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“باس” تستعرض خدماتها بـ“دبي للطيران”أول طريق تعليمي
افتتح وزير األشغال وشئون البلديات  «

والتخطيط العمراني عصام خلف، 
مشروع الطريق التعليمي األول 

من نوعه في البحرين انطالًقا 
من منطقة الرفاع بحضور رئيس 

مجلس أمناء مؤسسة “بحرين 
ترست” فاطمة البلوشي.

استعرضت شركة  «
خدمات مطار البحرين 

“باس” خدماتها 
وانجازاتها في معرض 

دبي للطيران 2019 
والذي يقام في الفترة بين 17 إلى 21 نوفمبر في “دبي وورلد 

سنترال” على مساحة 225 ألف متر مربع.

وزير النفط خالل مشاركته في مؤتمر تنمية الموارد البشرية

أكـــد وزير النفط الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفة، في كلمة 
ألقاها أمام الجلســـة االفتتاحية 
للمؤتمر الدولي الســـنوي الثاني 
لتنمية الموارد البشـــرية، أهمية 
الكـــوادر  وإعـــداد  التدريـــب، 
المســـتوى  لتحقيـــق  المؤهلـــة 
المطلـــوب مـــن االســـتفادة مـــن 

االســـتثمارات التـــي بلغـــت في 
 8 مـــن  أكثـــر  النفطـــي  المجـــال 
وبإضافـــة  دوالر،  مليـــارات 
األخـــرى  الصناعيـــة  الشـــركات 
كــــ “ألبـــا” و”أســـري” وغيرها من 
القطاعات، تتعدى االستثمارات 
فـــي فتـــرة وجيزة أكثـــر من 10 

مليارات دوالر”.

االستثمارات في النفط والغاز 
تعدت 10 مليارات دوالر

)٠٦(

تؤكـــد رعايـــة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان ال خليفـــة، لمعرض الجواهر 
ا، ما يوليه ســـموه من  العربيـــة، وبصفة منتظمة ســـنويًّ
اهتمـــام بمثـــل هـــذه المعـــارض المميزة، وما تســـهم به 
ا  مـــن دور فـــي دعم وتعزيـــز االقتصاد الوطنـــي إقليميًّ

ا. ودوليًّ
 ونّوهـــت فعاليـــات اقتصاديـــة بدعـــم صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، لمعـــرض الجواهـــر العربيـــة، 
حتى بات واحًدا من أهم المعارض في منطقة الشرق 
األوســـط منذ إطالق نسخته األولى، واستمرار إقامته 

في المملكة بانتظام على مدار 28 عاًما.
ا في   وقالوا إن دعم ســـموه رّسخ مكانة المملكة عالميًّ
مجـــال صناعـــة الذهـــب والمجوهـــرات، والتي تشـــّكل 

إحـــدى األدوات االســـتثمارية المهمـــة لتنميـــة القطاع 
للعناصـــر االقتصاديـــة  االقتصـــادي، وعنصـــًرا مكمـــالً 

األخرى التي حرص سموه على تطويرها ورعايتها. 
 وأضافـــوا أن إطـــالق البحريـــن لمعرض الجواهـــر العربية 
منـــذ عام 1992، يعكس الدور الرائد للمملكة في الســـاحة 
االقتصادية اإلقليمية، وتفاعلها مع التطورات االقتصادية 
ا، السيما مع النمو المضطرد الذي يشهده الطلب على  دوليًّ

المشغوالت الذهبية في العالم.

البحرين أيقونة عالم المجوهرات بفضل دعم سمو رئيس الوزراء
المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء )٠٣(

قامت وزارة الخارجية بالتوقيع 
تدريـــب  دعـــم  اتفاقيـــة  علـــى 
بحرينييـــن للعمل فـــي منظمات 
صنـــدوق  مـــع  المتحـــدة  األمـــم 
العمـــل )تمكيـــن(، أمـــس، وذلـــك 
بحضـــور كل مـــن وكيـــل وزارة 
الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
بـــن أحمـــد آل  الشـــيخ عبـــدهللا 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة،، 
لصندوق العمل )تمكين( إبراهيم 

جناحي.

 وبهذه المناســـبة، أعـــرب وكيل 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
الدوليـــة عـــن اعتـــزازه بالتوقيع 
على هـــذه االتفاقية، مثّمًنا دعم 
صندوق العمل )تمكين( لبرنامج 
المبتدئين،  الفنييـــن  الموظفيـــن 
موضًحا أن هذا البرنامج يهدف 
إلـــى تزويـــد المهنييـــن الشـــباب 
بفرصة اكتساب خبرة عملية في 
مجاالت عـــدة تتضمـــن التعاون 

الدولي المتعدد األطراف.

“الخارجية” و“تمكين” تؤطران 
التعاون في مجال التدريب

المنامة - وزارة الخارجية

)٠٧(

سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة من رئيس الفلبين

سمو نائب 
رئيس 

مجلس الوزراء 
مستقباًل 
المبعوث 
الفلبيني

المنامة - بنا

نيابـــة عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
نائـــب  تســـّلم  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة رســـالة 
خطيـــة موّجهة إلى صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء مـــن رئيس 
جمهورية الفلبين الصديقة رودريغو 
دوتيرتـــي، وذلـــك خـــالل اســـتقباله  

لمبعـــوث رئيـــس جمهوريـــة الفلبيـــن 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

)٠٢(امابيل اجيلوس.

 إيران تحترق.. 36 قتياًل و1000 معتقل

)14(

المنامة - جي إف إتش

ســـجلت مجموعة جـــي إف إتش 
المالية ربحا صافيا موحدا بقيمة 
70.2 مليون دوالر خالل التســـعة 
أشـــهر األولـــى 2019، مقارنـــة بما 
مقداره 104.7 مليون دوالر خالل 
بانخفـــاض   ،2018 الفتـــرة  نفـــس 

بنسبة 33 %.

70.2 مليون دوالر 
أرباح “جي إف إتش”

)١٠(

كشـــف مسؤول في مجموعة شركات 
عبـــدهللا أحمـــد بـــن هنـــدي، عـــن عزم 
شـــركة  أنشـــطة  إطـــالق  المجموعـــة 
جديدة تتخصص في مجال سالسل 
المطاعـــم قريبـــًا، كما تعتزم  التوســـع 
في قطاع األجهزة المتنقلة وذلك إلى 

جانب أنشطتها األخرى.

“بن هندي” تطلق 
شركة للمطاعم 

وتتوسع بـ“الموبايل”

)١١(

علي الفردان من المنامة

سعيد محمد

تسلمها سمو 
الشيخ علي 

بن خليفة من 
المبعوث أجيلوس

فعاليات تجارية: اهتمام 
سموه رسخ مكانة المملكة 

في صناعة الذهب

11

محتجون خالل تظاهرة ضد زيادة أسعار البنزين في العاصمة طهران )أ ف ب(



المنامة - بنا

استقبل سمو الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة مستشـــار صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء بمكتبه صباح 
أمـــس في قصـــر القضيبيـــة المبعوث 
الخـــاص لرئيـــس جمهوريـــة الفلبين، 
رئيـــس جامعـــة AMA الدولية أمبيل 

أجيولوس.  وأشـــاد سموه بالمستوى 
 AMA المتميـــز الـــذي تقدمـــه جامعة
فـــي  المســـتمرة  وبالجهـــود  الدوليـــة 
تطوير التعليم واالرتقاء بالمســـتوى 
التعليمـــي العالي، متمّنًيـــا لهم المزيد 

من التقدم والنجاح.

مستشار سمو رئيس الوزراء 
يستقبل المبعوث الفلبيني

االثنين 18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع األول 1441 - العدد 4052

سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة من رئيس الفلبين
اجيلوس  أمــابــيــل  الــمــبــعــوث  ــن  م خليفة  ــن  ب عــلــي  الــشــيــخ  ســمــو  تسلمها 

نيابة عن رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة، تسّلم نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة رسالة خطية موّجهة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
مـــن رئيـــس جمهورية الفلبيـــن الصديقة رودريغو دوتيرتـــي، وذلك خالل 
اســـتقبال ســـمو نائب رئيس مجلس الـــوزراء في مكتبه بقصـــر القضيبية 
لمبعـــوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون الخليجي امابيل 

ا. اجيلوس، والذي يقوم بزيارة إلى مملكة البحرين حاليًّ
 وخالل اللقاء، أشاد سمو الشيخ علي بن خليفة بما تشهده العالقات بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية الفلبين الصديقة من تطور مســـتمر، في ظل 
ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين الصديقين من عالقات تاريخية متميزة 

وتفاهم تجاه العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك.
 وأكد سموه حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
علـــى تعزيز أواصـــر التعاون مـــع جمهوريـــة الفلبين واالرتقـــاء بالعالقات 
الثنائيـــة بينهمـــا إلـــى آفاق أوســـع تعـــود بالنفـــع علـــى البلدين والشـــعبين 
الصديقين، معرًبا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيًدا من العمل 
المشـــترك الذي يســـهم في فتح مجـــاالت جديدة للتعاون، بما يســـهم في 
تقوية الروابط التي تجمع بين البلدين على كافة المســـتويات السياســـية 
واالقتصاديـــة والثقافية.  من ناحيته، أعرب اجيلوس عن خالص شـــكره 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه ســـموه من 
اهتمـــام ومـــا يبذلـــه من جهود مـــن أجل تعزيز أطـــر التعاون بيـــن البلدين 
الصديقيـــن، مؤكـــًدا حرص بالده على توطيد أواصـــر العالقات مع مملكة 
البحرين في شتى المجاالت، مشيًدا بما تشهده مملكة البحرين من تطور 

ونهضة حضارية على المستويات كافة.

المنامة - بنا

عالقات تاريخية تجمع بين البحرين والكويت
الثنائي الــتــعــاون  لتوطيد  أرحـــب  مــجــاالت  :فــتــح  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  نــائــب  سمو 

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بمكتبه بقصر 
القضيبية أمس، ســـفير دولة الكويت الشـــقيقة 
لـــدى مملكة البحرين الشـــيخ ثامر جابر األحمد 
الصبـــاح، وذلك بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا لبالده 

في المملكة.
 وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رّحب ســـموه بالســـفير 
الكويتـــي الجديـــد متمّنًيا لـــه التوفيق في أداء 
مهامـــه الدبلوماســـية بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز 
أرحـــب  مجـــاالت  وفتـــح  المشـــتركة  الروابـــط 
لتوطيـــد العالقات بما يعود بالنفع على البلدين 
عمـــق  ســـموه  مؤكـــًدا  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
العالقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين 
ودولة الكويت الشقيقة وما يربطها من أواصر 
أخويـــة وثيقة.  من جانبه، أعرب الشـــيخ ثامر 
جابر األحمد الصباح عن شـــكره وتقديره لسمو 
نائـــب رئيـــس مجلس الوزراء لما يبديه ســـموه 
مـــن حرص واهتمـــام لتعزيز العالقـــات الثنائية 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ ُعمان بذكرى العيد الوطني
بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة وولـــي العهد نائـــب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيات 
تهنئـــة إلـــى أخيهم صاحـــب الجاللة 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد سلطان 

ذكـــرى  بمناســـبة  الشـــقيقة،  عمـــان 
العيـــد الوطنـــي لســـلطنة عمان.كمـــا 
بعـــث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد، برقيتي تهنئـــة مماثلتين إلى 

أخيهما نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـيد فهـــد بـــن محمـــود آل ســـعيد 
مهنئان ســـموه فيهما بهذه المناســـبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

...وتهنئ المغرب بذكرى االستقالل
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة  آل 

األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئـــة 
إلى أخيهم صاحب الجاللة الملك 

المملكـــة  ملـــك  الســـادس  محمـــد 
المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى 
اســـتقالل بالده.كما بعث صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 

العهـــد ، برقيتـــي تهنئـــة مماثلتين 
إلـــى  رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة 
الديـــن العثمانـــي ضمناهـــا  ســـعد 
ســـموهما خالـــص تهانيهمـــا بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )90( 
لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي.
وجاء في المادة األولى من المرسوم:

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي على النحو اآلتي:

1 - الســـيد محمـــود هاشـــم الكوهجـــي، رئيًســـا 
وعضوية كل من:

2 - الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة
3 - السيد أحمد زايد الزايد

4 - السيد صباح سالم الدوسري
5 - السيد محمد علي القائد

6 - السيدة آمنة أحمد راشد الرميحي
7 - السيدة دينا أحمد الفايز

8 - السيد خالد محمد نجيبي
9 - السيد عارف أحمد هجرس

10 - السيدة سونيا محمد جناحي
11 - السيدة سعاد محمد مبارك

12 - السيد أسامة سلمان حسن محمد
13 - السيد مشعل علي الحلو

14 - السيد محمد إبراهيم البستكي
15 - الدكتور مال هللا جعفر الحمادي

وتكـــون مـــدة العضوية في المجلس 4 ســـنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة.

وجاء فـــي المـــادة الثانية: علـــى رئيس مجلس 
الـــوزراء والـــوزراء - كل فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ 
أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

ــك ــ ــ ــل ــ ــ ــم ــ ــ بـــــــــمـــــــــرســـــــــوم مــــــــــــن جــــــــــالــــــــــة ال

إعادة تشكيل مجلس إدارة “الهيئة العامة للتأمين”

العاهل يهنئ رئيس 
التفيا بذكرى االستقالل

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بعث 
حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى 
لفيتس،  ايجيلز  التفيا  جمهورية  رئيس 

وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

... وجاللة يتلقى شكر 
رئيس الموزمبيق

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بعث 
حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى 
لفيتس،  ايجيلز  التفيا  جمهورية  رئيس 

وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.



تؤكد رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة، لمعرض 
ا، على ما يوليه سموه من اهتمام بمثل هذه المعارض  الجواهر العربية، وبصفة منتظمة سنويًّ
ا.  ونّوهت  ــا ودوليًّ المميــزة، ومــا تســهم به مــن دور في دعم وتعزيــز االقتصاد الوطني إقليميًّ
فعاليــات اقتصاديــة بدعــم صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء، لمعرض الجواهــر العربية، 
حتى بات واحًدا من أهم المعارض في منطقة الشــرق األوســط منذ إطالق نســخته األولى، 

واستمرار إقامته في المملكة بانتظام على مدار 28 عاًما.

وقالـــوا إن دعم ســـموه رّســـخ مكانـــة المملكة 
ا في مجال صناعة الذهب والمجوهرات،  عالميًّ
والتـــي تشـــّكل إحـــدى األدوات االســـتثمارية 
المهمـــة لتنمية القطـــاع االقتصـــادي، وعنصًرا 
للعناصـــر االقتصاديـــة األخـــرى التـــي  مكمـــاً 

حرص سموه على تطويرها ورعايتها. 
 وأضافوا أن إطاق البحرين لمعرض الجواهر 
العربيـــة منذ عـــام 1992، يعكس الـــدور الرائد 
للمملكـــة في الســـاحة االقتصاديـــة اإلقليمية، 
ا،  وتفاعلهـــا مـــع التطـــورات االقتصاديـــة دوليًّ
السيما مع النمو المضطرد الذي يشهده الطلب 

على المشغوالت الذهبية في العالم.
 وقالـــوا إن الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، بذلت جهـــوًدا كبيرة 
لتحويـــل المملكـــة إلـــى وجهة رائدة لســـياحة 
المؤتمـــرات والمعـــارض واالجتماعـــات، حيث 
حرصت على االهتمام بتطوير البنية التحتية 
بكافـــة أشـــكالها، وتقديـــم التســـهيات وإزالة 
المعوقات، مستشـــهدين باألرقـــام التي حققها 

المعرض طيلة النسخ الماضية.
 ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن ســـمير نـــاس، أن معـــرض الجواهـــر 
المؤتمـــرات  2019، يعـــد أحـــد أكبـــر  العربيـــة 
والمعـــارض فـــي صناعـــة الذهـــب، لمـــا يضمه 
مـــن عامـــات تجارية بارزة مـــن مختلف دول 

العالم. 
وقال إن رعاية واهتمام ســـموه بالمعرض منذ 
انطاقه، عـــّززت من صناعة الذهـــب الضاربة 
فـــي جـــذور تاريـــخ وثقافـــة المملكـــة، والتـــي 
جعلـــت مـــن البحرين أيقونـــة بارزة فـــي عالم 
صناعـــة وتجارة الذهب إلـــى جانب المعدالت 
بصـــورة  المملكـــة  تســـجلها  التـــي  المتناميـــة 

سنوية في تلك التجارة المزدهرة. 
 وأعرب سمير ناس، عن فخره بالبنية التحتية 
والجاهزيـــة العاليـــة التي أوجدتهـــا الحكومة 
برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  لمرافـــق 
والمؤتمـــرات، ورفـــع قدرتـــه علـــى اســـتضافة 
الداخليـــة  الكبـــرى  الفعاليـــات  مـــن  العديـــد 
أوالخارجيـــة، ممـــا مّكنـــه من تعزيز تنافســـية 
معرض الجواهـــر العربية ومواكبـــة متطلبات 
نمـــوه وقدرتـــه على اســـتقطاب كافـــة أطياف 

العارضين من مختلف القطاعات التجارية. 
 فيما أكد، رئيـــس الجمعية الخليجية، للذهب 
والمجوهرات محمد ساجد، أن رعاية صاحب 
لفعاليـــات  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة، كان لهـــا بالغ األثر 
في تطوير وتنمية صناعة الذهب في المملكة 
وجعلهـــا واحدة من أهم الصناعات المســـاندة 

والداعمة للحركة التجارية في الباد 
 وشـــّدد ســـاجد علـــى أهميـــة هـــذه المعـــارض 

الكبـــرى ودورهـــا فـــي تكوين صـــورة إيجابية 
ـــا  إقليميًّ المملكـــة  فـــي  الذهـــب  قطـــاع  عـــن 
ـــا، وتجديـــد الثقة في قـــدرات المملكة  وعالميًّ
كعاصمـــة للذهب الخليجى، معتبـــًرا أن إقامة 
المعـــرض بشـــكل ســـنوي يعـــد بمثابـــة عـــرس 
وطني، ودليل علـــى الرعاية واالهتمام الكبير 
مـــن جانب الحكومة إلنجـــاح وإبراز المعارض 

المتخصصة الكبرى. 
 من جانبه، وّجه المدير اإلداري بمركز البحرين 
شـــكر  تحيـــة  شـــيرازي  عبـــاس  للمجوهـــرات 
وتقديـــر وعرفان، إلى رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان ال 
خليفة، على الدعم المســـتمر لمعرض الجواهر 
العربيـــة، مؤكـــًدا أن مشـــاركة مركـــز البحريـــن 
للمجوهـــرات فـــي هـــذا المعـــرض تهـــدف فـــي 
المقـــام األول إلى دعم رؤية ســـموه، المتمثلة 
فـــي النهـــوض بقطـــاع المعـــارض والمؤتمرات 
في مملكة البحرين والترويج لمملكة البحرين 

ا.  ا ودوليًّ ا وإقليميًّ محليًّ
الذهـــب  صناعـــة  يولـــى  ســـموه  إن  وقـــال   
ـــا  والمجوهـــرات فـــي البحريـــن اهتماًمـــا خاصًّ
باعتبـــار تلـــك الصناعة ركيزة مهمـــة من ركائز 
لتنميـــة  الداعمـــة  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
االقتصـــاد الوطنـــي، ومـــرآة حقيقيـــة تعكـــس 

ازدهار المملكة في جميع المجاالت. 
 وشـــّدد علـــى أهمية مبادرات صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، الرامية إلـــى تطوير 
أســـواق المجوهرات والذهب في المملكة من 
خـــال إتاحـــة فـــرص جديـــدة أمام الشـــركات 
المتخصصـــة لترســـيخ موقـــع المملكـــة علـــى 

الخارطة العالمية في مجال صناعة الذهب.
وأكـــد شـــيرازي أن توجيهـــات وأوامـــر ســـموه 
بشـــأن مواصلة تهيئة وتطوير مشـــاريع البنية 
التحتيـــة في مختلف مناطـــق المملكة، ودعم 
ومســـاندة ســـموه بشـــكل مســـتمر للشـــركات 
الوطنيـــة، آتت ثمارها بجعـــل المملكة مقصًدا 
للشـــركات العالمية على صعيـــد تجارة الذهب 
أو على صعيد القطاعات األخرى االقتصادية، 
وأوضـــح أن البحريـــن وبفضل سياســـة تنويع 
مصادر الدخل جاءت مؤشـــراتها االقتصادية 
مبشـــرة بما هـــو قادم من نجاحـــات على كافة 

المستويات. 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
مجوهرات الزيـــن نبيل الزين، برعاية صاحب 
لفعاليـــات  الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة 2019، مؤكـــًدا أن 
رعايـــة ســـموه واهتمامه بصناعـــة الذهب هي 
ســـر النجـــاح الكبير للنهـــوض بتلـــك الصناعة، 
منّوًهـــا أن ســـموه يحـــرص علـــى تنميـــة كافة 
القطاعـــات االقتصاديـــة في المملكـــة ويوّجه 
دوًمـــا بالنهوض بها على مختلف المســـتويات 

وصوالً للهدف األســـمى وهـــو تنمية االقتصاد 
الوطني. 

رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  إن  وقـــال   
للحركـــة  الرئيســـي  الداعـــم  هـــو  الـــوزراء، 
التجاريـــة في الباد بمختلف نشـــاطاتها، وإن 
ســـموه يرتبط بعاقـــات من المحبـــة والمودة 
مـــع كافة التجـــار البحرينييـــن، ويحرص على 
التجاريـــة،  الحركـــة  أمـــام  المعوقـــات  إزالـــة 
مثنًيـــا على روح التنافس الشـــريف بين تجار 
الذهب وتوحيد جهودهم في تنشيط الحركة 

التجارية لتلك الصناعة.
 فيمـــا أكد الرئيس التنفيذي لآللئ آل محمود، 
محمـــد آل محمـــود، أن رعاية صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء، لمعـــرض المجوهرات 
ا فـــي البحريـــن،  العربيـــة الـــذي ينظـــم ســـنويًّ
نهضـــت بقطاع المشـــغوالت الذهبية، وجعلت 
المعرض منصة كبرى لعرض أبرز المجوهرات 

العالمية المصنوعة من كبرى الشركات. 
كبـــرى  اهتمـــام ســـموه بجـــذب   وأضـــاف أن 
الشركات وتجار المجوهرات، ساعد في تنويع 
سوق الذهب البحريني، فضاً عن أن المعرض 
أصبح يشّكل عامة بارزة في الشرق األوسط 
لعـــرض المصوغات الجديدة من مختلف دول 

العالم وطرحها كاملة للزبائن. 
 وقـــال آل محمـــود إن ســـموه يولـــى اهتماًمـــا 
ـــا بالذهـــب البحرينـــي الـــذي يعـــد األبـــرز  خاصًّ
على الســـاحة الخليجية، ويشّجع دوًما التجار 
في مختلـــف المناســـبات على النهـــوض بتلك 
الصناعة التي تتميـــز بها مملكة البحرين على 
مدى تاريخها، مشـــيًرا أن سموه يرعى القطاع 
االقتصادي في الباد بالشكل الذي ساهم في 

تنميته وتطوره وازدهاره. 
وأوضـــح أن المعـــرض أصبـــح يحتـــل المركـــز 
األول على مســـتوى الشـــرق األوســـط والرابع 

التنظيـــم  حيـــث  مـــن  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
والشـــركات المشـــاركة فـــي المعـــرض، وجودة 
األعمـــال التـــي يقدمهـــا المعرض، مشـــيًرا إلى 
أنـــه يعـــد فرصـــة جيـــدة لتقديـــم المنتجـــات 
الجديـــدة وذات الجودة العالية، باإلضافة إلى 
كونه فرصـــة للتواصل مع العمـــاء والحديث 
معهم عن جودة المعروضات من المجوهرات 

والهدايا.
 وأكد آل محمود أن البحرين اشـــتهرت قديًما 
بجـــودة اللؤلـــؤ، ومـــازال اللؤلـــؤ البحريني هو 
موضـــع ثقـــة وطلـــب العديـــد مـــن الشـــركات 
العالمية، مشـــيًرا إلى أنهـــم يتلقون العديد من 
طلبـــات شـــراء اللؤلـــؤ البحريني من شـــركات 
أجنبيـــة، مـــا يؤكـــد جـــودة اللؤلـــؤ البحرينـــي 

وسمعته على مستوى العالم.
بـــدوره، قـــال مديـــر المبيعات والتســـويق في 
شـــركة إنفورمـــا ماركتســـفوزي الشـــهابي، إن 
رعاية صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء، 
لمعـــرض الجواهـــر العربيـــة، أثمـــرت في جعل 
ـــا من  صناعـــة الذهـــب والجواهـــر، رافـــًدا مهمًّ
روافـــد تنميـــة االقتصـــاد الوطنـــي، وتعكـــس 
اســـتمرار قـــوة معـــرض الجواهـــر العربية في 
الشـــرق األوســـط ومكانتـــه كحـــدث رائد على 

جدول الصناعة العالمي. 
 وأشـــار إلى أن نجاح المعرض في كل نســـخه 
الرعايـــة  بفضـــل  جـــاء  وازدهـــاره،  الماضيـــة 
الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء لفعاليات المعرض، منّوًها أن المعرض 
بـــات اليـــوم مـــن أهـــم المعـــارض فـــي الشـــرق 

األوسط وينافس كبرى المعارض العالمية. 
 وأضاف الشهابي أن معرض الجواهر العربية 
يعد منصة مهمة للصاغـــة وتجار المجوهرات 
لعـــرض أحـــدث منتجاتهم في ســـوق الشـــرق 
األوســـط، فضـــاً عـــن كونـــه فرصـــة ســـنوية 
لاطاع على أكبـــر مجموعة من المجوهرات 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  الثمينـــة  والســـاعات 
ومواكبـــة واكتشـــاف كل مـــا هـــو جديـــد مـــن 

التصاميم والتشكيات والقطع المتميزة. 
سيشـــهد  العـــام  هـــذا  المعـــرض  إن  وقـــال   
مجموعـــة متنوعة مـــن المعروضات المتنوعة 
مـــن مجوهـــرات وســـاعات وأحجـــار كريمـــة 
وإكسســـوارات فاخرة على مســـاحة شاســـعة 
تبلغ 21.000 متر مربع، وسيكون هذا الحدث 
مناســـبة للعارضين الدولييـــن البارزين لتقديم 
مجموعات حصرية وقطع محدودة للمهتمين 

بسوق الشرق األوسط. 
الـــوزراء  القـــول: إن اهتمـــام رئيـــس  ويبقـــى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفة، وحرص سموه على رعاية 
ا يشـــّكل أحد  معـــرض الجواهر العربية ســـنويًّ
المقومـــات التي ســـاهمت في ترســـيخ مكانة 
أنظـــار  محـــط  وجعلتـــه  المتميـــزة  المعـــرض 
كبريات الشـــركات والمهتمين بصناعة الذهب 
والمجوهرات، الســـيما مع النجاح الكبير الذي 
حققه المعرض في دوراته السابقة، من ناحية 
مســـتوى المشـــاركة واإلقبال الجماهيري على 
مســـتوى المنطقة ككل الذي عّزز من تنافسية 
ـــا فـــي مجال  ـــا ودوليًّ مملكـــة البحريـــن إقليميًّ

صناعة المعارض المتخصصة.

سمو رئيس الوزراء لدى رعايته معرض الجواهر العربية  )إرشيفية(

المنامة - بنا

ا ا ودوليًّ رعاية سمو رئيس الوزراء لـ “الجواهر” رّسخت مكانة المعرض محليًّ
بالمنطقة ــب  ــذهـ الـ وتـــجـــارة  ــة  ــاع ــن ص عـــالـــم  ــي  فـ بـــــارزة  أيــقــونــة  ــن  ــري ــح ــب ال

ناس:        
اهتمام سموه 
عّزز من صناعة 

الذهب الضاربة 
بجذور المملكة

ساجد:           
دعم سموه 
أعطى زخًما 

لتجار المجوهرات 
لتطوير صناعتهم

الشهابي:    
رعاية سموه 

للمعرض جعل 
ا  منه رافًدا مهّمً
بتنمية االقتصاد 

الزين:         
سموه الداعم 

للحركة التجارية 
ويرتبط بعالقات 
محبة مع التجار 

شيرازي:     
صناعة الذهب 
تحظى بدعم 
ال محدود من 

سموه

آل محمود: 
منصة عالمية 

كبرى لعرض 
أبرز المشغوالت 

العالمية
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تمتلك مملكة البحرين تاريخا غنيا في كونها من ســادة التميز في مجال صناعة 
المجوهرات. أصبحت البحرين، ولعدة أجيال، موطنًا للعالمات التجارية الثمينة 
والالعبيــن األساســيين فــي صناعــة المجوهــرات والســاعات، ومن ضمــن هؤالء 
الالعبيــن هو بيت المجوهرات األكثر شــهرة فــي مملكة البحرين - مركز البحرين 

للمجوهرات.

من سوق المنامة إلى العالم: 
المسيرة واألشخاص من خلفها

تأسس مركز البحرين للمجوهرات على 
يد السيد عبدالرزاق شيرازي رحمه هللا 
والســـيد عبد المجيد شيرازي والدكتور 
أبوالقاســـم شـــيرازي فـــي قلـــب ســـوق 
المنامـــة موفـــرا البضائـــع الفخمـــة مثـــل 
المجوهـــرات والســـاعات. قامـــت عائلة 
شـــيرازي منذ البداية بتحديد مجموعة 
الجـــودة  لتجارتهـــم:  األساســـية  القيـــم 
إســـتثنائية،  عمـــاء  خدمـــة  العاليـــة، 

وشغف التميز.
البحريـــن  مركـــز  إرث  حاليـــًا  يـــزال  ال 
للمجوهرات ينمو بقيـــادة الجيل الثاني 
من رجال ونساء األعمال الشباب تحت 
قيـــادة الســـيدة دينـــا شـــيرازي، الســـيد 
عباس شيرازي، الســـيد محمد شيرازي، 

والسيد أحمد شيرازي.
علـــى مـــر الــــ)39( ســـنة الماضيـــة، قـــام 
مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات بالتوســـع 
إلـــى )20( متجـــر وبوتيك فـــي البحرين 
والتـــي  الســـعودية،  العربيـــة  والمملكـــة 
تتضمـــن فروعًا فـــي مودا مـــول، مجمع 
ســـيتي ســـنتر، فنـــدق الفـــور سيســـونز، 
وفنـــدق الرتز كارلتون. يمكـــن لعمائهم 
اإلختيـــار من بين عـــدة عامات تجارية 
شـــهيرة للســـاعات مثـــل باتيـــك فيليب، 
فاشـــيرون كونســـتانتين، فرانك ميولر، 
آي النـــج وســـوهني، موســـير، ييغـــر لي 
بولغـــاري،  وينســـتون،  هـــاري  كوتـــور، 
غروبل فورســـي، بياجيه، هوبلو، شارلز 
أودين، أوميجا، شوبارد، تيفاني أند كو، 
تـــاغ هيويـــر، والمزيد. بإمـــكان عمائهم 
في المملكة العربية السعودية الحصول 
على أحدث إصدارات أوميجا وبانيراي 
في موقعين مميزين في مجمع الراشـــد 

في الخبر.
إن مجموعات مجوهرات مركز البحرين 
للمجوهرات الفاخرة تبرز تصاميم ماريا 
جاســـباري، RCM SRL، جراف، شاتيا، 
مجوهـــرات  بوغهوســـيان،  شـــراينر، 
ســـابو الراقية، ســـوترا، دي غو، أنوشكا، 
فراتيللـــي،  ســـتاورينو  موراغليـــون، 

شراينير، روبيرتو كوين والمزيد.
مع مركـــز البحرين للمجوهرات، يحصل 
العمـــاء دائمـــًا علـــى المزيـــد مـــن التميز 
والرونق، حيث يضم مجموعات عتيقة 
مـــن الســـاعات الفاخـــرة والتـــي ال يقدم 
طرازهـــا ووصـــوالً لمجموعـــات األطفال 
التـــي توفـــر هدايـــا راقية إللهـــام الجيل 
القـــادم، إن مركز البحريـــن للمجوهرات 

تجارة عائلية ذات قيم عائلية.
يقوم فريقنـــا المتفاني بزيـــارة الصالون 
العالمـــي للســـاعات الفاخرة فـــي جنيف 
ومعـــرض بازل بشـــكل ســـنوي من أجل 
التجاريـــة  العامـــات  أفضـــل  إختيـــار 
لعمائنا بشـــكل شخصي. كما يقوم بيت 
المجوهـــرات اإلســـتثنائي هـــذا بتوفيـــر 
المجســـمات الكريســـتالية المميـــزة مـــن 
الهدايـــا  إلـــى  باإلضافـــة  بـــودا،  كوســـتا 
مركـــز  متجـــر  فـــي  والرضـــع  لألطفـــال 
البحرين للمجوهرات الخاص باألطفال.

قام مركز البحريـــن للمجوهرات مؤخرًا 
بإعـــادة افتتـــاح بوتيـــك باتيـــك فيليـــب 
المطور والموسع في مودا مول لزبائنها 
من محبي الساعات. باإلضافة إلى ذلك، 
أعلـــن مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات عن 
إفتتاح بوتيك أوميجا المطور والموسع 
في مـــواد مول. يعكـــس البوتيك اإلرث 
الثـــري للعامـــات التجاريـــة مـــن خـــال 
العديد من العناصر األيقونية التي تعزز 

جودة الشركة المعمارية.

يعـــد مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات رائد 
المنطقـــة،  هـــذه  فـــي  الفخامـــة  مجـــال 
كمـــا أن العديـــد مـــن عامـــات التجارية 
وبالســـاعات  بالمجوهـــرات  الخاصـــة 
تطمـــح لإلنضمـــام إلـــى مجموعـــة مركز 

البحرين للمجوهرات.
البحريـــن  لمركـــز  العـــام  المديـــر  ذكـــر 
“نقـــوم  دهانســـي  إقبـــال  للمجوهـــرات 
دائمًا بإختيار أفضل العامات التجارية 
فقـــط لعمائنـــا. نحن فخـــورون جدًا أن 
نشارك معكم شـــاركتنا مع شركة جراف 
لأللماس الشـــهيرة عالميـــًا، تقوم جراف 
بتصنيـــع مجوهـــرات األلمـــاس الفاخرة 
والساعات السويســـرية المميزة للرجال 
والسيدات المستوحاة من األلماس. كما 
يسعدنا أيضًا إضافة نوموس من ألمانيا، 
ومـــارس الب مـــن فرنســـا، وتيتوني من 
سويسرا، وسين من ألمانيا إلى عمائنا”، 
ويســـتمر مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات 
بالنمو والتوســـع في أفـــرع جديدة مثل 

مجمع الواحة.

خلف الكواليس - مركز خدمات 

زبائن مركز البحرين للمجوهرات

لمســـاعدة عمائنـــا بشـــكل كامـــل، يقوم 

بتوفيـــر  للمجوهـــرات  البحريـــن  مركـــز 
خلـــف  اإلســـتثنائية  والصيانـــة  الخبـــرة 
الكواليـــس في مركز اإلصـــاح والعناية 
بالســـاعات. يتم تدريب فنيي الساعات 
التابعيـــن للمركـــز بإنتظام في سويســـرا 
ليكونـــوا على إطـــاع بآخـــر اإلبتكارات 
صناعـــة  مجـــال  فـــي  التكنولوجيـــة 
وتصليـــح الســـاعات. لقـــد قمنـــا بإفتتاح 
مركز صيانة مستقل للساعات في مودا 
مـــول. إن الورش مجهـــزة بأحدث آالت 
صيانـــة وتصليـــح الســـاعات. كمـــا يتـــم 
إختبار الساعات قبل إرجاعها للتأكد من 
جودة أدائها. ســـواًء في واجهة المتاجر 
أو حرفييه خلف الكواليس، يلتزم مركز 
البحريـــن للمجوهـــرات بالحفـــاظ علـــى 

جمال وقيمة مجوهراتكم وساعاتكم.

معرض الجواهر العربية

العـــام  ومنـــذ  البحريـــن  مملكـــة  كانـــت 
1992م مركـــزًا ألعـــرق وأكبـــر معـــارض 
معـــرض   - المنطقـــة  فـــي  المجوهـــرات 
الجواهر العربية - والمســـتوحى بشـــكل 
كبير مـــن مركـــز البحريـــن للمجوهرات. 
وبيـــوت  المصمميـــن  أبـــرز  يقـــوم 
المجوهرات وصانعي الســـاعات بعرض 
ومجموعاتهـــم  الحصريـــة  قطعهـــم 
الجديدة في هـــذه المعارض. يعد مركز 
مضيـــف  أكبـــر  للمجوهـــرات  البحريـــن 
أساســـي فـــي هـــذا المعـــرض ويســـتقبل 

جميع المشاركين.
أبـــرز مميـــزات هذا العـــام هو بعـــد فترة 
إنقطـــاع، حيـــث يشـــارك جـــراف، أروع 
تجـــار المجوهرات في العالم، في جناح 
مركز البحرين للمجوهرات، بمجموعات 
ســـاعات فاخـــرة ومجوهـــرات األلمـــاس 
اإلستثنائية التي إختارتها عائلة جراف.

