــيــة الـــهـــدم في 

مراحل عمرية مبكرة.
العظمية  الكتلة  لزيادة  يؤدي  ما  وهو 
بداية  في  مرحلة  القصى  تصل  التي 
العشرينيات، لكن عملية الهدم تصبح 
التقدم  عند  البناء  عملية  مــن  اســرع 
بالسن ومن هنا يمكن لبعض االسباب 
وعوامل الخطر الحياتية ان تزيد من 

خطر االصابة ب هشاشة العظام.
ومن هذه االسباب:

تضر  ان  يمكن  التي  الطعام  نوعية   -
وتؤدي  العظام  بصحة 

مثل  ــهــشــاشــتــهــا،  ل
االطـــعـــمـــة 

وفيتامين  الــكــالــســيــوم  مــن  الــخــالــيــة 
المساعدة  العناصر  ابـــرز  مــن  وهــمــا  د 
ان  كما  عليها.  والحفاظ  العظام  لنمو 
والمغنيسيوم  بــي12  فيتامين  نقص 
والفوسفور وفيتامين ك يمكن ان يزيد 

من خطر االصابة بهشاشة العظام.
- االفــــــــــراط فــــي تــــنــــاول االطـــعـــمـــة 
تتسبب  والــتــي  بــالــبــروتــيــنــات  الغنية 
باضعاف قدرة الجسم على امتصاص 

الكالسيوم من الطعام.
- تناول منتجات الكافيين بشكل كبير 
الجسم  امتصاص  باعاقة  يتسبب  ما 
في  طرحه  معدل  وزيــادة  للكالسيوم 

البول.
- االكـــثـــار مــن تــنــاول الــصــوديــوم ما 
ــيــرة من  يــتــســبــب بـــطـــرح كــمــيــات كــب

الكالسيوم عن طريق الكلى.
- الخمول وعدم ممارسة الرياضة.

ــة  ــيــ ــ ــون ــرمــ ــهــ ــ ال االضــــــطــــــربــــــات   -
ــاض االســـتـــروجـــيـــن  ــفــ ــخــ ــ مـــثـــل ان

والتوستوستيرون في الجسم.
الصحية  المشاكل  ببعض  اإلصــابــة   -
مرض  جـــراء  االمــعــاء  مشاكل  ومنها 
ــاء  ــعــ االمــ وداء  ــمـــح  ــقـ الـ حـــســـاســـيـــة 

االلتهابي.
- أمراض الكلى.

ــارات  ــدرقــيــة وجــ - مــشــاكــل الـــغـــدة ال
الدرقية.

ــة مثل  ــ - تــنــاول بــعــض أنــــواع األدويـ
ــصــرع وعسر  ــكــورتــيــزون وعـــالج ال ال

الهضم وغيرها.
- التدخين وشرب الكحول.

- التقدم بالسن خصوصا لدى النساء.
بهشاشة  لالصابة  العائلي  الــتــاريــخ   -

العظام.

أعراض

يــمــكــن لـــمـــرض هــشــاشــة الـــعـــظـــام ان 
يتسبب باالعراض التالية:

ــدوث كــســر أو  ــراء حـ - االم الــظــهــر جـ
ضرر في فقرات العمود الفقري.

- انــخــفــاض طـــول الــجــســم مــع مــرور 
الزمن.

- انحناء الظهر وتقوسه.
- سهولة اإلصابة بكسر في العظام.

طرق عالج مرض هشاشة العظام
يعتمد عالج هذا المرض على االسباب 
الــمــؤديــة الــيــه، وكــلــمــا كـــان تشخيص 
المرض مبكرا كلما امكن الحصول على 

نتائج عالجية جيدة واكثر فاعلية.
وتـــهـــدف الــخــطــط الــعــالجــيــة لــمــرض 
ــى تــقــلــيــل خطر  ــ هــشــاشــة الـــعـــظـــام ال
حدوث كسور العظام عن طريق الحد 
وزيـــادة  العظمية  البنية  خــســارة  مــن 
العالج  ويرتكز  وقوتها.  العظام  كثافة 
ــي عــلــى اســـتـــخـــدام عــالجــات  ــ ــدوائ ــ ال

مختلفة منها االدوية واالستروجين.

إرشادات

كما يساعد تغيير نمط الحياة بتحسين 
الهشاشة  من  وحمايتها  العظام  صحة 

من خالل االرشادات التالية:
والمشروبات  التدخين  عن  االقــالع   -

الكحولية.
الكافيين  استهالك مشروبات  تقليل   -

ومصادره االخرى مثل الشوكوالته.
الغنية  االطــعــمــة  اســتــهــالك  تــقــلــيــل   -
بــالــبــروتــيــن الــحــيــوانــي والــنــبــاتــي قــدر 

االمكان.
بالكالسيوم  الغنية  االطعمة  تناول   -
مــثــل الــحــلــيــب وااللــــبــــان والــعــصــائــر 
ــبــروكــلــي  ــمــدعــمــة بــالــكــالــســيــوم وال ال
ــة  ــيـ ــورقـ ــار الـ ــضــ ــخــ ــ ــط وال ــيـ ــبـ ــرنـ ــقـ والـ

الخضراء.
د  بفيتامين  الغنية  االطعمة  تناول   -
مثل والتعرض االمن ل اشعة الشمس.
بشكل  الرياضية  التمارين  ممارسة   -

منتظم.

