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برونزية العالم لبناء األجساماإلبداع ومهارات التفكير
تنوعت ورش العمل التفاعلية في  «

اليوم الثاني واألخير من المؤتمر 
الدولي السنوي الثاني لتنمية 

الموارد البشرية أمس اإلثنين وفق 
عناوين مختلفة في مجاالت القيادة 

اإلبداعية ومهارات التفكير وتطوير 
بيئة العمل.

أعرب العب المنتخب الوطني لبناء  «
األجسام البطل محمد الماجد عن 

فخره واعتزازه كونه أحد العبي 
وممثلي المنتخب الوطني لبناء 

األجسام وتحقيقه للميدالية البرونزية 
العالمية في بطولة العالم لبناء 

األجسام للعموم.

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، في قصر الصخير أمس، رئيس وأعضاء مجلس 
أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي بالتعاون 
مع “هذه هي البحرين”، وذلك بمناســـبة يوم األمم المتحدة 
العالمـــي للتســـامح، بحضـــور الرئيـــس الســـابق لجمهوريـــة 
البوســـنة والهرســـك حـــارث ســـيالذيتش والوفـــد المرافق، 
والممثـــل الســـامي لألمـــم المتحـــدة لتحالـــف الحضـــارات 

ميغيل موراتينوس. 
وأكـــد جاللتـــه في كلمة ســـامية أهمية التســـامح في حياة 
ولبقـــاء  الســـالم  لتحقيـــق  أساســـية  كوســـيلة  الشـــعوب، 
اإلنسانية واســـتمرار تحضرها، وقال جاللته “نفخر بالقول 
هنـــا، بأننـــا لم نستشـــعر قـــط بأن نهج التســـامح فـــي بالدنا 
هـــو “نهج مفتعل” أو “ممارســـة طارئة”، بل نجده متجســـدا 

“كسلوك حضاري وممارسة متأصلة”. 
واشـــار جاللـــة الملـــك بـــأن االنفتـــاح والتفاعـــل الحضـــاري 
لمجتمعنـــا قد أســـهم بشـــكل كبير فـــي تقويـــة قدرتنا على 
التواصـــل اإلنســـاني، فكانـــت البحريـــن وال تـــزال موطنـــا 
حاضنـــا للتعدديـــة ومركـــزا للتالقـــي الثقافـــي وللتعايـــش 

الديني واإلنساني.

التسامح في بالدنا ليس “نهجا مفتعال” بل ممارسة متأصلة
المنامة - بنا

صورة تذكارية لجاللة الملك مع الفوج األول من الطلبة الخريجين من برنامج الملك حمد لإليمان بالقادة الشباب لنشر قيم التسامح )0٣ - 02(

المنامة - بنا

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة الجلســة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك 
بقصــر القضيبيــة أمــس، وقد أدلــى األمين العام لمجلــس الوزراء 

ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

الـــوزراء  مجلـــس  قـــرر  وقـــد 
عســـكريا  كيانـــا   22 تصنيـــف 
واقتصاديـــا إيرانيـــا و6 أفـــراد 
إرهابيـــة،  كجهـــات  إيرانييـــن 
القائمـــة  ضمـــن  وإدراجهـــم 
المعتمدة فـــي مملكة البحرين 
األشـــخاص  عليهـــا  المـــدرج 
والهيئـــات الداعمـــة لإلرهـــاب، 
الجهـــات  المجلـــس  وكلـــف 
العالقـــة  ذات  الرقابيـــة 
واالختصـــاص باتخاذ ما يلزم، 
المذكـــرة  ضـــوء  فـــي  وذلـــك 
المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض مـــن 

وزير الخارجية.

وحرصـــا مـــن الحكومـــة علـــى 
وتكريســـه  التعـــاون  تعزيـــز 
فـــي  النـــواب  مجلـــس  مـــع 
األطر التـــي حددها الدســـتور 
ومنهـــا  المنظمـــة،  واللوائـــح 
مـــا يتعلـــق بطلبات المناقشـــة 
العامـــة ومدد لجـــان التحقيق 
اســـتعرض  فقـــد  البرلمانيـــة، 
مجلس الوزراء مذكرتين بهذا 
الخصـــوص من وزير شـــؤئون 
والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
اللجنـــة  إلـــى  وقـــرر إحالتهمـــا 
القانونيـــة  الوزاريـــة للشـــؤون 

والتشريعية.

مجلس الوزراء:  تصنيف 22 كيانا 
إيرانيا و6 أفراد جهات إرهابية

)05(

كشـــف مســـؤول في معهـــد البحرين 
للؤلؤ واألحجـــار الكريمة “دانات” عن 
فحـــص أكثر من مليوني لؤلؤة خالل 
العـــام الجـــاري، حيث يتطلـــع المعهد 

إلى تعزيز وجوده عالميا.

“دانات” يفحص 
مليوني لؤلؤة 

ويتطلع للعالمية

سمو رئيس الوزراء يرعى 
“الجواهر العربية 2019” اليوم

المنامة - إنفورما ماركتس

ينطلـــق اليـــوم الثالثـــاء 19 نوفمبـــر 2019 معـــرض 
الجواهـــر العربيـــة 2019 تحت رعايـــة رئيس وزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وذلك فـــي مركز البحريـــن الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات، ويضم المعرض الذي يعد أهم معرض 
للمجوهـــرات والســـاعات في الشـــرق األوســـط  هذا 

العـــام أكثر من 561 عارضا من 36 دولة والذين أتوا 
للمشاركة في هذا الحدث الشهير الذي يستمر خمسة 
الكالســـيكية والمعاصـــرة،  التصاميـــم  لعـــرض  أيـــام 
والســـاعات  المجوهـــرات  مـــن  كبيـــرة  ومجموعـــة 
المصنوعـــة باحترافيـــة عاليـــة، واألحجـــار الكريمـــة 
وأدوات الكتابـــة الفنيـــة والدقيقة، واإلكسســـوارات 

)١٠(الفاخرة وغيرها من أنحاء العالم.

الحياة تتوقف في إيران...100 مدينة تنتفض

)14( سمو رئيس الوزراء

	 	 جاللة	الملك:	
البحرين	كانت	وال	تزال	

موطنا	للتعددية	ومركزا	
للتعايش	الديني	واإلنساني

االحتجاجات تتواصل في إيران

الســـنوي  الدولـــي  المؤتمـــر  يناقـــش 
الحادي عشـــر للمحاسبين القانونيين، 
المحاســـبين  معهـــد  ينظمـــه  الـــذي 
القانونييـــن في جمهوريـــة الهند-فرع 
البحريـــن )BCICAI(، يـــوم 29 نوفمبر 
الجاري وعلـــى مدى يومين، موضوع 

“االضطراب كمحفز للنمو”.