يعرض جناح مركز البحرين للمجوهرات 
إرث  وهـــو  شـــاتيا،  مجموعـــات  أيضـــًا 
الجذابـــة  المجوهـــرات  مـــن  عائلـــي 
والعامـــة التجاريـــة المميـــزة للســـاعات 

الراقية فرانك ميولر.
ســـوف يقـــام معـــرض الجواهـــر العربية 
لعام 2019م تحت رعاية رئيس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة. يقـــوم المعرض 
بالكشـــف عـــن أكثـــر مـــن )600( عـــارض 
مـــن أكثر من )30( دولـــة. إن مجموعات 
مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات المذهلـــة 
والمعروضـــة تتضمـــن إطـــاق منتجات 
جديدة وقطع حصرية للجامعي التحف 
والقطع العتيقة باإلضافة إلى مجموعة 
المصوغـــة  المجوهـــرات  مـــن  مذهلـــة 
والســـاعات الفاخرة واألحجـــار الكريمة 
من أرجـــاء العالم. يقـــوم مركز البحرين 
للمجوهـــرات في هذه الســـنة بإحتضان 
مجوهـــرات وعامـــات تجاريـــة جديدة 

للساعات تحت مظلته. 
إن مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات ممتـــن 
جـــدًا للدعـــم المقـــدم مـــن قبـــل حكومة 
البحريـــن وصاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة وصاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ خليفة 
العهـــد  وولـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
صاحب الســـمو الملكي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة. إن قيادتهم القوية 
معًا ونظرتهـــم اإلبداعية حولت معرض 

الجواهر العربية إلى نجاح باهر.
مع قيـــام تاريخ الشـــركة الغني وقاعدة 
العاليـــة  وجودتهـــا  األوفيـــاء  عمائهـــا 
كأحـــد  الحاليـــة  مكانتهـــا  إلـــى  بدفعهـــا 
رواد ســـوق المجوهرات والســـاعات، إال 
أن مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات يعـــي 
بواجبه ليكون فـــي طليعة التطوير في 
هـــذا المجال. يخطط المركز لإلســـتمرار 
بعاقاته وشراكاته مع الشركات العريقة 
والمعروفة. إن روابط التعاون هذه هي 
مـــا يبقـــي مركـــز البحريـــن للمجوهـــرات 
علـــى الســـاحة العالمية كشـــريك تجاري 

إقليمي مرموق.
للمجوهـــرات  البحريـــن  مركـــز  يحظـــى 
وبـــدون شـــك بســـمعة عالميـــة ممتـــازة 
وسيســـتمر باإلحتفاظ بموقـــع قوي في 
مجـــال المجوهـــرات والســـاعات للعديد 
من السنوات القادمة. إنها شركة تمتلك 
جميع السمات الصحيحة لرواد الصناعة 

الحقيقيين.

 إقبال دهانسي

مركز البحرين للمجوهرات يختار أفضل العالمات التجارية للعمالء
الــبــيــع ــد  ــع ــاب م ــة  ــدم ــخ ل الـــمـــعـــدات  ــأحـــدث  بـ ــزة  ــه ــج م ــا ورش  ــن ــدي ل دهـــانـــســـي: 

إطالق منتجات جديدة 
وساعات فاخرة في 

معرض المجوهرات

يحصل العمالء دائما 
على المزيد من التميز 

والرونق

سمعة عالمية ممتازة 
وموقع قوي في مجال 

المجوهرات والساعات

 20 متجرا وبوتيك 
في البحرين والمملكة 

العربية السعودية
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المنامة - وزارة الخارجية

الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
خالد بـــن أحمد بن محمد آل خليفة، 
للـــوزارة،  العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه 
أمـــس، لويـــس ألميـــدا فيـــراز، حيث 
تســـّلم نســـخة مـــن أوراق اعتمـــاده 
ســـفيًرا لجمهورية البرتغـــال المعين 
لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيـــم في 
رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــال  الريـــاض.  
ألميـــدا  بلويـــس  الخارجيـــة  وزيـــر 
فيـــراز، معرًبا عن اعتـــزازه وتقديره 
القائمـــة  الصداقـــة  بمســـار عاقـــات 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
البرتغـــال وما تّتســـم به مـــن احترام 
وتقديـــر متبادل، مؤكًدا تطلع مملكة 
البحرين إلى تنمية عاقات التعاون 
واالرتقاء بها إلى مســـتويات أرحب 

بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
متمّنًيا لسعادة الســـفير كل التوفيق 
عملـــه  مهـــام  أداء  فـــي  والنجـــاح 

الدبلوماسي الجديد.
 مـــن جانبـــه، أشـــاد ســـفير جمهورية 
البرتغال المعين لدى مملكة البحرين 
بالمســـتوى  الريـــاض  فـــي  والمقيـــم 
المتميز الذي وصلـــت إليه العاقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
وجمهورية البرتغال وما تشهده من 
تطور ونماء، مؤكًدا ســـعيه لارتقاء 
بمـــا  الثنائـــي  التعـــاون  بعاقـــات 
يلبـــي التطلعـــات المشـــتركة للبلدين 
والشعبين الصديقين، متمّنًيا لمملكة 
البحرين المزيد من الرفعة والرخاء.

وزيــر الخارجيــة يتسلـــم أوراق 
اعتمــــاد السفيــــر البرتغالــــي
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الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيـــادة العامـــة صباح أمـــس، وفًدا 
المســـلحة  القـــوات  مـــن  ا  عســـكريًّ
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور  الشـــقيقة، 
األركان الفريق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي.
 ورّحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
مـــن  العســـكري  بالوفـــد  البحريـــن 
القوات المســـلحة بالمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، مشـــيًدا بعمق 

الوطيـــدة  األخويـــة  العاقـــات 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  والمتميـــزة 
البحرين بالمملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
 حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيادة 
بحـــري  الركـــن  واللـــواء  العامـــة، 
محمد هاشم الســـادة مدير التعاون 
العســـكري، واللواء حقوقي الدكتور 
يوسف راشـــد فليفل رئيس القضاء 
العســـكري رئيـــس محكمـــة التمييـــز 
العســـكرية، وعـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

ا  القائد العام يستقبل وفًدا عسكريًّ
من القوات المسلحة السعودية

الشيخ خالد بن عبداهلل يعرب عن سروره بتطور التعاون مع الفلبين
ــر ــديـ ــقـ ــرام وتـ ــ ــ ــت ــ ــ ــل اح ــ ــاء الـــجـــالـــيـــة يـــلـــقـــون كـ ــ ــنـ ــ أبـ

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
عبـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء 
هللا آل خليفـــة، بمكتبـــه فـــي قصر 
القضيبيـــة صبـــاح أمـــس، مبعـــوث 
لـــدول  الفلبيـــن  رئيـــس جمهوريـــة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربيـــة أمبيل أغيلوس، بمناســـبة 

زيارته إلى المملكة.
 وخال اللقاء، أعرب الشـــيخ خالد 
بن عبد هللا عن ســـروره بما تشهده 

والتنســـيق  التعـــاون  مســـارات 
المشـــترك بيـــن البلديـــن الصديقين 
من تنام في مختلف المجاالت، مع 
حـــرص كا البلديـــن علـــى االرتقاء 

بالعاقـــات الثنائية إلى مســـتويات 
مصالحهمـــا  تخـــدم  متقدمـــة 
باإلســـهامات  منّوًهـــا  المشـــتركة، 
التي تضطلع بهـــا الجالية الفلبينية 

فـــي مملكـــة البحرين والتـــي يلقى 
لمـــا  أبناؤهـــا كل تقديـــر واحتـــرام 
عـــرف عنهـــم مـــن حـــب للتســـامح 

والسام واإلخاص في العمل.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب أغيلـــوس عن 
تمنياتـــه لمملكـــة البحريـــن قيـــادة 
وحكومـــة وشـــعًبا دوام االزدهـــار، 
البحرينيـــة  العاقـــات  أن  مؤكـــًدا 
الفلبينية ستشهد مزيًدا من التقدم 
في ظل الرغبة المتبادلة لتطويرها 

في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا

الصالح تبحث مجاالت التعاون مع جمعية الصيادلة
ــة ــات الدوائيـ ــال الصناعـ ــة بمجـ ــة المتخصصـ ــوادر البحرينيـ ــل الكـ تأهيـ

اســـتقبلت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح 
الرئيســـي  الـــوزارة  بمبنـــى  مكتبهـــا  فـــي 
بالجفيـــر رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
وذلـــك  البحرينيـــة،  الصيادلـــة  جمعيـــة 
بمناسبة التشـــكيل الجديد لمجلس إدارة 

الجمعية.
 وهنأت وزيرة الصحة في مستهل اللقاء 
رئيـــس وأعضـــاء الجمعيـــة وأعربـــت عن 
تمنياتها لهم بالتوفيق والسداد، بعد ذلك 
اطلعـــت على أبـــرز المحطـــات التاريخية 
لتأســـيس جمعيـــة الصيادلـــة البحرينيـــة، 
وأبـــرز الحمـــات التوعويـــة والمؤتمرات 
واألنشطة العلمية التي نفذتها في مجال 

الصيدلـــة.  وبحثت وزيـــرة الصحة خال 
اللقـــاء مجـــاالت التعـــاون والدعـــم بيـــن 
الوزارة والجمعية، كما ناقشـــت عدًدا من 
المحـــاور منها التأكيـــد على الـــدور البارز 
المرحلـــة  خـــال  البحرينييـــن  للصيادلـــة 
المقبلـــة وتحديـــًدا مـــع تطبيـــق مشـــروع 

الضمان الصحي وبرنامج التسيير الذاتي، 
تدريـــب وتأهيـــل  علـــى  العمـــل  وأهميـــة 
الكـــوادر البحرينيـــة المتخصصـــة خاصة 
فـــي مجـــال الصناعـــات الدوائيـــة وفـــي 
التخصصـــات الدقيقة المتعلقـــة بصناعة 
الـــدواء، في ظـــل توجه مملكـــة البحرين 

نحو تشييد المصانع المتخصصة في هذا 
المجال.  كما رحبت وزيرة الصحة خال 
اللقـــاء بطلـــب رئيـــس وأعضـــاء الجمعية 
الصيادلـــة  جمعيـــة  مؤتمـــر  ترعـــى  بـــأن 
الســـنوي والمزمع عقده في أبريل 2020، 
مؤكـــدة اهتمـــام وتشـــجيع وزارة الصحة 
لعقد مثل هذه المؤتمرات والتي تســـاهم 
في تطوير وتحســـين مســـتوى الخدمات 

الدوائية المقدمة للمرضى. 
وجّددت الوزيرة في ختام اللقاء تهنئتها 
الصيادلـــة  جمعيـــة  وأعضـــاء  لرئيـــس 
البحرينية بالتشكيل الجديد، كما تقدمت 
رئيـــس الجمعيـــة وبالنيابـــة عـــن أعضـــاء 

الجمعية بجزيل الشكر والتقدير.

المنامة - وزارة الصحة

االثنين 18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع األول 1441 - العدد 4052

“ تكريم طبيبة بحرينية في كندا “
طبيبة بحرينية تحصل على أعلى درجة في امتحان شهادة ِطب العائلة في كندا

هللا  عبـــد  َغيـــداء  الدكتـــورة  حصلـــت 
منصـــور آل رضي على أعلى درجة من 
بيـــن الناجحين الذين تقدموا المتحان 
شـــهادة تخصص طـــب العائلة في كندا 
) خريـــف  خـــال دورتيـــن متتابعتيـــن 
يبلـــغ  الذيـــن  و   )٢٠١٩ ربيـــع  و   ٢٠١٨
عددهم حوالي ٣٠٠٠ طبيب و طبيبة.

و قـــد قامـــت “ ُكلية أطبـــاء العائلة في 
 College of Family Physician ”كنـــدا
of Canada  ممثلة بالدكتورة  شيرلي 
شيبر الرئيس الحالي للكلية و الدكتور 
بـــول ساوشـــك الرئيس الســـابق للكلية 
بتكريمهـــا و اإلحتفـــاء بها لهـــذا اإلنجاز 
المتميـــز و ذلك خال المؤتمر الســـنوي 
لطـــب العائلـــة فـــي كنـــدا و الـــذي عقـــد 
بالتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين 
لتأســـيس كليـــة طـــب العائلة فـــي كندا 
وذلك في مدينة فانكوفر خال الفترة 

من ٣٠ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر ٢٠١٩. 
و قـــد منحت الدكتـــورة غيداء جائزة “ 
إيرون بين” والتي تحمل اسم الدكتور” 
إيـــرون بين “ رئيس كلية أطباء العائلة 
رئيـــس  أول  و   ١٩٦٢-١٩٦٣ للفتـــرة 
للجنـــة اإلمتحانـــات الكنديـــة. و هـــذه 
الجائـــزة العالية تمنح لمن يحقق أعلى 

درجة في هذا االمتحان.
و قـــد تلقت الدكتـــورة غيـــداء التهاني 

مـــن األهـــل و األصدقـــاء بهـــذا اإلنجاز 
المشرف لهم و لمملكة البحرين العزيزة 
حيـــث يعتبر هذا اإلنجـــاز فخرًا لمملكة 
كفـــاءة  مـــدى  يـــدل علـــى  البحريـــن و 
و تميـــز شـــبابها فـــي شـــتى المجـــاالت 
العلمية و العملية في المحافل الدولية.

يذكـــر أن الدكتورة غيـــداء قد ابتعثت 
التعليـــم  و  التربيـــة  وزارة  قبـــل  مـــن 
الملـــك  جامعـــة  فـــي  الطـــب  لدراســـة 
ســـعود في الرياض حيث حصلت على 
بكالوريـــوس الطـــب من تلـــك الجامعة 
المرموقـــة و كان ترتيبهـــا األولـــى فـــي 
دفعتهـــا ثـــم تدربت فـــي وزارة الصحة 
فـــي البحرين وعملت بها كطبيبة عائلة 
خال الفترة مـــن عام ٢٠٠٢ حتى عام 
التدريـــب  لبرنامـــج  كان  قـــد  و   ٢٠١٦
الخاص بطب العائلة في وزارة الصحة 
ومهنيـــة القائميـــن عليـــه و كذلك عملها 
كطبيبـــة عائلـــة األثـــر الكبيـــر في صقل 
مهارتهـــا وتنميـــة قدراتهـــا الطبية. كما 
عملت في التدريس في كلٍّ من جامعة 
الطـــب فـــي جامعـــة الخليـــج العربي و 
الكليـــة الملكيـــة اإليرلنديـــة للطـــب في 
البحرين مما أكسبها أبعادًا إضافية في 

مهنتها.

نائب رئيس مجلس الوزراء: تجذر العالقات البحرينية الكويتية مثال يحتذى
ــن ــي ــق ــي ــق ــش ــن الــشــعــبــيــن ال ــيـ ــاون بـ ــ ــع ــ ــت ــ ــز آفـــــــاق ال ــزيـ ــعـ تـ

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، أن 
العاقـــات األخوية البحرينية الكويتية 
المتجذرة والراسخة تعد مثاالً يحتذى 
فـــي العاقات بين الدول والتي عّززتها 
بيـــن  الجامعـــة  المشـــتركة  القواســـم 
البلدين وشـــعبيهما الشقيقين، والرغبة 
الصادقـــة المتبادلـــة بيـــن عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
الســـمو  صاحـــب  وأخيـــه  خليفـــة،  آل 
الشـــيخ صباح األحمد الجابـــر الصباح، 
أمير دولة الكويت الشقيقة، في تطوير 

هذه العاقات على مختلف الصعد.
 جاء ذلك، لدى اســـتقبال الشـــيخ خالد 
بن عبد هللا آل خليفة في مكتبه بقصر 

القضيبيـــة صبـــاح أمـــس، ســـفير دولـــة 
الكويـــت لدى مملكـــة البحرين الشـــيخ 
وذلـــك  الصبـــاح،  األحمـــد  جابـــر  ثامـــر 
بمناســـبة تعيينـــه فـــي منصبـــه الجديد 

سفيًرا لباده في المملكة.
 وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رّحـــب الشـــيخ 
خالد بن عبد هللا بالشيخ ثامر الصباح، 

متمّنًيـــا لـــه طيـــب اإلقامـــة فـــي بلـــده 
مملكـــة البحريـــن، والتوفيـــق فـــي أداء 
مهامـــه الدبلوماســـية علـــى نحـــو يدفع 
بالعاقـــات التاريخيـــة المتميـــزة نحـــو 
المزيد من التعاون والتنسيق المشترك 
فـــي ظل الرعايـــة التي تحظـــى بها من 
قبـــل قيادتـــي كا البلدين لمـــا فيه خير 

وصالح الشـــعبين الشقيقين، وذلك عبر 
البنـــاء على ما تحقق من منجزات على 

أرض الواقع.
 وأوضـــح أن دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
وبحكمـــة قائدهـــا وإســـهاماتها الخيـــرة 
تبّوأت مكانة دولية مرموقة، فأصبحت 
علـــى الدوام محط أنظار العالم لدورها 

ا. ا وتنمويًّ المحوري إنسانيًّ
 مـــن جانبـــه، أعرب الشـــيخ ثامـــر جابر 
األحمـــد الصباح، ســـفير دولـــة الكويت 
لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره 
للشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة على 
حفـــاوة االســـتقبال، واهتمامـــه بتعزيز 
آفاق التعاون بما يلبي تطلعات قيادتي 

البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - بنا



 وضــع وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة “خارطــة طريــق” 
رســم فيهــا الصــورة المســتقبلية الســتقطاب الكــوادر البحرينيــة المؤهلة من 
الجنســين للعمــل في القطــاع النفطي والصناعي، مشــدًدا علــى أهمية وجود 
خطط تدريب وتأهيل تواكب المستجدات لدخول الشباب البحرينيين للعمل 

في هذا القطاع الذي تصل استثماراته إلى 10 مليارات دوالر.

 وقـــال فـــي كلمـــة ألقاهـــا أمـــام الجلســـة 
االفتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الثاني 
لتنميـــة المـــوارد البشـــرية، والـــذي بـــدأت 
أعمالـــه صبـــاح أمـــس األحـــد 17 نوفمبـــر 
البحريـــن  مـــن جمعيـــة  بتنظيـــم  الجـــاري 
للتدريـــب وتنميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي 
فنـــدق الدبلومـــات، إن هنـــاك حزمـــة مـــن 
المشـــاريع بدأنا تنفيذها ويجب االستفادة 

منها ألنها تفتح المجال لألجيال القادمة.
 وأوضـــح بالقول: “نؤكـــد أهمية التدريب، 
الكـــوادر  إعـــداد  مـــن  نتمكـــن  لـــم  فـــإذا 
المؤهلـــة فلـــن نحقـــق المســـتوى المطلوب 
االســـتثمارات  هـــذه  مـــن  االســـتفادة  مـــن 
التـــي بلغت فـــي المجال النفطـــي أكثر من 
الشـــركات  وبإضافـــة  دوالر،  مليـــارات   8
الصناعية األخرى كـ “ألبا” و”أسري” وغيرها 

مـــن القطاعـــات، تتعدى االســـتثمارات في 
فترة وجيزة أكثر من 10 مليارات دوالر”.

 وطالب المشـــاركون فـــي المؤتمر، وضمن 
المســـؤولية األولى، لتأهيل الجيل الجديد 
التدريـــب  فموضـــوع  عليهـــم،  واالعتمـــاد 
المهنـــي فـــي القطـــاع النفطـــي ســـيتطلب 
عمـــًا لتأهيـــل الكوادر بـــدًءا مـــن المرحلة 
الثانوية حتـــى الثانوية باإلضافة إلى دور 
مؤسسات التدريب والمعلمين والمدربين.

 وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد إن شـــركة نفـــط 
البحريـــن “بابكـــو” أنشـــأت معهـــًدا للتعليم 
ـــا بنظـــم بابكـــو، ولكـــن هناك  المهنـــي خاصًّ
اتجاه إلشراك الشركات الصناعية الكبرى، 
ونتطلـــع إلـــى تدريب شـــباب البحرين في 
ء فـــرص عمل واعدة  المجـــال المهني لتبوُّ
تتطابـــق مع برامـــج االســـتثمار، والبد من 

التركيز على الشباب للعمل في في تشغيل 
هـــذه المصانـــع، وال نغفـــل تنميـــة المـــوارد 
البشـــرية فأهـــم عنصر هو األيـــدي العاملة 
وجميـــع مـــا يخـــص عملهـــم، لكـــي يكـــون 
التدريـــب المهنـــي ضمن خطط الشـــركات، 
والتركيـــز على تأهيل الكوادر الســـتخدام 
آخـــر ما توصلـــت إليه التقنيـــات الحديثة، 
فاليـــوم هناك تقنيـــات جديدة طرأت على 
والمرافـــق  والمصانـــع  المصافـــي  تشـــغيل 
تعمـــل لتحســـين بيئـــة العمـــل والتدريـــب 
إلـــى  باإلضافـــة  األساســـيات،  مـــن  فيهـــا 
التركيـــز على إعـــداد المدربيـــن والمعلمين 

ألنهـــم ســـيؤهلون رجال المســـتقبل للعمل 
فـــي مشـــاريع تكلـــف مليارات الـــدوالرات، 
وتستثمر فيها قطاعات كبرى ويعمل فيها 

اآلالف إلعالة أسرهم.
إلـــى جمعيـــة  الشـــكر  بتوجيـــه  واختتـــم   
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية 
والقائمين على المؤتمر الذي يمثل منطلًقا 
لتوســـعة مجـــال التدريب المهنـــي وإعداد 

الكوادر المؤهلة.

االستعداد لالقتصاد الرقمي

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  كلمـــة  وشـــملت   
وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة 
الموارد البشـــرية أحمد عطيـــة التعبير عن 
الشـــكر والتقديـــر لوزيـــر النفـــط ولرئيـــس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد الدولـــي لمنظمات 
للجمعيـــة  الفخـــري  والرئيـــس  التدريـــب 
إبراهيـــم الدوســـري، موضًحـــا أن مؤتمـــر 
هـــذا العام تحت عنوان” االبتكار ومهارات 
المســـتقبل” نتيجة بحث عميـــق قامت به 
الجمعيـــة بخبراتهـــا المميـــزة بغيـــة تأكيـــد 
الحاجة على أصحاب القرار والمســـؤولين 
في المؤسســـات، بأننا فـــي وقت االنطاق 
نحـــو الدفع بقـــوى االبتكار واإلبـــداع نحو 
منصـــات العالميـــة، والركـــب المتطـــور في 
مختلف العلوم والمجات، وكذلك تماشًيا 
مع توجهات القيادة الحكيمة واسترشـــاًدا 
بكلمـــة صاحب الجالة الملـــك في افتتاح 
الشـــورى  الثانـــي لمجلســـي  دور االنعقـــاد 
والنـــواب، حيـــث وّجـــه جالته فـــي كلمته 
الســـامية إلى االســـتعداد الكامـــل للتعامل 
مـــع متطلبـــات االقتصـــاد الرقمـــي، بتبنـــي 
الـــذكاء االصطناعـــي  تقنيـــات  وتوظيـــف 
والخدميـــة.  اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  فـــي 
وإيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، 
والتفكيـــر المتجـــدد، للحفاظ علـــى تقدمنا 

المستمر في ميادين العمل واإلنتاج.

إعادة تأهيل القوى العاملة

وأضـــاف فـــي كلمتـــه أنـــه علـــى الصعيـــد 
التنميـــة  أهـــداف  مـــع  العالمـــي ومواكبـــة 
المســـتدامة، يعـــد ثـــراء أي بلـــد مربوًطـــا 
المـــال  رأس  بتحســـين  ـــا  قويًّ ارتباًطـــا 
البشري؛ كالتركيز على المهارات المتعلقة 
بفـــرص العمل في شـــتى المجاالت والتي 
تأثرت وسوف تتأثر بالتقدم التقني الذي 
يتطلـــب مهارات جديـــدة وإعـــادة تأهيل 
للقـــوى العاملـــة التـــي علـــى رأس العمـــل. 
ويتطلـــب أيًضـــا خلـــق بيئة عمـــل حاضنة 
المهـــارات  أن  كمـــا  واإلبـــداع،  لابتـــكار 
أصبحـــت ضرورة حتميـــة لتأهيل الكوادر 
لمواكبـــة  بقدراتهـــم  واالرتقـــاء  البشـــرية 
متطلبـــات وظائـــف المســـتقبل، وال ســـيما 
الهائـــل  التكنولوجـــي  التطـــور  ظـــل  فـــي 
الذي يشـــهده العالم وتفعيـــل دور تقنيات 
الـــذكاء االصطناعـــي والثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة التي أدت بالفعل لظهـــور واندثار 
العديد من الوظائـــف والمهن في مختلف 

القطاعات.
 وتطـــّرق إلى متطلبـــات المرحلـــة المقبلة 
القادمـــة  للمرحلـــة  “اســـتعداًدا  بالقـــول: 
والتغيـــرات المتاحقـــة لمتطلبـــات ســـوق 
لوظائـــف  المطلوبـــة  واألدوار  العمـــل 
المســـتقبل كما أســـفرت نتائج وتوصيات 
المنتـــدى االقتصادي العالمـــي التي ركزت 

على أفضل المهارات المستقبلية لتشجيع 
اإلبـــداع واالبتـــكار فـــي حـــل المشـــكات 
الرقمـــي  التحـــول  نحـــو  األفـــراد  وإدارة 
تامـــة  باحترافيـــة  التكنولوجيـــا  وإدارة 
للتماشـــي مع متطلبات الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة، ولدعـــم الجهـــود الوطنيـــة فـــي 
مملكتنا الغالية لارتقاء بأســـاليب تطوير 
القـــوى العاملة،فقـــد انطلقت الجهود لعقد 
هذا المحفل المميز اليوم لتسليط الضوء 
على أفضل الممارسات في مجال االبتكار 

ومهارات المستقبل”.

فهم قاعدة الرؤية والمهمة

اإلبـــداع  “رحلـــة  بعنـــوان  ورقتـــه  وفـــي   
التنفيـــذي  الرئيـــس  خاطـــب  الرقمـــي”، 
لبنـــك البحريـــن اإلســـامي حســـن جـــرار 
الحضـــور بتوجيـــه ســـؤال قال فيـــه: “كم 
مـــن الحاضرين فـــي هذه القاعـــة يرى أن 
مـــكان عملـــه كتب “رؤية ومهمـــة؟”، فكان 
الجـــواب عبر رفـــع األيدي بعـــدد كبير من 
جانب الحضور، وأعقبه بسؤال آخر: “من 
يعـــرف ما هـــي الرؤية وما هـــي المهمة؟”، 
فكان عدد الذين رفعوا أيديهم ال يتجاوز 
5 أشـــخاص مـــن بيـــن العـــدد الكبيـــر مـــن 
المشاركين في الجلسة االفتتاحية والذي 
بلـــغ قرابـــة 250 مشـــارًكا، ليلفـــت إلـــى أن 
كثيريـــن يعرفـــون أن هنـــاك رؤيـــة ومهمة 

لمكان عملهم، لكنهم ال يعرفون ماذا تعني 
بالضبط.

 وتابـــع: “ال تشـــعروا بأنكـــم وحدكـــم مـــن 
يواجـــه ذلـــك، فهنـــاك كثيـــرون غيركـــم”، 
ليدعـــو إلى أهمية إعـــداد العاملين في أي 
قطـــاع لتفهم الرؤية والمهمـــة، فذلك يعد 
أساًســـا لنجـــاح عمـــل المؤسســـات، وهنـــا 

يأتي دور التدريب والتعليم المستمر.

تكريم الرعاة والداعمين

 وقبيـــل اختتـــام الجلســـة األولـــى، كـــّرم 
راعـــي الحفـــل وزيـــر النفـــط المتحدثيـــن 
والرعـــاة والداعمين والجهات المشـــاركة، 
ومـــن بينهم الرئيـــس التنفيـــذي لصحيفة 
“الباد” أحمد البحر كجهة إعامية راعية 

للمؤتمر.
 مـــن جانبهـــا، عّبـــرت رئيـــس لجنـــة المرأة 
وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن  بجمعيـــة 
عـــن  عبـــاس  حوريـــة  البشـــرية  المـــوارد 
خالـــص االعتـــزاز والتقديـــر بمـــا تحققـــه 
فـــي  إنجـــازات  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
مختلف المجاالت، وحرص الجمعية على 
تشـــجيع اإلبـــداع والتميز، لتدعـــو مناهل 
منصـــور للتكريم مع قصة نجـــاح متميزة 
إلحدى الشابات البحرينيات جاءت ضمن 
قائمـــة 100 امـــرأة ملهمة فـــي مبادرة “بي 
بي سي”، حيث تعدت الصعاب والمشاكل 

وحققت إنجازات عديدة.

تأسيس قاعدة من الشباب

 وفي حديثه مع اإلعاميين والصحافيين 
عقـــب انتهـــاء الجلســـة االفتتاحيـــة، قال 
وزيـــر النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة  إن  خليفـــة 
وتنميـــة الموارد البشـــرية تعقـــد مؤتمرها 
العالمـــي الثانـــي بالتركيـــز علـــى موضوع 
المـــوارد  تنميـــة  علـــى  عـــاوة  التدريـــب 
البشـــرية والتدريـــب المهنـــي، وفـــي هـــذا 
الصـــدد يأتـــي الحديث عن ســـعي “بابكو” 
إلنشـــاء أكاديميـــة النفـــط والغاز وإشـــراك 
لاســـتفادة  الصناعيـــة  الشـــركات  بقيـــة 
الصناعـــي  القطـــاع  فـــي  الطفـــرة  مـــن 
ضمـــن مجموعة من المشـــاريع كمشـــاريع 
بناغـــار وألبـــا وبابكـــو وهو األكبر وأســـري 
والبتروكيماويـــات، فنركـــز علـــى التعليـــم 
الشـــباب  مـــن  قاعـــدة  لتأســـيس  المهنـــي 
للدخـــول فـــي هـــذا المجـــال، خصوًصا مع 
االستثمار الضخم في مجال النفط والغاز 
والمجـــال الصناعي، والتدريـــب والتعليم 
هنـــا يشـــمل جميـــع القطاعات، أمـــا قطاع 
النفـــط فالتركيز أكبر على القطاع المهني، 
وقـــد اســـتمعنا فـــي الجلســـة األولـــى إلى 
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسامي 
يتحدث عـــن التدريب التقني في المجال 
المصرفي، وكذلك هنك المجال القانوني، 
ونرّكز في القطاع الصناعي على تأسيس 
الكيميائييـــن  المهندســـين  مـــن  قاعـــدة 
وكذلـــك  والكهربائييـــن  والميكانيكييـــن 

علوم الجيولوجيا وهندسة البترول.
بالتعـــاون  يتعلـــق  ســـؤال  علـــى  ا  وردًّ  
النفـــط والعمـــل  بيـــن وزارتـــي  المشـــترك 
علـــى  للتركيـــز  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
مخرجات التدريب المهني، قال إن وزارة 
العمـــل تعمل مع مختلف القطاعات ومنها 
الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.

“خارطة طريق” 
لالستفادة من حزمة 

المشاريع التنموية 
وإعداد الشباب 
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تكريم الرئيس التنفيذي لـ “لبالد” أحمد البحر أكثر من 200 مشارك حضر اليوم األول للمؤتمر

استثمــاراتـه تصــل إلــى 10 مليارات دوالر

وزير النفط يدعو لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاعين النفطي والصناعي

سعيد محمد من المنطقة الدبلوماسية

لقطة تذكارية جماعية للمكرمين والمشاركينوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة يلقي كلمته

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي حسن أمين جرار

رئيس الجمعية أحمد محمود عطية



تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
بالمحافظـــة  األمنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  بحضـــور 
بـــن  حمـــد  العميـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
حويـــل المـــري، وعدد من الضبـــاط ممثلي 

الجهات األمنية بوزارة الداخلية.
ســـمو  رّحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي   
ســـموه  مشـــيًدا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة لما 

تقـــوم به مختلف األجهـــزة األمنية بتعزيز 
دعائـــم األمـــن واالســـتقرار.  وتابع ســـموه 
النتائج اإليجابية التي أسفرت عن تفعيل 
المبـــادرة األمنيـــة الرائـــدة وهـــي “تركيـــب 
الكاميـــرات األمنيـــة” خالل عامـــي -2018
2019م. واطلع سمو المحافظ على عرض 
من مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، 
قدمـــه الرائـــد بســـام الصقـــر، حـــول تلـــك 
النتائـــج التي عّززت مـــن انخفاض واضح 
فـــي اإلحصائيـــات األمنية، موّجًها ســـموه 
إلمكانية تطوير المبادرة لضمان شموليتها 
في المناطق األخرى في المحافظة، مثّمًنا 

ســـموه ما حققته المبادرة االستثنائية في 
اإلسهام بتحقيق الدور األمني والمجتمعي 
والرقابـــي، في إطـــار مســـؤوليتها األمنية 
األمـــن  دعائـــم  لترســـيخ  واالجتماعيـــة 
لألهالـــي. وتابـــع ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي آل خليفـــة آليـــات تنفيـــذ الحمـــالت 
األمنيـــة خـــالل موســـم البـــر، حيـــث تقوم 
المحافظـــة الجنوبية بالتنســـيق والتعاون 
مع اإلدارة العامة للدفاع المدني، واإلدارة 
العامة للمرور بجهود لزيادة وعي مرتادي 
البـــر وتحقيًقا لمتطلبات األمن والســـالمة 

طوال الموسم.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي يترأس اجتماع اللجنة األمنية بـ“الجنوبية”
ــر ــب ــم ال ــوسـ ــال مـ ــ ــمـــات خـ ــحـ ــذ الـ ــي ــف ــن ــرات” وت ــ ــي ــ ــام ــ ــك ــ ــادرة “ال ــ ــب ــ تـــطـــويـــر م
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المنامة - بنا

التقـــى وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفـــة، عدًدا من رؤســـاء 

وممثلي الجمعيات السياسية.
وأكـــد وزير العـــدل الحـــرص على التواصل المســـتمر 
مـــع الجمعيات السياســـية، واالطالع علـــى رؤاها في 
مجال شـــؤون الجمعيـــات السياســـية، والعمل الدائم 
على صون حرية العمل السياســـي واستمرار تقدمه. 
وقـــال إن الجمعيات السياســـية شـــريك فـــي التطور 
الديمقراطـــي الـــذي أرســـى قواعـــده ميثـــاق العمـــل 

الوطني.
 وأكـــد االجتمـــاع علـــى االهتمـــام المشـــترك بتعزيـــز 
دور الجمعيـــات السياســـية فـــي رفد مســـيرة التطور 
السياســـي والبنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن مكتســـبات 

وطنية.

وزير العدل يلتقي رؤساء 
الجمعيات السياسية

المنامة - وزارة الخارجية

قامـــت وزارة الخارجيـــة بالتوقيـــع علـــى اتفاقية دعم 
تدريـــب بحرينيين للعمل في منظمات األمم المتحدة 
مـــع صندوق العمل )تمكيـــن(، أمس، وذلك بحضور كل 
مـــن وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة،، والرئيـــس التنفيـــذي 

لصندوق العمل )تمكين( إبراهيم جناحي.
 ومـــن المزمـــع أن تصـــب هـــذه االتفاقيـــة فـــي جهـــود 
وزارة الخارجيـــة برفـــع نســـبة تمثيل مملكـــة البحرين 
فـــي المنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة وتعزيـــز تواجـــد 
مملكة البحرين في منظمات األمم المتحدة من خالل 
Junior Pro- )برنامـــج الموظفيـــن الفنيين المبتدئيـــن 
fessional Program( الذي تدعمه االتفاقية الموقعة.  
وبهذه المناسبة، أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليـــة عـــن اعتـــزازه بالتوقيـــع على هـــذه االتفاقية، 
مثّمًنا دعم صندوق العمل )تمكين( لبرنامج الموظفين 
الفنييـــن المبتدئيـــن، موضًحا أن هـــذا البرنامج يهدف 
إلـــى تزويـــد المهنيين الشـــباب بفرصة اكتســـاب خبرة 
عمليـــة في مجاالت عديـــدة تتضمن التعـــاون الدولي 
المتعـــدد األطراف، باإلضافة إلـــى تطوير وتعزيز بناء 
القـــدرات لـــدى األمـــم المتحدة والـــوكاالت المشـــاركة 

األخرى. 
 كمـــا أكد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى رفـــع نســـبة تمثيـــل الكفـــاءات 
الوطنية بمختلـــف المنظمات اإلقليمية والدولية ومن 
خـــالل العمـــل في مكاتـــب األمـــم المتحـــدة ووكاالتها 

المختلفة.
 مـــن جانبه، نّوه الرئيس التنفيـــذي لـ “تمكين” إبراهيم 
محمد جناحي بأهمية هذه االتفاقية في دعم الشباب 
العالقـــات  مجـــال  فـــي  مهاراتـــه  وتعزيـــز  البحرينـــي 
اإلقليميـــة والدوليـــة، ال ســـيما فيمـــا يخـــدم أهـــداف 
وبرامـــج التنميـــة المختلفـــة ضمـــن إطـــار االتفاقيـــات 

وأطر العمل الدولية.
  وأضاف أنه بحسب بنود االتفاقية سيشمل التدريب 
للكـــوادر  والعملـــي  المهنـــي  الجانـــب  علـــى  التركيـــز 
البحرينيـــة مـــن خالل التدريب العلمـــي في المنظمات 
الدولية، وتعزيز تنافســـيتها في ســـوق العمل الدولي، 
وذلـــك ضمـــن منهـــج تدريبـــي متكامل يســـمح بتوفير 
الفرص الوظيفيـــة للكفاءات البحرينية للعمل بشـــكل 

دائم ضمن تلك المنظمات، والمســـاهمة في اإلشـــراف 
على البرامج ذات الطابع التنموي بما في ذلك مجاالت 
االقتصاد، والتنمية المســـتدامة، والتنمية االجتماعية 

وغيرها من القطاعات الحيوية.