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479



قد يكون هناك نوع من الصراع او مع 
المسؤولين.

يمكنك أن تتعلم من أصدقائك أو محبيك.

تمتلك الحظوظ لالستمرار بها ولتغير حياتك. 

تكون اليوم مستاء من بعض اإلجراءات 
اإلدارية.

ابتعد عن األجواء السلبية التي قد تهدد 
سالمتك.

يتحدث هذا اليوم عن بيع عقار أو عن عملية 
شراء.

تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد.

حاول أن تكون أكثر لباقة مع المحيط واألوالد.

تحتاج الى حدوث تغيير في ظروف حياتك 
المهنية.

انت في وضع ال يسمح لك بالمجازفة في العمل.

اغتنم الفرصة واخرج في نزهة عائلية كبيرة.

حاول ان تنام مبكرا فذلك افضل لصحتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 نوفمبر

 1943
الزعيم األلماني هاينريش هيملر 

يأمر بوضع الغجر على نفس 
المستوى 

مع اليهود 
ووضعهم في 

معسكرات 
االعتقال من 
أجل إبادتهم.

حــدد القائمــون على مسلســل “اآلنســة فــرح”، بطولة 
رانيا يوســف وأســماء أبواليزيــد، نهاية نوفمبــر الجاري 
ليكون موعدا مبدئيا الســتكمال تصوير الموسم الثاني 
من المسلســل، بعد االنتهاء من الموســم األول قبل 3 

أسابيع، الســيما أن المسلسل يتم تقديمه على أكثر من 
جزء على غرار الفورمات األميركي المأخوذ عنه.

و”اآلنســة فرح” مقتبس من مسلســل اميركي ومقرر عرضه في 4 أجزاء، كل 
جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد.

شــرعت شــركة “إيغل فيلمــز” للمنتج اللبنانــي جمال 
ســنان، في تصوير “عهــد الدم” فــي بيروت،للكاتب إياد 
أبو الشــامات والمخرج المصري كريم الشّناوي، بطولة 
الممثل الســوري باســل خياط، الذي يجســد شخصية 

جديــدة ومختلفــة. العمل يقدم أحداث متشــعبة تقوم 
على عاملي التشويق واإلثارة، يلعب فيه البطولة إلى جانب 

خياط، كل من نادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبو فرحات، رودريغ سليمان، 
آالن سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة.

ينطلق تصوير مسلســل “النهاية” للفنان يوسف الشريف 
20 الجــاري بــاألردن، وذلــك لتصوير المشــاهد الخارجية 
هنــاك، والعمــل من إنتــاج “ســينرجي”، وتأليــف عمرو 
ســمير عاطف، ويســتمر التصوير هناك 10 أيام، ثم يعود 

الشريف الستكمال التصوير في القاهرة. تدور أحداثه حول 
كره يوسف الشريف، بطل المسلســل، للتكنولوجيا والتطور 

الســريع الذي يتم بســرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي، ويحاول بشتى 
الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف لمسار آخر.

النهايةعهد الدماآلنسة فرح
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انتهــت اإلعالميــة أمل الرميحي، من االســتعدادات األولية لتقديم 
برنامــج جديــد بعنــوان “أمــل ارتســت”، والمقــرر إذاعتــه علــى قنــاة 

روتانا خليجية مطلع شهر يناير المقبل.

ويتحدث البرنامج عن أهم عروض 
األزياء والموضة العالمية والعربية، 
ويستضيف البرنامج عدة مصممين 
عـــن  للحديـــث  العربـــي  العالـــم  مـــن 
أشـــهر خطـــوط الموضة وســـتايالت 
األزيـــاء الجديدة، ومن أبرز ضيوف 
البرنامج في موسمه األول المصمم 
المصـــري هاني البحيـــري، ومصممة 
منـــى  اإلماراتيـــة  العالميـــة  األزيـــاء 
المنصـــوري، واللبنانـــي زهيـــر مـــراد، 

والمصري سامو هجرس، واللبنانية 
ريم عكـــرا. وأضحت أمل الرميحي، 
أن  ارتســـت”  ب”أمـــل  الشـــهيرة 
الجمهـــور  البرنامـــج هدفـــه توعيـــة 
العربـــي بما يدور حوله من تطورات 
والموضـــة،  األزيـــاء  عالمـــي  فـــي 
وأضافـــت قائلـــة: “فـــي علـــم النفس 
األشخاص يأخذون أول انطباع عن 
مظهـــرك الخارجي من مالبســـك، ثم 

يكتشفون جوهرك الداخلي.

أمل الرميحي تستضيف مشاهير الموضة واألزياء

 1969
متظاهرون يقومون بمظاهرة سلمية ضد حرب فيتنام في واشنطن.

 1973
عملية تبادل أسرى بين مصر وإسرائيل برعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر.

 1976
قوات الردع العربية تدخل بيروت في محاولة إليقاف الحرب األهلية. 