“ المحاسبين” 
يناقش االضطراب 

كمحفز للنمو

علي الفردان من المنامة

بدور المالكي من المنامة

)11(
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لمجتمعنـــا قد أســـهم بشـــكل كبير فـــي تقوية 
فكانـــت  اإلنســـاني،  التواصـــل  علـــى  قدرتنـــا 
البحريـــن وال تـــزال موطنـــا حاضنـــا للتعددية 
ومركـــزا للتالقـــي الثقافي وللتعايـــش الديني 

واإلنساني. 
وسنســـتمر، بعـــون هللا، وبمســـاندة الجميـــع، 
فـــي حمـــل ونشـــر رؤيتنـــا ورســـالتنا الداعية 
للسالم، وللتقريب بين الشعوب على اختالف 
ثقافاتهـــم ومعتقداتهـــم؛ إيمانـــا والتزامـــا منا 
بقيم المحبة والتســـامح والتآلف، والتي نادى 
لهـــا وعمـــل بهـــا رســـولنا الكريم، عليـــه أفضل 

الصالة والسالم.
وهللا ولـــي التوفيق، والســـالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.
كمـــا ألقـــى الممثـــل الســـامي لألمـــم المتحـــدة 
لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس كلمة 

قال فيها: 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
أصحـــاب المعالـــي، الضيـــوف الكرام، الســـالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يشـــرفني يـــا صاحـــب الجاللـــة أن أكـــون من 
بيـــن حضوركـــم؛ كونـــي ممثال لتحالـــف األمم 
الرئيســـي  المتحـــدة، ألقـــود منظمـــة هدفهـــا 
ورؤيتكـــم  الطيبـــة  الكلمـــات  مـــع  يتماشـــى 
التـــي تقودونهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي 
تعزيز التعايش الســـلمي والتنوع والتســـامح 
مملكـــة  أولويـــات  مـــن  وهـــي  والتعدديـــة، 

البحرين، شكرا لرؤية صاحب الجاللة.
وكمـــا ذكرنـــا بـــأن عالـــم التعددية والتســـامح 
والتنـــوع فـــي المملكـــة يغذي ويثـــري مجتمع 
البحريـــن ويحتضنه ويغذيه فـــي جوهر هذا 

البلد.
التعدديـــة تشـــكل أهميـــة،  بـــأن  أثبتـــم  وقـــد 
وبالتالـــي مـــن أهمية العناصر فـــي الحياة كما 

ينبغي.
إنهـــا ليســـت بصدفـــة بـــأن مملكـــة البحريـــن 
تضـــم أكثر مـــن مئة مـــكان ديني مـــن ضمنها 
المســـيحية والبوذية وغيرها من األديان، إن 
أماكـــن العبـــادة هذه تشـــكل مجتمعـــا متعدد 
الثقافـــات واألديان والتي عاشـــت على مدى 
ســـنين، وإن إعـــالن مملكـــة البحريـــن يعكس 
هـــذه األهمية وينبـــذ جميع أشـــكال الكراهية 
والتمييـــز، والتـــي تعـــزز مـــن تلـــك الجوانـــب 
العالمـــي  الملـــك حمـــد  فـــإن مركـــز  الســـلبية، 
للتعايش الســـلمي يعكس هذه المفاهيم على 
أرض الواقع، وقد وجدناها على األعمال التي 
قمنا بها بالتعاون مع األمم المتحدة وتحالفه 

للحضارات في تعزيز هذه الخطابات.
صاحب الجاللة أصحاب المعالي والسعادة..

قبـــل يومين احتفلنا باليـــوم الدولي للتعايش 
والتســـامح، وهـــو يرمـــز علـــى أهميـــة األمـــم 
المتحـــدة فـــي جمع األفراد، ومـــن أجل تعزيز 
التســـامح وتعايـــش االشـــخاص فيمـــا بينهم، 
إن هذه القيم اإلنســـانية تشكل رمزية لجميع 
االشـــخاص مـــن مختلـــف االديـــان، وبالتالـــي 
علينـــا أن نلتزم في تعزيز مثل هذه المفاهيم، 
والنظرة الشـــمولية هي اإلجابة للتحدي لمثل 
هذه المشكالت، وعلينا أن نأخذ هذا المنطلق؛ 
من أجـــل االبتعاد عن أي شـــكل من الكراهية 

عبـــر حل مجتمع شـــمولي في تعزيز التعايش 
المجتمعـــات  مـــن  الكراهيـــة  ونبـــذ  الســـلمي 
المحليـــة إلـــى المجتمعـــات الدوليـــة الحترام 
الجميـــع، أيـــا كانـــت مســـتوياتهم وعرقياتهم 
ودياناتهـــم، وكوننـــا قـــد اســـتلهمنا مـــن البنـــد 
األول مـــن الفصـــل الدولـــي للســـالم، والـــذي 
يبين بان جميع البشـــر ولدوا أحرارا بهويتهم 
يحترمـــوا  أن  عليهـــم  ويجـــب  وحقوقهـــم، 
بعضهم البعض بنـــاء على األخوة، وأن جميع 
األديان واالنبياء قد أرسلوا لجميع الرساالت 
التـــي تبنى علـــى الحب، وبالتالـــي أن المبادئ 

االسالمية كلها مشتقة من هذه المبادئ.
اإلســـالم يعامـــل جميـــع النـــاس كأنهـــم عائلة 
الحـــب  ديـــن  هـــو  االســـالم  إن  واحـــدة.. 
فـــي  عنـــه  نتحـــدث  مـــا  وهـــذا  واالنســـانية، 
اإلسالم، وأنا اقتبس من القرآن الكريم جميع 
األشـــخاص خلقوا مـــن ذكر وأنثـــى ليتعارفوا 
مـــع بعضهـــم البعـــض وذلـــك ليـــس فقـــط إلى 
هـــذه الديانـــة، بـــل جميـــع األديـــان والعقائـــد 
العالـــم  فـــي  نحـــن  وبالتالـــي  العالـــم،  حـــول 
نـــرى هـــذه القيـــم الكونيـــة كتعدديـــة وتنوع، 
هـــذه المخاطر تشـــكل خطـــرا علـــى المجتمع 
اإلنساني، وبالتالي ذلك يذكرني بخطة األمم 
المتحـــدة لتعزيـــز التقـــارب بيـــن الحضـــارات، 
والتـــي ذكرهـــا األميـــن العام لألمـــم المتحدة، 
وفي طـــور بعـــض الهجمات كالهجمـــات على 
بعـــض الديانات كمـــا حدث فـــي نيوزيلندا أو 
ســـريالنكا وهنالـــك بعـــض اإلجـــراءات التـــي 
علينا اتخاذها مع أصحاب المصلحة من أجل 
حمايـــة المجتمعـــات، وأن نكـــون مســـتعدين 
علـــى نحـــو أفضـــل لحماية جميع األشـــخاص 
مـــن مختلـــف الديانـــات، ومن أجـــل منع مثل 

هـــذه األمـــور؛ كـــون أن مملكـــة البحريـــن تعد 
نموذجـــا مـــن النمـــاذج الناجحة، مـــن المؤمل 
أن نتعـــاون مع بعضنـــا البعض مع مركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي لنأخذ مثل 
هذه الخطة قدما الســـيما فـــي مجال التعليم 

وتعزيز حريات المعتقدات واألديان.
حضرة صاحب الجاللة..