رفع تمثيل الكفاءات الوطنية بالعمل في مكاتب األمم المتحدة
“الخارجية” و“تمكين”: تدريب الكوادر البحرينية للعمل ضمن المنظمات الدولية
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خلف يفتتح أول طريق تعليمي في البحرين انطالًقا من الرفاع
المعـــارف وتنميـــة  والترفيـــه  للعـــب  لألطفـــال  آمنـــة  بيئـــة  يوفـــر 

افتتـــح وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديات 
خلـــف،  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مشروع الطريق التعليمي األول من نوعه 
في البحريـــن انطالًقا من منطقـــة الرفاع، 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس أمناء مؤسســـة 
“بحرين ترست” فاطمة البلوشي، واألمين 
العـــام للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 
الزراعي الشيخة مــــرام بنـــــت عيســــى آل 
خليفـــة، ووكيل شـــؤون البلديات الشـــيخ 
والوكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد 
المســـاعد للطـــرق هـــدى فخـــرو، ورئيـــس 
المجلـــس البلـــدي بالمنطقـــة الجنوبية بدر 
المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  ومديـــر  التميمـــي، 
الجنوبيـــة عاصـــم عبدهللا. وخـــالل جولة 
قدمـــت  التعليمـــي،  الطريـــق  أركان  فـــي 
البلوشي شـــرًحا مفّصالً لخلف عن أهداف 
المشروع الذي بدأ من فكرة تحويل الممر 

الضيـــق الـــذي بالكاد تمـــر فيه الســـيارات، 
ويقصـــده األطفال للعـــب واللهو، ويجلس 
علـــى أعتابـــه كبـــار الســـن لتبـــادل أطراف 
الحديـــث في الفترة المســـائية، إلى طريق 
.   وأثنـــى خلـــف  تعليمـــي بأســـلوب مســـلٍّ
علـــى الجهـــد المبـــذول من المؤسســـة في 
إخراج هذا المشـــروع إلى النور، من خالل 
القطاعـــات  مختلـــف  بجهـــود  االســـتعانة 
الرســـمية واألهليـــة والطاقـــات الشـــبابية، 
لتحقيق هذه الرؤية في جعل أحد ممرات 
ملتقـــى  الرفـــاع،  فـــي  الســـكنية  األحيـــاء 
يقصـــده الصغـــار والكبار على حد ســـواء، 
فـــي جـــو اجتماعي أســـري تســـوده األلفة 
والمحبـــة.  مـــن جانبهـــا، أكـــدت البلوشـــي 
أن “بحريـــن ترســـت” تســـعى مـــن خـــالل 
هذا المشـــروع إلى نشـــر متعـــة التعلم بين 
األطفـــال والشـــباب، ســـواء فـــي الطرقات 

“تفتقـــر  وأضافـــت  العامـــة.  الحدائـــق  أو 
الكثيـــر مـــن األحياء لحدائق عامة بســـبب 
نقـــص األراضـــي المخصصة لذلـــك، ونظًرا 
ألهميـــة توفير أماكن آمنـــة للعب األطفال 
مشـــروع  فكـــرة  وضعـــت  ولتجمعاتهـــم، 

الطريق التعليمـــي. وذلك من خالل إعادة 
تأهيـــل الطرقات الضيقـــة التي ال تمر منها 
الســـيارات، وجعلهـــا مكاًنـــا جميـــالً لتجمع 
وكذلـــك  ولممارســـة هواياتهـــم،  األطفـــال 

ستكون مكاًنا ممتًعا اللتقاء كبار السن”.

خلف مفتتًحا أول طريق تعليمي بحضور البلوشي 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

سيدة تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي والمحكمة تلزمها بتعويض 1000 دينار
حرمـــت طليقهـــا مـــن رؤيـــة ابنتـــه التـــي رزق بهـــا بعـــد ســـنين طويلـــة

إن  الصبـــاغ  ابتســـام  المحاميـــة  قالـــت 
المحكمـــة الصغرى المدنية األولى أمرت 
بتغريم ســـيدة مبلغ 1000 دينار تعويًضا 
ـــا لصالـــح طليقهـــا ووالـــد ابنتهـــا، إذ  أدبيًّ
امتنعت عن تنفيـــذ حكم قضائي يلزمها 
بالســـماح لموكلها -المدعي- برؤية ابنته 

لمدة 3 ساعات كل أسبوع.
 وذكـــرت المحكمـــة فـــي أســـباب حكمها 
أنـــه ثبـــت لهـــا تحقـــق الخطـــأ التقصيري 
مـــن قبـــل المدعـــى عليهـــا وتحقـــق ركن 
الضرر للمدعي؛ نتيجة حرمانه من رؤية 
ابنته كونه أًبـــا ويتوق لرؤيتها بما تمليه 
عليه فطرة اإلنســـان وما ألقى به الخالق 
مـــن محبـــة لألبناء فـــي قلـــوب والديهم، 
وأكدت أن الحكم الشرعي واجب النفاذ 
دون ترّيـــث لما قد يســـتجد بشـــأن حكم 

الزيـــارة مســـتقبالً، وأن ســـلوكها يخالف 
هذا الحكم.

 وأفـــادت الصبـــاغ وكليـــة األب المدعـــي 
أن المحكمة الشـــرعية كانت قد أصدرت 
حكًمـــا بتمكين األب من رؤية ابنته لمدة 
3 ســـاعات فـــي يـــوم معيـــن بداخل أحد 
المراكز االجتماعية، ورغم صدور الحكم 
إال أن طليقتـــه امتنعـــت عـــن تنفيـــذ هذا 
الحكـــم، وهو ما ألحق به أضراًرا معنوية 
بســـبب عـــدم رؤيـــة ابنته رغـــم حصوله 
علـــى الحكـــم فضـــالً عـــن كونهـــا البنـــت 
الوحيدة التي رزق بها بعد طول انتظار، 
أنـــه وأثنـــاء نظـــر الدعـــوى تقدمـــت  إال 
المدعى عليها بدعوى أخرى تطلب فيها 
تحديـــد أوقـــات الزيارة بما يتناســـب مع 
حالـــة الطفلـــة كونهـــا تعاني من مشـــاكل 

صحية.
 ونظـــًرا إلـــى أن المحكمـــة ولمـــا لهـــا من 

سلطة في استخالص الخطأ، فقد أكدت 
أن المدعـــى عليهـــا توافـــر بحقهـــا الخطأ 
التقصيري، كـــون أنه صدر حكم قضائي 
ا،  بتمكيـــن األب من رؤية ابنته أســـبوعيًّ
بينمـــا المدعى عليها لم تســـتجب لتنفيذ 
الشـــرطة  بمحاضـــر  ثبـــت  كمـــا  الحكـــم، 

رفضها تنفيذ الحكم ألسباب لديها.
وبينـــت أن مـــا تضمنـــه حكـــم المحكمـــة 
الشـــرعية هـــو قضاء واجـــب النفاذ دون 
ترّيث لما قد يستجد بشأن حكم الزيارة 
مســـتقبالً، ومـــن ثـــم فإنهـــا خالفـــت فـــي 
ســـلوكها مـــا انتهى إليه قضـــاء المحكمة 

الشرعية.
 وأفـــادت أنـــه ثبـــت فـــي حـــق الســـيدة 
الخطـــأ التقصيـــري وتحقق ركـــن الضرر 
األدبـــي، وهو مـــا آلم بالمدعـــي من حزن 
وأســـى نتيجة حرمـــان المدعى عليها له 
مـــن رؤيـــة ابنته خالًفـــا للحـــق المكفول 
لـــه من قبل المشـــرع، إذ إنـــه ال مراء من 
أن المدعـــي حال كونه أًبـــا للطفلة يتوق 
لرؤيتهـــا ولقائهـــا وهـــذا ما تمليـــه فطرة 
اإلنســـان وما ألقى به الخالـــق من محبة 
لألبنـــاء ومتـــى أحيـــل بينهمـــا فذلـــك ال 

يقوم بمال.

ابتسام الصباغ

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يطلع على “سيلفر سبيتفاير”
ـــة ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــال الح ـــة خ ـــرة البريطاني ـــى دور الطائ ـــرف عل تع

أكــد ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة علــى تميــز العالقات 
التاريخيــة  المجــاالت، وعمــق الصداقــة  فــي مختلــف  البريطانيــة  البحرينيــة 
والشراكة االستراتيجية بين البلدين، مثنًيا سموه على كل ما يسهم في تنميتها 

تلبيًة للتطلعات المشتركة، وتعزيًزا لمسارات التعاون نحو آفاق جديدة.

وكان ســـموه قـــد اطلـــع علـــى طائـــرة 
“سيلفر سبيتفاير” الحربية البريطانية 
أمـــس،  البحريـــن صبـــاح  زارت  التـــي 
يرافقه ســـمو الشيخ محمد بن سلمان 
بن حمد آل خليفة، إذ تحتفي المملكة 
المتحدة بذكرى القائمين على صناعة 
وتصميـــم هـــذه الطائرة التي شـــاركت 
فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة خـــالل 

األربعينات.
وقـــد بـــدأت “ســـيلفر ســـبيتفاير” رحلة 

المعالـــم  عبـــر  فيهـــا  تحلـــق  عالميـــة 
الســـياحية لحوالـــي 30 دولـــة، وتأتي 
مملكـــة البحريـــن ضمـــن هـــذه الرحلـــة 
التـــي انطلقـــت مـــن المملكـــة المتحدة 

في أغسطس الماضي.
 ورحب ســـمو الشـــيخ عيســـى بقائدي 
الطائرة، متمّنًيا لرحلتهم المتميزة كل 
التوفيـــق، وشـــكر جهودهما الســـاعية 
للتعريف بعراقة هذه الطائرة ومكانتها 

ضمن تاريخ الصناعات الحربية.

بـــن  الشـــيخ عيســـى   واســـتمع ســـمو 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وســـمو 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة إلى شـــرح مفّصل حول تاريخ 
صناعة الطائرة، وتصميمها الهندســـي 

الكالســـيكي الذي يدلـــل بوضوح على 
الفترة الزمنية لصناعتها بما تضمه من 
مواصفـــات، كما تعّرف ســـموهما على 
دورهـــا القتالـــي فـــي الحـــرب العالمية 

الثانية.

المنامة - بنا

حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى أربعــة متهميــن بوضــع قنبلــة وهميــة فــي منطقــة عالــي لترويــع اآلمنيــن وتعطيل 
مصالحهم؛ وذلك لمدة ســنة واحدة إلى ثالثة منهم، فيما ســجنت المتهم الرابع بالقضية لمدة 3 ســنوات عما ســند إليه، وكما 

أمرت بمصادرة المضبوطات.

 وتتمّثل التفاصيل حســـبما وردت 
المتهـــم  فـــي أن  المحكمـــة  بحكـــم 
الثالـــث علـــى تواصـــل مـــع المتهـــم 
وهـــارب  ـــا  أمنيًّ المطلـــوب  الرابـــع 
خـــارج البـــالد ومقيـــم فـــي إيـــران، 
إذ اتفـــق األخيـــر مـــع الثالـــث علـــى 
لشـــكل  محـــاك  هيـــكل  صناعـــة 
المتفجـــرات ووضعـــه فـــي الطريق 
العـــام، كمـــا قـــّدم له المســـاعدة من 
المعـــدات،  لشـــراء  تمويلـــه  خـــالل 
إذ وضـــع لـــه حوالـــي 20 ديناًرا في 
مكان معين وتواصـــل معه وطلب 
منه اســـتالم المبلغ من اجل شـــراء 
األدوات الالزمـــة لصناعـــة القنبلـــة 

الوهمية.
 وعلـــى إثـــر ذلـــك، تواصـــل الثالث 
مـــع المتهمين األول والثاني واتفق 
معهم على صناعة القنبلة الوهمية 
العـــام،  الطريـــق  فـــي  ووضعهـــا 
واجتمعوا وآخرين مجهولين وآخر 
حـــدث فـــي ســـاحة رمليـــة بعدمـــا 
اشـــترى الثالـــث المعـــدات الالزمـــة 
لصناعتهـــا، ثم توجـــه المتهم األول 
وآخر ووضعاها في عرض الشارع 
العـــام بالقـــرب مـــن أحـــد المطاعم 
اإلخـــالل  بغـــرض  عالـــي؛  بمنطقـــة 
وترويـــع  وإخافـــة  العـــام  باألمـــن 
اآلمنيـــن وأفراد الشـــرطة وتعطيل 

الحركة المرورية.
 وبعـــد وصـــول المختصيـــن قوات 
التدخل الســـريع إثر البـــالغ الوارد 
بشـــأن الواقعـــة تعاملـــوا مـــع ذلـــك 
الجســـم، والـــذي ثبـــت حينهـــا أنـــه 

قنبلة وهمية.
وبعد رفع العينـــات المضبوطة من 
قبل طاقـــم مســـرح الجريمة، ثبت 
مـــن خالل قاعدة البيانات الخاصة 
بالحمض النووي أن إحدى العينات 
تتطابـــق مـــع المتهـــم الثانـــي وأنـــه 
مصـــدر الخاليا البشـــرية المرفوعة 
مـــن على الالصق الـــذي كان بجوار 

رصيف الشارع.

ا  عاقبـــت المحكمـــة الكبرى الجنائية األولـــى وافًدا ثالثينيًّ
أديـــن باالعتـــداء بالضـــرب علـــى صديقـــه مـــا تســـّبب لـــه 
بإصابـــات بليغة في الرأس وتوفي على إثرها أثناء تلقيه 
للعـــالج فـــي المستشـــفى؛ وذلك بســـجنه لمدة 5 ســـنوات، 
ـــا عـــن البـــالد عقـــب تنفيـــذ العقوبة  وأمـــرت بإبعـــاده نهائيًّ

المقضي بها.
 وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحّصل فيما ذكره الشـــاهد 
ا من الشـــاهد  األول مـــن أنـــه كان قـــد تلقـــى اتصـــاالً هاتفيًّ
الثاني، والذي أبلغه خالله بوجود المجني عليه في ساحة 
بمنطقة عسكر في حالة حرجة نتيجة تعدي المتهم عليه 
بالضـــرب، فتوّجه إلـــى الموقـــع المحدد وبرفقته الشـــاهد 
الثالث، إذ شـــاهدا المجني عليه ملقى على األرض وحوله 

مجموعة من األشخاص ومن بينهم الشاهد الثاني.
وأضـــاف أنهـــم قاموا بمســـاعدة المجنـــي عليـــه وأدخلوه 
إلى ســـيارة الشاهد الثاني، وتوجهوا به إلى سكن للعمال، 
وأخبـــره الشـــاهد الثانـــي أن المتهم وآخرين تعـــدوا عليه 
بالضـــرب، إال أنه ونظًرا لســـوء حالته نقلوه إلى المشـــفى، 

لكن سيارته تعطلت عليهم أثناء الطريق فاضطروا لطلب 
اإلســـعاف والذي حضر ونقل المجني عليه إلى مستشفى 
الســـلمانية، إذ لقـــي المجنـــي عليـــه حتفـــه هنـــاك؛ نتيجـــة 
اإلصابـــات التـــي أحدثها بـــه المتهـــم والموصوفـــة بتقرير 
الطبي الشرعي والتي أودت بحياته حسبما ورد بالتقرير.

 فأحالتـــه النيابة العامـــة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 
9 مايـــو 2019، اعتـــدى وآخـــرون مجهولون على ســـالمة 
جسم المجني عليه بأن قام بضربه على رأسه ولم يقصد 
مـــن ذلك قتله وأحـــدث به اإلصابـــات الموصوفـــة بتقرير 

الطبيب الشرعي والتي أفضت إلى موته.

سجن 4 مدانين بوضع قنبلة وهمية في عالي 5 سنوات لوافد تسبب بوفاة صديقه

“لي كوان يو”... البشر قبل الحجر واإلنسان قبل األرقام
Û  لم يكن قديًســا لكنه بطعم القداســة، سياســي لم تلوثه السياسة، “لم يكن تدينه

حائــاًل عــن علمانيتــه، ولــم تكــن علمانيته عبئــا على تدينــه، فالدين للــه والوطن 
للجميــع”. وقــف ذات يــوم وهو صغير متســمرا وهو يرى عبــث المحتل الياباني 
كيــف يــركل األمل فــي الجزيرة الصغيرة، وشــهد تراكم الجشــع البريطاني على 
ترابه؛ حتى كبر الصبي، وشهد كيف تخلت ماليزيا عن جزيرته )سنغافورا( كأنها 
تقتطــع ورمــا ســرطانيا ملفوظــا عن بالدها. بكــى الزعيم عندما وجد ســنغافورا 
فــي العــراء بــال مــوارد وال نفط وحتــى الماء يجب أن يشــتريه مــن االم ماليزيا 

التي تركت الجزيرة في العراء كيتيمة رميت بليل ماطر في ملجأ. 
Û  هــذه هــي دمــوع العظماء التي تســتحيل الى ذهــب، عندما تتعملــق اإلرادة وتتضح

كثافــة الرؤيــة أمــام غموض الضباب، وعندما يكون المورد األكبر قرار الزعيم ليكون 
زعيــم القــرار. اســتلم الزعيــم الســنغافوري العظيم لــي كوانيو ســنغافورة طبقا مليًئا 
بالذبــاب والقمامــة والفئــران والفقــر والبطالــة فــي غابــة تســتعرض فيهــا الجريمــة 
نرجسيتها، والبيوت العشوائية سخطها، والشوارع المقطعة األوصال بؤسها وجعها 
مــن الحــروب والفتــن، لكنــه آثر أن يزرع األمل، ويكون أكبر مــن التحدي فكان العين 
التي تصمد أمام المخرز ونبتة الحسكان أمام قسوة الجفاف. هزم العواصف بجسده 

النحيل، وكأنه يجسد بطولة رواية العجوز والبحر للروائي العظيم همنجواى.
Û  حمــل الجــرح علــى ظهــره، وســار باأللم مكابــرا، ينزع الشــوك ليــزرع الشــوق يقوده

ليتمذهــب  مذهبيــا  المختلفيــن  فــي  ســنغافورا  حــب  زرع  القمــر.  ليصنــع  التــوق 
المختلفــون توحــًدا مذهبيــا ذهابــا وذهبــا ومذهًبــا. فــي ظــل البطل لــي كل القواعد 
انقلبــت على نفســها حتى الحديث الشــريف “اكتم عن الناس ثالثــا: ذهَبك وِذهابك 
وَمذَهبــك” ليكــون الثالثــة زجاجــا شــفاًفا يــرى الثلج فيــه وجهه الثلجي فــي مرآته 

البيضاء كريستاال.
Û  ففي ســنغافورا توحد المقســم ليكون قســًما على قســم في منصة برلمان أو شــرفة

فقيــر مــن طوائــف وأديــان وأعراق من مســلمين ماالوييــن وصينيين وهنــود ليجرم 
الطائفية بقانون، ويســعى إلدماج الكل المختلف في الكل المتحد لتكون ســنغافورا 
بوتقة التوحد للفسيفســاء البشــري المختلف. دمج الشــعب في لوحة إنســانية على 
جــدار وطنــي فــي الجامعات والمــدارس والــوزارات تحت مبدأ تكافــؤ الفرص. قلب 
المعــادالت وراح يرفــع شــعاره “البقــاء ليــس لألقــوى؛ بــل البقــاء لألجدر للكفــاءة”، ال 
للنســب أو المــال أو الطائفــة أو العــرق. صهــر الجميــع تحت مظلة المشــروع القومي 

السنغافوري.
Û  كان شــعاره البشــر قبل الحجر واإلنســان قبل األرقام. تطور االقتصاد، وأصبح أكثر

تنوًعــا وأصبحت ســنغافورا مركــًزا مالًيا وتجارًيــا مهًما، وملتقى لطــرق المواصالت. 
كمــا أن للســياحة أهميــة كبيرة. المعجزة الســنغافورية تحققت عندمــا كان لي كوان 
يو ساحًرا بالتنمية، ويمتلك بلورة سحرية األفكار والتنوير والحداثة المستحمة مع 

األصالة على شواطئ التغيير.
Û  رجل عرف كيف يقي الشجرة المالية للوطن من سوس الفساد والعموالت والصفقات

الجشــعة التي يتفنن ضباع المال وحيتانها في اإلثراء الســريع ؛لهذا تعد ســنغافورة 
األقل فساًدا في العالم. يبلغ دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 70,530$:

Û  ،إن أســاس ثــروة ســنغافورا هو قطاع الخدمــات المالية، وتصدير المــواد الكيميائية
والليبراليــة االقتصادّيــة التــي تشــّجع علــى النمــو واالبتــكار العلمــي، كمــا يعــّد ميناء 
ســنغافورة ثانــي أكثــر موانــئ العالــم ازدحامــًا. ويعــد دخــل الفرد الســنوي مــن أعلى 

المعدالت في آسيا. 
Û  .ويتمتــع الناس في ســنغافورة بمســتوى مرتفع من المعيشــة، والرعايــة االجتماعية

فهناك طبيب لكل 837 شــخًصا، وســرير في مستشــفى حكومي لكل 269 شخًصا.ان 
النسبة المئوية لنمو االقتصاد في عام 2007: 7.4 %

Û  وإذا كان معدل نمو اإلنتاج الصناعي: 6.8 % )2007( فكيف اآلن؟ العرف تضاريس
شــخصية هــذا النبــي االقتصــادي، عكفــت علــى قــراءة مذكراتــه )قصــة ســنغافورا( 
مذكــرات لــي كــوان يــو. دار العبيــكان. يقــول وهــو يســأل نفســه باكًيــا بعــد انفصــال 
ســتغافورا عــن ماليزيــا فــي بلــد بــال مــوارد، وعبــارة عــن مســتنقع فــي ص 24 “كيف 
كان بوســعنا أن نحيــا حًقــا؟ حتــى مياهنــا تأتــي مــن الدولــة الماليزيــة المجــاورة؟!!” 
وعن اندونســيا التي كانت تســتعدي ســنغافورا في صفحة 25 “كانوا يتســللون الى 

سنغافورة لتفجير القنابل والغازات العسكرية”. 
Û  هذا إضافة الى خوفه من تكدس البطالة التي سيخلفها خروج البريطانيين وإغالق

القواعد. لجأ القديس ويا للقدر، إلى العالم العربي ليساعدوه، ومنها مصر.
Û  يقــول فــي صفحــة 17وهــو يشــكو بلًدا بيــن يديه خالية مــن كل شــي “لقد طلبت

مــن مصــر إرســال خبيــر فــي بنــاء قوة دفــاع بحريــة”. اال ان هــذا الزعيــم العظيم 
أســس الدولة عبر قرارات حاســمة: الديمقراطية، والشــفافية، وتجريم الطائفية، 
وقانون احترام األديان، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة الفساد، وتنوع االقتصاد، 
ورفــع مســتوى النمــو، وبناء البنيــة التحتية لجــذب رؤوس األموال، واســتقاللية 
القضاء، وفصل السلطات، والتجارة الحرة مع محاربة البيروقراطية مع الحفاظ 
علــى هويــة ســنغافورية دون إذابتها في بوتقة الرأســمالية كلًيــا. إنه لي كوان يو، 
القديس الذي يستســقى به الغمام، والفارس القادم من التاريخ بعين نســر وقلب 
أسد وأصابع امرأة لجسد مطعم من روح المالئكة. فسالم عليك يوم ولدت ويوم 

مت ويوم تبعث حيا.
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ــدم جـــدواه ــع ــه ل ــت ــغ ــفــذتــه لــشــهــريــن وأل اإلمــــــارات ن
“الشورى” يرفض اشتراط “حسن السيرة” للعامل

صّوت مجلس الشـــورى برفض غالبية األعضاء 
لمشـــروع قانـــون بإضافة بند جديـــد للفقرة )ب( 
مـــن المـــادة )24( مـــن القانـــون رقـــم )19( لســـنة 
والـــذي  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم  بشـــأن  2006م 
يقضي باشـــتراط تقديم شـــهادة “حسن السيرة 
والســـلوك” للعامـــل األجنبي وبـــأن تكون صادرة 
عـــن الســـلطات المختصـــة فـــي بلـــده، ومصدًقا 
عليهـــا من ســـفارة مملكة البحريـــن، حيث وافق 
25 عضـــًوا على توصية لجنة الخدمات برفضها 
الشتراط شـــهادة حسن الســـيرة والسلوك، فيما 

رفضها 3 شوريين فقط.
 وأوضحـــت الشـــورية جهـــاد الفاضـــل أن قـــرار 
الرفض تمّســـكت به اللجنة، وأن الغاية المرجوة 
حمايـــة  وهـــي  الواقـــع،  أرض  علـــى  متحققـــة 
أمـــن الوطـــن، وقالـــت إن دول اإلمـــارات قامت 

بتطبيقـــه لمـــدة شـــهرين فقـــط، ثـــم ألغتـــه لعدم 
جدوته وصعوبـــة تنفيذه، وعـــدد األجانب أكثر 
مـــن 800 ألف فرد في البحرين ومن الصعب أن 

يتم تطبيقه.

 وأشـــارت الشـــورية ســـبيكة الفضالـــة إلـــى أن 
القانون يثبـــت لدول العالم، بأن مملكة البحرين 
هـــي  دولة أمـــن وأمـــان وتتخذ جميـــع التدابير 

الالزمة لحماية مقيميها. 
 وأردفت: هناك سفارة تطلب مقابلة البحرينيين 
للحصول على تأشيرة وتأخذ جميع المستندات، 

وثم بعد ذلك أحياًنا ترفض الطلب”.
 وقالـــت: “جميعنـــا ندفـــع أمواالً لجلـــب عامالت 
منازل وال مانع لو تزيد 40 ديناًرا لشهادة حسن 

السيرة والسلوك”.
أن  إلـــى  ســـلمان:  جميلـــة  الشـــورية  وأشـــارت 
االســـتثمار بحاجـــة إلـــى بيئـــة آمنـــة، فليس من 
المعقـــول أن يأتينـــا مســـتثمر، فيمـــا يوجـــد في 
ســـجل دولتـــه قضايـــا ضـــده بســـرقات وتحرير 

شيكات، وغيرها.

 جهاد الفاضل

الشورية سبيكة الفضالة تستعين بنسخة 
من قانون األجانب ) الهجرة واألقامة( لسنة 1965

الداخلية: شهادة حسن سيرة وسلوك للمجرم بعد انتهاء سجنه
ــع” ــاب ــاألص ــدون ع ــع ــن ــد: جــرائــم األجـــانـــب فــي الــبــحــريــن “ي ــؤي ــم ال

أحمـــد  الداخليـــة  وزارة  ممثـــل  قـــال 
ارتكابـــه  بعـــد  المجـــرم  إن  الهرمـــي 
الجريمة وسجنه يتم استخراج شهادة 
حســـن ســـيرة وســـلوك له، وهنـــاك فرق 
بيـــن شـــهادة حســـن الســـيرة والســـلوك 

للعامل وللمقيم.
وبين وزير مجلســـي الشـــورى والنواب 
غانـــم البوعينيـــن أن صعوبـــة التطبيق 
هو لّب الموضوع، ولـــدى القانون هناك 
العميل األول والمستفيد غرفة صناعة 
للقطـــاع  ممثلـــة  البحريـــن،  وتجـــارة 
التجـــاري لمملكـــة البحريـــن، وبدورهم 
يشيرون إلى أن تطبيقها مضر، ويجب 
اإلبقـــاء علـــى النص الحالـــي وأن الرأي 

سليم.
وأردف أن هنـــاك صعوبـــة فـــي تطبيـــق 
النص في حـــال اعتماده، وتجربة دول 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة قوانينهـــا 
مرنـــة، وتـــم إيقاف تطبيقـــه، داعيا إلى 

أخـــذ المبررات باالعتبار؛ ألن الموضوع 
بحاجـــة إلـــى قـــرار ال يعيـــق العمـــل وال 

يضيف عبئا على رجال األعمال.
وأيد الشوري خميس الرميحي توصية 
اللجنة برفض المشـــروع، بأنه ليس من 
المنطـــق أن يعتبـــر كل عامـــل أجنبـــي 

يصل مجرما، وأن إقرار المشـــروع فيه 
تجنٍّ علـــى العمالة في مملكة البحرين، 
بـــأن يأتـــي بشـــهادة، ولكنـــه  وال يمنـــع 
قد يكـــون لظـــروف معينة قـــام بالعمل 

اإلجرامي.
المؤيـــد علـــى  منـــى  الشـــورية  وأثنـــت 

توصيـــة اللجنـــة لصعوبـــة تطبيـــق هذا 
النـــوع مـــن القوانيـــن، وســـيكون هنـــاك 
مشـــكلة في حال وجود شـــركة تحتاج 
إلـــى 3 آالف موظف سيســـتغرق بدل 3 

أشهر سنتين لجلبهم.
وقالت “لماذا ال نســـأل أنفسنا عن نسبة 
األجانـــب الذيـــن يرتكبـــون جرائـــم في 
البحرين؟ فهم ينعدون على األصابع؟”.

وبين الشورى جمال فخرو أنه ال يوجد 
ظاهرة جريمة منظمة من قبل العمالة، 
فـــكل العمالـــة مســـالمون ويأتـــون مـــن 

بلدانهم ليمثلونها.
اإلجـــراءات  نقلـــل  أن  “يجـــب  وقـــال 
المعقـــدة، نحـــن نســـتثمر أمـــواال كثيرة 
لتقويـــة األجهـــزة األمنية فـــي البحرين 
وهي تـــؤدي واجبهـــا على أكمـــل وجه، 
وفي حال كان هناك شخص نيته سيئة 
لن تمنعه الشـــهادة مـــن أن يمارس هذا 

الخطر”.

5 معتذرين
الخامسة  الــجــلــســة  عــن  اعــتــذر 
للفصل  الثاني  االنعقاد  دور  من 
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- رضا فرج

- جواد الخياط
- فيصل النعيمي

تغطية: مروة خميس 

تصوير: رسول الحجيري

االثنين 18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع األول 1441 - العدد 4052

العبسي: “حسن السيرة” يجب أال تترجم في “غوغل”
الجيـــران: “الجـــوازات” تقـــوم بالتدقيـــق علـــى العامـــل قبـــل دخولـــه البحريـــن

قـــال الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة تنظيم 
سوق العمل أسامة العبسي “يجب أن 
تكون شهادة حســـن السيرة والسلوك 
مترجمـــة إلـــى اللغـــة العربية وليســـت 
بـــأي لغـــة أجنبيـــة أخـــرى، وال يمكـــن 
اعتمـــاد الترجمـــة فـــي )غوغـــل( وهذا 
متعلـــق باألمن، لـــذا يجـــب أن تترجم 

عن طريق مكتب خاص بالترجمة”.
وأوضح أن الشهادات ال تصدر في كل 
الـــدول؛ ألنها تكون متعلقة بالحريات، 
وحيـــن ينتهـــي تصريـــح العمـــل يجب 

إصدار تصريح عمل جديد. 
وبين أنه ســـيكون هنـــاك تدقيق أمني 

جديـــد، وهـــذا القانـــون ســـيطبق على 
العقد الجديد وعلى العقد المجدد.

مـــن جهـــة أخـــرى، أشـــار ممثـــل وزارة 
الداخلية فواز الجيران إلى أن شؤون 
الجنسيات والجوازات واإلقامة تقوم 
بالتدقيق على كل عامل أجنبي يدخل 
مملكـــة البحرين، عن طريق اإلنتربول 
أو الجهـــات األمنية فـــي دول مجلس 

التعاون أو أية دول أخرى.
ولفـــت إلى الجهـــات األمنية تقم أيضا 
المطـــار علـــى  فـــي منافـــذ  بالتدقيـــق 
أوراق العامـــل األجنبـــي قبـــل دخولـــه 

أسامة العبسيالبحرين.

أّجل مجلس الشـــورى التصويت 
بشـــأن  بقانـــون  االقتـــراح  علـــى 
إلـــى  )ز(  جديـــد  بنـــد  إضافـــة 
المـــادة )6( من المرســـوم بقانون 
بشـــأن   2002 لســـنة   )39( رقـــم 
ويهـــدف  العامـــة،  الميزانيـــة 
الميزانيــــة  قانــــون  لتعديـــل 
اإلجــــراءات  لتقنيــــن  العامــــة 
المتبعــــة علــــى مســــتوى الدولة، 
الجهـــات  اعتمـــاد  يضمـــن  بمـــا 
الحكومية والرسمية، الموازنات 
المســـتجيبة إلدمـــاج احتياجات 
وتنفيـــذ  إعـــداد  عنـــد  المـــرأة 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، وبمـــا 

يحقق التوازن بين الجنسين.

وأشـــارت اللجنة المعنية إلى أن 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
أصـــدرت التعاميـــم والتعليمـــات 
الالزمـــة لتفعيـــل وتطبيـــق مبدأ 
تكافؤ الفـــرص، وإعـــداد وتنفيذ 
الموازنة المستجيبة الحتياجات 
المرأة، ودعت لتضمين ومراعاة 
الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، 
مؤكدة أن من األهمية أن يصبح 
ذلـــك بموجـــب نص فـــي القانون 
مجـــال  فـــي  البحريـــن  ليضيـــف 
التشـــريعية  بالتدابيـــر  تقدمهـــا 
مـــن  يعـــّزز  وبمـــا  المـــرأة  تجـــاه 
مكانتها على المســـتوى الوطني 

والدولي.

إدماج “احتياجات المرأة” ضمن الميزانية

أّيـــد أعضـــاء مجلس الشـــورى توصية لجنة الشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة برفض مشـــروع قانون نيابي بشـــأن الميزانية 
العامـــة، والـــذي يهـــدف إلـــى أن تفـــرض الرســـوم فـــي حدود 
القانـــون، ويكون تحديد فئاتها ونســـب زيادتها أو تخفيضها 
بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم 
ينص القانون على خالف ذلك. وفي جميع األحوال ال يجوز 
فرض أي زيادة على الرســـوم الســـارية إلـــى أن يصدر قانون 

بتحديد حدودها القصوى. 
 وذكـــرت اللجنـــة فـــي أســـباب عـــدم موافقتها على مشـــروع 
القانـــون، أن التعديـــل المقتـــرح غيـــر متوافـــق مـــع التشـــريع 
الصحيح لمعالجة مســـألة زيادة الرســـوم.  حيث إنَّ التشريع 
المنطقـــي هـــو القانون الخاص بكل ترخيـــص أو خدمة عامة 
تقدمهـــا الـــوزارة المعنيـــة مـــن وزارات الدولة، وليـــس قانون 
الميزانية العامة للدولة، وإن نظر أي معالجة لزيادة الرســـوم 

يتطلـــب معالجـــة منفصلـــة لكل رســـم على حدة فـــي القانون 
الـــذي ينظمه، وليس فـــي القانون الذي يتعلـــق بوعاء المالية 

العامة، أي قانون الميزانية العامة.

رفض مشروع “نيابي” يمنع زيادة الرسوم السارية
رفـــض مجلس الشـــورى مشـــروع قانون بتعديـــل المادة )24( 
من المرســـوم بقانون رقم )39( لســـنة 2002 بشـــأن الميزانية 
العامـــة، الـــذي يقضـــي بإلـــزام وزيـــر الماليـــة بعرض مشـــروع 
قانـــون اعتماد الميزانية العامة علـــى مجلس الوزراء إلقراره 
قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه 
لمجلســـي الشـــورى والنـــواب قبـــل انتهـــاء الســـنة المذكـــورة 

بشهرين على األقل.
 وبّينـــت لجنـــة الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة فـــي أســـباب 
عـــدم موافقتها على مشـــروع القانون المذكور أنه لم يتضمن 
أي حكـــم جديـــد، حيـــث إن الفقـــرة )ب( من المـــادة )109( من 
الدســـتور حـــّددت ميعـــاد تقديـــم مشـــروع قانـــون الميزانيـــة 
العامـــة للدولـــة من الحكومة إلى الســـلطة التشـــريعية، حيث 
تنـــص علـــى أنه “ب. تعد الحكومة مشـــروع قانـــون الميزانية 
الســـنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى 

مجلسي الشـــورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين 
على األقل...”، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون 

تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة.

رفض شوري لاللتزام بعرض الميزانية في أغسطس
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التكنولوجيـــا  وحـــدة  رئيـــس  شـــاركت 
البحريـــن  بمصـــرف  واالبتـــكار  الماليـــة 
متحدثـــا  شـــرف  آل  ياســـمين  المركـــزي 
فـــي مؤتمر الشـــمول المالي الرقمي الذي 
نظمـــه المعهد الدولـــي للتمويل في 6 و7 
نوفمبـــر بالقاهـــرة. وجمـــع المؤتمـــر أبـــرز 
قادة القطـــاع المالي العالمـــي واإلقليمي 
وصنـــاع القرار والخبـــراء ورواد األعمال 
لمناقشـــة الشـــمول المالي الرقمي، ودور 
الخدمـــات الماليـــة الســـتيعاب متطلبات 
االقتصاد الرقمي والحوســـبة الســـحابية 

والبلوك تشين.
جلســـتها  فـــي  شـــرف  آل  وتطرقـــت 
الحوارية تحـــت عنوان “التحول الرقمي 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  التعـــاون  عبـــر 

والخاص” إلى كون البحرين بيئة مالئمة 
للمســـتثمرين ورجـــال األعمـــال وأهميـــة 
التعاون مع القطـــاع الخاص لتهيئة بيئة 
مالئمـــة القتصـــاد أكثـــر كفـــاءة، إضافـــة 
قطـــاع  ألكبـــر  موطًنـــا  البحريـــن  لكـــون 

للخدمـــات الماليـــة بالخليـــج. وأضافـــت 
أن البيئـــة التجريبيـــة بالبحرين أصبحت 
الشـــركات  تشـــمل  إذ  لالبتـــكار،  حافـــًزا 
الناشـــئة والراغبـــة في إجـــراء اختبارات 

على منتجاتها وخدماتها.

أعلن مصرف البحرين المركزي اختيار 
المديـــر التنفيـــذي للرقابـــة المصرفية 
خالـــد حمد عضـــًوا في مجلـــس أمناء 
المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
أحد الكيانات التابعة لمجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية. 
مـــن جهتـــه، قـــال حمـــد “أشـــكر البنك 
اإلســـالمي للتنمية والدكتـــور بندر بن 
محمـــد حجـــار على ثقته فـــي تعييني 
المعهـــد  أمنـــاء  مجلـــس  فـــي  عضـــًوا 
اإلســـالمي للبحوث والتدريـــب، الذي 
يعمل جاهًدا من أجل تطوير األنشطة 
االقتصاديـــة والمالية والمصرفية في 
الدول اإلســـالمية، وتمكيـــن العاملين 
فـــي األنشـــطة التنمويـــة فـــي الـــدول 

الشـــريعة  ألحـــكام  وفًقـــا  األعضـــاء 
اإلسالمية”.

يذكـــر أن المعهـــد اإلســـالمي للبحوث 
والتدريـــب يختـــص بإجـــراء البحوث 
المبتكـــرة فـــي االقتصـــاد اإلســـالمي؛ 

التنميـــة  تحديـــات  علـــى  للتعـــرف 
الـــدول  تواجـــه  التـــي  االقتصاديـــة 
األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، 
وصياغـــة الحلـــول واالســـتراتيجيات 
اإلســـالمية،  الشـــريعة  لمبـــادئ  وفًقـــا 
تدريـــب  فـــي  المعهـــد  لـــدور  إضافـــة 

وتنمية رأس المال البشري.    
حمـــد،  المركـــزي،  المصـــرف  وهنـــأ 
الختيـــاره  فـــي هـــذا المنصـــب الـــذي 
فـــي  ومســـاهمته  كفاءتـــه  يعكـــس 
تطويـــر العمـــل المصرفي اإلســـالمي، 
ومســـاهمته فـــي الجهود التـــي بذلت 
فـــي إرســـاء قواعـــد النظـــام الرقابـــي 
العقـــود  للصيرفـــة اإلســـالمية خـــالل 

الماضية.  