 2002
 انتخاب هو جينتاو أميًنا عاًما للحزب الشيوعي الصيني.  

 2017
لوحة سالفاتور مندي، لليوناردو دا فينشي، تباع في مزاد علني.

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات، 
برئاسة وزيرة الثقافة المصرية 

إيناس عبدالدايم، على إقامة 
مهرجان اإلسكندرية للسينما 

الفرانكوفونية برئاسة الفنان الكبير 
سمير صبري. وتنطلق الدورة األولى 

للمهرجان، الذي يعد أول مهرجان 
للسينما الفرانكوفونية في المنطقة 

العربية، خالل يونيو 2020.

الشــيخة مي: المسرح يواصل عمله في استقطاب العروض العالمية

“بحيرة البجع” تضيء مسرح البحرين الوطني

استضافت خشبة مسرح البحرين الوطني مساء الثالثاء الموافق 12 نوفمبر 2019م عرضًا مذهالً لباليه “بحيرة البجع”، وذلك بمناسبة تأسيس المسرح السابعة، 
حيث أحيا العرض مسرح بيرم الروسي لألوبرا والباليه.

وبهـــذه المناســـبة قالـــت الشـــيخة مي 
عـــام  “فـــي  خليفـــة:  آل  محمـــد  بنـــت 
نكرســـه لالحتفاء بمنجزاتنـــا الوطنية 
والحضاريـــة بعنوان مـــن يوبيل آلخر، 
البـــد لنا مـــن وقفة عند ذكـــرى تحقيق 
منجز ثقافي هام، هي الذكرى السابعة 
الوطنـــي  البحريـــن  لتأســـيس مســـرح 
مملكـــة  التـــزام  مـــدى  يعكـــس  الـــذي 
وســـيلة  الثقافـــة  باســـتثمار  البحريـــن 
لبنـــاء جســـور التواصـــل مع الشـــعوب 

األخرى وطريقة لمخاطبة العالم”.
وأضافـــت: “تـــم تشـــييد هـــذا الَمعَلـــم 
الثقافي الجميل بدعم من عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ، الداعـــم األول للثقافة في 
البحريـــن والـــذي تســـتمد الثقافـــة من 
جاللتـــه الدافع لالســـتمرار فـــي تعزيز 
بنيتهـــا التحتيـــة الثقافية بمـــا يتالءم 
مـــع مكانـــة البحريـــن كمركـــز حضاري 

وثقافي إقليمي وعالمي.
وأكـــدت أن مســـرح البحريـــن الوطني 
يواصل عمله في اســـتقطاب العروض 
العالمية المتميزة للســـنة السابعة على 
التوالي والتي تســـاهم في الترويج له 
كصرح يجمـــع ما بين حداثة التصميم 
الســـتقبال  المالئمـــة  والتجهيـــزات 

العروض الدولية.

ويتكـــون عـــرض “بحيرة البجـــع” الذي 
قّدمـــه مســـرح بيـــرم لألوبـــرا والباليـــه 
مـــن أربـــع مشـــاهد موزعة علـــى ثالثة 
فصـــول، حيـــث تـــروي قّصـــة األميـــرة 
أوديـــت التـــي تحّولـــت إلـــى بجعة من 
ِقَبل الســـاحر الشـــّرير فـــون روتبارت. 
أليكســـي  العـــرض  ســـيناريو  وكتـــب 
ميروشنيشـــنكو وألف الموسيقى بيتر 

إليتش تشايكوفسكي 
وتســـتند القصة جزئًيا إلـــى الحكايات 
روايـــة  وإلـــى  الروســـّية،  الشـــعبّية 

موســـاوس،  أوغســـت  كارل  يوهـــان 
 Volksmärchen مجموعـــة  مؤّلـــف 
شـــعبّية  )حكايـــات   der Deutschen
الباليـــه تبقـــى  أّن فكـــرة  ألمانّيـــة(. إال 
ذاتهـــا، وهـــي االنتصـــار األبـــدي للحّب 
الحقيقـــي الـــذي ُينقـــذ أرواح الرجال. 
وتحتفـــظ هـــذه النخســـة مـــن العرض 
بكاّفـــة الميـــزات الرئيســـّية للرقصـــات 
أّلفهـــا  التـــي  األكاديمّيـــة  الكالســـيكّية 
إم بيتيبـــا وإل إيفانـــوف، وُتبقي على 
الرقصـــات الرمزّية مثـــل مجموعة من 

الرقصـــات الوطنّيـــة، ومـــع ذلـــك فإّنها 
البجـــع  بحيـــرة  حبكـــة  تفســـير  تعيـــد 
المؤثـــرة. وُتعـــرف بحيرة البجـــع بأنها 
أحـــد أكثـــر العـــروض تميـــزًا وروعة ال 
يمكـــن مقارنتهـــا مـــع أي مـــن عـــروض 
الباليـــه األخرى. وكانـــت بحيرة البجع 
قـــد كتبـــت ألول مرة في عـــام 1876م 
وسرعان ما أصبحت واحدة من أشهر 
عـــروض الباليه فـــي العالم، مـــا جعلها 
الباليـــه  لمدرســـة  الحقيقيـــة  التحفـــة 