سيداتي وسادتي .. إن تحالف األمم المتحدة 
للحضـــارات يحتضـــن العديـــد مـــن الثقافـــات 
ضمـــن إطـــار إنســـاني واحـــد وتعزيـــز الحوار 
والنقـــاش بين األديان؛ مـــن أجل تحقيق هذه 
األهـــداف ونحن نؤمن بأننـــا يمكننا أن ننجح 
كخطـــوة إنســـانية موحـــدة من أجـــل تحقيق 
هـــذه األهـــداف بنـــاء علـــى االحتـــرام بعضنـــا 

البعض.
دعونـــي اختتم بأن اقتبس من اإلنجيل “حب 
جـــارك كما تحب لنفســـك” ومن التـــوراة أيضا 

“الذي تحبه لنفسك يجب أن تحبه لغيرك”.
أشـــكر جاللتكم جزيل الشكر على استقبالكم 
لي، وأشكر مركز الملك حمد للتعايش السلمي 

.. جزيل الشكر لكم  
بعدهـــا ألقـــت األمين العـــام التحـــاد الجاليات 
األجنبية في المملكة بيتســـي ماثيسون كلمة 

هذا نصها: 
صاحب الجاللة،

أصحاب السمو، أصحاب السعادة، 
السيدات والسادة،

صاحب الجاللة،
نقف أمام جاللتكم اليوم مع خالص االحترام 
والفخـــر؛ احتراًمـــا لملكنـــا الحبيـــب وفخرنـــا 
مملكـــة  شـــهدتها  التـــي  العديـــدة  بإنجازاتـــه 
البحريـــن وجعلتهـــا رائـــدًة فـــي العديـــد مـــن 

المجاالت. ومن هذه المجاالت الرائدة مجال 
التعليـــم، حيـــث تحتفل البحريـــن بمرور 100 
عـــام على إنشـــاء أول مدرســـة فـــي البحرين 
وفـــي المنطقـــة، فقد دعا جاللتكـــم إلى زيادة 
التركيز على التعليم في العصر الرقمي وعلى 
تمكين الشـــباب؛ من أجل ضمان استمرار دور 

البحرين القيادي في مجال التعليم.
اســـتجابة لنداء جاللتكم، نقدم إلى جاللتكم 
اليوم بكل تواضع ثمار العمل الجاد والتعاون 
بيـــن مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 

السلمي وجمعية “هذه هي البحرين”.
ووفقـــا إلنشـــاء كرســـي الملـــك حمـــد للحـــوار 
بيـــن األديان والتعايش الســـلمي فـــي جامعة 
ســـابينزا في روما مـــع انطالقته الناجحة في 
العـــام 2018 وافتتاح برنامج حمد األكاديمي 
فـــي روما في ســـبتمبر من هذا العـــام، والذي 
شـــهد إقبال شـــبابي مـــن جميع أنحـــاء العالم 
ليجتمـــع ســـوًيا لدراســـة كلمات جاللـــة الملك 
المؤثـــرة في “إعـــالن مملكة البحريـــن”، نقدم 
مـــن  مجموعـــة  أول  اليـــوم،  جاللتكـــم  إلـــى 
المشـــاركين في برنامج “الملـــك حمد لإليمان 

بالقادة الشباب لنشر قيم التسامح”.
يرتبـــط “الملـــك حمد لإليمان بالقادة الشـــباب 
جامعتـــي  مـــن  بـــكل  التســـامح”  قيـــم  لنشـــر 
مؤسســـة  وتقدمـــه  وكامبـــردج  أكســـفورد 
التدريـــب الرائـــدة فـــي المملكـــة المتحدة في 

هذا المجال “اإليمان في القيادة”.
وقد حصل مدير ومؤســـس منظمـــة “اإليمان 
وســـام  علـــى  رافـــال  كريـــش  القيـــادة”  فـــي 
اإلمبراطوريـــة البريطانيـــة مـــن قبـــل صاحبة 
الجاللـــة الملكـــة إليزابيث؛ بســـبب تفانيه في 
تطوير التعليم ويؤيد أهداف منظمته النبيلة 

صاحب السمو الملكي األمير تشارلز.
صاحب الجاللة،

علـــى مدار عـــام واحد، تطور المشـــاركون من 
خـــالل ثالث وحدات تدرس هنا في البحرين 
مـــن خالل زيـــارة كلية من المملكـــة المتحدة، 
حيث يتم تعليم المشـــاركين مهارات القيادة 
التـــي ســـتمكنهم مـــن التفـــوق في دراســـاتهم 
ومســـيرتهم المهنيـــة وطوال حياتهـــم كأفراد 

عطوفين ومراعين.
صاحب الجاللة،

يعـــد رد الجميل جزًءا من التعهد الذي يقدمه 
زمالؤنـــا لبلدهـــم مـــن خـــالل توجيه الشـــباب 
اآلخريـــن، وتبادل معارفهم ومهاراتهم وإلهام 

اآلخرين الحتضان رؤية جاللتكم.
صاحب الجاللة، 

منذ إطالق أول مجموعة من عشرين مشارًكا 
من “الملك حمد لإليمان بالقادة الشـــباب لنشر 
قيم التســـامح”، قاموا بالفعل بتوجيه شـــباب 
آخريـــن خالل احتفاالتنا بيوم األمم المتحدة 
العالمـــي للتســـامح بمشـــاركة أكثـــر من 1000 

طالب.
صاحب الجاللة،

نفتخر اليوم بأن نعلن مدى اســـتجابة شـــبابنا 
للبرنامج وأننا قد تلقينا أكثر من 1300 طلب 
مـــن الشـــباب الذيـــن يتوقون إلـــى تبني رؤية 
صاحـــب الجاللـــة، وأن يصبحـــوا جـــزًءا مـــن 
برنامـــج “الملك حمد لإليمان بالقادة الشـــباب 

لنشر قيم التسامح”.
واســـتجابة لهـــذا الطلـــب الـــذي لـــم يســـبق له 
مثيـــل، ُتجـــرى االســـتعدادات لتوســـعة نطاق 
برنامـــج “الملك حمد لإليمان بالقادة الشـــباب 
لنشـــر قيم التسامح” بشكل سريع والتأكد من 

أننـــا ال نتـــرك أحًدا فـــي ســـعينا لخدمة أحالم 
وتطلعات جميع شبابنا. 