خالل مؤتمــر بالقاهرة فــي الفترة ما بيــن 6 و7 نوفمبر “المركزي”: اختياره يعكس مســاهمته بتطوير الصيرفة
“المركزي”: مناقشة الشمول المالي الرقمي حمد عضوا بـ “أمناء اإلسالمي للبحوث”

”Credit Culture Programme“ البحرين والكويت” يطلق“
ــان ــم ــت االئ ــر  ــاط ــخ م إدارة  ــز  ــعــزي ــت ل تــقــنــي  تــدريــبــي  بــرنــامــج 

Credit Culture Pro� التدريب��ي  برنامج��ه  والكوي��ت  البحري��ن  بن��ك  )أطل��ق 
gramme(، ال��ذي يع��د م��ن البرامج التقني��ة النوعية ذات المس��توى العالي التي 
يطلقها البنك والتي تركز على تعزيز إطار عمل إدارة مخاطر االئتمان في البنك.

وبـــدأ البرنامـــج المكثـــف، والذي يتم 
تقديمه باســـتخدام تقنيـــات التعليم 
عاليـــة المســـتوى بالتعـــاون مع مزود 
تدريب دولي متخصص، في أكتوبر 
2019، ومـــن المتوقـــع اختتامـــه في 
يونيو 2020. ويشـــارك في البرنامج 
70 موظًفا من الموظفين المنتسبين 
والخدمـــات  المخاطـــر  إدارة  إلـــى 
والخدمـــات  الدوليـــة  المصرفيـــة 
المقـــر  مـــن  للشـــركات  المصرفيـــة 
الرئيـــس للبنك فـــي البحرين وجميع 
فروعـــه الخارجيـــة ومكاتب التمثيل 
الرئيـــس  نائـــب  وقـــال  اإلقليميـــة. 

التنفيذي للخدمات المصرفية لقطاع 
الجملـــة عبدالرحمن علي ســـيف “إن 
الثقافـــة االئتمانية الفعالة هي عنصر 
االئتمـــان  مخاطـــر  إدارة  فـــي  مهـــم 
وتســـاعد في ترشيد جميع العمليات 
منظـــم  نهـــج  وتوفيـــر  المصرفيـــة، 
ومنضبـــط لقـــرارات البنـــك الخاصـــة 
واســـتطرد  المصرفـــي”.  باالئتمـــان 
قائـــاًل “يمثـــل هـــذا البرنامج مبـــادرًة 
اســـتراتيجية تـــم تصميمهـــا بعنايـــة 
لدعـــم البنك نحو االرتقاء بأنشـــطتنا 
فـــي مجـــال االئتمـــان، ويتماشـــى مع 
هدفنـــا المتمثـــل فـــي تأصيـــل ثقافة 

المجموعـــة  فـــي  فعالـــة  ائتمانيـــة 
بأكملها”.

للمـــوارد  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البشـــرية والشـــؤون اإلدارية حّســـان 
فريـــق  وتفانـــي  قـــوة  “إن  بورشـــيد 
بنـــك البحريـــن والكويت هـــي مفتاح 

فـــي  ونجاحـــه  البنـــك  اســـتمرارية 
المســـتقبل، وبالتالـــي فإننـــا نســـتثمر 
التدريـــب  مبـــادرات  فـــي  بكثافـــة 
معارفهـــم  تعـــزز  التـــي  والتطويـــر 
تطورهـــم  وتدعـــم  ومهاراتهـــم 

الوظيفي”.

المشاركون في البرنامج التدريبي

المنامة - البحرين والكويت

السنابس - الغرفة

تنظـــم غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
وبالتعـــاون مـــع “تمكيـــن” المؤتمـــر الثانـــي 
البيئـــي  “النظـــام  بعنـــوان  للتكنولوجيـــا 
للتجـــارة اإللكترونيـــة”، الـــذي ســـيقام غدا 

19 نوفمبـــر 2019 من الســـاعة 10 صباحا 
وحتـــى 2 ظهـــرا بالكابيتال كلـــوب بالمرفأ 
المالـــي. ودعـــت الغرفـــة أعضاءها وجميع 

المهتمين لحضور المؤتمر.

انطالق “مؤتمر التكنولوجيا” غدا

بانخفــاض 33 %... وارتفــاع الدخل إلــى 254 مليون دوالر

أرباح “جي إف إتش” في 9 أشهر

لـــدى  الصافـــي  الربـــح  قيمـــة  بلغـــت 
مجموعة جي إف إتش المالية، والذي 
يـــؤول إلى المســـاهمين خالل التســـعة 
أشـــهر األولـــى 2019 ما مقـــداره 73.6 
مليون دوالر، مقارنة بما مقداره 103.4 
مليـــون دوالر خـــالل نفـــس الفترة من 
العام الســـابق، بانخفاض بنســـبة 28.8 
%. ومع اســـتبعاد الدخل المحقق لمرة 
واحـــدة من االســـترداد وإعادة الهيكلة 
 ،2018 التســـعة أشـــهر األولـــى  خـــالل 
ارتفعـــت قيمة الربـــح الصافي المحقق 
خـــالل   %  61.4 بنســـبة  للمســـاهمين 
التســـعة أشـــهر األولـــى 2019. وبلغـــت 
قيمة الربح للســـهم لفترة التسعة أشهر 
األولى ما قيمته 2.19 سنًتا مقارنة بما 
مقداره 2.91 سنًتا خالل التسعة أشهر 

األولى 2018. 
صافيـــا  ربحـــا  المجموعـــة  وســـجلت 
موحدا بقيمة 70.2 مليون دوالر خالل 
التسعة أشهر األولى 2019، مقارنة بما 
خـــالل  دوالر  مليـــون   104.7 مقـــداره 
نفـــس الفترة 2018، بانخفاض بنســـبة 
33 %. ويعـــزى االنخفـــاض فـــي الربح 
الصافي إلى المســـاهمة المنخفضة من 
نشـــاط الصيرفة التجاريـــة للمجموعة 
جـــراء ارتفـــاع مخصصـــات انخفـــاض 
القيمة التي تم اعتمادها خالل التسعة 
أشـــهر األولى 2019. بلغت قيمة الربح 
المحقق من العمليات المســـتمرة خالل 
التســـعة أشـــهر األولى 2019 ما قيمته 
70.7 مليـــون دوالر، مقارنة بما مقداره 
100.0 مليون دوالر خالل نفس الفترة 
مـــن العـــام الســـابق، بانخفاض بنســـبة 

.29.3
كمـــا ســـجلت المجموعـــة ارتفاعـــا فـــي 
أشـــهر  التســـعة  فتـــرة  خـــالل  الدخـــل 
إلـــى  ليصـــل   ،%  23.7 بلغـــت  بنســـبة 
254.0 مليون دوالر، مقارنة بما قيمته 
التســـعة  خـــالل  دوالر  مليـــون   205.3
أشـــهر األولى 2018. وباستبعاد الدخل 
المحقـــق لمـــرة واحـــدة من االســـترداد 

وإعـــادة الهيكلـــة خالل التســـعة أشـــهر 
إيـــرادات  ارتفعـــت   ،2019 األولـــى 
المجموعة خالل التســـعة أشهر األولى 
2019 بنســـبة 72.2 % مقارنـــة بنفـــس 

الفترة من العام السابق.
يذكـــر أن النمو الجيـــد في الدخل الذي 
حققته المجموعة خالل التســـعة أشهر 
األولى 2019 يعزا أساســـا إلى استمرار 
الصيرفـــة  ألنشـــطة  اإليجابـــي  األداء 
للمجموعـــة،  الرئيســـة  االســـتثمارية 
إلـــى  إضافـــة  العقاريـــة،  واألنشـــطة 
الدخـــل القـــوي المحقـــق مـــن أنشـــطة 
الخاصـــة.  واالســـتثمارات  الخزينـــة 
وخالل الفترة المذكورة، ســـاهم نشاط 
الصيرفة االستثمارية بما نسبته 31.1 
المجموعـــة،  دخـــل  إجمالـــي  مـــن   %
وبشـــكل أساسي من أنشـــطة االكتتاب 
الخزينـــة  أنشـــطة  مـــن  والمســـاهمات 
التي واصلـــت نموها لتصـــل إلى 24.1 
% مـــن إجمالـــي دخـــل المجموعة. كما 
ســـجلت المجموعة تحســـنا في األداء 
فـــي األنشـــطة العقاريـــة، التي شـــكلت 
اإليـــرادات،  مـــن   %  7.9 نســـبته  مـــا 
بينمـــا ســـاهمت االســـتثمارات الخاصة 
والتجارية بما نســـبته 16.3 % و20.6 
% من اإليـــرادات علـــى التوالي خالل 

التسعة أشهر األولى من العام. 
وبلغـــت قيمة إجمالي المصروفات، بما 
فـــي ذلك مخصصـــات انخفاض القيمة 

خالل التســـعة أشـــهر األولى 2019، ما 
مقارنـــة  دوالر  مليـــون   183.3 قيمتـــه 
بما مقـــداره 105.3 مليون دوالر خالل 
العام الســـابق، بارتفاع بنسبة 74.1 %؛ 
ويعزا ذلك بشـــكل أساســـي إلى ارتفاع 
مخصصات انخفاض القيمة في نشاط 
الصيرفـــة التجارية بنســـبة 198.9 %، 
واالرتفـــاع فـــي تكاليـــف التمويـــل في 

إطار محفظة الخزينة.
مـــن جهة أخرى، ارتفعت قيمة إجمالي 
مليـــار   6.14 إلـــى  المجموعـــة  أصـــول 
دوالر، كمـــا في 30 ســـبتمبر 2019، من 
4.43 مليـــار دوالر خـــالل نفـــس الفترة 
من العام الســـابق، بارتفاع بنسبة 38.6 

.%

21.8 مليون دوالر ربح الربع الثالث

خـــالل الربع الثالث، بلغـــت قيمة الربح 
الـــذي يؤول إلى المســـاهمين ما قيمته 
 30.9 مقابـــل  دوالر،  مليـــون   24.4
مليون دوالر خالل الربع الثالث 2018، 
بانخفاض بنســـبة 21.0 %، بينما بلغت 
قيمـــة الربـــح للســـهم مـــا قيمتـــه 0.74 
ســـنت مقارنـــة بما مقداره 0.87 ســـنت 
خالل الربع الثالث 2018. وبلغت قيمة 
الربـــح الصافي الموحد للربع الثالث ما 
مقـــداره 21.8 مليون دوالر، مقارنة بما 
مقداره 31.1 مليون دوالر خالل نفس 
الفتـــرة 2018، بانخفاض بنســـبة 30.4 

%. بلغـــت قيمـــة الربـــح مـــن العمليات 
مـــا   2019 الثالـــث  للربـــع  المتواصلـــة 
قيمتـــه 21.8 مليـــون دوالر مقارنـــة بما 
مقـــداره 29.6 مليون دوالر خالل الربع 
الثالـــث 2018، بانخفاض بنســـبة 26.2 

 .%
وقال رئيس مجلـــس إدارة المجموعة 
اإلعـــالن  “يســـرنا  الصديقـــي  جاســـم 
القـــوي  النمـــو  مـــن  أخـــرى  فتـــرة  عـــن 
واألداء  الدخـــل  فـــي  والتحســـينات 
التشـــغيلي للمجموعة. ها نحن من ربع 
آلخر، نرى استراتيجية تنويع األعمال 
لتحقيـــق  المجموعـــة  تتبناهـــا  التـــي 
الدخـــل المطـــرد تؤتـــي ثمارهـــا. فقـــد 
شهدنا خالل الفترة التي نحن بصددها 
ارتفاعا في إيرادات المجموعة بنســـبة 
كبيـــرة بلغـــت 23.7 %، نتيجـــة للنمـــو 
القوي في نشاط الصيرفة االستثمارية 
واالستثمار العقاري وأنشطة الخزينة”. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
“نحـــن  الريـــس  هشـــام  للمجموعـــة 
ســـعداء بمواصلة النمو والدخل القوي 
المحقق من خطوط األعمال الرئيســـة 
للمجموعة خالل التســـعة أشهر األولى 
مـــن  الثالـــث  الربـــع  فخـــالل   .2019
العـــام، تمكنـــا بنجـــاح من طـــرح فرص 
اســـتثمارية فريدة قادرة على تحقيق 
معدالت دخـــل قوية، وعوائـــد مجزية 
بالنســـبة  والمســـتثمرين.  للمجموعـــة 
لنشاطنا في مجال الصيرفة التجارية، 
قمنـــا باتبـــاع أســـلوب تحفظـــي، تمثل 
فـــي اعتماد بعـــض المخصصـــات على 
المحفظـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع أوضـــاع 
الســـوق، ونتوقـــع أن ترتفع مســـاهمات 
هذا النشاط خالل العام 2020. بالنسبة 
للفتـــرة المقبلة، فســـنواصل البناء على 
الزخـــم المحقق خالل العام حتى اآلن، 
ونتطلـــع إلى ختـــام العـــام 2019 بأداء 

قوي ونتائج جيدة”.

المنامة - جي إف إتش

دبي - رويترز

تراجع الناتج المحلي 
للكويت 1.2 %

ق���ال���ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة أم����س إن 
 %  1.2 تراجع  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
مع  مقارنة  ال��ع��ام  م��ن  الثاني  ال��رب��ع  ف��ي 
الناتج اإلجمالي 9.7  السابق. وبلغ  الربع 
في  دوالر(  م��ل��ي��ار   31.95( دي��ن��ار  م��ل��ي��ار 
نهاية الربع الثاني. وأفاد بيان أن قطاع 
النفط ساهم بنسبة 53.7 % في الناتج 
ان��خ��ف��اًض��ا من  ال��ف��ت��رة،  لتلك  اإلج��م��ال��ي 

54.1 % قبل عام.
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دوالر مليون 

جاسم الصديقيهشام الريس

أثناء مشاركة آل شرف في المؤتمر خالد حمد

الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص )3-4(
أسوق هنا مثااًل آخر على النجاح في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، 
هـــذه المرة في بالدنا البحرين. فكلنا يذكر شـــركة االتصـــاالت )كيبل ويليس( 
كمـــا كنـــا نطلق عليهـــا محلًيـــا، وكيف كان مســـتوى الخدمـــة ومقـــدار التكلفة 
الستخدام وسائل االتصاالت في البحرين في الماضي ولغاية تحرير السوق 

قبل قرابة 15 عاما.
فقد تمتعت شركة بتلكو )الحكومية في حينه( بامتيازات حصرية في تقديم 
خدمات االتصاالت في الســـوق البحرينية، فكانت النتيجة تتمثل في خدمة 
ال ترقى إلى مستوى الطموح وأسعار باهظة نظير توفير تلك الخدمات، وكان 
لســـان حال مسؤولي الشركة ينطق بلســـان هارون الرشيد، فيقولون للعمالء 
“يا سحابة، أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني”. ولكن بعد تحرير 
ســـوق االتصاالت وبدء المنافســـة الحقيقية تغيرت المعادلة بالكامل، وقامت 
شركات تقديم خدمات االتصاالت باالستثمار في التقنية بشكل واسع، ونتج 

عن ذلك قطاع اتصاالت متقدم جًدا وخدمة راقية للمقيم والزائر.
ولكـــن على النقيض من ذلك، الممارســـات الســـلبية في عالقـــة القطاعين في 
الـــدول المتخلفـــة، ال ســـيما دول العالم الثالـــث المتناثرة فـــي مختلف أصقاع 
األرض، يلفها الفساد والممارسات غير الرشيدة فتكون نهايتها مأساوية على 

االقتصاد وعلى مستقبل الحكومات وعلى حياة الناس في نهاية المطاف.
ففـــي كثير مـــن الدول المتخلفـــة، خصوًصا في أعقاب االنقالبات واســـتبدال 
أنظمـــة الحكـــم الفاســـدة بأنظمـــة أخـــرى أكثـــر فســـاًدا وغبـــاًء، تبـــدأ حمـــالت 
واســـعة مـــن التأميم بحيث تســـتولي الحكومـــة )في النظـــام الحاكم الجديد( 
علـــى الشـــركات والمصانع والمزارع واألســـواق وتبدأ بإدارتهـــا وقيادتها نحو 
االنهيـــار. فيبـــدأ مسلســـل ال ينتهي من خيبـــات األمل المتالحقـــة. حيث يجد 
وزير الصناعة نفســـه رئيًســـا لمجلس إدارة نحو 50 مصنعا ال يكاد يعلم عنها 
أي شـــيء تقريًبا، بل تنتهي مدة تكليفه بالوزارة وهو لم يزر مواقع معظمها. 
ويتفاقـــم األمر عندما يجد وزير الزراعة نفســـه مســـؤوال عـــن إدارة عدد كبير 
من الشركات التي تملك مزارع وحقول خصبة منتشرة بطول البالد وعرضها 
تنتـــج قائمة ال تنتهي مـــن المحاصيل، فيصبح هو الخصـــم والحكم، فهو من 
يصـــدر القوانيـــن التـــي تنظم المهنة وهـــو من يطبق تلـــك القوانيـــن باعتباره 
المالـــك الجديـــد لتلك المزارع. وفـــي مثل تلك الحاالت، تســـمع وترى قصص 
مخزية من الفساد والتنفيع وممارسات تنبئ بقلة النضج وانعدام اإلحساس 
بالمســـؤولية من قبل القائمين على تلك المشـــاريع، فتجد الحكومات نفســـها 

أمام خيارات عدة أحالها شديد المرارة.
وتبـــدأ عملية اســـتنزاف ميزانيات الدول في مشـــاريع عقيمة ومسلســـالت ال 

تنتهي من العوائق الفنية والقانونية.
فالحكومات يجب عليها االمتناع عن ممارسة األنشطة التي يبرع بها القطاع 
الخـــاص مـــن زراعة القمـــح وصناعـــة الخبز أو تنفيذ مشـــاريع اإلنشـــاءات أو 
الصناعـــة أو تقديم الخدمـــات المعقدة مثل التمويل والتجارة الدولية، فرحم 

هللا امرئ عرف قدر نفسه فوقف عنده.

ahmed@ksi-me.com

أحمد السليمان
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المحرق - باس المحّرق - شركة المطار

مطـــار  خدمـــات  شـــركة  شـــاركت 
البحريـــن “بـــاس” فـــي معـــرض دبـــي 
فـــي  يقـــام  والـــذي   2019 للطيـــران 
نوفمبـــر   21 إلـــى   17 بيـــن  الفتـــرة 
علـــى  ســـنترال”  وورلـــد  “دبـــي  فـــي 
مســـاحة 225 ألف متـــر مربع. وتأتي 
مشـــاركة “بـــاس” من خـــال المعرض 
المصاحـــب ضمـــن جهودهـــا لمواكبة 
قطـــاع  فـــي  المســـتجدات  آخـــر 
الطيـــران وخدمات المناولة األرضية 
ولاطـــاع علـــى التجـــارب الناجحة 
مـــن شـــتى دول العالـــم، إلـــى جانـــب 
عرض إنجازات “باس” لعمائها نظرًا 
لما تتمتع به من خبرة طويلة امتدت 
ألكثر من 42 عامًا في قطاع المناولة 
األرضية، إضافـــة إلى بحث مجاالت 
التعاون مع شركات الطيران العالمية 

المشاركة في المعرض.

التنفيـــذي  الرئيـــس  الوفـــد  وتـــرأس 
للشـــركة ســـلمان المحميـــد وعدد من 
المســـؤولين والموظفين بالشركة، إذ 
أشـــاد المحميـــد بمســـتوى النمو الذي 

يشـــهده معرض دبـــي للطيران حيث 
القطـــاع  بهـــذا  المختصـــون  يجتمـــع 
في جميـــع مجاالتـــه للتواصل وعقد 

الصفقات التجارية.

رحبت شـــركة مطار البحريـــن، بوصول 
أولـــى رحـــات شـــركة طيـــران الســـام 
المقبلة من ســـلطنة ُعمـــان إلى البحرين 
عقب تدشـــين هـــذه الخدمـــة الجديدة. 
الســـفير  الرحلـــة  اســـتقبال  فـــي  وكان 
ســـلطنة  ســـفير  المديلـــوي  عبـــدهللا 
ُعمـــان وعميد الســـلك الدبلوماســـي في 
البحريـــن، إلى جانـــب الرئيس التنفيذي 
لشـــركة مطار البحريـــن، محمد البنفاح 
وعـــدد من المســـؤولين. وكان على متن 
الطائرة الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
السام، الكابتن محمد أحمد ونخبة من 

المسؤولين اإلداريين بالشركة.
ســـعادته  عـــن  البنفـــاح  وأعـــرب 
بانضمـــام طيـــران الســـام إلـــى قائمـــة 
الشـــركات العاملـــة في مطـــار البحرين 
الدولـــي، متطلًعـــا إلـــى التعـــاون المثمر 
بيـــن الشـــركتين لتقديـــم تجربـــة ســـفر 

مؤكـــًدا  للمســـافرين،  الجـــودة  فائقـــة 
أن طـــرح هذا المســـار الجـــوي الجديد 
سيســـاهم في تعزيز العاقات الثنائية 
التاريخية بين البحرين وسلطة ُعمان، 
كمـــا سيشـــّكل خيـــاًرا مثالًيـــا لألعـــداد 
المتزايدة من المســـافرين بين البلدين 

ألغراض األعمال والترفيه.
أن  المتوقـــع  “مـــن  البنفـــاح  وأضـــاف 

نشـــهد زيادة كبيرة في أعداد شـــركات 
الطيـــران العاملـــة فـــي مطـــار البحرين 
الدولي عند تدشـــين مبنى المســـافرين 
الجديـــد فـــي الربـــع األول 2020، ومن 
تتبلـــور  الرئيســـة  أهدافنـــا  فـــإن  هنـــا 
حـــول ضمان توفير أعلى مســـتوى من 
الخدمـــات المتميـــزة لجميـــع شـــركات 

الطيران”.

جناح باس في المعرض

االحتفال بقدوم أولى رحالت “طيران السالم”

بالقطاع ــارب  ــج ــت وال الــمــســتــجــدات  ــر  آخـ لــمــواكــبــة  والــبــحــريــن ــان  ــم ُع بــيــن  الــمــســافــريــن  زيــــادة  يلبي 
“باس” تستعرض خدماتها بـ“دبي للطيران” وصـول أولـى رحـالت “طيـران السـالم”

“بن هندي” تطلق شركة للمطاعم وتتوسع بـ “الموبايل”
ــف الــمــتــنــقــلــة ــ ــوات ــ ــه ــ ــل ــ تـــســـتـــقـــطـــب رابـــــــــع وكـــــالـــــة ل

كشـــف مســـؤول فـــي مجموعـــة شـــركات 
عـــزم  عـــن  هنـــدي،  بـــن  أحمـــد  عبـــدهللا 
المجموعة إطاق أنشـــطة شـــركة جديدة 
تتخصـــص فـــي مجـــال ساســـل المطاعم 
قريًبا، وهو نشـــاط حديث تدخله الشـــركة 
إلـــى جانـــب الســـيارات وأجهـــزة الموبايل 

والخدمات الصناعية والعقارية.
وأبلغ نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة شـــركات بـــن هندي، 
أحمـــد بن هنـــدي، أن الشـــركة المتخصصة 
في المطاعم تعتبره نشـــاطا جديدا تدخل 
فيه المجموعة، إذ تم تأسيس الشركة في 

وقت سابق وستطلق أنشطتها قريًبا.
وقال بن هندي إن الشـــركة الجديدة تأتي 
ضمن خطط المجموعـــة لتنويع المحفظة 
مـــن  عـــددا  تضـــم  والتـــي  االســـتثمارية، 

األنشطة والشركات.
وتضم محفظة “بن هندي” التي تأسســـت 
كشـــركة عائليـــة فـــي العـــام 1965 عـــددا 
مـــن المؤسســـات مـــن بينهـــا “ بـــن هنـــدي 
أنفورمتـــك”، ”بـــن هنـــدي إي زون”، ”قســـم 

هنـــدي”  ”بـــن  الكهربائيـــة”،  الميكانيـــكا 
للســـيارات، ”بـــن هنـــدي للتجـــارة” و “بـــن 

هندي العقارية”.
وأوضـــح أن شـــركة بـــن هنـــدي للمطاعـــم 
ســـتضم عامـــة تجارية عبـــارة عن مطعم 
لبنانـــي يحمـــل اســـم “عنب بيـــروت” الذي 
يقـــدم األطعمة اللبنانية التقليدية بطريقة 

مختلفة.
مـــن جانب آخر، ذكر رئيـــس مجلس إدارة 
المجموعـــة أن “بن هندي” بصدد الحصول 

الهواتـــف  لتصنيـــع  شـــركة  وكالـــة  علـــى 
المتنقلـــة؛ لترفع بذلك عـــدد الوكاالت التي 

بحوزتها إلى 4 وكاالت.
وقال “ســـنضيف وكالة جديدة ال أستطيع 
اإلفصـــاح عنهـــا، نتوقـــع خـــال شـــهر مـــن 

اآلن”.
تمثـــل  التـــي  انفورمتـــك  هنـــدي”  ”بـــن  و 

المجموعة في أنشـــطة النقال، لديها حاليا 
عدد من الوكاالت وهي “سامســـونغ” التي 
انبثقت من خال مركز خدمة سامســـونج 
فرع الرفاع والتابع للشـــركة، المركز األول 
في المنطقة للعام 2018، إلى جانب وكالة 
“آبـــل” ووكالة الشـــركة الصينيـــة الصاعدة 

“أوبو”.

أحمد بن هندي

المنامة - بنك ستاندرد تشارترد

كشـــف بنك ســـتاندرد تشـــارترد 
النقـــاب  الخليـــج  وطيـــران 
لبطاقـــة  الجديـــد  الشـــكل  عـــن 
االئتمانيـــة،  فايـــر”  “فالكـــون 
وهي ثمرة التعـــاون الممتد بين 
البنك وشـــركة طيـــران الخليج. 
وتتوافـــر بطاقات فالكون فاير 
األزرق  باأللـــوان  االئتمانيـــة 
وتوفـــر  والذهبـــي،  والفضـــي 
كل منهـــا مجموعـــة واســـعة من 

المزايا والمنافع الحصرية. وسيحصل المتقدمون الجدد لبطاقات االئتمان على 
10 آالف ميـــل أو 15 ألـــف ميل أو 25 ألف ميل على التوالي. ويمكن اســـتخدام 
األميال المكتســـبة من مشـــتريات التجزئة المحلية والعالمية الستبدالها بتذاكر 
ســـفر علـــى متـــن طيـــران الخليج والســـفر إلـــى وجهـــات مختلفة. وقـــال رئيس 
الخدمات المصرفية لألفراد في بنك ســـتاندرد تشـــارترد الشرق األوسط )ماعدا 
اإلمارات(، كونال فارما “يأتي تعاوننا مع طيران الخليج، التي تعد أحد شراكاتنا 
الطويلـــة المـــدى، فـــي إطـــار التزامنـــا بتزويد العمـــاء بمجموعة مـــن المنتجات 

المالية المبتكرة التي توفر لهم مجموعة من المزايا والمكافآت العملية”.
وتوفـــر بطاقـــة فالكـــون فايـــر للعمـــاء مجموعـــة مـــن المزايـــا الحصرية مثل 
الخصومـــات التـــي تصل إلـــى 20 % على رحات طيران الخليج، واالســـتفادة 
بالـــوزن الزائـــد لألمتعـــة التـــي تصـــل إلـــى 30 كيلوجرامـــا، والترقيـــة المجانية 
للفئة والعديد من مزايا الســـفر األخرى جنبـــا إلى جنب مع التجارب المصرفية 

المتنوعة.

“ستاندرد تشارترد”: شكل جديد لـ “فالكون االئتمانية”

المنامة - فينمارك كمونيكيشنز

نظـــم االتحـــاد الخليجي للتكريـــر بالتعاون مع شـــركة 
“هونيويـــل يـــو أو بـــي”، دورة تدريبيـــة لــــ 23 موظفـــا 
من شـــركة أرامكو الســـعودية وشـــركة نفـــط البحرين 
)بابكـــو( بشـــأن “أساســـيات عمليـــة التكريـــر”. وقّدمت 
الـــدورة للمشـــاركين على مدار 3 أيام نظـــرة عامة عن 
أساسات عمليات التكرير واإلنتاج، مع اختبار عمليات 
التخطيـــط للتكرير والمعالجة الرئيســـة على مســـتوى 
الوحـــدات الفردية وفي ســـياق مصانـــع التكرير ككل. 
كمـــا ســـلطت الدورة الضـــوء على تفاصيـــل كل عملية 

تتعلق بتحويل النفط الخام إلى منتجات تجارية.

23 موظفا يتدربون على “أساسيات التكرير”
الرياض - أ ف ب

حّددت شركة أرامكو السعودية أمس 
قيمتهـــا بمـــا بيـــن 1.6 و1.71 تريليون 
دوالر، قبيـــل بـــدء تداول أســـهمها في 

السوق المحلية.
وأعلنـــت المجموعـــة أّنها ســـتبيع 1.5 
% من أســـهمها بناًء على نطاق سعري 
للســـهم الواحد بيـــن 8 و8.5 دوالر، ما 
يعنـــي أّن قيمـــة االكتتـــاب ســـتتراوح 
مليـــار  و25.6  دوالر  مليـــار   24 بيـــن 

دوالر.

وبـــدأت أمـــس فتـــرة االكتتـــاب التـــي 
بعـــروض  المشـــترون  فيهـــا  يتقـــدم 
لشـــراء األســـهم، على أن تستمر حتى 
الرابع من ديســـمبر للمكتتبين من فئة 
الشـــركات والمؤسســـات، بينما تنتهي 
فتـــرة اكتتـــاب األفراد فـــي 28 نوفمبر 
الحالـــي. ولـــن يتم الترويـــج لاكتتاب 

لدى شركات خارج المملكة. 
وســـتحّدد الشـــركة التـــي تضـــخ نحو 
ا، في  10 % مـــن النفط العالمـــي يوميًّ

الخامـــس من ديســـمبر الســـعر النهائي 
للســـهم الواحد، علـــى أن يبدأ التداول 
الفعلـــي فـــي الســـوق الماليـــة المحلية 
الشـــركة  وقالـــت  بأيـــام.  ذلـــك  بعـــد 
“ســـيكون حجم الطرح 1.5 % كحجم 
أساســـي من إجمالي أســـهم الشـــركة”، 
مضيفـــة “تـــم تحديد النطاق الســـعري 
للطـــرح بين 30 ريال ســـعودي )ثمانية 
دوالرات( إلـــى 32 رياال ســـعوديا )8.5 

دوالرات( للسهم الواحد”.

قيمة “أرامكو” ستتراوح بين 1.6 و1.71 تريليون دوالر

االثنين 18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع األول 1441 - العدد 4052

علي الفردان من المنامة

الشركة الجديدة تأتي ضمن خطط تنويع 
المحفظة االستثمارية

المنامة - بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين عن إدراج اإلصدار “19” لســندات التنمية 
الحكوميــة التــي أصدرهــا مصرف البحريــن المركــزي بالنيابة عن 
الحكومة، إذ سيتم تداولها تحت الرمز “GDEV19.BND” اعتبارا 

من اليوم االثنين 18 نوفمبر 2019.

ويبلغ حجم اإلصدار 185 مليون 
دينار بقيمة اسمية قدرها دينار 
واحـــد للســـند، فـــي حيـــن تبلـــغ 
مدة اإلصدار 5 ســـنوات اعتباًرا 
مـــن 10 نوفمبـــر 2019 حتى 10 
العائـــد  ويبلـــغ   .2024 نوفمبـــر 
يتـــم  ســـنوًيا،   % 4.00 الثابـــت 
خالهـــا دفع فوائـــد اإلصدار كل 
6 أشـــهر تستحق في 10 نوفمبر 

و10 مايو من كل عام.
واعتبـــارا مـــن اليـــوم ســـيتمكن 
المســـتثمرون من التعامـــل بيًعا 
وشراء في هذا اإلصدار بإعطاء 
أوامرهم للوسطاء إلدخالها في 

النظام الذي سيقوم آلًيا بمطابقة 
األوامـــر وفـــق اآلليـــة المعتمـــدة 
لسوق الســـندات وأدوات الدين 
تأتـــي  إذ  بالبورصـــة،  المدرجـــة 
المرتبـــة  فـــي  الســـعر  أولويـــة 
األولـــى يليهـــا أولويـــة توقيـــت 
إدخـــال األمـــر فـــي النظـــام فـــي 

المرتبة الثانية. 
وبـــإدراج هـــذا اإلصـــدار يصبـــح 
الســـندات  إصـــدارات  عـــدد 
والصكوك المدرجـــة، 13 إصدار 
نحـــو  اإلجماليـــة  قيمتهـــا  تبلـــغ 

6.321 مليار دوالر.

185 مليون دينار قيمة اإلصدار “19” لسندات التنمية

الكويت - مباشر

التوّجـــه  والكويـــت  البحريـــن  خالفـــت 
العـــام لـــدول الخليـــج؛ إذ ارتفعـــت قيمة 
تحويات العمالـــة الفلبينية فيهما خال 
التســـعة أشـــهر األولى من العـــام الجاري 
علـــى   % و16.09   %  63.91 بنســـبة 

التوالي.
وأظهر مسح لـ ”مباشر”، تراجع تحويات 
مجلـــس  دول  مـــن  الفلبينيـــة  العمالـــة 
التعـــاون الخليجـــي فـــي التســـعة أشـــهر 
األولى 2019 بنســـبة 7.5 % على أساس 
العمالـــة  تحويـــات  وســـجلت  ســـنوي. 
الفلبينية من دول الخليج بالتسعة أشهر 
األولـــى مـــن العـــام الحالـــي 4.34 مليـــار 
دوالر، مقابـــل 4.69 مليـــار دوالر بنفـــس 
الفتـــرة مـــن العام الســـابق، طبًقا للمســـح 

المستند لبيانات بنك الفلبين المركزي.
وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، ضغطـــت علـــى 
التحويـــات 4 دول فـــي مقدمتهـــا قطـــر 
بــــ23.20 % رغـــم حاجـــة تلـــك الدولـــة 
إلـــى مزيد من العمالة إلتمام مشـــروعات 
كأس العالـــم، وتلتهـــا اإلمـــارات بــــ17.88 

وأخيـــًرا   ،%  12.11 عمـــان  ثـــم   ،%
أكبـــر  وجـــاءت   .% بــــ3.80  الســـعودية 
قيمة بالتحويات من الســـعودية بـ1.59 
مليـــار دوالر، فيمـــا جـــاءت أقـــل البـــاد 
تحوياً للعمالة الفلبينية ُعمان بـ154.36 
مليون دوالر. واستناًدا لبيانات المركزي 

الفلبينـــي، مثلـــت تحويـــات العمالة من 
دول الخليـــج 19.59 % بالتســـعة أشـــهر 
األولـــى مـــن العام الجـــاري، مـــن إجمالي 
تحويات تلـــك العمالة من مختلف دول 
العالـــم البالـــغ بتلـــك الفتـــرة 22.19 مليار 

دوالر.

ــر” ــاش ــب ــح لــــ ”م ــس ــاري بــحــســب م ــجـ ــر مـــن الـــعـــام الـ ــه خـــال 9 أش
63.9 % ارتفاع تحويالت العمالة الفلبينية بالبحرين

المشاركون في الدورة التدريبية
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عرض وطلب

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

رضا عبد هللا

36026333

Reef Barbar

مخطط
الشروع في بناء

��قسيمة� ��

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

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

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!