الروسية.
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انطالق ملتقى “الفيديو آرت” في نسخته الثانية

أطلقــت جمعيــة الثقافــة والفنــون في الدمام، الــدورة الثانية من ملتقــى الفيديو آرت 
الدولي، في قاعة عبد هللا الشيخ ومداخل الجمعية والذي سيستمر على مدى خمسة 

أيام وسط مشاركة دولية من 28 دولة.
وشـــهد اإلفتتـــاح حضـــور عـــدد كبيـــر مـــن 
المنطقـــة  مـــن  آرت  بالفيديـــو  المهتميـــن 
الشرقية ومن خارجها، الذي أستقطب في 
السنوات األخيرة بشكل متدرج الكثير من 
االهتمام على الصعيدين المحلي والدولي، 
وهـــو ما تمثل في المشـــاركة الواســـعة في 
الملتقـــى الحالي، من قبـــل فنانين من عدة 
دول خليجيـــة وعربية وعالمية ناهيك عن 

الفنانين السعوديين.
وتجـــول الحضـــور فـــي القاعـــة التـــي تـــم 
متنوعـــة  عـــرض  بشاشـــات  تجهيزهـــا 
وأحجام متنوعة، بثت من خاللها االعمال 
حيـــث  المشـــاركين،  بالفنانيـــن  الخاصـــة 
دار الحديـــث بشـــكل مكثـــف حـــول ماهية 
االعمال المشـــاركة والتعليـــق عليها وطرح 
االستفســـارات عـــن معانـــي كل عمـــل على 

حدة.

من جهته كشـــف مدير الجمعية والمشرف 
على الملتقى يوســـف الحربي، أن الجمعية 
تفخـــر بهـــذا الملتقى والذي جاء بمشـــاركة 
218 مشـــاركة فنيـــة ألكثـــر مـــن 170 فنان 
فيديـــو آرت حول العالم من 40 دولة، وهو 
عدد كبير وضخم بالنســـبة للمشاركات في 
المهرجانـــات، وتـــم قبول 85 مشـــاركة من 
28 دولـــة، حيـــث يأتـــي الملتقـــى في وقت 
أســـتحوذ فيه فن الفيديـــو على الكثير من 
االهتمـــام فـــي العالم، حيث يعد فنا ناشـــئا 
يحظـــى بالكثيـــر مـــن التقدير علـــى خلفية 
التـــي يقدمهـــا بطريقتـــه  الكبيـــرة  القيمـــة 
المشـــاركة  باالعمـــال  مشـــيدا  الحديثـــة، 
والفنانيـــن، مضيفـــا بالقـــول: الملتقى يبين 
نوعيـــة الملتقيـــات والفعاليـــات التي تريد 
الجمعية تقديمها للجمهور وهو المستهدف 
فـــي كل مـــا نقـــدم، ومـــن هنـــا كانـــت فكرة 

الملتقـــى للعـــام الثاني علـــى التوالي، ولعل 
االقبـــال الـــذي يحظـــى بـــه الملتقى يفســـر 
قيمـــة هـــذا الفـــن الذي بـــات يشـــكل ركيزة 
مهمـــة فـــي عالم الفـــن في عصرنـــا الحالي، 
مشـــيدًا بالتجربـــة الخليجيـــة التي صنعت 
خصوصيتهـــا منـــذ منتصـــف التســـعينات، 
وهـــو ماعكـــس البيئـــة والهوية مـــن حيث 
االنسان والتراث، ساعيًا الملتقى إلى خلق 
صـــورة قريبـــة مـــن المتلقـــي ليـــدرك مـــدى 
تطور الفنـــون ومســـتواها المعاصر ويقدم 

تجارب جديدة للمتلقي الفنان والمتابع 
وينتظر أن يشهد الملتقى على مدى األيام 
للمشـــاركين  يوميـــة  مناقشـــات  الخمســـة 
واســـتعراض  ومحاضـــرات  والفنانيـــن 
تجـــارب من الكويـــت والمملكـــة والبحرين 
وعمـــان  المتحـــدة  العربيـــة  واالمـــارات 
الـــذي تقـــدم الدكتورة فخريـــة بنت خلفان 
اليحيائيـــة األســـتاذ المشـــارك فـــي جامعة 
الســـلطان قابـــوس عـــن “فـــن الفيديـــو بين 

الفكرة وتحدي الممارسة”.

خاص

قالت النجمة الهندية أنوشكا شارما ان ما يربطها بالنجم سلمان خان  «
مجرد صداقة فقط ال غير وليس صحيحا ما يدور في بعض وسائل 

االعالم الهندية بأن هناك عالقة غرامية. واضافت أن نجاح فيلم “ 
سلطان” الذي جمعها مع سلمان خان كان سببا في خروج بعض 

األصوات الحاقدة على النجاح.