صاحب الجاللة، 
غالًبـــا مـــا يقـــال إن “الشـــباب هـــم مســـتقبلنا”، 
أن  هـــي  فلســـفة جاللتكـــم  أن  نعلـــم  ولكننـــا 
علينـــا  يجـــب  وأنـــه  الحاضـــر،  هـــم  الشـــباب 
تمكينهـــم بالمهـــارات والمعرفـــة والثقـــة؛ لكي 

يحلوا مكانهم في العالم اليوم.
صاحب الجاللة،

يتبـــع مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 
الســـلمي وجمعية “هـــذه هي البحريـــن” رؤية 
جاللتكـــم فـــي هذا الشـــأن، ونتعهـــد بمواصلة 
العمـــل بـــال كلـــل لخلـــق فـــرص تعليميـــة على 
والتـــي  البحريـــن،  لشـــباب  عالمـــي  مســـتوى 
ستمكنهم من التألق وجعل جاللتكم فخورين 

بشبابنا وإنجازاتهم.
قـــال رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم: )َما 
َنَحـــَل َوالِـــٌد َولـــده ِمـــْن َنْحـــٍل َأْفَضَل ِمـــْن َأَدٍب 

َحَسٍن(.
صاحب الجاللة،

بصفتـــك والـــد الجميع، نشـــكركم مـــن أعماق 
قلوبنـــا علـــى هـــذه الهديـــة الثمينـــة ألبنائكـــم 

وبناتكم.
بارك هللا في مســـاعيكم الحكيمـــة وقيادتكم 
الشـــريفة ورؤيتكم البصيـــرة لمملكة البحرين 

وشعبها العزيز.
ثـــم التقطـــت صـــورة تذكاريـــة لجاللـــة الملك  
مـــع الفـــوج األول مـــن الطلبـــة الخريجين من 
برنامـــج الملك حمـــد لإليمان بالقادة الشـــباب 
لنشـــر قيـــم التســـامح، والذيـــن حصلـــوا على 
شـــهادات معتمـــدة مـــن جامعتـــي اكســـفورد 

وكامبردج البريطانيتين.

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  اســـتقبل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة في قصر 
مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  أمـــس  الصخيـــر 
أمنـــاء مركـــز الملك حمـــد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي بالتعـــاون مـــع هـــذه هـــي البحريـــن، 
وذلك بمناســـبة يوم األمـــم المتحدة العالمي 
للتسامح بحضور الرئيس السابق لجمهورية 
البوسنة والهرسك حارث سيالذيتش والوفد 

المرافـــق، والممثل الســـامي لألمـــم المتحدة 
لتحالـــف الحضـــارات ميغيـــل موراتينـــوس؛ 
وذلـــك للســـالم علـــى جاللـــة الملـــك المفـــدى 

بمناسبة زيارتهما البالد. 
واســـتهل اللقاء بتالوة عطرة من آيات الذكر 
الحكيـــم، ثم تفضـــل صاحب الجاللـــة بإلقاء 

كلمة سامية فيما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم
أيها اإلخوة واألخوات،، 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يســـعدنا أن يتجدد اللقاء بجمعكـــم المبارك، 
وأن نرحـــب بـــاألخ الكريـــم فخامـــة الرئيـــس 
حـــارث، شـــاكرين لـــه حضـــوره معنـــا اليـــوم 
ومتمنيـــن لـــه طيـــب اإلقامـــة فـــي البحرين، 
وننتهـــز هـــذه الفرصـــة الطيبة باإلعـــراب عن 
ارتياحنـــا وتقديرنـــا لما تشـــهده أعمالكم من 
والخـــارج،  الداخـــل  فـــي  متواصـــل  نشـــاط 
وبتعـــاون مثمـــر بيـــن المؤسســـات المعنيـــة؛ 

بتقاليدهـــا  البحرينيـــة  بتجربتنـــا  للتعريـــف 
المتميزة والمتحضرة في التعامل المجتمعي 
المتســـامح والمتآلف والمرن، وبنائها المدني 
العريق تحت ظل دولة القانون والمؤسسات 

المنظمة للحقوق والحامية للحريات.
واســـتطعنا من خـــالل هذه التجربـــة الرائدة 
اســـتقرار  علـــى  نحافـــظ  أن  الحمـــد،  وللـــه 
وطننـــا ووحـــدة شـــعبنا، المعـــروف بتحضره 
وتمســـكه بالقيم اإلنســـانية المرسخة للسالم 

والوئام، والقائمة على احترام كافة الشعوب 
واألديان، وهي قيم نابعة من جوهر شريعتنا 

اإلسالمية السمحاء.
ســـنويا  العالـــم  يحتفـــي  الكريـــم،  الحضـــور 
فـــي هذا الشـــهر، بأهمية التســـامح في حياة 
الشـــعوب، كوسيلة أساســـية لتحقيق السالم 
ولبقاء اإلنسانية واستمرار تحضرها. ونفخر 
بالقـــول هنـــا، بأننا لم نستشـــعر قـــط بأن نهج 
التســـامح فـــي بالدنـــا هـــو “نهـــج مفتعـــل” أو 

“ممارسة طارئة”، بل نجده متجسدا “كسلوك 
حضاري وممارسة متأصلة”، وتؤكده العديد 
مـــن الشـــواهد الماديـــة والمعنويـــة، المتمثلة 
في التعايش الســـلمي بين أصحاب الديانات 
المختلفـــة، وفـــي التوافـــق واالنســـجام بيـــن 
الثقافـــات المتعددة، وعبر مبادئ دســـتورية 
ثابتـــة وقوانيـــن ملزمـــة تنبـــذ كافـــة أشـــكال 

الكراهية والعنف والتمييز. 
ونجـــد بـــأن االنفتـــاح والتفاعـــل الحضـــاري 

المنامة - بنا
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نهج التسامح في بالدنا ليس “نهجـــــــــا مفتعـال” بــل ممارســة متأصلــة

local@albiladpress.com

الثالثاء 19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع األول 1441 - العدد 4053
03

ماثيسون: نتعهد بمواصلة العمل بال كلل لخلق فرص تعليمية على مستوى عالمي لشباب البحرين



اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة في قصـــر الصخير 
أمس الممثل الســـامي لألمـــم المتحدة لتحالف 
الحضـــارات ميغيل موراتينوس؛ للســـالم على 
جاللته بمناســـبة زيارته للبالد، بحضور األمين 
العـــام التحاد الجاليـــات األجنبية فـــي المملكة 

بيتسي ماثيسون.
بموراتينـــوس  البـــالد  الملـــك  جاللـــة  ورحـــب 
وبزيارتـــه لمملكة البحرين لحضـــور يوم األمم 
المتحـــدة العالمـــي للتســـامح، الـــذي يحتفل به 
مركـــز حمـــد للتعايش الســـلمي، مؤكـــدا جاللته 
أهميـــة  الـــذي يرســـخ  هـــذا االحتفـــال  أهميـــة 
التسامح والتعايش الســـلمي بين شعوب دول 

العالم ونبذ جميع أشكال العنف والكراهية.
وقـــال جاللة الملـــك “إن مملكـــة البحرين وعبر 
تاريخها العريق استطاعت أن ترسخ التعايش 
والتراخي بين جميع األديان والطوائف ونشـــر 
قيـــم الســـالم والمحبـــة”، متمنيا لضيـــف البالد 

جاللة الملك لدى استقباله الممثل السامي لألمم المتحدة لتحالف الحضاراتطيب اإلقامة في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

البحرين استطاعت ترسيخ التعايش والتراخي بين جميع األديان
ــع أشـــكـــال الــعــنــف والــكــراهــيــة ــي ــم ــد اهــمــيــة نــبــذ ج ــؤكـ ــة الــمــلــك يـ ــالـ جـ
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بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 

ســـلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئة إلـــى أمير 
موناكو صاحب الســـمو األمير ألبرت الثاني 

بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده.