Call
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RHA
سكني خاص سكني متصل

RA المحجوز
Booking

المباع
Already sold

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

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

1003002271,042
1013002271,042
1023002271,042
1033002271,042
1043002271,042
1053002271,042
1063002271,042
1073002271,042
1083002271,042
10946723115,616
1113602285,251
112457.623113,289
114240.12462,026
1152202354,466
1162202354,466
1172202354,466
1182202354,466
1192202354,466
1202202354,466
1212202354,466
1222202354,466
1242202354,466
1252202354,466
1262202354,466
1272202354,466
1282202354,466
1292202354,466
1342402462,001
135250.52464,713

RHA

136240.12462,026
1382202354,466
1402202354,466
1422202354,466
1442202354,466
1542202354,466
1562202354,466
1592202354,466
16144324114,443
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شارع النخيل 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
) CR2018 -144129( اعالن رقم

تنازل -  عن المحل التجاري

تقدمــت إلينا  الســيدة: مــروه عامر عبدالرحمن عامر بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي: إلى السيدة/ هيا عبدهللا مبارك عبدهللا مبارك

فعلــى كل مــن لديــه اي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: بونيتا صالون وسبارقم القيد: ١-٩٠٤٠٧

نوع النشاط:  صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام - نسائي
تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى- نسائي

تجارة/بيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة

 تاريخ: 2019/٢٨/١٠

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة ياسين ستار موبايل ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١٣٢٦٦٤-١ 

بناء على قرار االشــركاء في شــركة ياســين ســتار موبايل ذ.م.م المســجلة تحت 
 OLIUR RAHMAN / رقم ١٣٢٦٦٤-١، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة

JOSIM ALI مصفيًا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: 37784353 )973+(
.Oliurjosimb@gmail.com :البريد االلكتروني

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركةالبرج البريطاني 
للمقاوالت ذ.م.م

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

بشأن تغيير االسم التجاري  للمجموعة لشركة سوفت الين 
للمقاوالت والتشطيبات الداخلية شركة تضامن بحرينية

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

بشأن تغيير االسم التجاري  لشركة أبا الحسن للسياحة ش.ش.و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها  الســادة 

اصحــاب شــركةالبرج البريطانــي للمقاوالت ذ.م.م، المســجلة بموجب القيــد رقم ١١٥١٦٠، 

طالبين تغيير االسم التجاري من شركةالبرج البريطاني للمقاوالت ذ.م.م الى شركة بهليم 

لإلنشاء ذ.م.م

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها  الســادة 

اصحــاب شــركة ســوفت الين للمقــاوالت والتشــطيبات الداخلية شــركة تضامــن بحرينية، 

المســجلة بموجب القيد رقم ١١٤٩٦٣، طالبين تغيير االســم التجاري للمجموعة من شركة 

اينجلــز هــوم لمالكهــا كانجــرا كنــت عبــدهللا ابــو بكر وشــريكه الى ســوفت اليــن للمقاوالت 

والتشطيبات الداخلية شركة تضامن بحرينية

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها  الســادة 

اصحــاب شــركة أبــا الحســن للســياحة ش.ش.و، المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٨٥٨٢، 

طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن أبــا الحســن للســياحة ش.ش.و الى أبا الحســن  للســفر 

والسياحة ش.ش.و لمالكها عبدهللا حسن علي زاير حسين

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١١٥١٦٠ 

 تاريخ: 2019/٢٩/١٠

القيد : ١١٤٩٦٣ 

 تاريخ: 2019/٣٠/١٠

القيد : ١٢٨٥٨٢ 

 تاريخ: 2019/١٤/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )144319( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

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

بشأن تحويل فروع من مؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد امين الســيد محمد 
علي القصاب المالك لـ ورشة االميني لتصليح الثالجات والمكيفات )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب 
القيد رقم  ٢٤٣٠٠فرع٥  ، طالبا تحويل  المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره ١٠٠٠ ألف دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. امين السيد محمد علي القصاب

SADATH CHERIYA PUTHUR .٢
JAFAR PUTHOOR .3

وتغيير االسم التجاري من امين السيد محمد علي القصاب الى مركز المنار لإلطارات ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمســة عشــر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد 
حســين مجيــد ابراهيــم العالــي المالــك لـ بــوس للمقاوالت )مؤسســة فردية( والمســجلة 
بموجب القيد رقم  ٥٧٣٣٦، طالبا تحويل الفرعين وهما الفرع السابع للمؤسسة الفردية 
المسماه ارجوس ميدل ايست للتجارة والفرع الثالث والعشرون والمسمى تراست ون 
تريدينج  إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره ٢٠٠٠ ألف دينار، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. حسين مجيد ابراهيم العالي

RAJESH VATTAKKANDAN .٢
وتعديــل االســم التجــاري  لتصبــح تحــت اســم تجــاري شــركة ارجــوس ميــدل ايســت 

للتجارة ذ.م.م 
فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٨٣٨٣( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )150719( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٥١٤٥١( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
الى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  مالك شركة 

منــار العمــران للســكالت ش.ش.و المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧٢٣٩٧-١، طالبــا تحويل  

الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقدره 

٥٠٠٠٠ دينار، بين كل من:

١. ماهر بن سالم بن هندي الحربي

٢. محمد بن سليم بن سالم الحربي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  الســيد 
محمد بن حســين الحمد المالك لـ جمال الخليج لمســتحضرات التجميل )مؤسســة فردية(  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٩١١١١ ، طالبــا تحويل المؤسســة الفردية بجميــع فروعها 
إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره ١٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب )عشــرة آالف دينار 

بحريني(، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. محمد بن حسين بن علي الحمد

٢. سامر صبري رجا عريان
٣. خالد خضر خالد النجمي
٤. ماهر صبري رجا عريان

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد طوبا 

ناصــر رشــيد محمــد شــريف طوســى المالــك لـــ مقــاوالت العالــم االبيــض )مؤسســة فردية(  

والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٦٠١٩٠ ، طالبــا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب )عشرة آالف دينار بحريني(، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

١. طوبا ناصر رشيد محمد شريف طوسى

SAYYED IQBAL SAYYED AHMED KADIRI .٢

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها  

الســيد / ميــرزا عبدالمجيــد عبــدهللا خليفــة المالك لـ مؤسســة هدهــد للكمبيوتر 

)مؤسســة فرديــة(  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٥٩٦٦٩ ، يطلــب تحويــل 

المؤسســة المذكــورة بجميــع فروعهــا إلــى شــركة الشــخص الواحــد، برأســمال 

وقدره ١٠٫٠٠٠.٠٠ د.ب )عشرة آالف دينار بحريني(.
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القيد : ٥٧٣٣٦ 

 تاريخ: 2019/١٧/١١

قيد رقم: ١-٧٦١٤١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التس جيل

)CR2019-إعالن رقم )١٤٩٣٧٥
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن علي حسين جعفر

االسم التجاري الحالي: مطعم تاب
االسم التجاري الجديد: مطعم حمسة وتغميسة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل تاريخ: 11/2019/١١
)CR2019-إعالن رقم )١٥٣٥٨٩

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا فوءاد عبدالرضا احمد شــيرازي بطلب تحويــل المحل التجاري 

التالي: إلى حسن رضي كاظم احمد علي القيدوم  

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

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

رقم القيد

٢٩٦-١

االسم التجاري
مؤسسة شيرازي التجارية
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تتوعد األمن  ووزارة  لخامنئي”  “الموت  ويهتفون  المرشد  صورة  يحرقون  المتظاهرون 

إيران.. 36 قتياًل و1000 معتقل في “انتفاضة البنزين”

فـــي  مصرعهـــم  شـــخًصا   36 لقـــي 
احتجاجات إيران حســـبما أورده أمس 
األحـــد، راديو فردا الناطق بالفارســـي. 
وكانـــت المعارضـــة اإليرانية قد أعلنت 
بـــأن قـــوات األمـــن اإليرانيـــة أطلقـــت 
قنابـــل الغـــاز لتفريـــق المحتجيـــن فـــي 
ميـــدان الخمينـــي فـــي طهـــران، فيمـــا 
امتدت االحتجاجات إلى معظم المدن 
اإليرانيـــة تحـــت مـــا ســـمي “انتفاضـــة 
“فـــارس”  وكالـــة  وأفـــادت  البنزيـــن”، 
باعتقال نحو 1000 متظاهر في إيران 
خالل يومين، وســـط أنبـــاء عن وقوع 
قتلـــى في صفـــوف المتظاهرين خالل 

احتجاجات األمس.
 وعلى وقع هذا التصعيد، أفادت وكالة 
“مهـــر” بمصادقة مجلس األمن القومي 
اإليرانـــي على مشـــروع قانـــون تقنين 
اســـتهالك الوقـــود، ودعـــا البرلمـــان في 
جلســـة مغلقـــة إلـــى اتخاذ اإلجـــراءات 
علـــى  واإلشـــراف  للســـيطرة  الالزمـــة 
أســـعار البنزين حتى ال يتضرر الشعب، 

بحسب وكالة “مهر” لألنباء.
االحتجاجـــات  وتيـــرة  ازدادت  وقـــد 
وعمت مناطق واســـعة شملت أكثر من 
100 مدينـــة وإقليـــم إيرانـــي، كما ذكر 
موقع “إيـــران إنترناشـــيونال” أن عدًدا 
كبيـــًرا مـــن الســـيارات تقطـــع الطريـــق 

السريع في طهران.
 وبحســـب الفيديوهـــات المتداولة من 
مدينة إســـالم شـــهر فقد ظهر محتجو 
إيـــران وهم يحرقـــون صورة المرشـــد 

ويهتفون “الموت لخامنئي”.
وتوعـــدت وزارة األمن اإليرانية، أمس 
األحد، المحتجين في إيران، وقالت إن 
“األعداء الذين راهنوا كما في الســـابق 
علـــى أعمـــال الشـــغب لن يحصـــدوا إال 
الخيبـــة والفشـــل”، بحســـب مـــا نقلـــت 
قناة العالم عـــن وزارة األمن اإليرانية، 
كما نقلت وســـائل إعالم موالية للنظام 
مقتل ضابط في اشـــتباكات كرمانشاه 
بيـــن األمـــن والمحتجيـــن، فيمـــا قالت 

االســـتخبارات اإليرانيـــة إنهـــا رصـــدت 
محركـــي الشـــغب واتهمتهـــم بالعمالـــة 

للخارج.
وأغلـــق محتجون في قرتشـــك جنوب 
طهـــران عـــدًدا مـــن الطرق كمـــا أغلقت 
السلطات المترو في طهران وأصفهان 

لمنع نقل المحتجين. 
وأفـــادت وكالة “فـــارس” بوقوع أضرار 
فـــي 60 حافلة و5 محطـــات مترو في 

احتجاجات أصفهان.
 وفـــي وقـــت ســـابق، أفـــادت مصـــادر 
ببـــدء إضراب عـــام واحتجاجـــات في 
ســـوق طهـــران الكبيـــر صبـــاح األحـــد، 
لطـــالب  تظاهـــرات  انطلقـــت  فيمـــا 
جامعة “ســـنندج” بمحافظة كردســـتان 
غـــرب إيران، كما شـــارك طالب جامعة 
أصفهـــان فـــي التظاهـــرات أيًضـــا فيما 
تواتـــرت األنبـــاء حول مقتـــل متظاهر 
فـــي األحواز أمـــس األول، بعد إصابته 

بقنبلة غاز في رأسه.
 وأعلـــن المتحدث باســـم هيئة رئاســـة 
البرلمـــان اإليراني، األحد، أنه بناء على 

حـــول  اإليرانـــي  المرشـــد  تصريحـــات 
ضرورة المضي قدًما بتطبيق قرار رفع 
أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع 

قرار يقضي بإلغاء رفع األسعار.
ونقلـــت وكالة “مهر “لألنباء عن الناطق 
باســـم هيئة رئاســـة البرلمـــان اإليراني، 
مصادقـــة  إعالنـــه  عباســـي،  أســـد هللا 
المجلـــس األعلـــى لألمـــن القومي على 
مشروع قانون تقنين استهالك الوقود.

ـــد  أيَّ أمـــس،  مـــن  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
المرشـــد اإليراني، علـــي خامنئي، قرار 

زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه. 
وقـــال التلفزيون الرســـمي اإليراني إن 
خامنئـــي ســـاند القـــرار، منحًيـــا باللـــوم 
فـــي “أعمال التخريـــب” على معارضي 
ونقـــل  األجانـــب.  واألعـــداء  الدولـــة 
التلفزيون عـــن خامنئي قوله إن زيادة 
سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء 

ويجب دعمها.

60 نائًبا يطالبون باستجواب روحاني

أفـــادت وكالـــة “إيســـنا” اإليرانيـــة، 

أمـــس، بوجـــود طلب الســـتجواب 
الرئيس اإليراني، حســـن روحاني، 
الوضـــع  خلفيـــة  علـــى  جـــاء 
وســـوء  البـــالد  فـــي  االقتصـــادي 

اإلدارة التنفيذية. 
ويتهـــم النـــواب الرئيـــس روحاني 
بعـــدم الكفـــاءة إلدارة البـــالد، كمـــا 
يتهمونـــه بممارســـة التفرقـــة. كمـــا 
اتهـــم النواب الرئيس روحاني بأنه 

ينفذ سياسات اقتصادية مكررة.
من جهته، اعتبر الرئيس اإليراني، 
حســـن روحاني، أن االحتجاج من 
حق الشعب لكن “يجب الفصل بين 
التظاهـــر والشـــغب”، وحـــذر قائـــال 
إنـــه يجـــب عـــدم الســـماح بزعزعة 
استقرار إيران، كما أصدر روحاني 
توجيهـــات بدفع مســـاعدات مالية 

للمتضررين من رفع البنزين.
وبـــرر روحانـــي الزيادة في أســـعار 
المحروقات قائال “لو لم نرفع سعر 
البنزيـــن لعـــادت إيران الســـتيراده 

خالل عامين”.

طهران ـ وكاالت

محتجون إيرانيون خالل تظاهرة ضد زيادة أسعار البنزين في العاصمة طهران أمس األول )أ ف ب(

الجزائر ـ وكاالت

حمـــالت  األحـــد،  أمـــس  انطلقـــت، 
المرشـــحين الخمســـة في انتخابات 
الرئاســـة الجزائرية، المقّرر إجراؤها 
في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

وتدوم الحملـــة االنتخابية 21 يوًما، 
يدخل بعدها المرشحون في مرحلة 
الصمت االنتخابي، التي تســـبق يوم 

االقتراع السري بـ48 ساعة.
وتضـــم قائمـــة المرشـــحين كال مـــن 
رئيـــس الحكومـــة األســـبق علـــي بن 
فليـــس، ورئيـــس الحكومـــة األســـبق 
عبـــد المجيـــد تبـــون، ووزيـــر ثقافـــة 

سابق هو عز الدين ميهوبي.

 كمـــا تضمنـــت القائمة النهائية اســـم 
رئيس حزب المســـتقبل عبـــد العزيز 
بلعيد، والوزير السابق للسياحة عبد 

القادر بن قرينة.
االنتخابيـــة  الحمـــالت  وتنطلـــق 
للمرشـــحين الثالثـــة، تبـــون وبلعيـــد 

وميهوبي، في والية أدرار.
أمـــا بن فليس، ففّضل إطالق حملته 
تلمســـان  واليتـــي  مـــن  االنتخابيـــة 
وتمنراســـت، فيمـــا يفتتـــح المرشـــح 
بـــن قرينة حملته من واليـــة الجزائر 

العاصمة.

الجزائر... انطالق حمالت مرشحي الرئاسة

الكويت ـ وكاالت

قــال رئيــس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس األحد، إنه أدرج 
طلــب إحالــة قضية شــبهة التعدي على المال العام فــي صندوق الجيش 
إلى ديوان المحاسبة، في جدول أعمال أول جلسة لمجلس األمة، للنظر 

في تكليف الديوان لفحص الموضوع.

 ونفـــى مـــرزوق الغانـــم أنـــه اســـتلم أية 
وثائـــق تخـــص شـــبهات التعـــدي علـــى 
المـــال العام “منذ زمن”، مشـــيًرا إلى أنه 
تلقـــى اتصاالً مـــن وزير الدفاع، مســـاء 
الخميـــس، بشـــأن مخالفـــات الصندوق، 
وأنـــه طلـــب مـــن الوزيـــر تقديـــم كتاب 
رســـمي ليتســـنى له إحالـــة القضية إلى 

ديوان المحاسبة للتحقيق.
 وأضـــاف أنـــه أحـــال القضيـــة لديـــوان 

المحاســـبة، بعـــد اســـتالم الكتـــاب 
الرســـمي من وزيـــر الدفـــاع يوم 

السبت.  وأكد الغانم أنه وعدد 
كبير مـــن النواب، “يقفون 
على مســـافة واحدة من 

جميـــع األطراف”، مشـــدًدا على أن “كل 
مـــن اقتـــرف مخالفـــة سُيحاســـب مهما 
إن  بالقـــول  واســـتطرد  منصبـــه”.   كان 
الكويـــت “هي دولة مؤسســـات واألمور 
ســـتتم وفًقا للقانون”، مشـــّدًدا على أنه 
“ال يوجـــد تحصيـــن ألي أحـــد مهما كان 

منصبه ومكانته االجتماعية”.
وطمـــأن رئيـــس مجلس األمة، الشـــعب 
الكويتي الذي يشـــعر بقلق بعد البيانات 
التي أصدرهـــا كل من وزير الدفاع 
الداخليـــة بشـــأن قضيـــة  ووزيـــر 
شـــبهة االعتداء على المال العام 
فـــي صندوق الجيـــش، قائالً 

إن “األمور بخير”.

الغانم: قضية “صندوق الجيش” إلى ديوان المحاسبة

بيروت ـ رويترز

تفاقمـــت األزمـــة السياســـية فـــي لبنـــان 
أمس األحد بعد انسحاب مرشح رئيسي 
لتولي رئاســـة الوزراء ممـــا يقّلص فرص 
تشـــكيل حكومـــة تحتاجها البالد بشـــدة 

لتنفيذ إصالحات عاجلة. 
ســـاحتي  إلـــى  اللبنانييـــن  آالف  توافـــد   
رياض الصلح والشـــهداء وسط العاصمة 
علـــى  شـــهر  مـــرور  بمناســـبة  بيـــروت، 
مختلـــف  تشـــهدها  التـــي  االحتجاجـــات 

أنحاء البالد.
 وســـحب وزيـــر المـــال اللبنانـــي الســـابق 
محمد الصفدي في وقت متأخر من مساء 
الســـبت اســـمه كأحد المرشـــحين لرئاسة 
الحكومة اللبنانية قائـــالً إن ”من الصعب 
تشـــكيل حكومـــة متجانســـة ومدعومـــة 
مـــن جميع الفرقـــاء السياســـيين“.  وكان 
الصفـــدي أول مرشـــح بـــدا أنـــه يحظـــى 
ببعض اإلجمـــاع بين األحزاب والطوائف 

اللبنانيـــة منـــذ اســـتقالة ســـعد الحريـــري 
من رئاســـة الوزراء فـــي 29 أكتوبر تحت 
ضغط احتجاجات حاشـــدة ضـــد النخبة 
الحاكمـــة.   وتعّهـــد لبنـــان، الـــذي يواجـــه 
أسوأ أزمة مالية منذ الحرب األهلية بين 
عامـــي 1975 و1990، بتنفيـــذ إصالحات 
عاجلـــة على أمل إقناع المانحين بتقديم 

نحـــو 11 مليـــار دوالر تعهـــدوا بهـــا العـــام 
الماضـــي.   وتســـّببت األزمـــة فـــي إبقـــاء 
البنوك مغلقة معظم أيام الشهر الماضي. 
وفرضت البنوك قيـــوًدا على التحويالت 
للخـــارج وســـحب اإليداعـــات الدوالريـــة 
وأّدت إلـــى تراجـــع ســـعر الليـــرة اللبنانية 

في السوق السوداء.

أغلق المتظاهرون نفقا رئيسا على الطريق السريع بين بيروت ومدينة جونية الساحلية )أ ف ب(

محمــد الصفدي ينســحب من الترشــيح لرئاســة الــوزراء
لبنان.. شهر على االحتجاجات واألزمة تتفاقم

بغداد ـ وكاالت

شـــهدت العاصمة العراقيـــة، بغداد ومدن 
ا  جنوبيـــة عـــدة، أمس األحـــد، إضراًبا عامًّ
أعـــاد الزخـــم إلـــى الحـــراك االحتجاجـــي 
المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ”إسقاط 

النظام”.
 وتوّقـــف العمل في غالبيـــة مدن جنوبي 
العـــراق مـــن البصرة وصـــوالً إلـــى الكوت 
والنجـــف والديوانية والحلـــة والناصرية، 
الحكوميـــة  الدوائـــر  أغلقـــت  حيـــث 

والمدارس، بحسب “فرانس برس”.
 وقـــام متظاهـــرون بإغالق بعـــض الطرق 
مـــن  إضـــراب  إلـــى  لدعـــوات  اســـتجابة 
زعيـــم التيـــار الصـــدري، مقتـــدى الصـــدر، 
ملّوحيـــن بعصيـــان مدنـــي حتـــى رحيـــل 
آخر الفاســـدين.  وأقدم المتظاهرون في 
مدينـــة البصرة الغنيـــة بالنفط، على حرق 
إطـــارات لقطع الطـــرق، ومنـــع الموظفين 
وأعلنـــت  عملهـــم.  إلـــى  الوصـــول  مـــن 

الحكومـــات المحلية في محافظات بينها 
بابـــل وواســـط وذي قـــار، اعتبـــار األحـــد 
ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي  رســـمية”.  “عطلـــة 
تدّفق آالف العراقيين على شوارع بغداد 
ومدن الجنوب للمطالبة بـ”إسقاط النظام” 
السياســـي الحاكم منـــذ 2003. وأصبحت 
ا مّتبًعا في  االعتصامـــات تكتيًكا أســـبوعيًّ

االحتجاجات التي انطلقت في األول من 
أكتوبر، للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين 
فـــرص عمـــل وتغييـــر الطبقـــة السياســـية 
ـــا  المحتجـــون يوميًّ الحاكمـــة.  ويواجـــه 
محاوالت القوات األمنية لصدهم، وخرج 
اآلالف األحـــد إلى الشـــوارع بعـــد دعوات 

من ناشطين إلى اإلضراب العام.

اعتصام بالقرب من المتاريس فوق جسر السينك في العاصمة بغداد )أ ف ب(

الحــراك االحتجاجــي يؤكــد مطالبه بـــ “إســقاط النظام”
العراق.. إضراب وتلويح بعصيان مدني

لندن ـ وكاالت

تواجه الحكومة والقوات المسلحة في بريطانيا ورطة صعبة، بعد ظهور 
أدلــة تفيــد تســترهما علــى ارتــكاب “جرائــم حــرب”، منهــا عمليــات تعذيب 

وقتل مدنيين في أفغانستان والعراق، على أيدي عسكريين بريطانيين.

تايمـــز”  “صنـــداي  صحيفـــة  وقالـــت   
أدلـــة  إلـــى  توّصلـــت  التحقيقـــات  إن 
علـــى ارتـــكاب جرائـــم حرب مـــن قبل 
عناصر فـــي القـــوات البريطانية، وهو 
مـــا أدى إلى ارتفاع مطالـــب بمحاكمة 
وترفـــض  “القتـــل”.   بتهمـــة  الجنـــود 
وزارة الدفـــاع هـــذه المزاعـــم، كمـــا أن 
الحكومـــة البريطانيـــة أعلنـــت ســـابًقا 
إغالق التحقيقـــات في جرائم الحرب 

المزعومة في البلدين اللذين شهدا 
مشاركة عسكرية من لندن.

 وأوضحـــت “صنـــداي تايمز” 
أن المحققين البريطانيين 

يحققـــون  كانـــوا  الذيـــن 
المزاعـــم،  هـــذه  فـــي 

تحدثـــوا ألول مـــرة عـــن “منعهـــم مـــن 
األمـــر بتحـــول الجنـــود المشـــتبه فـــي 
ارتكابهم جرائم خطيرة إلى محاكمة”.
 وتشـــير أدلـــة المحققيـــن إلـــى تـــورط 
فـــي  الضبـــاط  وكبـــار  الدفـــاع  وزارة 
التســـتر علـــى “التعذيـــب والقتـــل غير 
المحققيـــن:  أحـــد  وقـــال  القانونـــي”. 
“ليست لدى وزارة الدفاع نية لمقاضاة 
أي عسكري مهما كانت رتبته”، مضيًفا 
يتـــم  التـــي  الحـــاالت  أن إحـــدى 
التحقيـــق فيهـــا، هـــي إطـــالق 
جنـــدي بريطانـــي النـــار علـــى 
فـــي  كان  عراقـــي  شـــرطي 
دورية في البصرة في عام 

.2003

بريطانيا تواجه فضيحة “التستر على جرائم حرب”
القدس المحتلة ـ وكاالت

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس األحد، إن الجيش 
يحتفظ بحرية العمل والرد على أي اعتداءات تأتي من قطاع غزة.

مســـتهل  فـــي  نتانياهـــو  وأوضـــح 
أن  األســـبوعية  الحكومـــة  جلســـة 
إسرائيل “لم تتعهد بشيء في إطار 
التهدئة في غزة”.  وقال: “إسرائيل 
لم تتعهد بشـــيء. سياستنا األمنية 
ليـــس  لـــم تتغّيـــر بشـــيء، وحتـــى 
بشـــيء واحد. نحتفظ بحرية عمل 
كاملة وسنســـتهدف كل من يحاول 
االعتـــداء علينـــا. حمـــاس أطلقـــت 
الماضـــي  األســـبوع  نهايـــة  خـــالل 
صواريـــخ علـــى بئر الســـبع. أوعزت 

يضـــرب  بـــأن  الدفـــاع  لجيـــش 
فـــوًرا أهداًفـــا تابعـــة لحماس 

في قطاع غزة”.
 وتابـــع بالقول: “أكّرر مرة 

أخـــرى ســـنضرب كل 

مـــن يعتدي علينا. نحن مســـتعدون 
الســـيناريوهات واألجهـــزة  لجميـــع 
هـــي  مـــا  تماًمـــا  تعلـــم  األمنيـــة 
المخططـــات التـــي يجـــب تنفيذها 
من أجل الدفاع عن دولة إســـرائيل 
في كل ســـاحة. ســـنفعل كل شـــيء 
مـــن أجـــل ضمـــان أمـــن إســـرائيل”.  
وهنأ نتانياهو األجهزة األمنية على 
تنفيـــذ الهجـــوم األخير الـــذي أطلق 
عليه عملية “الحزام األسود” بشكل 
أن  أيًضـــا  “أود  وأردف:  مثالـــي. 
أشكر أعضاء الحكومة الذين 
القرار  باإلجمـــاع  اتخـــذوا 
العملية.  بإطالق  المهم 
تم تحقيـــق أهدافها 

بالكامل”.

نتانياهو يحّذر: يدنا طليقة في غزة “رغم التهدئة”

القضاء المصري يصدر أحكامه 
بقضية “هجوم الواحات”

أصـــــدرت الــمــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــمــصــريــة، 
اإلعــدام  بين  تراوحت  أحكاًما  األحــد،  أمس 
والسجن على المدانين في الهجوم اإلرهابي 
ضحيته  راح  الــذي  “الـــواحـــات”،  بـــ  المعروف 
عامين.  قبل  المصري  األمــن  عناصر  مــن   16
شنًقا  باإلعدام  العسكرية  المحكمة  وقضت 
الــذي  الــمــســمــارى،  الرحيم  عبد  الــمــدان  على 

يحمل الجنسية الليبية.
 5 على  المؤبد  بالسجن  المحكمة  قضت  كما 
و15  متهمين،   9 على  ســنــوات  و10  آخــريــن، 
عــاًمــا على متهم واحـــد، و3 ســنــوات على 5 

متهمين، وبراءة 30 آخرين.
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القاهرة ـ وكاالت
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واصـــل الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحانـــي تقمـــص دور الواعـــظ الحكيم 
الحريص على لبنان وشـــعبه، حيث حذر ممن يســـعى إلثارة حرب أهلية، 
فإذا به يدفعنا دفعا للمقارنة بين الهواجس التي يحملها وبين الواقع الذي 

تسببت فيه دولته.
ففي كلمة له خال ما يســـمى بـ “المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة اإلســـامية 
بطهران”، قال روحاني إن أميركا تســـعى الستغال موجة التظاهرات في 
لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية، وهدفها في المنطقة هو السيطرة على 

النفط ونهب ثروات المسلمين”.
فإذا كانت أميركا تســـعى الســـتغال حراك لبنان إلثارة حرب داخلية وفقا 
لروحاني، فلماذا لم يتحدث عن الذي أوصل لبنان إلى هذه الحالة الصعبة 
التي لم تعد تحتمل الصبر ودفعت جميع مكونات شعبه للتوحد والتمسك 
بمطالب محددة وواضحة ومتفق عليها بينهم جميعا وأهمها التخلص من 
كل الطبقـــة السياســـية الحالية بســـبب طائفيتها وتبعيتهـــا لدولة روحاني 
وانقيادها التام ألجندة إيران وإهدار ثروات الدولة في تنفيذ إماءاتها.

وإذا كان هـــدف أميـــركا في المنطقة هو الســـيطرة على النفـــط، فلماذا لم 

يتحـــدث روحانـــي عن مطامع دولته ومســـاعيها ليس فقـــط للهيمنة على 
دول المنطقة، بل تفكيك هذه الدول وتحويلها لدويات متناحرة تســـهل 

السيطرة عليها وتحريكها وفقا للمصلحة اإليرانية.
يبـــدو أن روحانـــي بحاجـــة لتذكيـــره بتصريحـــات حيـــدر مصلحـــي، وزير 
االســـتخبارات اإليراني الســـابق في حكومة محمود أحمدي نجاد، والتي 
أكد فيها أن “إيران تسيطر على أربع عواصم عربية وأن الثورة اإليرانية ال 
تعرف الحدود وهي لكل الشيعة، وأن جماعة الحوثيين في اليمن هي من 
نتاجـــات الثورة اإليرانية”، وكذلك بتصريحات الجنرال حســـين ســـامي، 
نائـــب قائـــد الحرس الثوري اإليراني، حيث قال إن المســـؤولين في إيران 
لم يكونوا يتوقعون هذا االنتشار السريع للثورة اإلسامية خارج الحدود 

لتمتد من العراق إلى سوريا ولبنان وفلسطين واليمن وأفغانستان.

بل إن مستشاره علي يونسي سبق أن قال إن “إيران اليوم أصبحت  «
امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا 

وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي”، مضيًفا: “إن جغرافية إيران 
والعراق غير قابلة للتجزئة”، معتبرا أن “كل منطقة الشرق األوسط إيرانية”.

تضخم فواتير الكهرباء... أزمة عامة أم حاالت محدودة؟
أمـــر حســـن ذاك الذي قامت بـــه هيئـــة الكهرباء والمـــاء بردها الذي 
نشـــر فـــي الصحافة والذي أنهـــى الجدل والتأويات بشـــأن ما أذيع 
مـــن معلومـــات “مســـربة” تتحـــدث عـــن وجـــود خلـــل في عـــدادات 
الكهربـــاء الذكية وأنها تتحرك بشـــكل ســـريع، وال يمكـــن أن تكتفي 
جهة حكومية بالتنويه على صفحتها في “اإلنستغرام” أو التواصل 
مـــع بعض الحســـابات فـــي التواصـــل االجتماعي لنفـــي معلومة في 
قضيـــة مهمة جدا، نشـــرت فـــي صحيفـــة ذات وزن، وتداولت على 

نطاق واسع.
إن تنويـــه هيئـــة الكهرباء والماء في الصحافـــة المحلية خطوة في 
االتجـــاه الصحيح نحـــو تواصل أقوى مع جمهور مشـــتركيها، لكنها 
ليســـت كافيـــة في ظـــل تزايـــد الشـــكاوى واألســـئلة بشـــأن تضخم 

فواتير الكهرباء.
إن هيئـــة الكهربـــاء والماء تتعاطى لهـــذه اللحظة مع قضية تضخم 
الفواتير وكأنها شكاوى فردية وحاالت محدودة، وتتعهد بالتحقيق 
والفصـــل بشـــأنها، وهذا ما يؤكـــده تصريح نائب الرئيـــس التنفيذي 
لشـــؤون التوزيعـــات عدنـــان فخرو قبل أيـــام، بأن الهيئة ســـتدرس 
جميع الحاالت ومستعدة لتلقي جميع الماحظات من المواطنين.

إن هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء وهـــي تتحدث عـــن “معالجـــة الحاالت” 
تتجاهل أن الشـــكاوى صـــارت عديدة، فا يمر علينـــا يومان بالعدد 
دون أن يرفـــع أحـــد مـــن دائـــرة معارفنـــا صوته شـــاكيا مـــن فواتير 
الكهربـــاء، وأن الهيئـــة  قالت له “ادفع اآلن الفاتورة.. وســـينظر في 
أمـــرك الحقـــا”، هذه النظـــرة التي ظهرت في تصريـــح نائب الرئيس 
التنفيـــذي تتوافـــق إلـــى حد كبيـــر مع نتائج الدراســـة التـــي أعدتها 
الهيئـــة ورفعتهـــا إلى مجلس الوزراء، مؤكدة فيهـــا أن ال تأثير لرفع 
الدعـــم عـــن تســـعيرة الكهربـــاء  لفئات عديـــدة، على تراجـــع الواقع 

العقاري وأسعاره في البلد.
شخصيا، لدي العديد من األسئلة بشأن الدراسة، فلماذا اختيرت  «

منطقة الجفير السكنية العامرة دون غيرها كعينة للدراسة؟ وهل 
اتبعت في هذه الدراسة األسلوب العلمي الممنهج في البحث 

والتحكيم أم ال؟ عموما، إن هيئة الكهرباء والماء لم تقدم شرحا 
منطقيا حتى اللحظة لما يحصل من ارتفاع ضخم ومفاجئ في 

الفواتير، والمطلوب من الهيئة شرح منطقي علمي لما يحصل تبعثه 
لعموم جمهورها، فهل هناك خطأ  في طريقة احتساب الفواتير؟ أم 
أن األمر برمته ال يتعدى كونه قفزة نتيجة رفع التسعيرات؟ وننتظر 

من الهيئة شرحا دقيقا ووافيا في هذا الصدد.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون

ألبرتو مانغويل... هوس القراءة
ال يمكـــن الحديـــث عـــن ألبرتـــو مانغويـــل الكاتـــب والروائـــي والمترجـــم 
األرجنتينـــي األصل-كندي الجنســـية، دون أن يدفعنـــا الفضول الجارف 
لمحرك البحث غوغل لاطاع على مكتبته الضخمة التي تضم أكثر من 
40 ألف كتابا، أمضى نصف قرن في رحلة سعي محموم القتنائها حتى 

صارت مكتبته واحدة من أكبر المكتبات الشخصية في العالم.
“الرجل المكتبة” أو دودة الكتب الشرســـة كما يســـمونه، يســـحرك بعالمه 
الخاص حيث تتوغل معه بين صفحات الكتب النادرة التي يتقابل معها 
فـــي كل ليلـــة لتذوقها واســـتخاص عصـــارة العقول المختلفـــة والروح 
البشـــرية التـــي تبحث عن إجابات شـــافية عـــن هذا الكـــون، فمعه تدرك 
كيف أن متعة القراءة ال تضاهيها سوى متعة الكتابة عنها واإلبحار فيها 

بعيدا برفقة العزلة المختارة كصديق وفي!
لقد لعبت أســـرته دورا محوريا في تعزيز إيمانه بحلمه بأن يكون أمين 
مكتبـــة علـــى عكس أقرانـــه الذين كانوا يســـعون لوظائف فـــي قطاعات 
الهندســـة والمحامـــاة والطـــب. فأمه كانـــت تنفعل وتبكي كلمـــا قرأ على 
مســـامعها قصائـــد ألمـــادو نيربـــو وبابلـــو نيـــرودا، وجـــده كان يحتفـــي 
بأبيـــات شـــعره، أما خاله فشـــجعه ليتفـــرغ قلًبا وقالًبا للكتابـــة، أما عمته 
فـــكان لهـــا دور أساســـي في غرس هذا العشـــق المبكـــر للكتب من خال 
جمعهـــا مجموعة قصاصات تدون عليها اقتباســـات مـــن الكتب وتقرأها 
على مســـامعه، وحالفه الحظ الســـعيد جدا عندما التقى ذات صدفة في 
المكتبـــة بالروائـــي العظيم بورخيـــس )األعمى(، وصار لـــه فيما بعد عينا 
ثالثة يقرأ له الكتب بشـــكل شـــبه يومي على مدى سنوات، وأثمرت هذه 
الصداقة توفير األرضية الخصبة التي هيأته الحقا ليكون ظاهرة أدبية 

فريدة من نوعها.
قد ال تتوفر للجميع البيئة المناسبة التباع األحالم، لكنك طالما عرفت  «

حلمك وآمنت به فالبد أن يتهيأ لك الطريق.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

روحاني محذرا أم داعيا للحرب األهلية؟

اتهـــم النظام اإليراني واشـــنطن وأجهزة االســـتخبارات الغربية وتـــل أبيب والمملكة 
العربية السعودية بإذكاء االضطرابات في العراق ولبنان مدعًيا أن “هذه االحتجاجات 
هدفهـــا الفصـــل بين العـــراق وإيران”؛ وأن “تلـــك الجهات تعمل على زعزعة اســـتقرار 
العـــراق ولبنـــان”، وفـــي الوقـــت ذاتـــه أعلن ناطـــق حكومـــي أن “مطالـــب المحتجين 
مشـــروعة”، فـــإذا كانت مطالب المحتجين مشـــروعة فإن منعها غير مشـــروع، والبد 
من دعمها، وإذا كان النظام اإليراني ُيناهض دعم هذه االحتجاجات ويمنعها فلماذا 

يسمح لنفسه بدعم الميليشيات التابعة له نهًجا وهدًفا في العراق ولبنان؟
النظام اإليراني يفرض سيطرته على العراق سياسًيا واقتصادًيا وأمنًيا، حيث يحق 
لمسؤولي النظام التصرف بمقدرات العراق دون رقيب أو حسيب، فكل ما حدث من 
مساوئ في العراق منُذ 2003م حتى يومنا هذا سببه االحتال اإليراني، إذا من هو 
المسؤول؟ في لبنان استطاع النظام اإليراني أن يخترق أمن لبنان بذراع ميليشياته 
التـــي تمثـــل توجهه وسياســـته، وأصبح لهـــا ثبات في السياســـة الداخليـــة اللبنانية، 
حيـــث صارت جـــزًءا ال يتجزأ من الحلـــول عندما يتعرض لبنان ألزمة سياســـية، وال 
يمكـــن أن تتشـــكل الحكومة أو يتـــم تنفيذ قـــرار إال بموافقة هذه الميليشـــيات التي 
تســـببت بحدوث شـــرخ في عاقات لبنان العربية واألجنبية نتيجة ســـلوكها. إذا من 

هو المسؤول؟
لقد توجهت ميليشـــيات النظام اإليراني إلســـكات صوت الشـــعب العراقي واللبناني 
وتعاملـــت كتعامـــل النظـــام اإليراني فـــي إخماد احتجاجـــات الشـــعب اإليراني التي 
اندلعـــت فـــي ديســـمبر 2017م وامتدت ألكثر مـــن ثمانين مدينة إيرانيـــة حتى يناير 
2018م وبنفس أســـباب احتجاجات العراق ولبنان )تدهور الوضع المعيشـــي، تفشي 
الفساد، وتسلط الميليشيات(، وإذا كانت احتجاجات العراقيين واللبنانيين مشروعة 

فإن احتجاجات الشعب اإليراني التي نهضت لنفس األسباب مشروعة أيًضا.
األمن العراقي واللبناني لن يتحقق إال بعد أن يرفع النظام اإليراني وميليشياته  «

اليد، وما أحدثته الميليشيات اإليرانية من عنف وضرب المتظاهرين في لبنان 
والعراق سببه الخوف من انهيار سيطرة النظام اإليراني على األوضاع في 

البلدين، فقد كشفت هذه المظاهرات التي تعد ضربة موجعة إليران الوجه 
الحقيقي للميليشيات اإليرانية ورفض الشعب اللبناني والعراقي تواجدها 

على أرضه العربية، وتكشف أيًضا ادعاء النظام اإليراني الدفاع عن الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان، فالنظام اإليراني ال ُيدافع إال عن نفسه ومصالحه ورغبته 

الجامحة في احتواء المنطقة العربية وتفريسها مذهبًيا وسياسًيا واقتصادًيا، 
إذا من هو المسؤول؟.