٢٣

tariq_albahhar

افتتاح معرض استعادي للفنان عبداهلل يوسف
احتفــاء بالفنان عبدهللا يوســف، نظمت هيئة البحريــن للثقافة واآلثار معرضًا فنيًا 
شــامالً بعنــوان )عبــدهللا يوســف – معرض اســتعادي( حيث افتتح المعرض مســاء 
األربعــاء الموفــق 13 نوفمبــر 2019 فــي مركــز الفنــون بحضــور مديــر عــام الثقافــة 
والفنون بهيئة البحرين للثقافة واآلثارالشــيخة هال بنت محمد آل خليفة، والفنان 
عبــدهللا يوســف وعــدد كبيــر مــن رواد الحركــة الفنيــة والمســرحية فــي البحريــن، 

ويستمر المعرض حتى يناير 2020م. 

ويتضمن المعرض استعراضًا لتجارب 
فنيـــة متنوعـــة قدمها الفنـــان عبدهللا 
يوســـف خـــالل مســـيرته المهنيـــة مـــا 
بيـــن المســـرح والتلفزيـــون واإلخراج 
والسينوغرافيا والتشكيل والتصميم.

 وتعزيـــزا لمفهوم الفنان الشـــامل، فإن 
المعـــرض يقـــدم لمحـــات مـــن مســـيرة 
الفنـــان عبـــدهللا يوســـف، الـــذي قـــّدم 
العديـــد مـــن األعمـــال المختلفـــة، فقد 
ســـبيل  علـــى  أوال  لمســـرح  أخـــرج 

المســـرحيات  مـــن  تشـــكيلة  المثـــال 
بينها: الممثلون يتراشـــقون الحجارة، 
البراحة، بنـــت النوخـــذة، درب العدل، 

ووجوه. 
فيمـــا قـــدم الفنـــان كذلـــك عـــددًا مـــن 
األعمال اإلخراجيـــة التلفزيونية ومن 
بينها: مسلســـل بن عقل، مسلسل ملح 
وذهب، مسلســـل ليل البنادر، مسلسل 
مسلســـل  دروب،  مسلســـلة  عويشـــة، 
بين عصرين، مسلســـل هذيـــان الطين 

ســـالمتك  حلقـــات  مـــن  ومجموعـــة 
البرامجـــي  اإلنتـــاج  ضمـــن  وديرتنـــا 

المشترك لدول الخليج العربي. 
وهـــو إلـــى جانـــب ذلـــك قـــام بالتمثيل 
فـــي العديـــد من األعمـــال المســـرحية 
إعالناتهـــا  صمـــم  كمـــا  والتلفزيونيـــة، 
الترويجيـــة، وقـــام بتصميـــم وتنفيـــذ 
المســـرحية  الديكـــورات  مـــن  العديـــد 

والفنية.
والفنـــان عبد هللا يوســـف مـــن مواليد 
متفـــرع  فنـــان  وهـــو  1948م  العـــام 

فـــي  مؤســـس  وعضـــو  االهتمامـــات، 
مسرح أوال وجمعية البحرين للفنون 
التشـــكيلية ونـــادي البحرين للســـينما. 
وهو كذلك مخرج تلفزيوني ومسرحي 
مـــن  العديـــد  قـــدم  تشـــكيلي،  وفنـــان 
البرامـــج اإلذاعيـــة ولـــه مجموعـــة من 
برامـــج المنوعـــات والدرامـــا اإلذاعية 

في البحرين والكويت.

تضمن استعراضا 
لتجارب فنية 

متنوعة قدمها

نظــرا لمشــواره الثــري فــى التأليــف الموســيقى وقيــادة اإلروكســترا، أقامــت مجلــة 
“األهرام العربي” المصرية، ندوة فنية احتفاء بتكريم المؤلف الموسيقى والمايسترو 

البحريني الكبير “ وحيد الخان” في الدورة ال )28( لمهرجان الموسيقى العربية.
وقد تناولـــت الندوة المشـــوار الفني 
بالنجاحـــات  والحافـــل  الطويـــل 
البحريـــن  لموســـيقار  الموســـيقية 
الكبيـــر الممتدة منـــذ ثمانينات القرن 
الماضـــي حتى اآلن، وأهم المحطات 
الفنيـــة فيـــه، كمـــا توقـــف الحضـــور 
باإلعجـــاب عنـــد تجربتـــه الغنية من 
خـــالل ألبومه الموســـيقى “العودة... 
روح البحرين” الذي حمل الكثير من 
المشـــاعر والصور الذهنية واأللحان 
بوضـــوح  ترجمـــت  التـــي  الشـــعبية 
هويـــة البيئة البحرينيـــة، كما تحدث 
“ الخـــان” عـــن جوهـــر أعمالـــه الفنية 

البحرينيـــة  البيئـــة  مـــن  المســـتمدة 
والعربيـــة وكيفية توصيلها كرســـالة 
فنيـــة للعالـــم، وكيـــف تلعـــب الفنون 
وعلى رأسها الموسيقى كقوة ناعمة 
عربيـــة تدفـــع السياســـة نحـــو عالـــم 
افضـــل، وكذلـــك تحـــدث عـــن حلمه 
القادم فـــي تحقيق الوحـــدة العربية 
ووصل الشـــرق بالغرب، ومشـــاريعه 