البحرين تهنئ أمير موناكو بالعيد الوطني لبالده

تلقى عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن رئيـــس 
جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة مـــون 

جـــاي إن؛ ردا علـــى برقيـــة جاللتـــه 
المعزية له بوفاة والدته.

جاللة الملك يتلقى برقية شكر من رئيس كوريا

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )91( 
لســـنة 2019 بتعيين سفير فوق العادة مفوض 

لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية.
 وجاء في المادة األولى من المرسوم أنه ُيعّين 
الســـفير فـــي الديوان العـــام لـــوزارة الخارجية 

الدبلوماســـية  للبعثـــة  رئيًســـا  الجـــودر  هشـــام 
البحرينيـــة لدى جمهوريـــة مصر العربية، بلقب 
ســـفير فوق العـــادة مفوض. وجاء فـــي المادة 
الثانية من المرســـوم أنه علـــى وزير الخارجية 
تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

هشام الجودر سفير فوق العادة لدى مصر

جاللة الملك يشيد بتطور العالقات مع البوسنة والهرسك
ــش ــاي ــع ــت الــبــحــريــن نـــمـــوذج رائـــــد عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي فـــي الـــتـــآخـــي وال

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصر الصخير 
أمس، الرئيس األســبق لجمهورية البوســنة والهرســك حارث ســيالذيتش والوفد المرافق 

الذي يزور المملكة. 

وخـــالل اللقاء رحـــب جاللة الملـــك بضيف البالد 
والســـيدة حرمه، مشـــيدا بتطور مســـار العالقات 
الثنائيـــة الطيبـــة الوطيـــدة بيـــن مملكـــة البحرين 
وجمهورية البوســـنة والهرسك الصديقة في ظل 
الحـــرص والرغبـــة المشـــتركة في تنميـــة وتعزيز 
روابـــط الصداقة والتعاون الثنائي، في المجاالت 
كافة خصوصا في المجاالت الســـياحية بما يلبي 

تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.
معربـــا جاللته عـــن تقديره لدور الرئيس األســـبق 
العالقـــات  توثيـــق  فـــي  ســـيالذيتش  حـــارث 
البحرينية- البوســـنية، متمنيا لجمهورية البوسنة 

والهرسك قيادًة وشعبًا كل التقدم واالزدهار.

 وأعـــرب العاهل  بهذه المناســـبة عـــن اعتزازه بما 
تمتلكـــه مملكـــة البحرين من تاريخ عريق، يشـــهد 
بأنهـــا نمـــوذج رائـــد علـــى المســـتوى العالمـــي في 
التآخـــي والتعايش والتســـامح بين جميع األديان 
والطوائف والمذاهب في ظل حرصها الدائم على 
مـــد جســـور التواصل مـــع الحضـــارات والثقافات 
كافـــة، ونشـــر قيـــم الخيـــر والســـالم والمحبة بين 

مختلف الشعوب. 
ومن جانبه، أعرب الرئيس البوســـني األســـبق عن 
الشـــكر والتقديـــر لصاحب الجاللـــة الملك على ما 
حظـــي به من كـــرم الضيافة وحفاوة االســـتقبال، 
وعلـــى جهود جاللته فـــي تطوير عالقات البلدين 

الصديقيـــن، مشـــيدا فـــي الوقـــت ذاتـــه بالنهضـــة 
مملكـــة  حققتهـــا  التـــي  والتنمويـــة  الحضاريـــة 

البحريـــن بقيادة جاللة الملك وبأجواء التســـامح 
والتعايش التي تنعم بها المملكة، مشـــيدا بتاريخ 

المملكـــة العريـــق الذي يربط بيـــن الحضارات منذ 
القدم، متمنيا للبحرين كل التقدم االزدهار.

المنامة - بنا

تدعيـم العـالقـات االقتصـاديـة واالستثمـاريـة مـع صربـيـا
ــر الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك ــويـ ــطـ ــتـ ــع الـــبـــحـــريـــن لـ ــلـ ــطـ جــــالــــة الـــمـــلـــك يــــؤكــــد تـ

أشــاد ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة بالعالقات الثنائية الوثيقة 
التــي تربــط مملكــة البحريــن وجمهورية صربيا الصديقة وما وصلت إليه من مســتوى متقدم 

في شتى المجاالت.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللتـــه فـــي قصر 
الصخيـــر أمـــس النائـــب األول لرئيـــس الوزراء 
ايفيتســـا  صربيـــا  جمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر 
داتشســـيتش بمناســـبة زيارتـــه للمملكـــة، حيث 
نقل إلى جاللته تحيات وتقدير فخامة الرئيس 
ألكســـندر فوتشـــيتش رئيس جمهوريـــة صربيا 
وتمنياته لشـــعب مملكة البحرين بدوام التقدم 
والتطـــور، فيمـــا كلفـــه جاللتـــه بنقـــل تحياتـــه 
وتمنياته إلى الرئيس وشـــعبها الصديق بالمزيد 

من الرقي واإلزدهار.
ورحـــب صاحب الجاللة بوزير خارجية صربيا، 
واســـتعرض معـــه ســـبل دعـــم وتنميـــة عالقات 
الصداقة الطيبة، وفرص التعاون في الجوانب 

إلـــى  واالســـتثمارية  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
جانـــب المجـــاالت الزراعية والثقافيـــة واآلفاق 
المســـتقبلية لتعزيزهـــا وتطويرهـــا، بمـــا يخـــدم 
األهـــداف والمصالح المشـــتركة، منوها جاللته 
بمثـــل هـــذه الزيـــارات التـــي تعكـــس الحـــرص 
المتبـــادل على تطوير العمل المشـــترك والتطلع 

إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي.
وأكد جاللة الملـــك “أن مملكة البحرين تحرص 
علـــى توثيـــق عالقاتهـــا مـــع جمهوريـــة صربيـــا 
فـــي كافـــة الميادين التـــي تعود بالخيـــر والنفع 
على البلدين”، مشـــيرا إلى الفـــرص والمقومات 
المتعددة التي يمتلكها البلدان؛ لتعزيز تعاونهما 

في مختلف القطاعات لصالح شعبيهما.