عبدعلي الغسرة

َمن هو المسؤول؟

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

للتواصل: 17111483

البحرين... مرجع للسالم وقيم التسامح
التســـامح ينبـــوع العيـــش، وال ســـعادة مطلقـــا بـــدون التســـامح واإلخاء 
وقبول اآلخر، والبحرين معروفة منذ األزل بأنها أرض التســـامح وحرية 
العقيـــدة واألديـــان واألخـــوة والمحبة، وهذه مـــن أكثر العوامـــل الدافعة 

للتقدم والمؤدية إلى استقرار السام في العالم.
يقـــول ســـيدي حضرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه )إن القيـــم البحرينيـــة األصيلة 
تحـــض علـــى اإلخـــاء والتعايش، والتســـامح جزء أصيل مـــن ثقافة أهل 
ـــا لمثل هذه القيـــم النبيلة التي  البحريـــن الذيـــن كانـــوا ومازالوا مثاالً حيًّ
لـــم تكن يوًمـــا بعيدة عـــن هوية هذا الشـــعب األصيل بمختلـــف مكوناته 

الفريدة(.
تفخـــر البحريـــن وعلـــى مر تاريخهـــا بأنها مرجع للســـام والتســـاوي بين 
النـــاس، والتســـامح هو النور الســـاطع الـــذي يلمع من أرضهـــا وينظر إليه 
النـــاس مـــن كل مكان نظـــرة إكبـــار وإعجاب، ويتمنـــون لو أن هـــذا النور 
السعيد يومض في أرضهم، ألن أحد األسباب الرئيسية لتماسك المجتمع 
البحريني وقوته وتميزه بأسوار منيعة يصعب خرقها، هو التنوع الديني 

والتســـامح والتعايش وقبول اآلخر ونبذ اآليديولوجيات الطائفية التي 
بســـببها تتفـــكك المجتمعـــات وتنقســـم إلى جماعـــات مختلفـــة، وبالتالي 
تنعزل وتبتعد إلى الوراء ويعيش الناس في تناحر بشكل دائم ومستمر.
إن اليـــوم الدولي للتســـامح الـــذي يصادف 16 نوفمبر مـــن كل عام يعتبر 
وقفـــة مراجعـــة للراغبين في الســـام، برغبة صميمية معبـــرة عن الذات 
اإلنســـانية الواعيـــة المتطلعـــة للخيـــر والمعبرة عـــن مبادئ الســـماء التي 
تدعـــو إلـــى هـــذا االتجـــاه، فالتفرقـــة والتناحـــر وهضـــم حقـــوق اآلخرين 
وتأجيـــج الصراعـــات والعداوات، من أكبـــر العوائق التي تؤخر البشـــرية 

والمجتمعات وتزيد من إضعافها وتدمر األرواح والممتلكات.

مملكة البحرين بقيادتها دائما تكون في المقدمة، وذلك من خالل إنشاء  «
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتدشين “كرسي الملك حمد 

للحوار بين األديان والتعايش السلمي” في جامعة سابينزا بروما وغيرها 
من المؤسسات، في تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب 
والتعايش السلمي، وستبقى البحرين نموذجا ألرض السالم والمحبة 

ومدرسة في نشر قيم التسامح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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Ameerasulaibeekh@gmail.com

أميرة صليبيخ



الوطنـــي  منتخبنـــا  قائـــد  ُتـــوج 
ومحترف فريق الوحدة السعودي 
لكـــرة اليد حســـين الصيـــاد بجائزة 
أفضل العب في البطولة اآلسيوية 
22 لألنديـــة أبطـــال الـــدوري لكـــرة 
منافســـاتها  اختتمـــت  التـــي  اليـــد، 

أمس بكوريا الجنوبية.
المســـتويات  نظيـــر  ذلـــك  جـــاء 
مـــن  بـــدءا  قدمهـــا  التـــي  الالفتـــة 
الـــدور التمهيـــدي الذي تصـــدر فيه 
مجموعتـــه  الســـعودي  الوحـــدة 
وحتى المبـــاراة النهائية التي لعبها 
يـــوم أمـــس أمـــام العربـــي القطري 
وخسرها بنتيجة )19/ 21(. الصياد 
كان رقمـــا صعبا في صفوف فريقه 
وأمام خصومه، ولعب أدوارا مهمة 

وحاسمة سواء بتسجيل األهداف 
أو صناعتهـــا لزمالئـــه، فضـــال عـــن 

دوره في الجانب الدفاعي.
كمـــا اختيـــر نجـــم منتخبنـــا اآلخـــر 
باربـــار  صفـــوف  فـــي  والمحتـــرف 
محمـــد ميـــرزا أفضل العـــب لمركز 
الدائرة، وتســـلم الجائزة نيابة عنه 
أخيـــه العـــب الشـــارقة اإلماراتـــي 
علـــي ميـــرزا. وعلـــى رغـــم خـــروج 
باربار بالمركز الســـابع في البطولة، 
إال أن محمد ميرزا قدم مستويات 
الجانبيـــن  فـــي  رائعـــة  مـــن  أكثـــر 

الدفاعي والهجومي، اســـتحق من 
خاللها الحصول على هذه الجائزة.

وعلى صعيد الالعبين البحرينيين، 
تـــوج العـــب منتخبنـــا والمحتـــرف 

بصفـــوف الشـــارقة اإلماراتي علي 
ميـــرزا بالميداليـــة البرونزيـــة بعـــد 
فـــوز فريقـــه علـــى الوكـــرة القطري 
في مباراة المركزين الثالث والرابع 

علـــي  ولعـــب   .)21 /20( بنتيجـــة 
اإلصابـــة  رغـــم  مهمـــا  دورا  ميـــرزا 
التـــي تعرض لها الحقـــا فيما حققه 
مميـــزة  مســـتويات  مـــن  الشـــارقة 

ونتائج رائعة فـــي الدور التمهيدي 
وبلوغه مرحلة قبل النهائي والظفر 
بالمركـــز الثالث للمـــرة الثانية على 

التوالي.

الصيـــاد أفضـــل العـــب فـــي بطــولـــة آسيــــا

علي ميرزا يتسلم جائزة أخيه محمد تتويج الصياد بجائزة أفضل العب في البطولة 

بـــدأت منافســـات بطولـــة البحرين 
األولـــى المفتوحة للبوتشـــيا، التي 
نوفمبـــر   20 إلـــى  خـــالل  تســـتمر 
الجـــاري بتنظيم االتحاد البحريني 
وإشـــراف  اإلعاقـــة  ذوي  لرياضـــة 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  مـــن  ودعـــم 
البحرينيـــة وبالتعـــاون مـــع اللجنة 
التنظيميـــة لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة 
لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي، 
خليجيـــة  دول  دول   7 بمشـــاركة 
االتحـــاد  صالـــة  علـــى  وعربيـــة، 

البحريني لذوي اإلعاقة.
أقامـــت  البطولـــة،  هامـــش  وعلـــى 
اللجنـــة المنظمـــة ورشـــة عمـــل عن 
التصنيـــف فـــي رياضـــة البوتشـــيا، 
المصنـــف  مـــن  كل  فيهـــا  حاضـــر 
الدولي حليـــم الجبالـــي والمصنف 
الموســـى،  باقـــر  محمـــد  الدولـــي 
وركزت الورشـــة على قدرات ذوي 

العزيمة والحاالت النفســـية لالعب 
التـــي على أساســـها يجـــري توزيع 
الالعبين وفق الفئات التي تناسب 
قدراتهم، كما تطرقت الورشـــة إلى 
الجانب التقني، واالســـتراتيجيات 
وكيفيـــة  للتصنيـــف  الحديثـــة 
االســـتفادة منهـــا وطريقـــة فحص 

العبين ذوي العزيمة.
علـــى صعيـــد آخـــر، أعـــرب األميـــن 

العـــام للجنـــة التنظيميـــة لرياضـــة 
مجلـــس  بـــدول  اإلعاقـــة  ذوي 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
جاســـم حســـن مبـــارك عـــن شـــكره 
وتقديـــره لرئيس وأعضـــاء اللجنة 
واالتحـــاد  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
البحرينـــي لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة 
على حسن استضافة هذه البطولة 
التـــي قدموهـــا مـــن  والتســـهيالت 
أجـــل المشـــاركين مـــن الـــدول مـــا 
انعكس إيجابا على المستوى الفني 
أشـــاد  كمـــا  للبطولـــة،  والتنظيمـــي 
بالمســـتوى الرائـــع والمتميـــز لحفل 
الرياضيـــة  والمنشـــآت  االفتتـــاح 
مـــن  والتنظيمـــي  الفنـــي  والـــكادر 
فـــي  العاملـــة  واللجـــان  الحـــكام 
البطولـــة والتجهيـــزات وتوفيرهم 
جميع االشتراطات الدولية إلقامة 

البطولة.

جاسم مبارك

اللجنــة المنظمــة تنظــم ورشــة عمــل بشــأن التصنيف
انطالق بطولة البحرين األولى المفتوحة للبوتشيا

قررت اللجنـــة التنظيمية بدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة للكرة 
الطائـــرة تعديـــل موعـــد بطولـــة األندية 
الخليجية الـ 37 التي ســـتحتضنها دولة 

الكويت الشقيقة.
وكشـــف األمين العام للجنـــة التنظيمية 
الخليجيـــة فـــراس الحلواجـــي عـــن أنه 
تقـــرر تقديـــم موعـــد البطولـــة من شـــهر 
مـــارس إلى فبرايـــر 2020 لتقـــام خالل 
الفتـــرة مـــن 2 لغايـــة 11 فبرايـــر المقبل 
جميـــع  موافقـــة  علـــى  الحصـــول  بعـــد 
االتحـــادات الخليجيـــة األعضـــاء، فيما 
ســـتقام البطولـــة رســـميا بضيافـــة نادي 

الكويت الكويتي.
وأضـــاف الحلواجـــي أن اعتمـــاد موعـــد 
البطولـــة جاء بعد التشـــاور مع مختلف 
لتتـــم  األعضـــاء  الوطنيـــة  االتحـــادات 

الموافقـــة على الموعد الجديد رســـميا، 
وجاء التغيير حتى ال تتعارض البطولة 
مـــع بطولة األنديـــة الخليجية لكرة اليد 
التي من المقرر لها أن تقام بشهر مارس 

المقبل.
اللجنـــة  أن  الحلواجـــي  وأوضـــح 
الطائـــرة  للكـــرة  الخليجيـــة  التنظيميـــة 
بصدد تسلم موافقات جميع االتحادات 
الوطنيـــة واعتمـــاد تســـمية ممثليها من 

األنديـــة خـــالل البطولـــة رســـميا خـــالل 
الفترة القليلة القادمة.

الخليجيـــة  األنديـــة  بطولـــة  وستســـبق 
منافســـات بطولة األنديـــة العربية التي 
ســـتقام نســـختها المقبلـــة فـــي النصـــف 
الثانـــي من شـــهر فبرايـــر فـــي العاصمة 
المصرية القاهرة وسيمثل فيها المملكة 
فريق النادي األهلي بصفته بطال لكأس 

ولي العهد الموسم الماضي.
ويشـــار إلـــى أن نادي داركليب ســـيمثل 
مملكـــة البحريـــن فـــي بطولـــة األنديـــة 
الخليجيـــة القادمة بصفتـــه حامل لقب 
الموســـم  المحلـــي  الـــدوري  مســـابقة 
الماضي 2018 -  2019، وسبق لداركليب 
أن تـــوج بلقـــب البطولـــة الخليجية في 
النســـخة التـــي أقيمت العـــام 2017 في 

العاصمة القطرية الدوحة.

فراس الحلواجي

العربيــة البطولــة  وتســبق  الكويــت  بضيافــة  تقــام 
موعد جديد لبطولة األندية الخليجية للطائرة

Sports@albiladpress.com 16

اللجنة اإلعالمية

ال يـــزال بـــاب المشـــاركة مفتوحا 
أمـــام األندية والمراكز الشـــبابية 
والشركات الوطنية والمؤسسات 
الرياضيـــة بالمملكة لبطولة نادي 
النســـر الذهبـــي الرياضـــي للعيـــد 
لكـــرة  المجيـــد األولـــى  الوطنـــي 

القدم 2019.
وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة 
تحضيراتهـــا بشـــكل يومـــي قبل 
انطالقها في 18 ديســـمبر، والتي 
ســـتقام منافســـاتها على مالعب 
نـــادي النســـر الذهبـــي الرياضـــي 
وتحـــت  الصناعـــي  بالعشـــب 
إذ تحـــرص  الكاشـــفة،  األضـــواء 
البطولـــة  إظهـــار  فـــي  اللجنـــة 

بأفضل صورة.
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
أن  النجـــداوي  عمـــران  للبطولـــة 
االســـتعدادات جاريـــة على قدم 
في تنظيم هذا الحدث الرياضي 
المرتقـــب مـــن الفـــرق المشـــاركة 
بهـــذه المناســـبة الغاليـــة، مؤكـــدا 
أن اللجنـــة المنظمـــة جنـــدت كل 

تنظيمهـــا؛  قـــرار  منـــذ  طاقاتهـــا 
مـــن أجـــل إنجـــاح هـــذا التجمـــع 
مشـــيدا  الجميـــل،  الرياضـــي 
مـــن  الكبيـــر  والـــدور  باالهتمـــام 
مديـــر البطولة جاســـم المطاوعة 
فـــي تهيئتـــه مالعب النـــادي من 
جميـــع النواحـــي وكذلـــك الـــدور 
الجبار الـــذي يقدمه مدير اللجنة 
الفنيـــة الكابتن عبدالـــرزاق قمبر 
في متابعته للفرق بشـــكل يومي 
مـــن خـــالل اســـتقباله للتســـجيل 
ونظـــام  التعليمـــات  وإعطائهـــم 

البطولة.

فتح التسجيل لبطولة نادي النسر الذهبي

البحريـــن تتلقـــى خســـارتين فـــي مســـتهل المشـــاركة

سيطرة كويتية باليوم األول لـ“خليجية التنس”

انطلقت يوم أمس األحد منافسات 
بطولـــة مجلس التعـــاون الخليجي 
للتنـــس للشـــباب والناشـــئين تحت 
18 و14 ســـنة، وأقيمـــت يوم أمس 
4 مباريـــات في الفئتيـــن، إذ التقى 
منتخبا السعودية وعمان والكويت 
مـــع البحرين ضمن مســـابقة تحت 
14 ســـنة، وفـــي مســـابقة تحت 18 
ســـنة التقت الكويت مع السعودية 
بحضـــور  عمـــان،  مـــع  والبحريـــن 
رؤســـاء الوفـــود وأعضـــاء اللجنـــة 
التنظيميـــة الخليجيـــة وعـــدد مـــن 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
البحرينـــي للتنـــس يتقدمهـــم نائب 
رئيس االتحـــاد الشـــيخ عبدالعزيز 

بن مبارك آل خليفة.
ضمـــن  األولـــى  المواجهـــة  وفـــي 
مســـابقة تحـــت 14 تمكـــن منتخب 
الكويـــت من الفـــوز علـــى البحرين 
الكويتـــي  فـــاز  إذ   ،0 /3 بنتيجـــة 
البحرينـــي  علـــى  محمـــد  يعقـــوب 
و6/ 2،   0 /6 القطـــان  عيســـى 
والكويتـــي حســـين الشـــطي علـــى 
 1 /6 عبدالعـــال  جابـــر  البحرينـــي 
و6/ 3، وفـــي مســـابقة الزوجي فاز 
عبدالوهـــاب  الكويتـــي  الزوجـــي 
العبـــدهللا  وعبدالـــرزاق  العبـــدهللا 
علـــى الزوجـــي البحرينـــي فـــارس 
 1 /6 عبدالعـــال  وجابـــر  التوبلـــي 

و6/ 0.
وضمن منافسات مسابقة تحت 18 
سنة، تمكنت الكويت من الفوز على 
السعودية 3/ 0، إذ فاز الكويتي بدر 
العبـــدهللا علـــى الســـعودي عبدهللا 
توفيـــق 6/ 2 و6/ 0، وفـــاز الكويتي 
الســـعودي  علـــى  قبـــازرد  عيســـى 
و6/ 1،   0 /6 الديـــن  ســـعد  محمـــد 
فهـــد  الكويتـــي  الزوجـــي  ونجـــح 
الدوســـري وطـــالل عنتر مـــن الفوز 
علـــى نظيره الســـعودي المكون من 
ســـليمان المســـفر وعبدهللا توفيق 

6/ 2 و6/ 2.
وفـــي مبـــاراة أخـــرى ضمـــن نفـــس 
المســـابقة، خســـرت البحريـــن أمام 
البحرينـــي  فـــاز  إذ   ،1 /2 عمـــان 
العمانـــي  علـــى  شـــريف  آل  علـــي 
و4/ 1   2 /6  ،6 /4 الحجيـــري  عـــّزان 
بانســـحاب الالعب العماني بســـبب 
اإلصابـــة، وخســـر البحريني محمد 
الخـــان أمام العماني منير الرواحي 
الزوجـــي تمكـــن  1/ 6 و0/ 6، وفـــي 
الالعبـــان العمانيـــان منيـــر الواحي 
الثنائـــي  علـــى  الحجـــري  وعـــّزان 
البحريني علي آل شـــريف ومحمد 

الخان 6/ 4 و6/ 1. 

البلوشي: بطولة تنس 

شاطئية خليجية العام المقبل

للجنـــة  العـــام  األميـــن  أعـــرب 

التنظيمية للتنس بمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية ســـلمان بن 
عبدالرحيم البلوشـــي عن ســـعادته 
بمشـــاركة جميع الـــدول الخليجية 
في بطولة الخليج للتنس للشـــباب 
يســـتضيف  التـــي  والناشـــئين 
البحرينـــي  االتحـــاد  منافســـاتها 

للتنس.
وقال البلوشـــي أن مشـــاركة جميع 
الـــدول الخليجية فـــي البطولة هو 
النجـــاح الحقيقي والهدف الرئيس 
مـــن تنظيـــم البطـــوالت الخليجية، 
متمنيا أن تشـــهد البطوالت المقبلة 
مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر  مشـــاركة 
الالعبين فـــي البطوالت الخليجية 

بمختلف فئاتها.
خطـــط  عـــن  البلوشـــي  وكشـــف 
الخليجيـــة  التنظيميـــة  اللجنـــة 

إلدخال بطوالت التنس الشـــاطئية 
والبدمنتون ضمن أجندة البطوالت 
اللجنـــة  تشـــرف  التـــي  الخليجيـــة 
علـــى تنظيمهـــا، مبّينـــا أن اللجنـــة 
ستقوم في المرحلة المقبلة بإعداد 
للبطولتيـــن،  المنظمـــة  واللوائـــح 
ومـــن المتوقـــع تنظيـــم أول بطولة 
خليجيـــة للعبتيـــن الجديدتين في 
نهايـــة العـــام المقبل، أو فـــي مطلع 

.2021
وأكـــد البلوشـــي أهميـــة البطـــوالت 
الشاطئية التي بدأت تنتشر بشكل 
أن  مضيفـــا  العالـــم،  حـــول  كبيـــر 
الدول الخليجية تســـعى من خالل 
تنظيم هـــذه البطوالت إلى مواكبة 
التطورات التي تشهدها اللعبة في 

العالم.

اتحاد التنس

جانب من اجتماع اللجنة الفنية للبطولة 

االثنين 18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع األول 1441 - العدد 4052

علي آل شريف

عمران النجداوي

جانب من منافسات تحت 14 سنة عيسى القطانجانب من المباريات

حسن علي

علي مجيد
محمد ميرزا أفضل 
العب دائرة وعلي 

يتوج بالبرونزية



Sports@albiladpress.com17

تعامل إيجابي

وذكـــر راشـــد البوعينيـــن أن النتيجة التي 
يأخذها الشارع الرياضي في كونها سلبية 
اإليجابـــي،  المنظـــور  مـــن  معهـــا  نتعامـــل 
مشـــيًرا إلى أن معنويات الالعبين مرتفعة 
والـــكل عـــازم علـــى التعويـــض فـــي لقـــاء 

العراق القادم أو المباريات المقبلة أيًضا.
 ولفـــت إلـــى أن التعـــادل جاء فـــي مرحلة 
جمـــع النقـــاط، وهـــو ليـــس ســـّيًئا بدرجـــة 
ـــا هـــو  كبيـــرة، خاصـــة أن المنتخـــب حاليًّ
صاحـــب ثانـــي أفضل مركز ثانـــي من بين 
تأهـــل  اعتبـــار  مـــع  الثمـــان،  المجموعـــات 
أفضـــل 4 منتخبات يحتلون المركز الثاني 

إلى التصفيات النهائية لمونديال 2022.

الحظوظ قوية

 وأكـــد البوعينين أن لقـــاء العراق يوم غد 
الثالثـــاء، باإلضافـــة إلـــى 3 لقـــاءات ضمن 
مرحلـــة اإلياب ســـتقام فـــي العـــام المقبل 
كونـــغ،  وهونـــغ  وإيـــران  كمبوديـــا  أمـــام 
ســـتكون فيهـــا حظـــوظ المنتخـــب قويـــة، 
خاصـــة بدعـــم المســـؤولين وعلى رأســـهم 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
باإلضافـــة إلى تواجد هـــذه المجموعة في 
الوقـــت الحالي وخطة المـــدرب البرتغالي 

للمنتخب الوطني هيليو سوزا.
مديـــر  أوضـــح  العـــراق،  مبـــاراة  وحـــول   
المنتخبـــات الوطنيـــة أن منتخـــب العراق 
قـــوي، ومنظـــم نوًعـــا ما، مشـــيًرا إلـــى أننا 
ســـبق وأن تفوقنـــا عليه العـــام الحالي في 
نهائي بطولة غرب آسيا بالعراق، باإلضافة 
إلى التعادل معه ذهاًبا في التصفيات على 

االستاد الوطني بالبحرين.

وقـــال: “قد تكون نشـــوة فـــوز العراق على 
إيران إيجابية بالنسبة لنا. منتخب العراق 
يلعـــب بطريقـــة مفتوحة ونحـــن ال نواجه 
مشـــكلة مع هـــذه المنتخبـــات، خاصة وأن 
“األحمر” منتخب منضبط ومتطور. أتوقع 
ـــا وجميـــالً، وإن شـــاء هللا نظفر  لقـــاًء قويًّ

بالنقاط الثالث”.
مـــن  قويـــة  فعـــل  ردة  “أتوقـــع  وأضـــاف: 
الالعبين في مباراة العراق وكسب الفوز”.

رفع المعنويات

 ولفـــت راشـــد البوعينيـــن إلـــى أن دورنـــا 
لـــدى  المعنويـــات  رفـــع  هـــو  كمســـؤولين 
الالعبيـــن، مشـــيًرا إلى أنهم كجهـــاز إداري 
أكـــدوا لالعبين عدم االســـتياء من نتيجة 
هونغ كونغ األخيرة.  وتابع: “أذكر في هذا 
اإلطار كلمة لســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة في أن الرياضي البد أن يتذّوق 
الخســـارة؛ ليتعلـــم الفـــوز، ونحن نســـتلهم 
كلمات ســـموه وتعد دافًعا لنا لبذل المزيد، 
المـــدرب ســـوزا خـــالل  فـــإن  وبالمناســـبة 
حديثه بـــأول لقاء له مع اإلعالم الرياضي 
أشار إلى خطته في تغيير عقلية الالعبين 
وجعـــل نتيجـــة التعـــادل بمثابة الخســـارة 

مـــن ضمنها؛ لكي يحاســـب الالعب نفســـه 
ويقّدم األفضل دائًما”. وأضاف البوعينين: 
“التعادل ليس مشـــكلة. الشـــارع الرياضي 
متحّســـف على ضياع نقطتين، لكن دعمنا 
الكامـــل للمنتخب لتحقيـــق أهدافنا كاملة 

إن شاء هللا”.

أسعد اللحظات

 وفيمـــا يخـــص تواجـــده عـــن قـــرب فـــي 
ا مع المنتخب الوطني، أوضح  األردن حاليًّ
مديـــر المنتخبـــات الوطنية أن تواجده مع 
المنتخـــب يعـــد من أســـعد اللحظـــات لديه 
ا، مشـــيًرا إلى أن يشـــعر من وراء  شـــخصيًّ
الالعبيـــن  مـــع  الكاملـــة  بالمعايشـــة  ذلـــك 

وتحّسس مشاكلهم وحلها إن وجدت.
 وقـــال أيًضا: “هنـــاك متابعة مســـتمرة من 
قبـــل مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القدم برئاســـة الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 
أحمد آل خليفـــة، وكان على تواصل معي 
ا قبل المغـــادرة مـــن البحرين إلى  شـــخصيًّ
الوفـــد  باســـتمرار شـــؤون  األردن ويتابـــع 
والمنتخـــب، إذ نقـــدم له التفاصيـــل كافة، 
وهـــو ما يؤكد أن المنتخب يحظى بالدعم 

الكامل من المسؤولين”.

شكًرا لإلعالم

 وأعـــرب البوعينيـــن عـــن شـــكره وتقديره 
لوســـائل اإلعـــالم المحليـــة المختلفة التي 
ا وفي  تدعم وتتواجد مـــع المنتخب محليًّ

مشاركاته الخارجية.
وقـــال: “نقـــّدر دور اإلعالم كثيًرا، ونشـــكر 
اإلعالمـــي  الوفـــد  يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
المرافق للمنتخب في مباراتي هونغ كونغ 

والعراق، وهي مقدرة ومحط إشادة”.

زيارة السفير

أعرب ســـفير مملكة البحرين لدى المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، أحمـــد الرويعـــي، عن 
خالص تمنياتـــه للمنتخب الوطني لمملكة 
البحريـــن بالتوفيـــق والفـــوز فـــي مباراتـــه 
القادمـــة أمـــام منتخـــب جمهوريـــة العراق 
الشـــقيق يوم الثالثاء المقبل باستاد عّمان 

الوطني.
 جـــاء ذلـــك، خـــالل زيـــارة الســـفير أحمـــد 
الرويعي، أمس، لفريـــق المنتخب الوطني 
لمملكـــة البحرين، في مقـــر إقامته بمدينة 
عّمـــان، حيـــث أكد ســـعادته دعم الســـفارة 
فـــي  مشـــواره  فـــي  الوطنـــي  للمنتخـــب 

تصفيـــات كأس العالـــم 2020، ومســـاندته 
في هذا المحفل الرياضي المهم، للوصول 
إلـــى أعلـــى المســـتويات وتحقيـــق أفضـــل 
الرياضـــة  رفعـــة  يحقـــق  ممـــا  النتائـــج، 

ا. ا ودوليًّ البحرينية إقليميًّ

ختام التحضيرات

 إلى ذلك، يختتـــم منتخبنا الوطني األول 
تدريباتـــه  سلســـلة  اليـــوم  القـــدم،  لكـــرة 
التحضيرية اســـتعداًدا لمباراة العراق، غًدا 
الثالثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، ضمن 
الجولـــة السادســـة للمجموعـــة الثالثـــة من 
التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلـــة إلى كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
مرانـــه  الوطنـــي  المنتخـــب  وســـيخوض   
األخيـــر عند 4 من عصر اليوم على اســـتاد 
عمـــان الدولـــي الـــذي ســـيحتضن المباراة.

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

 من جهة أخرى، سيخوض منتخب العراق 
الحصـــة التدريبية الرســـمية مســـاء اليوم 

عنـــد 5.15 مســـاء علـــى ملعـــب المبـــاراة. 
وتعد المبـــاراة )األولى فـــي مرحلة اإلياب 
بالمجموعـــة( مهمـــة في مشـــوار المنتخب 
بالتصفيات، خصوًصا بعد فقدان نقطتين 
مهمتيـــن فـــي الجولـــة الماضيـــة، إذ تعـــد 
مبـــاراة الغد حاســـمة بشـــكل كبيـــر لطريق 

التأهل.

التدريب الثاني

وكان المنتخب الوطني قد خاض الحصة 
التدريبيـــة الثانيـــة لـــه فـــي األردن أمـــس 
خـــالل الفتـــرة المســـائية، وذلك بمشـــاركة 

جميع الالعبين الموجودين في القائمة.
حوالـــي  التدريبيـــة  الحصـــة  واســـتمرت   
ســـاعتين، وركـــز فيهـــا الجهـــاز الفني على 
والفنيـــة،  البدنيـــة  الجوانـــب  مـــن  عـــدد 

باإلضافة إلى تدريبات حراس المرمى.
وتضـــم قائمـــة المنتخـــب 23 العًبـــا هـــم: 
ســـيد محمـــد جعفـــر، ســـيد شـــبر علـــوي، 
حمـــد الدوســـري، جاســـم الشـــيخ، مهـــدي 
حميدان، أحمـــد بوغمار، راشـــد الحوطي، 
محمـــد عبدالوهـــاب، عبدالوهـــاب المالود، 
وليـــد الحيـــام، محمد الحردان، إســـماعيل 
عبداللطيـــف، علـــي مدن، عبـــدهللا الهزاع، 
محمد الرميحي، ســـيد رضا عيســـى، سيد 
مهـــدي باقـــر، علـــي حـــرم، كميـــل األســـود، 
أحمـــد نبيـــل، محمـــد عـــادل، ســـيد ضيـــاء 

سعيد وعبدهللا يوسف.

صالة التقوية

وقّســـم الجهاز الفني، يوم أمس )اإلثنين(، 
الالعبين إلى مجموعتين تدربتا في صالة 
التقويـــة خـــالل الفتـــرة الصباحيـــة بمقـــر 
الســـكن. وتدربـــت المجموعـــة األولى عند 
10.30 صباًحـــا، فيمـــا تدربـــت المجموعـــة 

الثانية عند 11.30 صباًحا.

ــم كــــلــــمــــات ســـــمـــــوه لـــــبـــــذل الـــمـــزيـــد ــهـ ــلـ ــتـ ــسـ ــن: نـ ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــوع ــ ــب ــ ال

نــاصــــر بــــن حمــــد الـداعــــــم األول لـ “األحمـــــر”

من زيارة السفير أحمد الرويعي للمنتخبالسفير البحريني لدى األردن يتوّسط أعضاء الوفد اإلداري والفني

من تدريبات المنتخب )تصوير سيد علي شبر(

االثنين 18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع األول 1441 - العدد 4052

أكد مدير المنتخبات الوطنية باالتحاد البحريني لكرة القدم راشــد البوعينين أن نتيجة التعادل 
لمنتخبنــا الوطنــي األول مــع هونــغ كونغ في الجولة الخامســة من التصفيــات المزدوجة المؤهلة 

إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ال تعد سيئة.
 وأوضــح البوعينيــن فــي حديث لـ”البالد ســبورت” أن أغلــب المتابعين لم يتوقــع نتيجة التعادل، 
مشــيًرا إلــى أن األرقــام الســابقة تشــير إلــى تطــور منتخــب هونــغ كونــغ وخســارته بصعوبــة مــن 

منتخبي العراق وإيران؛ نظًرا لتميزهم في الجانب الدفاعي.
ا من قبل منتخب هونغ كونغ، وهو ما حصل  وقال: “الجهاز الفني والالعبون توقعوا تكتالً دفاعيًّ
فعليا في مجريات المباراة. لم نســتغل الفرص الســانحة لنا للتهديف، وهذا حال الكرة فالتوفيق 

في بعض األحيان ال يجانبك”.

أحمد مهدي
مدير المنتخبات 
الوطنية يشيد 

بدعم اإلعالم لـ 
”األحمر”

المنتخب يتأّهب 
لمواجهة العراق 

المهمة
راشد البوعينين متحدًثا لـ ”البالد سبورت”

دعـــم األحمـــر
قّدم مصرف الســالم-البحرين، المصرف الرائد المتوافق مع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية فــي المملكــة، الرعايــة الذهبيــة للمنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم، 
الــذي يشــارك في التصفيات المزدوجــة المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2022 
والمؤهلــة لنهائيــات كأس أمــم آســيا 2023، تحــت شــعار #مًعا_من_أجــل_

البحرين.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد  وقـــد   
االتحاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
علـــي بن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، 
بتقديـــم مصرف الســـالم لهـــذا الدعم 
للمنتخـــب الوطني لكرة القدم، مؤكًدا 
أن هـــذا الدعم ســـيكون له بالغ األثر 
اإليجابـــي فـــي اإلســـهام بظهـــور 
المميـــزة  بالصـــورة  المنتخـــب 
وتحقيـــق النتائـــج المشـــرفة فـــي 
هـــذه المشـــاركة المهمـــة بالتصفيـــات 
اآلســـيومونديالية، مثنًيـــا علـــى الدور 
الذي يلعبه مصرف الســـالم في تأكيد 

حضـــوره وتواجده فـــي دعم مختلف 
الفعاليـــات الرياضيـــة، والـــذي يعكس 
حرصـــه الدائـــم على تحقيق الشـــراكة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  والتعـــاون 
تطـــور  فـــي  يســـهم  بمـــا  الرياضيـــة، 

الرياضة البحرينية.
وقال الشيخ علي بن خليفة آل خليفة: 
الســـالم  مصـــرف  بتقديـــم  “ســـعداء 
الرعايـــة الذهبيـــة للمنتخـــب الوطنـــي 
لكـــرة القـــدم، والـــذي يعكـــس حـــرص 
المصرف على المشاركة الحقيقية في 
دعم المنتخب، بما يتوافق مع الجهود 

المبذولة في تنفيذ رؤية ســـمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
2022 لالرتقاء بكرة القدم البحرينية، 
وتشـــكيل منتخـــب وطنـــي للوصـــول 
إلـــى تحقيـــق حلـــم الشـــارع الرياضي 
البحرينـــي بالمشـــاركة فـــي مونديـــال 

كأس العالم”.

 وقـــد أثنـــى رئيس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القدم على الجهود الكبيرة التي 
يبذلهـــا الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
لـــدى مصرف الســـالم رفيـــق النايض، 
البحرينيـــة،  القـــدم  كـــرة  لعبـــة  لدعـــم 
والـــذي يعكـــس بشـــكل واضـــح النهج 
الذي يســـير عليه المصرف في تفعيل 
الدور الحقيقي للشركات والمؤسسات 
الخاصـــة والبنوك للمشـــاركة في دعم 
والمنتخبـــات  الرياضيـــة  الفعاليـــات 

الوطنية.

الشيخ علي بن خليفة

يعقـــد اليوم عنـــد 11 صباًحا بتوقيـــت األردن )12 ظهـــًرا بتوقيت البحرين( 
االجتماع الفني التنسيقي الذي يسبق المباراة.

 وسيحضر االجتماع الجهاز اإلداري للمنتخب الوطني باإلضافة إلى الجهاز 
اإلداري لمنتخـــب العراق، ويترأســـه مراقـــب المباراة بشـــير عبدالخالق من 
لبنـــان، وبحضور مقيم الحكام aung “نيشـــيو” من اليابـــان وجميع الجهات 
المختصة. ويخصص االجتماع لألمور اإلدارية المتعلقة بالمباراة من جميع 

النواحي، باإلضافة إلى تحديد ألوان المنتخبين.

ويعقـــد المؤتمـــر الصحافي الذي 
فنـــدق  فـــي  المبـــاراة  يســـبق 
ختـــام  بعـــد  “الريجنســـي” 

االجتماع الفني.
الصحافـــي  المؤتمـــر  وســـيقام 

الوطنـــي،  منتخبنـــا  لمـــدرب 
وأحـــد  ســـوزا  هيليـــو  البرتغالـــي 

ظهـــًرا   12 عنـــد  “األحمـــر”  العبـــي 
بتوقيـــت األردن، فيمـــا ســـيعقد مؤتمر 
مدرب والعب العراق عند 12.15 ظهًرا.

االجتماع الفني

المؤتمر الصحافي



اطلع رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة طالل كانو على آخر تحضيرات 
منتخبنــا الوطنــي الســالوي اســتعداًدا للمشــاركة فــي البطولــة الخليجيــة 
لمنتخبــات الرجــال، التــي ستســتضيفها دولــة الكويــت فــي الفتــرة مــن 23 
نوفمبــر الحالــي لغايــة األول مــن ديســمبر القــادم بمشــاركة 5 منتخبــات 
خليجية هي منتخبنا الوطني، الكويت المستضيف والسعودية واإلمارات 

وقطر.

واســـتمع كانو أثنـــاء زيارته لتدريب 
مـــن  إلـــى شـــرح مفصـــل  المنتخـــب 
قبـــل الجهازيـــن الفنـــي واإلداري عن 
تحضيرات مشـــاركة األحمر في هذا 
حـــرص  إذ  الخليجـــي،  االســـتحقاق 
علـــى معرفـــة جميـــع التفاصيـــل لمـــا 
يتعلـــق باســـتعداد المنتخب الوطني 
والبدنيـــة  الفنيـــة  النواحـــي  مـــن 

والنفسية.
وأعـــرب رئيـــس االتحـــاد عـــن ثقتـــه 

البالغة بالقدرات الفنية التي يمتلكها 
العبـــو منتخبنا الوطنـــي واإلمكانات 
فـــي  تضعـــه  أن  شـــأنها  مـــن  التـــي 
أفضل حـــال، مؤكًدا أن أحمر الســـلة 
تحت قيادة فنية طموحة تســـتحق 
كل الثنـــاء والتقديـــر علـــى جهودهـــا 

المبذولة طوال الفترة الماضية. 
وقال كانـــو إن مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة السلة وضع إمكاناته 
فـــي ســـبيل تهيئـــة األرضيـــة  كافـــة 

يكـــون  كـــي  للمنتخـــب؛  المناســـبة 
فـــي وضعيـــة مناســـبة للغايـــة خالل 

المحفل الخليجي.
االتحـــاد  رئيـــس  زيـــارة  وشـــكلت 
قصـــوى  أهميـــة  الرجـــال  لمنتخـــب 
لالعبيـــن؛ لما لها مـــن أثر معنوي عاٍل 
علـــى نفوســـهم، والقـــت ارتياًحا من 
والجهازيـــن  الالعبيـــن  جميـــع  قبـــل 

الفني واإلداري للمنتخب.
وســـتغادر بعثـــة األحمر الســـالوي إلى 

دولـــة الكويت يـــوم الخميـــس المقبل 
21 نوفمبـــر الجاري، وســـيبدأ منتخبنا 
مشـــواره في الـــدور التمهيدي بمالقاة 

23 نوفمبـــر، وبعدهـــا  اإلمـــارات يـــوم 
 27 ويـــوم  بقطـــر،  ســـيلتقي  بيـــوم 
ســـيلتقي مـــع الســـعودية وجميع هذه 

المباريـــات عنـــد الخامســـة مســـاًء، ثم 
اللقاء األخير بالدور التمهيدي سيكون 
أمـــام الكويـــت عنـــد الســـاعة الســـابعة 
من مســـاء يوم الخميـــس 28 نوفمبر، 
وســـتقام مباراتي نصـــف النهائي يوم 
بيـــون  بعدهـــا  والنهائـــي  نوفمبـــر   30

وتحديًدا في األول من ديسمبر.
وينص نظام البطولة على إقامة دور 
تمهيدي بنظام الدوري من دور واحد 
بين المنتخبات الخمســـة، بواقع أربع 
مباريـــات لكل فريـــق، وبعدها يخرج 
الفريق صاحـــب المركز الخامس من 
البطولـــة وتتأهـــل 4 لنصـــف النهائي، 
بحيـــث يلتقـــي فيه األول مـــع الرابع 
والفائـــزان  الثالـــث،  مـــع  والثانـــي 
يتواجهان فـــي النهائي والخاســـران 
يلعبـــان؛ مـــن أجل تحديـــد المركزين 

الثالث والرابع.