الفنية المستقبلية.
حضـــر النـــدوة مجموعـــة مـــن كبـــار 
المصرييـــن  والصحفييـــن  الكتـــاب 
يتقدمهـــم “ جمـــال الكشـــكي” رئيس 
العربـــي،  األهـــرام  مجلـــة  تحريـــر 

والكاتـــب الصحفـــي الكبير األســـتاذ 
محمد حبوشـــة مدير تحرير جريدة 
األهرام، والكاتـــب الصحفي والناقد 
الموســـيقي أحمد السماحي بجريدة 
األهـــرام، ورئيـــس قســـم الفـــن فـــي 

مجلـــة األهرام العربـــي “ أحمد أمين 
عرفـــات”، ورئيـــس قســـم الســـينما “ 
أحمـــد ســـعد الديـــن”، ورئيس قســـم 

التليفزيون “ عماد بركات”.
وقـــد أعـــرب الجميـــع عـــن شـــكرهم 

علـــى  الخـــان”  “وحيـــد  للمايســـترو 
استجابته لدعوتهم الكريمة باعتباره 
واجهـــة ثقافية وحضاريـــة بحرينية 
راقيـــة اســـتطاعت عبور المســـافات 
الطويلـــة عبر فـــن الموســـيقي وذلك 

بالمزج بين اآلالت الشرقية والغربية 
في نسيج فني يعتمد على االنسجام 
والهارمونـــي فـــي شـــكل مقطوعات 
موسيقية تحمل روح الشرق العربي 

على جناح األوركسترا العالمية.

فــي نــدوة بمهرجــان الموســيقى العربيــة 28 بالقاهــرة

“األهرام العربي” تحتفي بالمؤلف الموسيقي والمايسترو البحريني وحيد الخان
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علماء يكشفون سر العيش ألكثر من 100 عام
اكتشــف علمــاء يابانيــون ســر العيــش ألكثــر مــن 100 عــام، 
ووجــدوا أن النــاس الذيــن يبلغــون المائــة ســنة مــن عمرهــم 
لديهم كميات كبيرة )بشكل غير طبيعي( من الخاليا المناعية 

التي تساهم في إطالة عمرهم. 
ومع التقدم   في العمر، يزداد خطر اإلصابة بالسرطان وغيره 
مــن األمــراض، التــي تهــدد الحيــاة مــن خــالل انخفــاض عدد 
ا التائيــة( المناعيــة، التــي تقتــل البكتيريــا  ـ خاليــا T )الخاليـ
الذيــن  المســنين  لــدى  بكثــرة  وتوجــد   ، ة ـ ـ الغريب واألجســام 
بلغــوا 110 أعــوام. وفــي أول دراســة مــن نوعها، قــام العلماء 
بهندســة آالف الخاليــا المناعيــة فــي الــدم، المأخــوذة مــن 7 
أفــراد معينين. وقارنوها بعينات مأخوذة من 5 أشــخاص تم 

اختيارهم عشوائيا، تتراوح أعمارهم بين ال50 و80 عاما.
وقال معد الدراســة الدكتور كوســوكي هاشــيموتو، من مركز

Riken للعلــوم الطبيــة التكامليــة في يوكوهامــا، اليابان: “إذا 
تمكنــا مــن إيجــاد الصلــة بيــن الجهــاز المناعــي والشــيخوخة 
وطــول العمــر، فقد نتمكن من المســاهمة في إطالة متوســط   

العمر المتوقع للحياة الصحية”.
وأضــاف موضحــا: “تشــير نتائــج الدراســة إلى كيفيــة حماية 
الجهــاز المناعــي لــدى كبــار الســن المعمريــن، ألجســامهم مــن 
االلتهابــات الفيروســية وتطــور الــورم، ما يمنحهــم طول عمر 

استثنائي”. ووجدت الدراسة أن هناك نوعا معينا من الخاليا 
التائيــة، اســمه CD4 +، كان وفيــرا بأربعة أو خمســة أضعاف 

لدى المعمرين الكبار، مقارنة باألفراد األصغر عمرا.

وقال الدكتور هاشيموتو: “يتغير تكوين الخاليا التائية  «

مع تقدم العمر، ويميل األشخاص الذين بلغوا 110 

أعوام، والمعروفين باسم المعمرين الفائقين، إلى قضاء 

معظم حياتهم في صحة جيدة، ما يشير إلى أن نظام 

المناعة لديهم يحتفظ بالقدرة على مكافحة العدوى 

والسرطان. ومع ذلك، فإن الخاليا المناعية لدى هؤالء 

األشخاص لم ُتوّصف جيدا”.

أســفرت عمليــة مشــتركة بين الشــرطة 
ضبــط  عــن  والســلوفينية  الهنغاريــة 
كميــة هائلــة مــن الهيروييــن بلــغ وزنهــا 
730 كيلــو غرامــا، ويعــود مصدرها إلى 
إيران، وفق ما أعلنته الشرطة المجرية 
فــي بيــان لهــا. ووفقــا لوســائل اإلعــالم 
الســلوفينية، ضبطــت البضائــع فــي 30 
أكتوبــر فيما كانــت تمر عبر ميناء كوبر 
الســلوفيني علــى البحــر األدرياتيكــي، 
مــن  أكبــر عمليــة ضبــط  هــذه  وتعتبــر 

نوعها في سلوفينيا.
وقد أخفيت المخدرات في بكرات  «

أفالم بالستيكية مستوردة من 
إيران، تقدر قيمتها السوقية 

ب52 مليون يورو، وفقا للشرطة 
الهنغارية. وفقا للشرطة في 

هنغاريا فهذه “أكبر عملية 
ضبط للهيرويين خالل السنوات 

العشرين الماضية” في هذا البلد 
العضو في االتحاد األوروبي.