ومـــن جهتـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الصربي 
عـــن شـــكره وامتنانـــه لصاحـــب الجاللـــة علـــى 
مـــا لقيـــه مـــن حفـــاوة وكـــرم الضيافـــة، وعلـــى 

حـــرص جاللته ودعمـــه لتوطيد عالقات مملكة 
البحرين مع جمهورية صربيا، معربا عن تطلعه 
زيـــارة جاللة الملك لصربيـــا لفتح مجاالت أكثر 

التعـــاون الثنائي المشـــترك، ومؤكدا رغبة بالده 
وســـعيها لالرتقاء بمستوى التعاون مع المملكة 

بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال الرئيس األسبق لجمهورية البوسنة والهرسك

جاللة العاهل مستقبال وزير خارجية صربيا



تــرأس نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلــس الوزراء وذلك 
بقصر القضيبية أمس، وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بالرعايـــة  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد 
البـــاد  لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة 
حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة حفـــل تقديم 
جائزة عيســـى لخدمة اإلنسانية في 
دورتها الرابعـــة، وأعرب عن اعتزازه 
لهـــذه الرعاية الســـامية التي تجســـد 
استكشـــاف  فـــي  بحرينيـــا  اهتمامـــا 
اإلنجازات اإلنسانية عالميا وإبرازها 
وتقديرهـــا، وفي إحياء ذكرى عطرة 
لقائـــد تفانـــى فـــي نهجـــه بتكريـــس 

صاحـــب  وهـــو  اإلنســـاني،  العمـــل 
العظمـــة الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، وفيمـــا 
أثنـــى مجلـــس الوزراء علـــى الجهود 
أمنـــاء  لمجلـــس  والمقـــدرة  البنـــاءة 
اإلنســـانية  لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة 
برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  خليفـــة  آل 
الـــوزراء، فقـــد هنـــأ المجلـــس ضمـــن 
هذا الســـياق الفائز بهذه الجائزة في 
نسختها الرابعة وهي مؤسسة أدهي 

الباكستانية.
وبمناســـبة اليـــوم الدولي للتســـامح، 
فقد أشـــاد مجلس الوزراء بما تحقق 
فـــي مملكـــة البحرين في ظـــل العهد 
الزاهـــر لصاحـــب الجالـــة الملك من 
التســـامح  لقيـــم  وتشـــجيع  إعـــاء 
الدينـــي واالحترام لحرية اإلنســـان، 
والعمـــل على نشـــر ثقافة الوســـطية 
واالعتـــدال علـــى أســـاس المواطنـــة 

التي تحتضن الجميع.
الـــوزراء  مجلـــس  نـــوه  ذلـــك،  بعـــد 

العربيـــة  بأهميـــة معـــرض الجواهـــر 
الـــذي يعقد تحـــت الرعايـــة الكريمة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء وبأهميته تجاريا وســـياحيا 
وفي تكريس ســـمعة البحرين عالميا 
فـــي صناعـــة الذهـــب والمجوهرات، 
مؤكـــدا المجلـــس أن رعايـــة صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء لهذه 
الفعالية االقتصادية الكبرى أسهمت 
فـــي اســـتقطاب كبريـــات الشـــركات 
ودّعمـــت  فيـــه  للمشـــاركة  العالميـــة 
نجاحه المتواصل وتنامي إسهاماته 
مـــدى  علـــى  والســـياحية  التجاريـــة 
الثماني والعشرين عاما منذ انطاق 

هذا المعرض في نسخته األولى.
ثم نوه مجلس الوزراء بأهمية حوار 
المنامة وبـــدوره في تهيئـــة الفرصة 
للتباحـــث  فيـــه  المشـــاركين  أمـــام 
وتبادل األفكار بشأن أهم التحديات 
األمنيـــة ذات األولويـــة بمـــا يســـاعد 
على إيجاد تفاهمات وصيغ مشتركة 
اإلقليمـــي  التعـــاون  تدعـــم  حولهـــا 
رفيعـــة  وبالمشـــاركة  والعالمـــي، 
المســـتوى فـــي المجاالت السياســـية 
واالقتصاديـــة والعســـكرية من دول 
المنتـــدى،  هـــذا  أعمـــال  فـــي  العالـــم 
ورحـــب المجلس ضمن هذا الســـياق 
بالمشـــاركين في حوار المنامة الذي 

سمو الشيخ محمد بن مباركتستضيفه مملكة البحرين.

المنامة - بنا

البحرين تصنف 22 كيانا إيرانيا و6 أفراد كجهات إرهابية
رعاية سمو رئيس الوزراء معرض الجواهر أسهمت في استقطاب كبريات الشركات العالمية

ــم” ــ ــي ــ “خ إطـــــــــاق  ــى  ــ ــل ــ ع األولـــــــــــى  بــــــاأليــــــام  ــص  ــ ــخ ــ ش  1500 ــل  ــيـ ــجـ ــسـ تـ

الدعم الملكي لجائزة عيسى 
اإلنسانية تجسد اهتماما 

بحرينيا في استكشاف 
اإلنجازات عالميا

إعفاء مواطني مملكة 
تايلند القادمين للسياحة 

من الرسوم المقررة 
لدخول البحرين

منح إقامة بالكفالة 
الشخصية لألجنبي إذا كانت 

حصته كشريك ال تقل عن 50 
ألف دينار

 استمالك عقارات أحدها 
لمشاريع توسعة الطرق 

في الغريفة واآلخر لصالح 
“الثقافة”
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سمو محافظ الجنوبية يقف على آخر االستعدادات لموسم البر

زار محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بن خليفــة آل خليفة مركــز خدمات البر وذلــك بحضور مدير 
عام مديرية شــرطة المحافظة الجنوبية العميد حمد بن حويل المري وعدد من الضباط والمســؤولين من ممثلي 

الجهات المتعاونة بوزارة الداخلية، وذلك تزامنا مع بدء موسم البر للعام 2019-2020.

وفي بداية الزيارة، أكد سمو المحافظ 
دور توجيهات وزير الداخلية الشـــيخ 
فـــي  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
مـــع  المشـــترك  والتنســـيق  المتابعـــة 
الجهـــات األمنيـــة المتعاونـــة؛ لضمـــان 
ســـامة المواطنين طوال موسم البر، 
وتقديـــم الخدمـــات األمنيـــة بأفضـــل 

الطرق.
وأشـــار إلـــى نجاح مبـــادرة “خّيم” عبر 
تطبيـــق الجنوبيـــة كمبـــادرة تواصـــل 
ذكية مـــع المواطنيـــن ومرتـــادي البر، 
حيـــث تم إطاقها خـــال اإلعان عن 
موســـم البـــر والمقـــرر مـــن 20 نوفمبر 

 ،2020 مـــارس   20 وحتـــى   2019
حيـــث بلـــغ عـــدد المســـجلين لموســـم 
البـــر ما يقـــارب 1500 شـــخص خال 
األيـــام األولى مـــن عملية التســـجيل، 
األمـــر الـــذي يؤكد إنجاز رقم قياســـي 
لعـــدد المســـجلين فـــي األيـــام األولـــى 
للتسجيل؛ نظرا للعدد الهائل واالقبال 

المتزايد على الموسم.
ونـــوه ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة إلـــى 
حـــرص المحافظة في تســـهيل عملية 
التســـجيل وتقديـــم أحـــدث خدمـــات 
القنـــوات،  مـــن  باقـــة  عبـــر  التواصـــل 
فضـــا عن الحضور الشـــخصي بمركز 

خدمـــات البر وتقديـــم كافة الخدمات 
وتسهيل اإلجراءات لمرتادي البر.