اتحاد السلة

أحمر السلة يواصل التحضير لالستحقاق الخليجي

جانب من تحضيرات منتخبنا الوطني

اتحاد السيارات

حضــر عضو مجلــس إدارة االتحاد البحريني للســيارات رئيس نادي البحرين 
للدراجــات الناريــة نائــب رئيــس االتحــاد اآلســيوي للدراجــات الناريــة رئيس 
نــادي البحرين للدراجات النارية عيســى العوضي، اجتماع االتحاد اآلســيوي 

للدراجات النارية يوم الجمعة الماضي، الذي عقد بمكاو.

هامـــش  علـــى  االجتمـــاع  وعقـــد 
بطولـــة االتحـــاد اآلســـيوي للســـيارات 
والدراجـــات الناريـــة التي ســـيحضرها 
العوضي مـــع أعضاء مجلـــس اإلدارة. 
ونوقشـــت خـــالل االجتمـــاع روزنامـــة 
االتحاد اآلسيوي وسباقاته وبطوالته، 
وتم استعراض شـــبل تطويرها ودعم 
المتســـابقين والسعي لتخفيف األعباء 
عليهـــم، كمـــا تم التطـــرق للمشـــاركات 
المقبلـــة لعـــدد مـــن األعضاء، إذ أشـــاد 

رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي للدراجـــات 
الديـــن  زهـــر  وان  الماليـــزي  الناريـــة 
وعلـــى  اآلســـيوي  االتحـــاد  بكفـــاءات 
رأســـهم البحرينـــي عيســـى العوضـــي 
والمهـــام التـــي أوكلـــت إليـــه مـــن قبل 
االتحاد الدولي للسيارات في بطوالت 

العالم.
كمـــا تـــم االتفـــاق علـــى حفـــل تكريـــم 
االتحـــاد  بطـــوالت  فـــي  الفائزيـــن 
اآلســـيوي للدراجات الناريـــة المنصرم 

والـــذي ســـيعقد في مـــكاو أيًضا خالل 
الفترة المقبلة.

الســـباقات  إقامـــة  مناقشـــة  وتمـــت 
الجديـــدة والفئـــات التابعـــة لهـــا، وتـــم 
تغيير عدد من النقاط الفنية بالقوانين 
بهـــا تحـــت مظلـــة االتحـــاد  المعمـــول 
الدولـــي للدراجات النارية FIM، والتي 
ســـترفع لهـــا من أجل اعتمادها بشـــكل 
نهائي بما يخدم مصلحة المتســـابقين 
المختلفـــة،  والســـباقات  والبطـــوالت 
كمـــا تم التناقش مع عـــدد من الجهات 
واالتحـــادات  واألنديـــة  والحلبـــات 
الراغبة باســـتضافة وتنظيم ســـباقات 
الدراجات النارية، ونوقشت الروزنامة 

المقبلة أيًضا.

وذكـــر العوضـــي أن االتحاد اآلســـيوي 
يحرص على أن يقدم كل ما من شـــأنه 
التطوير واالرتقـــاء برياضة الدراجات 

النارية على مستوى قارة آسيا.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  أن  يذكـــر 
 4 الناريـــة  للدراجـــات  اآلســـيوي 
اجتماعات ســـنوًيا، وهذا االجتماع هو 
الثالث، إذ تعقد االجتماعات كل ثالثة 
أشـــهر، وعقـــد االجتمـــاع الثاني خالل 
شـــهر يونيو الماضي بزوهاي بالصين، 
ويحرص االتحاد اآلســـيوي للدراجات 
الناريـــة بعقد اجتماعاتـــه بالتزامن مع 
جوالت البطوالت اآلسيوية لحضورها 
ومتابعتها والســـعي لتطويرها ودعمها 

من جميع النواحي.

ــا ــيـ ــة بـــــقـــــارة آسـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــى االرتـــــــقـــــــاء بـــمـــســـتـــوى الـ ــ ــل ــ ــل ع ــ ــم ــ ــع ــ ال

العـوضـــي يشـــارك باجتمـــاع “آسيـــوي الدراجــات”
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رفـــع رئيـــس المجلس البحرينـــي لأللعاب 
القتاليـــة عضـــو اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
 2019 للقتـــال  الدولـــي  بريـــف  ألســـبوع 
ســـمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
مقام عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
وإلـــى  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة، وإلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية رئيس اللجنة 
العليـــا المنظمـــة ألســـبوع بريـــف الدولـــي 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو   2019 للقتـــال 
حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة نجاح فعاليات 
أســـبوع بريـــف الدولي للقتـــال، والنتيجة 
المشـــرفة التي حققهـــا المنتخب الوطني 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة فـــي النســـخة 
السادســـة من بطولـــة العالم لفنون القتال 
المختلطة للهواة، بتحقيقه المركز الثاني 
فـــي الترتيب العـــام للمنتخبـــات الوطنية 
المشـــاركة فـــي البطولـــة، بعـــد أن أحـــرز 
المنتخـــب 14 ميداليـــة ملونـــة، منهـــا: 5 
ميداليـــات ذهبيـــة، و3 ميداليـــات فضية 
ســـاهم  والـــذي  برونزيـــة،  ميداليـــات  و6 
في محافظتـــه على التصنيف العام الذي 
يصـــدر من االتحاد الدولـــي لفنون القتال 

.)IMMAF - WMMAA( الختلطة

وقال ســـموه “ســـعداء بالنجـــاح فعاليات 
أســـبوع بريف الدولـــي للقتال 2019 على 
أرض مملكة البحرين؛ لتثبت البحرين من 
جديـــد تميزها في احتضان واســـتضافة 
ونفخـــر  العالميـــة.  البطـــوالت  كبـــرى 
بالنتيجة المشـــرفة التي حققها المنتخب 
الوطني في عالمية الهواة السادسة، التي 
تثبت وبشكل واضح تفوق رياضة فنون 
القتـــال المختلطـــة البحرينية، والذي كان 
لـــه األثر الواضح فـــي محافظة المنتخب 

على صدارته للتصنيف العالمي”.
وأضاف سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفة “نشيد بالمستوى الكبير الذي ظهر 
بـــه الالعـــب البحرينـــي المحتـــرف حمزة 
الكوهجي، خالل مشـــاركته في النســـخة 

التاســـعة والعشـــرين مـــن بطولـــة بريـــف، 
والـــذي منحه الفوز في هذه النســـخة، ما 
يعكـــس القـــدرات العالية التـــي يتمتع بها 
هـــذا الالعـــب، التـــي تمكنه من المنافســـة 
على لقـــب هذه البطولـــة. متمنين لالعب 
البحرينـــي المحترف حســـين عياد عودة 
تعـــرض  الـــذي  القريـــب،  المســـتقبل  فـــي 
إلصابة قوية خالل مشاركته في البطولة 

ذاتها، أجبرته على عدم إكمال النزال”.

منتخبنا MMA يحصد جائزة 

“منتخب العام”

حصد منتخـــب مملكة البحريـــن لفنون 
القتـــال المختلطة جائزة “منتخب العام 

2019”، للمســـتوى التصاعـــدي الســـريع 
ال  وقـــت  فـــي  المنتخـــب  قدمـــه  الـــذي 
يتعدى 3 أعوام، والتي نجح من خاللها 
التصنيـــف  صـــدارة  علـــى  تربعـــه  فـــي 

العالمي.
جـــاء ذلـــك، فـــي حفـــل توزيـــع جوائـــز 
االتحـــاد الدولي الذي أقيم على هامش 
فعاليـــات أســـبوع بريف الدولـــي للقتال 
2019، الذي حضره رؤســـاء االتحادات 
العالمية لفنون القتال المختلطة. وتسلم 
الجائزة رئيس االتحاد البحريني لفنون 

القتال المختلطة محمد علي قمبر.
ويأتي هذا الحفل الـــذي يقيمه االتحاد 
IM- “الدولـــي لفنـــون القتـــال المختلطة 
MAF” والمندمـــج مع الرابطـــة العالمية 

 ،”WMMAA“ لفنون القتـــال المختلطـــة
للســـنة الثانية على التوالـــي على أرض 
البحريـــن، كأول حفـــل ســـنوي  مملكـــة 
لالعتراف بإنجازات العبي فنون القتال 
المختلطة الهواة، واالتحادات الوطنية 
األعضاء باالتحاد الدولي والمســـؤولين 
وتطويـــر  نشـــر  علـــى  يعملـــون  الذيـــن 
رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة. كما 
اشـــتمل هذا الحفل على توزيع الجوائز 
علـــى مندوبـــي االتحـــاد الدولـــي لفنون 
القتال المختلطة، ورؤســـاء االتحادات 
الوطنيـــة، والمرشـــحين لجائـــزة الحفل 

السنوي والضيوف المميزين.
وبهـــذه المناســـبة، رفـــع رئيـــس االتحاد 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي 

محمد قمبر، التهاني إلى ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، وإلى ســـمو 

الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة.
وأكـــد قمبر أن حفاظ المنتخب الوطني 
لفنـــون القتال المختلطـــة على صدراته 
للتصنيـــف الدولـــي، يأتـــي نتـــاج الدعم 
الالمحدود من قبل ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة، وإيمانا من ســـموه 
وتشـــجيعه  ودعمـــه  الرياضـــة  بهـــذه 
فـــي  الممثلـــة  البحرينيـــة  للكفـــاءات 
ســـموه  وحضـــور  الوطنـــي،  المنتخـــب 
إلـــى  الوقـــوف  علـــى  وحرصـــه  الدائـــم 

جانب أبطال المنتخب.
كمـــا أشـــاد باالهتمام الواســـع والحرص 
الكبير لسمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفة، في توفير اإلمكانات كافة لرفع 
مســـتوى المنتخـــب الوطنـــي واألنديـــة 
رياضـــة  فـــي  المتخصصـــة  الرياضيـــة 
ووجـــوده  المختلطـــة،  القتـــال  فنـــون 
ســـموه المســـتمر في جميع المناســـبات 
منتخبنـــا  أزر  مـــن  للشـــد  الرياضيـــة؛ 
لتحقيـــق  الرياضييـــن  ودعـــم  الوطنـــي 
أعلـــى المراكز في مختلف المشـــاركات 

الرياضية.

سمو الشيخ سلمان بن محمد

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

البحرين أثبتت للجميع تميزها في تنظيم البطوالت العالمية
2019 للقتــال  الدولــي  بريــف  أســبوع  فعاليــات  بنجــاح  يهنــئ  محمــد  بــن  ســلمان 

سعداء بالنتيجة 
المشرفة للمنتخب 

الوطني في عالمية 
الهواة السادسة

نبارك للكوهجي 
فوزه في “بريف 

29” ونتمنى 
العودة القوية لعّياد

تفوق “MMA” البحرينية 
منحها المحافظة على 

صدارتها للتصنيف 
الدولي

منتخب البحرين يحصد 
جائزة “منتخب العام 

2019” المقدمة من 
االتحاد الدولي

العوضي خالل االجتماع

طالل كانو زار 
التدريبات واطلع 

على جهوزية 
المنتخب



أكد العب المنتخب الوطني لبناء األجسام وصيف بطولة العالم لبناء األجسام 
الماضيــة بالفجيــرة خالــد الســعيدي أن البطولــة الماضيــة كانت قوية وشرســة، 
وشــهدت منافســة أقــوى أبطــال العالــم فــي رياضــة بنــاء األجســام، إذ بلــغ عدد 

الدول المشاركة 120 دولة وهذا الرقم بحد ذاته يؤكد شراسة البطولة.

وقال الســـعيدي “إنـــه أكبر إنجاز أحققه 
في تاريـــخ مشـــاركاتي، وصيف بطولة 
العالـــم فـــي مســـابقة الفيزيـــك للرجـــال 
ال  ســـعادة  ســـم،   176 الطوليـــة  للفئـــة 
علـــى  النتيجـــة  إعـــان  عنـــد  توصـــف 
المســـرح رغم أنني كنـــت أطمح للمركز 
فـــي  ولكـــن  بالذهـــب،  والتقلـــد  األول 
الوقت نفسه فضية عالمية ليس باألمر 
الســـهل، فقد جاءت بعد عناء ومشـــوار 
والتدريـــب  المشـــاركات  مـــن  طويـــل 
مـــن  بدأتـــه  الـــذي  المكثـــف  واإلعـــداد 
الاعـــب  الكريـــم.  رمضـــان  شـــهر  بعـــد 

والرياضـــي الـــذي يمثل منتخـــب باده 
في أي من المشـــاركات الخارجية يضع 
في حســـبانه أواًل الوطـــن وتمثيله خير 
تمثيـــل، وبـــذل الغالـــي والنفيـــس مـــن 
أجله، وأنا فخور جًدا بأن اســـجل اســـم 
البحرين بقوة في هذا المحفل العالمي، 
وبا شك أن هذا اإلنجاز أعطاني دفعة 
قويـــة جـــًدا مـــن أجـــل مواصلـــة طريق 
العطـــاء، اليوم نحن نعيـــش في العصر 
الذهبـــي للرياضـــة البحرينيـــة كما أعلن 
عنه قائدنـــا ممثل جالة الملك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 

المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفةالذي 
نعتبـــره قدوة لنا ونســـتلهم منه الكثير، 
وقيـــادة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة”.
وأضاف البطل السعيدي “كثيرون وراء 
مـــا تحقق أخيـــرا في عالميـــة الفجيرة، 
حيث الدور الكبير للمدربين المتميزين 
ميثم مدن وحسين المحيشي، فلوالهم 
لمـــا وصلـــت لهذا المســـتوى، وال أنســـى 

الـــدور المتميز لاتحـــاد البحريني لرفع 
األثقال وعلى رأسه رئيس اتحاد غرب 
آســـيا لبناء األجســـام واللياقـــة البدنية 
النائب األول لرئيس اتحاد غرب آســـيا 
لرفـــع األثقـــال مســـاعد رئيـــس االتحاد 

العربـــي رئيس االتحـــاد البحريني لرفع 
األثقال الســـيد ســـلطان الغانـــم وجميع 
وأعـــد  األجســـام،  بنـــاء  رياضـــة  أســـرة 
الجميـــع بـــأن أواصل جهـــودي من أجل 

حصد المزيد للمملكة الحبيبة”.

البطـــل  أوضـــح  حديثـــه  ختـــام  وفـــي 
البحريني خالد الســـعيدي أنه سيبحث 
مـــع مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
لرفع األثقال جدول المشاركات المقبلة. 
ويعتبر نجم رياضة بناء األجسام خالد 
السعيدي أحد أبرز الاعبين المتميزين 
فـــي رياضة الفيزيك تحديًدا، ومن أبرز 
إنجازاتـــه فـــي بطولـــة غـــرب آســـيا في 
البحريـــن العـــام 2018 التي أحـــرز فيها 
المركز الثاني، بطولة الماســـية بالمملكة 
العربية الســـعودية وحقـــق فيها المركز 
األول، بطولـــة دبـــي بيـــغ مســـل بدولـــة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة وحقق فيها 
المركـــز األول فـــي العـــام 2019، بطولة 
غرب آسيا بالبحرين 2019 وحقق فيها 
المركـــز األول ونـــال بطاقـــة االحتراف، 
واإلنجـــاز األخير في البطولـــة العالمية 

المركز الثاني بالفجيرة.

اتحاد رفع األثقال

السعيــدي يؤكــد مواصلتــه طــريــق اإلنجــازات

السعيدي متوجا بفضية بطولة العالم

اتحاد الجولف

أشـــاد نائـــب رئيس االتحـــاد البحريني 
للجولف مدير بطولة كأس جالة الملك 
حمـــد الدوليـــة الثانية عشـــرة للجولف 
شـــركة  بدعـــم  العيـــد  خليفـــة  دعيـــج 
ألمنيوم البحرين )ألبا( المتواصل لهذه 
البطولـــة، مؤكـــدًا أن الشـــركة تواصـــل 
دعـــم البطولة منذ انطاقهـــا في العام 
2007 وحتـــى اآلن من منطلق اهتمام 
المســـؤولين في مجلس إدارة الشركة 
بالفعاليات والتظاهـــرات الدولية التي 
تقـــام فـــي مملكـــة البحريـــن وســـعيهم 
الدائـــم في دعمها حتـــى يكون نصيبها 
النجـــاح والتميـــز، إضافـــة إلـــى أن هذا 
الدعم يأتـــي ضمن رغبة مجلس إدارة 
الشـــركة في دعم الشـــراكة المجتمعية 
بقصـــد  واالجتماعيـــة  والمســـؤولية 
تشـــجيع الشـــباب البحرينـــي الرياضي 
علـــى تحقيـــق األهداف التـــي وضعت 

ضمن إطار الشراكة المجتمعة.
“شـــركة  أن  الرئيـــس  نائـــب  وأضـــاف 
ســـاهمت  قـــد  البحريـــن  ألمنيـــوم 
مســـاهمات فعالـــة فـــي دعـــم أنشـــطة 
طـــوال  للجولـــف  البحرينـــي  االتحـــاد 
الســـنوات الماضيـــة وبهـــذه المناســـبة 
يســـرني نيابـــة عـــن رئيـــس وأعضـــاء 

أتقـــدم  أن  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
بخالص الشكر والتقدير مجلس إدارة 
الشـــركة علـــى رأســـهم رئيـــس مجلس 
اإلدارة الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن 
دعيـــج آل خليفـــة دعمهـــم المتواصـــل 
حمـــد  الملـــك  جالـــة  كاس  لبطولـــة 

الدولية الثانية عشرة للجولف”.

جانب من البطولة في نسختها السابقة

ضمــن الشــراكة المجتمعيــة والمســؤولية واالجتماعيــة
“ألبا” تدعم بطولة كأس الملك الدولية للجولف

اللجنة اإلعالمية

تواصاً الستعدادات المهرجان الرياضي 
الدراجـــات  أســـبوع  مهرجـــان  الســـنوي، 
النارية في نسخته العاشرة، الذي ستقام 
فعالياته في الفترة من 5 وتســـتمر حتى 
7 من شـــهر ديســـمبر المقبل تحت رعاية 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وقعـــت اللجنـــة 
المنظمـــة العليـــا للمهرجـــان عقد شـــراكة 
 Gulf ورعايـــة مـــع فنـــدق غلـــف كـــورت

Court ليكون بذلك راعيا ماسيا.
ووقـــع االتفاقيـــة كل مـــن نائـــب رئيـــس 
اللجنـــة المنظمـــة العليا عيســـى الزباري 
والمديـــر العام للفندق نانســـي مصطفى 
بحضور مسؤولي الفندق أالين رايموند، 
وجـــدي بورقيبـــه ونور زكـــي، إذ أعربت 
ســـعادتها  عـــن  بدورهـــا  العـــام  المديـــر 
بتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــة مـــع مهرجـــان 
الدراجـــات الناريـــة الـــذي يأتـــي تزامنـــا 

مع احتفـــاالت المملكـــة بالعيـــد الوطني 
المجيـــد وعيـــد الجلـــوس، إذ حقـــق هذا 
المهرجـــان نجاحات كبيرة في ســـنواته 
ونســـخه الماضيـــة وجـــذب العديـــد من 
المشـــاركين من البحريـــن ومن خارجها، 
الشـــراكة  بهـــذه  رحـــب  “نحـــن  وقالـــت 
علـــى  للقائميـــن  التوفيـــق  كل  ونتمنـــى 
المهرجان والمشـــاركين فيها وأن يحقق 

أهدافه المرجوة”.

وســـتحتضن مواقـــف مجمـــع البحريـــن 
التجاري بقلب العاصمة المنامة فعاليات 
المهرجان الرياضي في نسخته العاشرة، 
حيث ســـاهم هذا الموقع بكل سنة يقام 
فيهـــا المهرجان في جـــذب أعداد كبيرة 
من الجماهير والزوار، ومشاركة شركات 
عدة في عرض منتوجاتها وجذب أيضُا 
العديد مـــن ماك الدراجـــات النارية من 

داخل وخارج مملكة البحرين.

خالل تسليم االتفاقية

اســتعدادا للنســخة العاشــرة للمهرجان الرياضي السنوي
“Gulf Court” راعيا ماسيا لـ “الدراجات النارية”

اللجنة اإلعالمية

حقــق فريــق بنك األهلي المتحد فوزًا ثمينا على حســاب حامل اللقب فريق 
بنــك البحريــن والكويــت بنتيجــة 0-1، فيما تعادل بنك البحريــن للتنمية مع 
بيت التمويل الكويتي بنتيجة 2-2 في افتتاح مباريات بطولة دوري البنوك 
والمؤسســات المصرفيــة لكــرة القــدم للصــاالت 2019 التــي ينظمهــا نــادي 

النجمة وبرعاية المصرف الخليجي التجاري وتستمر حتى 30 الجاري.

وضمـــن  األولـــى  المبـــاراة  ففـــي 
منافســـات المجموعـــة األولـــى حقق 
فريـــق بنـــك األهلـــي المتحـــد بدايـــة 
ناجحـــة ومهمـــة بعـــد أن تمكـــن مـــن 
فـــي  البطولـــة  لقـــب  هزيمـــة حامـــل 
النسخة الماضية فريق بنك البحرين 
والكويـــت بنتيجـــة هـــدف مقابـــل ال 
شـــيء بعد مباراة متكافئـــة ومثيرة 
للفريقين، استطاع من خالها فريق 

بنـــك األهلي المتحـــد أن يخرج منها 
منتصرا بهدف يتيم ســـجله الاعب 

علي جميل.
وفـــي المبـــاراة الثانية تقاســـم فريقا 
بنك البحرين للتنمية وبيت التمويل 
بالتعـــادل  المبـــاراة  نقـــاط  الكويـــت 
اإليجابـــي 2-2 بعـــد مبـــاراة لـــم تقل 
إثـــارة ونديـــة عـــن ســـابقتها. وتقدم 
فريق بنك البحريـــن للتنمية بنتيجة 

الشوط األول من اللقاء بواقع 1-0.
وأحـــرز هدفـــي فريق بنـــك البحرين 
عبـــدهللا  محمـــد  مـــن  كل  للتنميـــة 

الحنتـــوش ومحســـن دوانـــي، فيمـــا 
أحرز هدفي بيـــت التمويل الكويتي 
كل من ســـيد محمد الســـاري والعب 

بنك البحرين للتنمية محمد السندي 
بالخطأ في مرمى فريقه.

وتقام اليوم مباراتان ضمن منافسات 
المجموعة األولى، يلعب في المباراة 
األولى فريقا بنك البحرين والكويت 
مـــع بنك البحريـــن للتنميـــة في تمام 
الســـاعة 8:30 مســـاء، يليها مباشـــرة 
لقاء يجمع فريقا بنك األهلي المتحد 
وبيـــت التمويـــل الكويتي فـــي تمام 

الساعة 9:30 مساء.
البنـــوك  دوري  بطولـــة  وتقـــام 
والمؤسســـات المصرفية لكرة القدم 
للصـــاالت 2019 للعـــام الســـابع علـــى 
التوالـــي بنـــادي النجمة، وتقـــام هذا 
العام برعاية من المصرف الخليجي 
التجـــاري الذي يقدم دعمـــه للبطولة 

بعـــد النجـــاح المتميـــز الـــذي حققته 
الماضيـــة،  الســـنوات  فـــي  البطولـــة 
مـــا نتج عنـــه مشـــاركة ثمانيـــة فرق 
فـــي نســـخة هذا العـــام بعدمـــا كانت 
المشـــاركة فـــي العـــام الماضـــي بــــ 6 

فرق.
ويتأهـــل الفريقـــان الحاصـــان على 
المركزيـــن األول والثانـــي إلى الدور 
قبـــل النهائـــي مـــن البطولـــة، حيـــث 
يلعـــب متصـــدر المجموعـــة األولـــى 
أمام وصيف المجموعة الثانية، فيما 
يلعـــب متصـــدر المجموعـــة الثانيـــة 
األولـــى،  المجموعـــة  وصيـــف  أمـــام 
للمبـــاراة  الفائـــزان  بعدهـــا  ويتأهـــل 

النهائية لتجديد بطل البطولة.

األهلـــي المتحـــد يهـــزم حامـــل اللقـــب... وتعـــادل التنميـــة مـــع التمويـــل الكويتـــي

انطالق دوري البنوك والمؤسسات المصرفية للصاالت

من لقاء بيت التمويل الكويتي والبحرين للتنمية
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وصيف عالمية 
بناء األجسام يعرب 

عن فخره باإلنجاز

أجــرى حارس منتخب البحرين العســكري وفريق المحرق أشــرف وحيد، 
عمليــة جراحيــة فــي إســبانيا؛ بعــد تعرضــه إلصابة بقطــع في وتــر القدم 

أثناء مشاركته في بطولة العالم األخيرة.

وقرر وحيد إجراء العملية الجراحية 
في إســـبانيا على يد خبير متخصص 

في مثل تلك اإلصابات.
وتقرر أن يغيـــب الحارس مبدئيًا 

عن فريق المحـــرق لمدة 3 
أشهر وبعدها سيدخل 

في مرحلـــة التأهيل 
التي قد تحتاج إلى 

شهر إضافي.
موســـم  وشـــارف 

علـــى  وحيـــد  أشـــرف 

االنتهـــاء مبكـــرًا، إذ إن هـــذه اإلصابـــة 
ســـتجعله يغيب عـــن المحـــرق خال 

الموسم الحالي.
ولـــدى المحـــرق الحـــارس الدولي 
الـــذي  جعفـــر،  محمـــد  ســـيد 
سيعتمد عليه الفريق خال 

المباريات المقبلة.
وحيـــد  أشـــرف  وكان 
عاد إلى ناديه الحالي 
بعـــد أن مثـــل فريـــق 

المنامة لمدة 5 مواسم.

حارس المحرق مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم

مدرب العراق: سنواجه البحرين بأسلوب مختلف
ــن ــب البحريـ ــة لعـ ــن طريقـ ــة عـ ــات الوافيـ ــك المعلومـ ــراق تمتلـ العـ

أكــد المــدرب المســاعد لمنتخــب العــراق رحيــم حميــد، أن “أســود الرافدين” ســيخوض المبــاراة المقبلة أمــام البحرين بتكتيــك مغاير عن 
مباراة إيران، مشدًدا على ضرورة االبتعاد عن أقرب المالحقين وبفارق كبير؛ من أجل أن تكون موقعة أزادي المقبلة “تحصيل حاصل”.

ويســـتضيف منتخب العراق منتخبنا 
الوطنـــي، الثاثاء المقبل، في اســـتاد 
األردنيـــة  بالعاصمـــة  الدولـــي  عمـــان 
ضمـــن  الخامســـة  الجولـــة  لحســـاب 
المؤهلـــة  المزدوجـــة  التصفيـــات 

لمونديال 2020 وكأس آسيا 2023.
وقال حميد في تصريحات صحافية، 
إن المنتخـــب علـــى أهّبـــة االســـتعداد 
لمواجهـــة األحمـــر البحريني وتحقيق 
الفـــوز وانتـــزاع النقـــاط الثـــاث مـــن 
وصيـــف المجموعة وبالتالي ســـيكون 
الفـــارق كبيـــًرا بيننـــا وبيـــن الوصيـــف 

باقـــي مواجهـــات  عـــن  النظـــر  بغـــض 
المجموعة.

التدريبـــي  “المـــاك  أن  وأوضـــح 
كاتانايتـــش  الســـلوفيني  بقيـــادة 
ألن  مختلـــف؛  بأســـلوب  ســـيلعب 
المبـــاراة مختلفة عن ســـابقتها ولدينا 
المعلومـــات الوافية عن طريقة اللعب 
للمنافس لذا ستكون الطريقة مغايرة 
عـــن المباراة الســـابقة التـــي تمكنا من 
الفوز بها والحد من خطورة المنتخب 
اإليرانـــي وإبطـــال هجومـــه وتفكيـــك 

دفاعاته”.

“االســـتياء  أن  إلـــى  رحيـــم  وأشـــار 
إيـــران؛  مواجهـــة  قبـــل  حاضـــًرا  كان 
ألننـــا كنـــا نعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى 
عامـــان  وهمـــا  والجمهـــور  األرض 
مؤثـــران في المباريـــات القوية، إال أن 
حضـــور الجاليـــة العراقيـــة فـــي عمان 
محافظـــات  عمـــوم  مـــن  والعراقييـــن 
العـــراق أدخلنـــا فـــي أجواء تنافســـية 
كانت مشـــابهة لماعبنـــا وبالتالي فإن 
الفوز على إيران أطفأ شـــرارة الغضب 
لدينـــا وأنســـانا القـــرارات الجائرة ضد 

الكرة العراقية”.

وكاالت
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رحيم حميد
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المــاك يعربــون عــن امتنانهــم لتفانــي “الفريــق الذهبي” ويعتبــرون الشــركة أســرتهم الممتدة

“غولدن غيت” تحتفل بمرور سنة على تدشين أطول برج سكني للتملك الحر

“غولـــدن غيت” إحـــدى الشـــركات الرائدة 
في مجال التطوير العقاري في البحرين، 
للتملـــك  األطـــول  الســـكني  البـــرج  وهـــو 
الحر فـــي المملكة، وأقيمـــت مأدبة غداء 
األولـــى  الســـنوية  بالذكـــرى  لالحتفـــال 
مجلـــس  رئيـــس  حضرهـــا  لتدشـــينه، 
والرئيـــس  الكوهجـــي،  إســـحاق  اإلدارة 
التنفيـــذي أنس الكوهجـــي، نائب الرئيس 
المناعـــي،  إيمـــان  والتســـويق  المبيعـــات 
وبقيـــة  اشـــوك  المشـــاريع  عـــام  مديـــر 
الذيـــن  غيـــت”  “غولـــدن  فريـــق  أعضـــاء 
ألقوا خطابات موجهـــة إلى الضيوف من 
كبـــار الشـــخصيات وأصحاب الشـــقق في 
المشـــروع ووســـائل اإلعالم والصحفيين 

وبجهـــود  بهـــم  اإلشـــادة  علـــى  بالتركيـــز 
المعالـــم  إلـــى  ومشـــيرين  موظفيهـــم، 
الرئيســـية والتقنيـــات الحديثـــة التـــي تم 
اتباعها في عملية البناء والتسويق خالل 

السنة المنصرمة.
 وبهذه المناســـبة الميمونة، علق أســـحاق 
عائلـــة  عـــن  “بالنيابـــة  قائـــالً:  الكوهجـــي 
غولدن غيت، يشرفنا أن نكون هنا اليوم، 
الرائعـــة لالحتفـــال  المناســـبة  هـــذه  فـــي 

بالذكرى السنوية األولى لنا”.
 وتعليًقـــا علـــى النمو واإلنجـــازات الهائلة 
التي حققتها البوابة الذهبية، شـــكر أنس 
الكوهجي، المالك على دعمهم المتواصل 
الضخـــم.  المشـــروع  هـــذا  فـــي  وثقتهـــم 

وباإلضافـــة إلـــى ذلك قـــال: “مـــن المعالم 
المهمة لهذا اإلنجاز وجود ثالثة مطورين 
متخصصين ويملكون من الخبرة ما يربو 
عـــن المئة عـــام يعملـــون جنًبا إلـــى جنب 
لتحقيـــق أعلـــى النتائـــج الممكنـــة. وهـــي 
شـــراكة بيـــن الكوهجـــي غولـــدن غيـــت، 
اجميـــرا ريلتـــي، ومايفيـــر هوســـنق مـــن 
الهند، حيث تم بناء الشـــراكة على أسس 
متينـــة وقويـــة. والتعاون والدعـــم بينهم 
يمكن وصفه بشكل أفضل على أنه تطور 

من رابط تجاري إلى رابط أسري.
 كمـــا ألقـــت إيمـــان المناعـــي كلمـــة بهـــذه 
المناســـبة شـــكرت فيها الحضـــور وعّبرت 
عـــن فرحتهـــا بازديـــاد عـــدد المـــالك وأن 

العائلـــة الذهبيـــة تكبر يوًما بعـــد يوم في 
تحقيق نســـبة مـــا يقـــارب الثمانين بالمئة 
مـــن المبيعات فهو إنجاز يحســـب للفريق 
الذهبـــي في فترة قياســـية. كمـــا تطّرقت 
إلـــى الحملة التســـويقية على مـــدى العام 
ليـــس فقـــط للمشـــروع ولكـــن مـــن خالل 
ورعايـــة  بإقامـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
األعمـــال الخيرية لما يصـــب في مصلحة 

المملكة.
تـــم تكريـــم المتدربيـــن البحرينـــي   كمـــا 
التـــي أتيحت لهم الفرصة للمشـــاركة في 
المعرض العقاري األخير والهدف من ذلك 
إشـــراك الشـــباب البحرينـــي وتدريبـــه لما 
يطور من قدراته، كما تم دعوة مهندسين 

المســـتقبل من جامعـــه البحرين لالطالع 
علـــى أحـــدث تقنيـــات التطويـــر العقـــاري 
في مشـــروع “غولدن غيـــت” وهذه كانت 
المبادرة األولى من نوعها في نشر الوعي 
التطويري بين شـــباب البلد المسؤول عن 

تطويره في المستقبل.
 أما أشوك، فقد تحدث عن بناء المشروع 
مـــع التركيز المســـتمر على أعلـــى معايير 
خـــاص  شـــكر  مـــع  واإلتقـــان  الســـالمة 
لشـــركاء غولـــدن غيـــت؛ عـــارف صـــادق 
ديزايـــن كونســـالتانتس، شـــركة الجميـــل 
والدعـــم  البحريـــن،  خليـــج  لإلنشـــاءات، 
القيـــم الـــذي تلقته من حكومـــة البحرين؛ 
وهيئـــة  االقتصاديـــة،  التنميـــة  مجلـــس 

تنظيم العقارات.
عـــن  المـــالك  أعـــرب   وخـــالل االحتفـــال 
لتفانيهـــم  الذهبـــي  للفريـــق  امتنانهـــم 
والتزامهـــم وإبداعهـــم وألنهـــم يعتبـــرون 
هـــذه الشـــركة بمثابـــة أســـرتهم الممتـــدة، 
وأضافـــوا “أن النجـــاح هـــو نجاحنـــا وكل 
خطـــوة إلـــى األمام هـــي خطـــوة نتخذها 

مًعا”. 
 وبعـــد العـــرض، تـــم فتـــح بـــاب األســـئلة 
واألجوبـــة حيث أتيحـــت الفرصة للمالك 
والصحفييـــن لإلجابـــة علـــى تســـاؤالتهم 
واستفســـاراتهم بتقديـــم معلومـــات عـــن 
المشـــروع، وتـــال ذلـــك صـــورة تذكاريـــة 

ومأدبة الغداء.
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ــوق ــس ــة الـــجـــودة ومــائــمــة الحــتــيــاجــات ال ــي ــال ــر مــركــبــات ع ــي ــوف بـــريـــر جـــاســـم:  ت

Haval التسهيالت للسيارات” تطلق عالمتها الجديدة“

التســـهيالت  شـــركة  دشـــنت 
والمـــوزع  الوكيـــل  للســـيارات 
GAC Mo� لعالمـــات  الحصـــري 

الرائدتيـــن   Foton Motor و   tor
عالمتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
التجارية الجديدة Haval ، وذلك  
خـــالل حفل عقـــد بهذه المناســـبة 
في فندق الخليـــج حضره رئيس 
وأعضـــاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
البحريـــن  لشـــركة  التنفيذيـــة 
للتســـهيالت التجاريـــة وعـــدد من 

كبار زبائن وضيوف الشركة.
وخالل الحفل، صرح المدير العام 
للشـــركة برير جاســـم قائالً: نحن 
في شركة التســـهيالت للسيارات 
شـــركة  مـــن  جـــزءا  باعتبارنـــا 
التجاريـــة  للتســـهيالت  البحريـــن 
تجمعنـــا رؤية واحدة  تهدف إلى 
توفير مركبات عالية الجودة ذات 
كفـــاءة عاليـــة، وخدمات مـــا بعد 
البيـــع بأرفـــع مســـتويات الجودة، 
وهـــذا مـــا قمنا بـــه بالفعـــل حيث 
وضعنا بصمتنا بكل جدارة وقمنا 
بإحداث طفرة غير مســـبوقة في 
 ،GAC Motor مبيعـــات ســـيارات
وُصنفنـــا كواحـــدة مـــن العالمات 
التجارية األســـرع نموًا وانتشـــارًا 
وكانـــت  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
والزالـــت العبًا رئيســـيًا في تعزيز 
حضورها من خالل الوصول إلى 
مستوى ممتاز في خدمة العمالء 

 6 العالمـــات  ألكثـــر  وتصدرهـــا 
Fo�  مبيعًا فـــي المملكـــة، وكذلك

التجاريـــة  العالمـــة   ton Motor
الرائـــدة في المركبـــات التجارية، 
عالماتنـــا  اســـتطاعت  حيـــث 
تعكـــس  أن  الجميـــع  وبشـــهادة 
القيم الحقيقية من ناحية جودة 
أخالقيـــات  وانضبـــاط  الخدمـــة، 

العمل. 
وأكد بريـــر أن العالمات التجارية 

الجديـــدة هافال ســـتكون اضافة 
الســـيارات  لمجموعـــة  قيمـــة 
التـــي توفرها شـــركة التســـهيالت 
بإقبـــال  وتحظـــى  للســـيارات 
كبيـــر فـــي األســـواق اإلقليمة من 
حيـــث الجودة والكفـــاءة والتميز 
فـــي المواصفـــات، الســـيما وأنهـــا 
متخصصـــة في طـــراز SUV ذات 
األداء العالـــي واالقتصاديـــة فـــي 

ذات الوقت.