730 كيلوغرام 
هيروين “مستوردة 

من إيران”
فقــد رجــل البصر فــي إحــدى عينيه، بعد 
علــى  الفيديــو  ألعــاب  يمــارس  ظــل  أن 
هاتفه الذكي لســاعات طويلة. ووفقا لما 
نشــرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
ظــل الرجل يمــارس األلعاب علــى هاتفه 
منــذ الليل وحتى ســاعات الفجر األولى. 
وبعدما اســتيقظ في اليــوم التالي، أدرك 
أنه فقد البصر في عينه اليســرى فأســرع 
نحــو المستشــفى. وأوضــح األطبــاء أن 

الرجــل عانــى مــن نزيــف فــي عينــه، بعد 
تمزق أصاب األوعية الشبكية، وعادة ما 
يكون ناجم عن مجهود بدني كبير. يذكر 
أنه في وقت سابق، تعرض رجل لفقدان 
البصــر بإحــدى عينيــه، بعــد تعرضــه لمــا 
يعــرف بـ”جلطة العين”، نتيجة ممارســته 
المفرطة لأللعاب على هاتفه، عندما كان 
مســتلقيا علــى ســريره وغرفتــه مطفــأة 

األنوار.

أعجبت روشــيل ســتيفن بكلب عجيب، 
من مدينة جيراردو في والية ميزوري، 

ينمو ذيله الثاني على وجهه.
وســمت روشــيل الكلــب “نــروال” وهــو 
البحــر  حريــش  الحيتــان  مــن  نــوع 
ويتميــز بــأن لــه نــاب بــارز علــى وجهــه، 
وقالــت روشــيل إن الذيــل الثانــي ثابت 
وال يتحــرك، بحســب صحيفــة “تــودي”. 
واشــتهر الكلــب على مواقــع التواصل 
روشــيل  وترأســت  االجتماعــي، 

االحتياجــات  لــذوي  للــكالب  مــأوى 
الخاصة لمدة ســبع سنوات ولم تر شيئا 

كهذا من قبل.
وفحــص الطبيــب البيطــري ذيــل نروال 
أيــة  يجــد  لــم  لكنــه  الســينية  باألشــعة 
عظام للذيل، وقال الطبيب: “عملت في 
هــذه المهنــة 16 عامــا ولــم أر شــيًئا مــن 
هــذا القبيــل، وبالتأكيــد أنــه يبــدو كذيل 
لكن بعض إجــراء الفحوصات تبين أنها 

مجرد بشرة”.

رجل يخسر بصره بسبب “لعبة فيديو”

كلب عجيب ينمو ذيله على وجهه

ــزارع الــبــحــريــنــي الـــحـــاج مــخــتــار الــمــرضــي تــحــيــط بـــه الــقــطــط مـــن كـــل جــانــب خــــالل تــحــضــيــره طــعــام الــخــبــز للماشية  ــمــ ــ ال
)تصوير علي جمعة(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أجــرى األطبــاء في مستشــفى مدينة 
موســكو  بضواحــي  ليوبيرتســي 
عمليــة جراحية لفتاة روســية مصابة 
باألحــرى  أو  “رابونتســيل”  بمتالزمــة 

الرغبة الدائمة في أكل الشعر. 
وقــال ناطــق باســم وزارة الصحة في 
كانــت  الفتــاة  إن  موســكو  مقاطعــة 
تــأكل شــعرها منــذ أيــام المدرســة، ما 
أدى إلــى تراكــم كتلــة متالصقــة مــن 
الشعر بحجم 20 سنتيمترا طوال و15 

سنتيمترا عرضا في معدتها.

 وأخرج األطباء من باطنها كتلة  «
متالصقة من الشعر تشبه 

المعدة عن طريق عمل ثغرات 
وشقوق صغيرة في بشرتها. 

يذكر أن متالزمة “رابونتسيل” 
تعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي 

بحياة المريض في حال عدم 
إجراء عملية جراحية في وقتها.

قامــت امــرأة مــن مدينــة بينســاكوال 
منــزل  بإشــعال  بفلوريــدا  األميركيــة 
مــع  يخونهــا  وجدتــه  بعدمــا  حبيبهــا 

امرأة أخرى.
ألقت الشــرطة القبــض على تيتو مور 
“47 عامــا”، األســبوع الماضــي، بتهمــة 
إحــراق متعمــد مــن الدرجــة األولــى، 
وتم سجنها في مقاطعة إسكامبيا مع 
فرصــة إطالق ســراحها بكفالة قدرها 

25 ألف دوالر.