وضمن حـــرص المحافظة الدائم على 
خدمة المواطنين، قام سمو المحافظ 
خـــال زيارتـــه بتفقـــد آليـــات الدفـــاع 
وأبـــرز  األمنيـــة  والدوريـــات  المدنـــي 
االستعدادات األمنية من ِقبل مديرية 
شـــرطة المحافظة الجنوبية واإلدارة 
العامة للمـــرور واإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي، مؤكـــدا ســـموه علـــى تعاون 
الجهـــات  مـــع  وتكاتفهـــا  المحافظـــة 
األمنيـــة في تســـهيل وإنجاح موســـم 

البر بأرقى السبل وأعلى المقاييس.

المنامة - وزارة الداخلية

المذكـــرات  المجلـــس  ناقـــش  ثـــم 
المعروضـــة على جدول أعماله واتخذ 

القرارات التالية بشأنها:
بنـــاء  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  أوال: 
علـــى عرض مـــن وزيـــر الداخلية على 
الســـماح بمنح رخصة إقامـــة بالكفالة 
الشـــخصية لألجنبي إذا كانت حصته 
كشـــريك في أي من الشـــركات المالية 
أو التجارية أو الصناعية أو السياحية 
أو غيرها من المشروعات االقتصادية 
تقـــل  ال  البـــاد  فـــي  االســـتثمارية  أو 
عـــن 50 ألـــف دينار بدال مـــن 100 ألف 
دينـــار كمـــا هو معمـــول به حاليـــا، كما 
وافـــق المجلس على الســـماح بإصدار 
إقامـــة  ورخصـــة  دخـــول  تأشـــيرة 
بالكفالة للشـــخص األجنبـــي المتقاعد 
إذا كان مـــن رعايا إحـــدى الدول التي 
يســـمح لهـــا بالحصول على تأشـــيرات 
إلكترونيـــة لدخـــول مملكـــة البحرين، 

وقرر المجلس الموافقة على مشروع 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل  قـــرار وزاري 
القـــرار رقـــم )74( لســـنة 2007 بشـــأن 
منـــح رخصة إقامة لألجانـــب بالكفالة 

الشخصية.
ثانيـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
وزيـــر  قدمهمـــا  قراريـــن  مشـــروعي 
مواطنـــي  يعفـــي  األول  الداخليـــة، 
مملكـــة تايلند القادمين للســـياحة من 
البحريـــن  لدخـــول  المقـــررة  الرســـوم 
وذلـــك عمـــا بمبـــدأ المعاملـــة بالمثل، 
والثاني بإضافة أوكرانيا وصربيا إلى 
قائمـــة الـــدول التـــي يســـمح لرعاياها 
بالحصـــول علـــى تأشـــيرة إلكترونيـــة 
لدخول مملكة البحرين، ليصبح بذلك 
عـــدد الـــدول التـــي يســـمح لرعاياهـــا 
بالحصـــول علـــى تأشـــيرة إلكترونيـــة 

لدخول البحرين 121 دولة.
ثالثـــا: قـــرر مجلـــس الـــوزراء تصنيف 

22 كيانـــا عســـكريا واقتصاديا إيرانيا 
و6 أفـــراد إيرانيين كجهـــات إرهابية، 
وإدراجهـــم ضمـــن القائمـــة المعتمـــدة 
فـــي مملكـــة البحريـــن المـــدرج عليهـــا 
الداعمـــة  والهيئـــات  األشـــخاص 
لإلرهـــاب، وكلـــف المجلـــس الجهـــات 
الرقابيـــة ذات العاقـــة واالختصـــاص 
باتخـــاذ مـــا يلـــزم، وذلـــك فـــي ضـــوء 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغرض من 

وزير الخارجية.
رابعـــا: وافـــق المجلـــس علـــى مذكـــرة 
تفاهم للتعـــاون بيـــن أكاديمية محمد 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
األكاديميـــة  مـــع  الدبلوماســـية 
خارجيـــة  بـــوزارة  الدبلوماســـية 
جمهوريـــة صربيا، والتـــي قدمها وزير 
الخارجية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز 
وتطويـــر التعـــاون بيـــن األكاديميتين 
الدبلوماسيتين؛ بهدف تحسين تعليم 

الدبلوماســـيين  الموظفيـــن  وتدريـــب 
في كا البلدين.

خامســـا: حرصـــا مـــن الحكومـــة علـــى 
تعزيـــز التعاون وتكريســـه مع مجلس 
حددهـــا  التـــي  األطـــر  فـــي  النـــواب 
الدســـتور واللوائـــح المنظمـــة، ومنهـــا 
مـــا يتعلـــق بطلبـــات المناقشـــة العامة 
ومدد لجان التحقيـــق البرلمانية، فقد 

اســـتعرض مجلس الـــوزراء مذكرتين 
بهـــذا الخصـــوص مـــن وزيـــر شـــؤئون 
وقـــرر  والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتشريعية.
الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  سادســـا: 
لصالـــح  عقـــارات  اســـتماك  علـــى 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني أحدها لمشـــاريع 
توســـعة الطـــرق فـــي الغريفـــة واآلخر 
لصالح هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
فـــي بنـــي جمـــرة؛ مـــن أجـــل مشـــروع 
ضـــوء  فـــي  وذلـــك  النســـيج،  مصنـــع 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغرض من 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 

والتخطيط العمراني.
ســـابعا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 
الخدمـــات  اتفاقيـــة  علـــى  التصديـــق 
الجويـــة بين مملكـــة البحرين ومملكة 

إســـبانيا الموقعة بيـــن البلدين في 25 
سبتمبر الماضي، وقرر المجلس إحالة 
مشـــروع قانون بالتصديـــق على هذه 
االتفاقيـــة إلـــى مجلـــس النـــواب وفق 

اإلجراءات الدستورية والقانونية.
إلـــى  الـــوزراء  أحـــال مجلـــس  ثامنـــا: 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية مشـــروع مذكـــرة تفاهم 
بيـــن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
الفضـــاء  ووكالـــة  البحريـــن  بمملكـــة 
الروســـية، وذلـــك فـــي ضـــوء المذكرة 
وزيـــر  مـــن  الغـــرض  لهـــذا  المرفوعـــة 

المواصات واالتصاالت.
أخـــذ  الوزاريـــة،  التقاريـــر  بنـــد  وفـــي 
التقريـــر  خـــال  مـــن  علمـــا  المجلـــس 
المرفوع من وزيـــر الصناعة والتجارة 
فـــي  المشـــاركة  بنتائـــج  والســـياحة 
معـــرض ســـوق الســـفر العالميـــة الذي 

أقيم في لندن مؤخرا.