وأضـــاف قائال “لقـــد حرصنا على 
تالئـــم  تجاريـــة  عالمـــة  اختيـــار 
ناحيـــة  مـــن  المحلـــي  الســـوق 
الزبائـــن والمواصفات  احتياجات 
الطقـــس  مراعـــاة  مـــع  الســـيارة 
ونوعيـــة الطرق في المملكة، وقد 
تم دراســـة هذه الجوانب بشـــكل 
االجتماعـــات  عبـــر  مســـتفيض 
والزيـــارات الميدانيـــة لفرق عمل 
إلـــى  الشـــركة  مـــن  متخصصـــة 

شـــركة  مـــع  الصيـــن  جمهوريـــة 
Haval مـــن قبـــل أعضـــاء الهيئـــة 
فـــي  ســـاعد  وممـــا  التنفيذيـــة. 
األنســـب  االختيـــارات  تحديـــد 
النجـــاح  هـــو  البحرينـــي  للســـوق 
والخبرة التي تمتلكها الشركة في 
أسواق الشرق االوسط واألسواق 
النجاحـــات  وكذلـــك  المجـــاورة، 
التي حققتهـــا في كل من المملكة 
ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة 

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ممـــا 
يعطـــي مؤشـــرات إيجابيـــة بأنهـــا 
ســـوف تحقق األهداف المنشودة 

بإرضاء العمالء في المملكة.
وأضـــاف برير ســـوف نكـــون على 
لهـــذه  الرســـمي  لإلطـــالق  موعـــد 
الكريـــم  للجمهـــور  العالمتيـــن 
فـــي أواخر شـــهر نوفمبـــر الحالي 
تزامنًا مع السحب السنوي الكبير 

لحاملي بطاقة إمتياز.



تعزز اليوم اتصاالتك وأفكارك.

تتميز اليوم ببعض الصفات الجذابة. 

فضال عن أن الجميع يدعمك ويقف بجانبك. 

مازلت تحتاج فرصة للتعبير عن رأيك.

 ما رأيك في التقديم للعمل بإحدى الصحف؟ 

يوم جميل تستطيع فيه حل مشكالتك.

ال تندهش إذا شعرت أن عقلك يفكر في 
المشكلة.

ال وجود اليوم للتباطؤ أو للكسل، بل االنطالقة.

ستجد أكثر من وسيلة أو طريقة للتعبير عن 
رأيك.

التزم بتعليمات الطبيب، وال تستهتر بالنصائح.

أنت في أمسِّ الحاجة لمساعدة األهل 
واألصدقاء.

الرياضة مفيدة لكل الناس حتى كبار السن.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

18 نوفمبر

 1963
عبدالسالم عارف يقوم بانقالب 
حزب  الحكم  في  شريكه  على 
ــعــث الـــعـــربـــي االشـــتـــراكـــي،  ــب ال
ــث قــضــي  ــيـ حـ
الحرس  على 
الـــــــقـــــــومـــــــي 
وطــــــــــــــــــــــــــرد 
من  البعثيين 

الحكومة.

يتناول الفنان محمد الحلو قصة حياة الراحل الموسيقار 
ســيد درويش في عمل مســرحي، وهو من إخراج سمير 
العصفــوري، ومــن المقــرر إعــان التفاصيــل النهائية 

للعمل في الفترة المقبلة.
وكان الحلو أحيا مؤخرا حفا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات 

مهرجــان الموســيقى العربية فــي دورته الـــ 28، حيث قّدم 
الحلــو عددا كبيرا من األغنيات، منها: “الوســية” كلمات ســيد حجاب وألحان 
ياسر عبدالرحمن، و”عظيمة يا مصر” كلمات أحمد عام وألحان وديع الصافي.

تســتعد المطربة رويــدا عطية لتصويــر فيديو كليب 
جديد لها بعنوان “حد تاني”، واألغنية من كلمات علي 
المولى، وألحان فضل ســليمان، وتوزيع الموسيقى 
إيلي نســتا، ومــن المقرر أن يتم تصويرهــا في األيام 

المقبلــة بلبنــان بيــن مواقــع مختلفة تــم اختيارها 
خصوصا ليظهر العمل بصورة مغايرة.

ومن أشــهر أغنيات رويدا أغنية “بلــدي” التي قدمتها أخيرا، وحققت أصداء 
طيبة لدى المغتربين في الخارج من مختلف الجنسيات.

تشــارك المطربــة اللبنانيــة مايــا ديــاب في مســرحية 
“لوكانــدة األوباش”، التي ســيتم عرضها بالســعودية، 
ضمــن فعاليات موســم الريــاض، من تأليــف محمد 
عز، وإخراج أشــرف زكي ويشــاركها مايــا البطولة ماجد 

المصري، إيمان العاصي، حسن الرداد، حمدي الميرغني، 
هالة فاخر، شيماء سيف، وسعد الصغير.

ومنــذ أيام قامت دياب بإحيــاء حفل غنائي بأحد فنــادق طابا، ضمن حفات 
نهاية العام 2019، وقدمت خاله األغنيات التي اشتهرت بها في مصر.
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جذبت خدمة والت ديزني الجديدة لبث األفالم عبر اإلنترنت “ديزني بلس” 
10 ماليين مشترك، خالل أقل من يومين بعد إطالقها الثالثاء في الواليات 

المتحدة وكندا.
وأشارت وكالة بلومبرغ لألنباء إلى أن ديزني كانت قد أطلقت خدمة ديزني 
خالل  الــبــاب  فتحت  كما  مــدة،  قبل  هولندا  فــي  التجربة  سبيل  على  بلس 
برسوم مخفضة، مضيفة  للخدمة  المسبق  االشتراك  أمام  الماضية  األسابيع 
مفاجأة  يمثل  الماضي  الخميس  مشترك  ماليين   10 رقــم  إلــى  الوصول  أن 
إلى  الــوصــول  قبل  أطــول  لفترة  االنتظار  يتوقعون  كانوا  الذين  للمحللين 
 7 الرقم. وتوفر ديزني خدمة ديزني بلس مقابل اشتراك شهري قدره  هذا 
الشهيرة  التلفزيونية  والبرامج  األفــالم  مشاهدة  للمستخدم  يتيح  دوالرات 

التي تنتجها الشركة بما في ذلك سلسلة أفالم حرب النجوم ومارفيل.
لبثها  أصلية  برامج  مليار دوالر خالل عام واحد إلنتاج  ديزني  أنفقت  وقد 

حصريًا على الخدمة الجديدة.

10 ماليين مشترك بـ “ديزني بلس”

 1970
قادة الحركة التصحيحية في سوريا يعينون أحمد الخطيب رئيًسا للجمهورية.

1978

انتحار جماعي في جونز تاون في الواليات المتحدة يخلف 913 جثة.

 1991
إطالق سراح مبعوث الكنيسة إلى لبنان تيري وايت والذي كان مختطفا.

 1993
حكومة جنوب إفريقيا العنصرية تتفق مع نيلسون مانديال على دستور انتقالي.

 2002
 مفتشو األسلحة التابعون لألمم المتحدة بقيادة هانز بليكس يصلون العراق.

تنتظر الفنانة اللبنانية نينا 
عبدالملك مولودها األول 
من زوجها حسان الشيخ. 

نينا التي لم تعلن الخبر 
حتى اليوم فضلت أن 

تتركه سرا مثلما فعلت حين 
تزوجت وأخفت الموضوع 

عن محبيها لبعض الوقت 
لتعلنه على حسابها وقناتها 

الخاصة على يوتيوب.

تضمن أنشــطة بحريــة وترفيهية 
وتســوقية وتثقيفية بحضور كبير

مهرجان البحر في شاطئ مراسي البحرين

اختتمت أمس األول فعاليات النسخة 
ــبــحــر” على  ــعــة مـــن “مــهــرجــان ال ــراب ال
شهد  والــذي  البحرين  مراسي  شاطئ 
ــدد كــبــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن  حـــضـــور عــ
والــمــقــيــمــيــن والـــســـيـــاح، والـــــذي ضم 
ــيــات واألنــشــطــة  ــفــعــال ــن ال الـــعـــديـــد مـ
القديم  البحريني  بــالــتــراث  المتعلقة 
القديمة  البحرينية  المهن  والعديد من 
كمهنة الصياد والزاري عتيج والسقاي 
ــقــراقــيــر وغــيــرهــا  وصــانــع الــشــبــاك وال
ــتــراثــيــة األصــيــلــة، وقــد  مـــن الــمــهــن ال
شعبية  فــرق  بــوجــود  المهرجان  تميز 
منطقة  وبــوجــود  مختلفة  فولكلورية 
خاصة لألطفال لالستمتاع باأللعاب و 
بالرسم والتلوين، كما تضمنت الفعالية 
أجنبية  فــرق  قدمتها  مثيرة  عــروضــا 
البحرين.  مراسي  شاطئ  على  وذلــك 
باإلضافة إلى إثراء المهرجان بالعديد 
من الفعاليات التي استمتع بها الزوار.

كبيًرا من  المهرجان عدًدا  وقد تضمن 
األنــشــطــة واألقـــســـام الــمــتــنــوعــة التي 
الــزوار على اختالف أعمارهم  تناسب 
البحرية  األنشطة  مثل  واهتماماتهم، 

والتثقيفية.  والتسوقية  والترفيهية 
للفعاليات  البالد  بكاميرا  جولة  وهــذه 

من ديار المحرق : 
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تصوير  أمل كريم



ضمــن سلســلة اللقاءات الفكرية لمركز الشــيخ إبراهيم بــن محمد آل خليفة 
للثقافــة والبحــوث، يطــل الناقــد العراقــي فــاروق يوســف، فــي محاضــرة 
عنوانهــا “التشــكيل فــي العالــم العربــي والحكايــة الناقصــة”، إذ ســيتطرق 
مــن خاللهــا إلى قراءة مســتفيضة عن الحركــة التشــكيلية العربية، وعالقة 
الفــن بالمجتمــع، ومفهوم الهوية في العمل الفني، كما ســيتناول االتجاهات 
المفاهيميــة المغايــرة فــي الفــن، إلــى جانــب طــرح تســاؤالت عديــدة حــول 
تحديــات التشــكيل وتحوالتــه، يكون ذلــك، في إطار الموســم الثقافي “وبي 
أمــل يأتــي ويذهــب ولكــن لن أودعــه”، اليوم اإلثنيــن 18 نوفمبــر 2019، عند 

الساعة 8 مساًء، في مقر المركز.

يذكر أن فاروق يوسف، ناقد وشاعر 
بغداد.  مواليد  من  لألطفال  وكاتب 
ــــى  نــشــر مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة األول
“أناشيد السكون” العام 1996 ، ومنذ 
نــشــر ســت مجموعات  الــحــيــن  ذلـــك 
أخرى من الشعر، كما دون العديد من 
المؤلفات في حقل النقد الفني منها: 
كرسي  العزلة،  تمائم  الــرســم،  أقنعة 
في  الالمرئي  سيرة  المريح،  الشرق 

األلهة(  خبز  متاهة،  في  الفن  الرسم، 
اليازجي، ثالثون سنة  عن فن فادي 
ــرســم، قــوة الــفــن، إضــافــة إلى  مــن ال
الــيــومــيــات بما  إصـــداراتـــه فــي أدب 
في ذلك “فردوس نائم” )2011( عمل 
يــوســف كــنــاقــد مــع صــحــف مختلفة 
والنهار  العربي  الحياة والقدس  مثل 
بــجــائــزة  يــوســف  فـــاز   ،2006 الـــعـــام 
ال  شــيء  “ال  كتابه  عــن  بطوطة  ابــن 

أحد”، أيضا صدر له أكثر من أربعين 
وبــيــروت،  بــغــداد  فــي  قصصيا  كتابا 
ــه دراســـــات كــثــيــرة مــنــشــورة في  ولـ
أدب الطفل، كما شــارك في عدد من 
الندوات الدولية المتخصصة بثقافة 

الطفل.

ــف ــوس ــي فــــــاروق ي ــراقـ ــعـ ــد الـ ــاق ــن ــل مـــحـــاضـــرة ل

“التشكيل في العالم العربي” بمركز الشيخ إبراهيم

االثنين
18 نوفمبر 2019 

 21 ربيع األول 1441

دعوة للمشاركة في مهرجان اإلسكندرية للسينما الفرانكوفونية

سيكون الناقد السينمائي شريف عوض 
الــمــديــر الــفــنــي لــمــهــرجــان اإلســكــنــدريــة 
اقامت  المزمع  الفرانكوفونيه  للسينما 
الـــــدورة األولــــى لــه خـــالل شــهــر يونيو 
2020 والذي يعد أول مهرجان للسينما 
من  العربية  المنطقة  الفرانكوفونية في 

مصر.
اعلن عوض  للبالد  وفي تصريح خاص 
التي  لــالفــالم  المشاركة  بــاب  فتح  عــن 
انــتــجــت وســــوغ تــنــتــج مـــا بــيــن 2019 
المنظمة  األعضاء في  و2020 من دول 
)أفالم  افالم قصيرة  من  الفرنكوفونية، 
وثائقية أو روايات( بين 30-20 دقيقة، 
أفالم طويلة )أفالم وثائقية أو روايات( 

تتجاوز 75 دقيقة.
ــرأس الـــمـــهـــرجـــان الـــفـــنـــان الــكــبــيــر  ــتــ ــ وي
مكتبة  وســتــســتــضــيــف  صـــبـــري  ســمــيــر 
المختلفة  المهرجا  فعاليات  اإلسكندرية 
الـــدول  بــالــتــعــاون مــع منظمة  وســيــقــام 
الفرانكوفونية التي تحتفل العام المقبل 

على  عاما   50 ومــرور  الذهبي  بيوبيلها 
تصريحات  في  وقــال”صــبــري”  إنشائها، 
إلدراج  ــاورات  ــشـ مـ هــنــاك  أن  صحفيه 
المهرجان وفعالياته على أجندة فعاليات 
الذهبي  باليوبيل  المنظمة  احــتــفــاالت 
2020 والى جانب  والتي تستمر طوال 
الفنانة  ستتولى  عــوض  شــريــف  الناقد 
الشرفية  الــرئــاســة  علوي  ليلي  الكبيرة 

للمهرجان، فيما تضم لجنته العليا نخبه 
منهم  والسينمائيين  ــاء  ــ األدب كــبــار  مــن 
والكاتب  سلماوي  محمد  الكبير  الكاتب 
الكبير شريف الشوباشي رئيس مهرجان 
والفنانة  األســبــق  السينمائي  الــقــاهــرة 
أنور  والدكتور  العزيز  عبد  لبنى  الكبيرة 
مــغــيــث واإلعـــالمـــيـــتـــان ســنــاء مــنــصــور 
الــشــمــاع وآخــريــن وأوضـــح أن  وسلمى 

المهرجان بدأ في تلقي األفالم المشاركة 
في دورتــه األولــى وان إدارة المهرجان 
حيث  المكرمين  أســمــاء  على  استقرت 
سينمائيه  شــخــصــيــات   3 تــكــريــم  تــقــرر 
بارزة احداها شخصية مصرية واألخرى 
وافقت  وقد  فرنسية.  واألخيرة  عربية 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــهــرجــانــات بــرئــاســة 
ــدايــم وزيـــرة  الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــدال
الثقافة على إقامة مهرجان اإلسكندرية 

للسينما الفرانكوفونية مؤخرا. 
ويــعــد الــنــاقــد والــمــنــتــج شــريــف عــوض 
ــالم وفــيــديــو عمل  ــ ــ مــنــســق فـــنـــون وأف
كمبرمج ومــديــر اتــصــاالت فــي كــل من 
وهو  واإلسكندرية،  القاهرة  مهرجانات 
 ،1993 عــام  األفــالم منذ  محرر مجالت 
ــنـــوات الــعــالــمــيــة  ــقـ ــعــديــد مـــن الـ عــمــل ل
طويل  بـــاع  ولـــه   Warnerو  Fox مــثــل 
المصرية  السينمائية  المهرجانات  فــي 
وزارة  قبل  من  تعيينه  وتــم  والعالمية، 
لبينالي  عــام  كمنسق  المصرية  الثقافة 
الذي  والعشرين  الخامس  اإلسكندرية 

تم افتتاحه في 17 ديسمبر 2009.

المتنوعة  العمل  ورش  لتقديم  استمرارًا 
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــشـــرائـــح  ــ ــور، مـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
البرنامج  إطـــار  فــي  وذلـــك  المجتمعية، 
الوطني للثقافة المجتمعية، نظمت هيئة 
األول،  أمــس  واآلثـــار،  للثقافة  البحرين 
ورشة عمل الرسم الحر للفئة العمرية من 
آثــار خضراء  15 سنة، في جناح  إلــى   8
من  بمشاركة عشرات  وذلــك  المحرق،   –
األطفال  تعلم  حيث  والناشئة،  األطفال 
الثمار  مــواســم  عــن  متنوعة  مــعــلــومــات 
فــي الــبــحــريــن فــي جــنــاح آثـــار خــضــراء 
طبيعيًا  مشهدا  يقدم  الجناح  بالمحرق. 
مستمر مكون من حدائق فاكهة، كل منها 
تحتوي شجرة فاكهٍة معينٍة أصليٍة في 
لوحات  برسم  األطــفــال  وقــام  البحرين. 
في  الطبيعية  المشاهد  عــن  تعبر  فنية 

أجواء ممتعة. 
من  المنظمة  العمل  ورش  وتستمر  هــذا 
قبل هيئة البحرين للثقافة واآلثار خالل 

خالل  تقام  حيث  الــجــاري،  نوفمبر  شهر 
ورشة  نوفمبر    19  –  17 بين  ما  الفترة 
الخشب،  على  والطباعة  الحفر  تقنيات 
ــك مــن 4 إلـــى 7  فــي مــركــز الــفــنــون، وذلـ
فوق.  فما  سنة   18 العمرية  للفئة  مساًء 
وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع ستوديو 
جــيــهــان صــالــح لــلــطــبــاعــة. ومــــن خــالل 
مهارة  الــمــشــارك  سيتعلم  الــورشــة  هــذه 

االدوات  باستخدام  الخشب  الحفر على 
المختصة بذلك، مهارة استخدام مكبس 
الطباعة، وتقنيات التحبير، بحيث ينتج 

المشارك عمل فني خاص به.
ــارة إلـــى أن جــمــيــع الـــورش  ــ تــجــدر اإلشـ
الموقع  عبر  المسبق  التسجيل  تتطلب 
للثقافة  الــبــحــريــن  لــهــيــئــة  ــي  ــكــتــرون االل

www.culture.gov.bh  واآلثار

في جناح آثار خضراء وبمشاركة عشرات األطفال والناشئة

“الثقافة” تنظم ورشة الرسم الحر

طارق البحار

نــظــم مــركــز الــجــزيــرة 
ــاء  ــســ الـــــثـــــقـــــافـــــي مــ
ــق  ــوافـ ــمـ ــاء الـ ــ ــالث ــ ــث ــ ال
 ٢٠١٩ نـــوفـــمـــبـــر   ١٢
حــفــل تــدشــيــن كــتــاب 
ــي زمــن  “الــبــحــريــن فـ
جــمــال عــبــدالــنــاصــر”، 
ــكــاتــب  مـــن تــألــيــف ال
الــبــحــريــنــي إبــراهــيــم 
راشــــــــــد الــــــدوســــــري 
بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة 

الحقبة  تلك  الوثائقي عن  الفيلم  تم عرض  والكتاب، حيث  المثقفين  من 
السبعينات  بداية  الخمسينات حتى  منتصف  من  امتدت  التي  التاريخية 
عند وفاته في 28 سبتمبر 1970 التي اهتزت لها شعوب العالم العربي من 
أقصاها إلى أقصاها هي المرحلة التي استطاعت أن تجعل للوطن العربي 
للبحرين  وكان  ودوليا.  عربيا  بالبنان  إليها  يشار  مكانة  العربي  والمواطن 
الحس  معه  أيقظ  الذي  الشعبي  الوطني  الحراك  هذا  في  األكبر  النصيب 
التدشين  حفل  هامش  على  الحسن  صالح  التراثي  الفنان  أقــام  الوطني. 
معرض للزعيم الراحل جمال عبدالناصر. حضر الحفل لفيف من الجمهور 

المهتم بتلك الفترة التاريخية وممثلي سفارات مصر وفلسطين واليمن.

أحيتها  شعبية  فنون  أمسية  الماضي  الخميس  مساء  البحرين  باب  استضاف 
فرقة دار الرفاع العودة. وجاءت هذه األمسية ضمن فعاليات “الخامسة بتوقيت 
حتى  وتستمر  أسبوعًيا،  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  تنظمها  والتي  الباب”، 
نهاية شهر ديسمبر المقبل. وُتعد فرقة دار الرفاع العودة من أهم الفرق الشعبية 
الموسيقي  التراث  أشكال  من  العديد  األمسية  خالل  قّدمت  حيث  البحرينية، 
نشاط  الباب”  بتوقيت  “الخامسة  أن  يذكر  والمنطقة.   البحرين  في  المشهور 
البحرين  منطقة  لــزوار  ويقدم  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  تنظمه  أسبوعي 
وتستهدف  التاريخية،  وقيمته  المكان،  ديناميكية  تحاكي  متنوعة  فعاليات 
لممارسة  مخصصة  مساحة  من  توفره  ما  خــالل  من  العمرية  الفئات  مختلف 
اإلبداع باختالف أشكاله، من أمسيات فنية وورش عمل إبداعية وغيرها الكثير.

يـــعـــرض نـــادي 
ــن  ــ ــ ــري ــ ــحــ ــ ــ ــب ــ ــ ال
لــــلــــســــيــــنــــمــــا 
وضـــــــــــــمـــــــــــــن 
ــه  ــ ــجــ ــ ــامــ ــ ــ ــرن ــ ــ ب
األســـــبـــــوعـــــي 
ــوم األربـــعـــاء  يـ
الفيلم  المقبل 
الــــــمــــــغــــــربــــــي 
الــــــســــــويــــــدي 
ــاركــــي  ــمــ ــ ــــدان ال

صالح.  طــارق  للمخرج  هلتون”  النيل  حــادث  المشترك”  الفرنسي  األلماني 
تدور قصة الفيلم قبل أسابيع من الثورة المصرية عام 2011 ، حيث يحقق 
مقتل  في  القاهرة  في  الفاسد  النظام  في  شرطة  ضابط  وهو  الدين  نور 
أنه  البداية  في  يبدو  ما  النيل.  هيلتون  فندق  في  الشهير  النادي  مغنية 
جريمة عاطفة يتحول تدرجيا إلى جريمة معقدة تتورط فيها نخبة القوة 
في مصر. عند إدراك ذلك يقرر نور الدين كسر القواعد من أجل الحصول 
على العدالة ليس فقط مع النظام ولكن أيضا مع نفسه . فاز الفيلم بجائزة 

لجنة التحكم الكبرى للسينما العالمية في مهرجان صندانس السينمائي.

تدشين “البحرين في زمن جمال عبدالناصر” “الرفاع العودة” تقدم أمسية شعبية بباب البحرين “حادث النيل” بنادي البحرين للسينما

تجدد الخالف بين النجمة تايلور سويفت ومديري أعمالها السابقين  «
سكوتر براون وسكوت بورشيتا؛ بعد منعها من غناء قديمها، إذ 

استحوذ على ألبومات لتايلور من إصدار شركة “بيغ ماشين” 
للتسجيالت. وكتبت سويفت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع 
التواصل االجتماعي قائلًة “ليس بيدي حيلة”، مشيرًة إلى أن سكوتر 

وسكوت واللذين يملكان حقوق ألبوماتها األولى منعاها من غناء 
أغانيها القديمة في حفل جوائز الموسيقى األميركية، والذي من 

المقرر أن تتسّلم فيه جائزة “نجم العقد”.

٢٣

tariq_albahhar

فاروق يوسف
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مفاجأة.. إدمان التسوق “مرض عقلي”
اإلدمان عبارة عن اضطراب سلوكي يفرض على الفرد تكرار 
عمــل معيــن باســتمرار لكي ينهمــك بهذا النشــاط بغض النظر 
عــن العواقــب الضــارة بصحتــه أو حالتــه العقليــة أو حياتــه 

االجتماعية.
وفــي هــذا الســياق، كشــفت دراســة علميــة حديثــة أن إدمان 
التســوق ُيعتبــر بمثابــة مــرض عقلــي، مشــددة علــى ضــرورة 
إعارته االهتمام الذي يتم إعطاؤه لألمراض العقلية األخرى.

وأكد القائمون على الدراسة، التي نشرتها صحيفة “التلغراف” 
البريطانيــة، علــى ضرورة االعتراف بإدمان التســوق مشــكلة 
ضمن مشــكالت الصحة العقلية، الفتين إلى أن التســوق عبر 
اإلنترنــت زاد مــن حالــة الهــوس لــدى الناس لشــراء منتجات 
ليســوا بحاجة حقيقية إليها. كما حللت الدراســة بيانات 122 
شــخصًا طلبوا المســاعدة للتخلص من إدمان التسوق، حيث 
وجــدت أن ثلثهــم يعانــون مــن أعــراض متصلــة باألمــراض 
العقليــة، ومــن االكتئــاب والقلق وصعوبات التعامــل مع الغير 
بمعدالت أعلى من المعتاد. وحاليًا ال يعتبر التصنيف الدولي 
بــل مجــرد اضطــراب يمكــن  إدمــان التســوق مرضــًا عقليــًا، 

التحكم في دوافعه.
إلــى ذلــك قــال الطبيــب النفســي فــي جامعــة هانوفــر الطبية 
فــي ألمانيــا، وأحــد القائميــن على الدراســة، الدكتور أســتريد 

مولــر: “حــان الوقــت حقــًا لالعتــراف بإدمان التســوق كمرض 
عقلــي، وإجــراء المزيــد مــن الدراســات فــي كيفيــة التصــدي 
لــه وعالجــه”. ويســتحق إدمــان التســوق اهتمــام الحكومات 
وخبراء الصحة حيث إنه يؤثر على شــخص من بين كل 20 

شخصًا، وفق الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن ظهور المتاجر على اإلنترنت  «
والتطبيقات وخدمة التوصيل إلى المنازل فاقمت من 

أزمة إدمان التسوق في السنوات األخيرة، مؤكدين أن 
نسبة كبيرة من هؤالء المدمنين يقومون بشراء أغراض 

ليسوا بحاجة إليها، بل ويقوم البعض بتخزينها في 
المنزل دون استعمالها نهائيًا.

قالــت الشــرطة إن 3 صبيــة وشــخصين 
أصيــب  كمــا  بالرصــاص  ُقتلــوا  بالغيــن 
صبــي آخــر خــالل خــالف أســري تحول 
إلــى إطالق نــار يوم الســبت في جنوب 
كاليفورنيــا  بواليــة  دييغــو  ســان  شــرق 
األميركية. وتوجهت الشرطة إلى منزل 
فــي حــي بارادايــس هيل حيــث وجدت 
صبيــا عمــره ثــالث ســنوات وأمــه وأباه 
قتلــى بالداخــل. وقــال ديفيــد نيســليت 
قائــد شــرطة ســان دييغــو فــي مؤتمــر 
صحفــي إن 3 صبيــة آخريــن أعمارهــم 
5 و9 أعــوام و11 عامــا بالترتيــب نقلــوا 
إلــى مستشــفى حيــث لفــظ اثنــان منهم 
بعــد  إنــه  واضــاف  األخيــرة.  أنفاســهما 
حصــول األم يــوم الجمعــة على أمر ضد 
عــراك  نشــب  لهــا  التعــرض  بعــدم  األب 
بينهما صباح السبت، وقام األب بإطالق 
النــار علــى أفــراد أســرته ثــم قتل نفســه 

بمسدسه.

أميركي يقتل 
زوجته و3 من 

أوالده.. ثم ينتحر
أعلنــت حديقــة حيوانــات شــهيرة فــي شــبه جزيــرة القــرم، التــي ضمتها روســيا قبل 
سنوات، أنها تتبرع بأكثر من 30 دببة للراغبين في تبنيها، وإال “فستضطر إلى قتلها”.

إن  تايمــز”  موســكو  “ذا  موقــع  وقــال 
الحديقة موجودة غرب ســيمفيروبول، 
حيــث تعيــش الدببــة إلــى جانــب أكثــر 
من 2500 حيوان آخر، من بينهم أســود 
أوليــغ زوبكــوف  المالــك  ونمــور. وذكــر 
أن حديقتــه لــم تعــد قــادرة علــى تحمل 
قــررت  لذلــك  الدببــة،  رعايــة  تكاليــف 

التبرع بـ30 منها للتبني.
وتابــع، في مقطع فيديو على قناته في 
“يوتيــوب”: “إذا لــم تكــن هنــاك حدائــق 
للحيوانــات قــادرة علــى تحمــل رعايــة 
آخــر  أمامنــا خيــار  فلــن يكــون  الدببــة، 
النــار  ســوى القتــل البطــيء أو إطــالق 

عليهم”.

أثار إعالن لشــركة الهواتف الذكية األميركية “آبل” تم تعليقه على واجهة 
بناء سكني في شرق لندن جدال كبيرا لدى البريطانيين. 

وحرمت األسر في شرق لندن من الضوء 
اإلعــالن  غطــى  إذ  والهــواء،  الطبيعــي 
متــرا   120 بلغــت  مســاحة  الترويجــي 
مربعا، ما جعل 19 أسرة تعيش في شقق 
ســيئة الصيانة، بحســب صحيفة “الصن” 
البريطانيــة. واتجه ســكان العقار لإلبالغ 

عــن حياتهــم المأســاوية، وكيــف وجــدوا 
قاتمــة  ظــروف  فــي  عالقيــن  أنفســهم 
ومظلمــة، لكــن “المالك الجشــع” للعقار لم 
يأبــه باحتجاجاتهــم. مــن جهتــه، أوضــح 
أليكــس أرميتــاج، مرشــح حــزب الخضــر 
“هذه إدانة مروعة لكيفية معاملة الناس.

حديقة حيوانات تهدد: تبنوا هذه الدببة أو سنقتلها

“مالك جشع” يحرم المستأجرين من ضوء الشمس

زائرو البندقية يمشون في مياه الفيضانات التي 
غمرت المدينة، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه 

إلى أكثر من 5 أقدام وتسبب في أعالن حالة 
الطوارئ في المدينة اإليطالية التاريخية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية 
أكبــر  إن مخبــأ نوويــا، كان يحتضــن 
صــاروخ باليســتي عابــر للقــارات فــي 
الواليات المتحدة، جرى طرحه للبيع.
الــذي  المخبــأ،  أن  المصــدر  وأوضــح 
يوجــد تحــت األرض، يمكــن الوصول 
إليــه مــن خــالل ســلم طولــه نحــو 12 
متــرا، مضيفــا أنه مصمــم لمقاومة أي 

هجوم نووي.
ويوجد المخبأ، التي توقف عن العمل 
منــذ مــدة، فــي جنــوب واليــة أريزونا 
األيــام  أحــد  فــي  وكان  األميركيــة، 
الــذي   ،”Titan II“ لصــاروخ  موطنــا 
كان يعــد أكبــر صاروخ باليســتي عابر 
للقارات يملكه سالح الجو األميركي.

وذكــر مالــك المخبــأ، ريــك إليــس، أنه 
قــرر عرضــه للبيع ألنه “يشــعر بالملل”، 
مضيفــا أنــه اشــترى فــي األصــل هــذا 
إلــى مركــز تجــاري  المــكان لتحويلــه 
لتخزيــن البيانات “لكــن الخطة ألغيت 

بسبب الركود االقتصادي”.

صوتــت بلديــة باريــس، لصالــح قــرار 
ينهــي اعتبارا مــن نهاية العــام المقبل 
أراض”  إشــغال  “تراخيــص  منــح 
عروضــا  تقــدم  التــي  الســيرك  لفــرق 
مــع حيوانــات بريــة، داعيــة الحكومة 

الفرنسية إلى أن تحذو حذوها.
وقالت مســاعدة رئيسة بلدية باريس 
لشــؤون الطبيعــة الحضريــة بينيلوب 
بــرس:  فرانــس  لوكالــة  كوميتيــس 
القــرار  بهــذا  نشــيد  أن  “باســتطاعتنا 
الذي يشكل تقدما أخالقيا مرغوبا به 

من جميع الفرنسيين”.
وأبــدت كوميتيــس المديــرة الســابقة 
لمنظمــة “غرينبيــس” البيئيــة بفرعهــا 
الفرنســي، أملها في أن “تحجز الدولة 
أخيــرا موقعــا لهــا فــي هــذا الموضوع 
وتســمح ماليــا لطواقــم عمل الســيرك 
بتغييــر مســارهم المهنــي” بعــد وقــف 

عروض الحيوانات البرية.

مخبأ نووي للبيع 
بـ400 ألف دوالر

باريس تمنع 
عروض الحيوانات 
البرية في السيرك

ال يبدو تكديس 11 حاوية شــحن معدنية 
فوق بعضها فكرة جيدة لبناء منزل مكون 
مــن ثالثــة طوابق، لكــن المصمــم ويل برو 

فعل ذلك، وكانت النتيجة مذهلة.
ويتساءل موقع odditycentral الذي نقل 
الخبر: “لماذا يقوم أي شــخص ببناء منزل 
من حاويات شــحن كبيــرة جدا وموجودة 
فــي شــارع مكغوين فــي مدينة هيوســتن 
األميركيــة؟”. ويجيــب المالــك ويــل بــرو: 
“لم ال؟” فقد كان برو يفكر في األمر لفترة 

من الوقت، وبعد اســتخدام برنامج ثالثي 
األبعاد لجعل حلمه حقيقة، بدأ العمل على 
إصــدار نســخة واقعيــة منــه علــى حافــة 

شارع بوسط مدينة هيوستن.
وبــدأ بــرو بنــاء منزلــه الخــاص منــذ العــام 
الحاويــات  جميــع  جمــع  عندمــا   2007
مــكان  فــي   ،11 عددهــا  البالــغ  المعدنيــة، 
عمالقــة  رافعــة  اســتخدم  ثــم  واحــد، 
لتســاعده علــى تحريك الحاويــات وإعادة 

وضعها.

بنى البيت الحلم.. لكن بطريقة غريبة

 R.U.N - The First“ ليلى هيرنانديز تحضر ليلة االفتتاح الكبرى لفيلم
Live Action Thriller” في الس فيجاس )أ ف ب( يقول برو إن نقص األموال المطلوبة هي سبب عدم استكمال منزله الحلم حتى اآلن، حيث ال يزال 

العمل جاريا بعد االنتهاء من بناء ثلثي المنزل المكون من ثالثة طوابق.

للســيارات،  دبــي  معــرض  فــي 
كشــفت شــركة يابانيــة عمــا قالت 
إنهــا أســرع ســيارة فــي العالم من 

ناحية التسارع.
وأوضــــــحــــــت شــــركــــة أســــبــــارك 
الجديدة  الــســيــارة  أن  اليابانية 
“البومة”  التي أطلقت عليها اسم 

96 كيلومترا خالل  إلى  البومة”  “السيارة  بالكامل. ويمكن أن تصل سرعة  كهربائية 
ثانية و69 جزءا من الثناية، بحسب الشركة المصنعة.

وبهذا الرقم تتفوق على منافسيها، مثل ريماك وتيسال، إذ تستغرق األولى 1.85 ثانية، 
والثانيــة 1.90 علــى التوالــي. وجرى الكشــف عــن البومة للمرة األولــى، كنموذج أولي، 
في العام 2017، لكن النســخة الجاهزة للبيع عرضت معرض الســيارات في دبي، الذي 
اختتم أعماله، الســبت. وتبلغ ســرعة السيارة اليابانية الجديدة 250 ميال/ الساعة، أي 

ما يعادل 402 كيلومتر/ الساعة.

“البومة” اليابانية.. أسرع سيارة في العالم الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:37

 11:27 

02:27 

04:48

06:18 
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ما رأيك في هذا االختبار؟
• على هامش إحدى الفعاليات التقيت األخ د. إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لـ 
“تمكيــن” وكانــت اإلدارة هي محور حديثنا، وهذا عرف ال يكاد يخرج عن المألوف، 
فعندمــا يجتمــع أصحــاب مهنــة ما تكــون هــذه المهنة هــي الرابط بينهــم والحديث 
المفضــل لديهــم. هــذا ليــس بخيار وإنما هو جاذبيــة تلك القوة الناعمــة للمهنة التي 

يصعب الخروج عن مدارها وخاصة ألولئك الذين يعشقون ما يعملون.
• وهــذا مــا حصل فعــاًل عند لقائي باألخ د. إبراهيم، فــاإلدارة كانت الموضوع الذي 
فــرض نفســه وأصبح محــور الحديث، فكالنا يشــتغل في هذه المهنــة وكالنا، وكما 
هــي ســنة الحيــاة، طــالب علــم ومعرفة في هــذا االختصــاص. كان موضــوع القائد 
اإلداري وســماته الشــخصية وخصائصــه المهنيــة هو الغالب فــي ذاك اللقاء القصير 
وبالتحديد التسرع والهرولة نحو النتيجة أو القرار دون الدراسة المتأنية والفحص 

الدقيق للواقع ومعطياته والخيارات المتاحة.
 • ربمــا كان الموقــف التالــي الــذي بدأنــا به حديثنا هــو الذي أوقف مؤشــر البوصلة 
على هذا الموضوع. الموقف الذي سأعرضه أمامك، سيدي القارئ، قد يبدو طريًفا 
في ظاهره ولكنه خالف ذلك في واقعه. المهم في األمر أنه، أي الموقف، يعكس ما 

تناولناه آنفا من بعض السمات والخصائص غير المحمودة للقائد اإلداري.
 • كان المديــر العــام يحــرص دائًمــا علــى مقابلــة المرشــحين للوظائــف القياديــة، 
وهــذا مــا حصــل بالفعــل للترشــيحات األخيــرة لمنصب مديــر إدارة، فقــد وجد عند 
تســلمه القائمــة النهائيــة ألفضل ثالثة من المرشــحين بعد االختبــارات التخصصية 
ونتائــج  والخبــرات  المؤهــالت  فــي  كبيــًرا  تشــابًها  الشــخصية، وجــد  والمقابــالت 
المقابــالت واالختبــارات. فكــر فــي األمــر ملًيــا وقــرر أن يكــون الغــداء هــو االختبار 

النهائي والفيصل الختيار األنسب من بين أولئك المرشحين.
 • جلــس الثالثــة مــع المديــر العــام لتنــاول الغــداء مًعا، وعندمــا ُأحِضــَر الطعام قام 
المرشح األول للوظيفة رأًسا ومن دون أن يتذوق الطبق الذي طلبه بإضافة الملح 
إليــه. فســر المديــر العــام هذا التصرف بأنــه يعكس افتقار هذا المرشــح لواحدة من 
أهــم خصائــص القائــد اإلداري فســقط مــن القائمة. ما رأيك ســيدي القــارئ في هذا 

االختبار؟
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