وعثر رجال اإلطفاء على مور  «
بالقرب من منزل محترق في 
التاسعة صباًحا، وقالت مور 

للشرطة، إنها عاشت فيه، ولكنها 
انتقلت إلى مكان آخر بعدما 

علمت بخيانة شريكها، بحسب 
موقع “ميترو”. ووفقا للسكان 
المحليين، طلبت مور البنزين 

من أربعة من الجيران.

عملية جراحية 
ناجحة لفتاة تأكل 

شعرها

امرأة تنتقم شر 
انتقام من حبيبها 

الخائن
وجــه االدعــاء األميركــي مؤخــرا، تهمــا جنائيــة ضد رجل تســبب فــي إصابته 
طفله الرضيع ب4 رصاصات، في واقعة مؤثرة شهدتها البالد الشهر الماضي.

وفــي الحادث الذي تعود إلى 19 أكتوبر، 
اســتخدم الرجــل، وهو مدمــن مخدرات، 
طفلــه صاحــب ال11 شــهرا كدرع بشــري 
كان  عندمــا  نــار،  إطــالق  مواجهــة  فــي 
يحــاول شــراء مخــدرات بأمــوال مزيفــة 

في فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا.
وذكــرت شــبكة “إن بــي ســي” اإلخباريــة 
األميركيــة، أن الطفــل يازيــم تعــرض ل4 

مســتوى  علــى  واحــدة  ناريــة،  طلقــات 
واثنتيــن  الرقبــة  فــي  وأخــرى  الــرأس 
فــي  المــوت  ويصــارع  األرداف،  فــي 
المستشــفى. وال يــزال يازيــم فــي حالــة 
حرجــة ويقاتل من أجــل البقاء على قيد 
الحياة في المستشــفى، لكن إن كتبت له 
النجــاة فســوف يعيــش مشــلوال حســبما 

يعتقد األطباء.

مدمن مخدرات يستخدم ابنه كـ”درع بشري”

الممثلة البورتوريكية دايانارا توريس تصل حفل توزيع جوائز غرامي 
الالتينية العشرين في الس فيجاس )أ ف ب(

األب لم يكلف نفسه عناء نقل ابنه إلى المستشفى

حــذر مديــر مركز شــرطة الراشــدية 
حمــد  ســعيد  العميــد  دبــي،  فــي 
ارتــداء  مخاطــر  مــن  ســليمان،  بــن 
األحذيــة ذات الكعــب العالــي خــالل 
قيــادة الســيارة، مشــيرا إلــى أنها قد 

تؤدي إلى وقوع حوادث.
ووفقــا لمــا نشــرته صحيفــة “غالــف 
نيوز” اإلماراتية، أوضح ابن سليمان 
أن معظــم حــوادث الســير التــي تقع 
فــي نطــاق المــدارس، تعود لســببين 
رئيســين، هما عدم تقدير المسافات 
وارتــداء  الســيارات  بيــن  اآلمنــة 
أحذية ذات كعب عال أثناء القيادة.

وبــدال من تحريك القدم كلها لتوفير 
دواســة  علــى  للضغــط  كافيــة  قــوة 

المكابح وإيقاف السيارة في الوقت 
المناســب، فــإن مــن يرتــدون أحذية 
للضغــط  يميلــون  عــال  كعــب  ذات 
على الدواســتين باستخدام أطراف 

األصابع فقط. 
القــوة الناتجــة عن الضغــط المماثل، 
ال تعــد كافيــة إليقــاف الســيارة فــي 
الوقت المناســب، خاصة في حاالت 
لوقــوع  يــؤدي  قــد  ممــا  الطــوارئ، 

حوادث.
بكعــب  حــذاء  ارتــداء  حــال  وفــي 
يعلــق  أن  الممكــن  مــن  فإنــه  رفيــع، 
بالســجادة أو أســفل الدواســة، ممــا 
قد يؤخر الضغط على الدواســة في 

الوقت المناسب قبل االصطدام.

“شرطة دبي” تحذر من الكعب العالي

التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول 
االجتماعي، مقطع فيديو لشــاب 
إلــى  معــه  أســدا  جلــب  عراقــي 
إحــدى ســاحات المظاهــرات في 

العراق.
ووفقــا لمــا زعمــه عراقيــون عبــر 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

جلب الشاب األسد معه إلى المظاهرات بعد سماعه خبر نية قوات مكافحة الشغب 
االستعانة بكالب بوليسية في محافظة بابل جنوب بغداد.

ويشــهد العــراق منــذ مطلــع أكتوبــر الماضــي احتجاجات واســعة للمطالبة بتحســين 
األوضــاع المعيشــية ومحاربــة الفســاد وإقالــة الحكومــة وحــل البرلمــان، وإجــراء 
انتخابــات مبكــرة. وأعلــن مصدر فــي مفوضية حقوق اإلنســانية العراقية، أمس، أن 
حصيلــة الضحايــا منــذ بــدء االحتجاجات، بلغت أكثــر من 319 قتيــال، بينهم 13 من 

قوات األمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

شاب يشارك بأسد في مظاهرات العراق

الخاليا المناعية تساهم في إطالة العمر. 
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