قرارات المجلس

ياسر الناصر



اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بن محمد آل خليفة، بالديوان العام 
للـــوزارة، أمـــس، مـــع النائـــب األول لرئيس 
الـــوزراء وزيـــر خارجية جمهوريـــة صربيا 

ايفيتسا داتشيتش.
وقد رحب وزيـــر الخارجية بالنائب األول 
لرئيس الـــوزراء ووزير خارجية جمهورية 
صربيـــا وزيارتـــه لمملكة البحريـــن، والتي 
تعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه 
عالقـــات الصداقة التي تجمـــع بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة صربيـــا، ورغبتهمـــا 
المشتركة في استمرار التواصل والتنسيق 

المتبادل حيال القضايا المختلفة.
ونـــوه وزيـــر الخارجيـــة بمـــا تشـــهده هذه 
مســـتمرين  ونمـــاء  تقـــدم  مـــن  العالقـــات 
على األصعـــدة كافة، مؤكًدا حرص مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيز التعـــاون الثنائي مع 
جمهوريـــة صربيـــا فـــي شـــتى المجـــاالت 
والثقافيـــة  والسياســـية  االقتصاديـــة 
وغيرهـــا، الســـيما في ظل مـــا يتوافر لدى 
البلديـــن من فـــرص وإمكانـــات تدعم هذا 
التعاون وتعزز المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب النائـــب األول لرئيـــس 
الـــوزراء وزيـــر خارجية جمهوريـــة صربيا 
عن اعتـــزازه بلقاء وزير الخارجية، مؤكًدا 

أن زيارته مملكة البحرين تعكس ما توليه 
جمهوريـــة صربيا من اهتمـــام كبير لتنمية 
العالقـــات مـــع مملكـــة البحريـــن، مشـــيدا 
بالـــدور المهـــم لمملكـــة البحريـــن في دعم 

األمن واالستقرار في المنطقة وما تشهده 
مـــن تقدم على كل األصعـــدة، مؤكًدا تطلع 
تبـــادل  اســـتمرار  إلـــى  جمهوريـــة صربيـــا 
الزيارات بين مســـؤولي البلدين بما يدعم 
مســـاعي وحـــرص البلديـــن علـــى االرتقاء 
بالعالقات الثنائية آلفاق أرحب على كافة 
المستويات، وبما يعود بالخير والنفع على 
متمنيـــا  الصديقيـــن،  وشـــعبيهما  البلديـــن 

لمملكة البحرين دوام الرخاء واالزدهار.
وفـــي هـــذا الســـياق، وجـــه النائـــب األول 
لرئيس الـــوزراء وزير خارجيـــة جمهورية 
لزيـــارة  الخارجيـــة  لوزيـــر  دعـــوة  صربيـــا 

جمهورية صربيا.
وتم خـــالل االجتماع التوقيع على مذكرة 
أكاديميـــة  بيـــن  التعـــاون  حـــول  تفاهـــم 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الدبلوماســـية 
وزارة  فـــي  الدبلوماســـية  واألكاديميـــة 

خارجية جمهورية صربيا.
كمـــا تطـــرق االجتماع إلى أهـــم التطورات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، وتم تبـــادل وجهات 
محـــل  القضايـــا  مـــن  عـــدد  حيـــال  النظـــر 

االهتمام المشترك.
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الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الركـــن  اللـــواء  ســـمو  الملكـــي  الحـــرس 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمكتبه 
بمعســـكر الروضـــة صبـــاح أمس، ســـفير 
لـــدى  المعتمـــد  الفرنســـية  الجمهوريـــة 
مملكة البحرين جيروم كوشارد والوفد 

المرافق له.

 ورّحب ســـمو مستشـــار األمـــن الوطني 
قائد الحرس الملكي بالســـفير الفرنسي، 
مشـــيًدا ســـموه بعمـــق العالقـــات التـــي 
تربط البلدين الصديقين، وخالل اللقاء 
التعـــاون والتنســـيق  أوجـــه  بحـــث  تـــم 
المشـــترك بين البلدين الصديقين وسبل 

تعزيزها.

اســـتقبل وزير الخارجية الشـــيخ 
خالـــد بن أحمـــد آل خليفـــة أمس 
الممثـــل الســـامي لألمـــم المتحدة 
ميغيـــل  الحضـــارات  لتحالـــف 

موراتينوس.
وزيـــر  رحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل 
بموراتينـــوس  الخارجيـــة 
وبزيارته مملكة البحرين، مشيًدا 
بالمبـــادرات المهمة التـــي يتبناها 
تحالف األمم المتحدة للحضارات 
في تشجيع التقارب والحوار بين 
الثقافات واألديان، مؤكًدا حرص 
العمـــل  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
خاصـــة  التحالـــف  مـــع  المشـــترك 
ومواجهـــة  الشـــباب  مجـــال  فـــي 
التحديـــات التي تواجـــه مختلف 
دول العالـــم ومكافحـــة التطـــرف 

واإلرهاب بـــكل صوره وأشـــكاله، 
متمنيـــا لتحالـــف األمـــم المتحدة 

للحضارات دوام التوفيق.
مـــن جانبـــه، أعـــرب موراتينـــوس 
عن اعتزازه بلقاء الوزير، مشـــيًدا 
بالبحريـــن كنمـــوذج يحتـــذى بـــه 
فـــي التعايـــش الســـلمي وبدعمها 
التحالـــف،  وبرامـــج  لمبـــادرات 
منوًهـــا بـــدور المملكـــة فـــي نشـــر 
الثقافـــات  بيـــن  الحـــوار  ثقافـــة 
واألديـــان، مؤكدا حـــرص تحالف 
للحضـــارات  المتحـــدة  األمـــم 
علـــى تعزيـــز التعـــاون مـــع مملكة 
البحرين في ترسيخ مبادئ وقيم 
التســـامح والتعايش بين األديان، 
دوام  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

التقدم واالزدهار.

مستشار األمن الوطني يبحث التنسيق مع سفير باريس

وزير الخارجية: “تحالف الحضارات” يشجع الحوار

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة في القيـــادة العامة صباح أمس، 
النائـــب األول لرئيـــس الـــوزراء ووزيـــر 
الخارجيـــة لجمهوريـــة صربيا “ايفيتســـا 

داتشيتش”.  
وخالل اللقـــاء، رّحب القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن بالنائـــب األول لرئيـــس 
الـــوزراء ووزيـــر الخارجيـــة لجمهوريـــة 
صربيا، مشـــيًدا بعالقـــات الصداقة التي 
تجمع البلديـــن الصديقين.  حضر اللقاء 

اللـــواء الركـــن الشـــيخ أحمد بـــن محمد 
آل خليفة وكيـــل وزارة الدفاع، واللواء 
الركن حســـن محمد ســـعد مديـــر ديوان 
القيـــادة العامـــة، واللـــواء الركـــن بحري 
يوســـف أحمد مـــال هللا مســـاعد رئيس 
هيئة األركان لإلمداد والتموين، واللواء 
الركن بحري محمد هاشـــم السادة مدير 
التعاون العســـكري، واللـــواء الركن غانم 
إبراهيـــم الفضالة مســـاعد رئيـــس هيئة 
األركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

القائد العام يشيد بالعالقات مع صربيا

وزير الديوان الملكي: عالقات راسخة تربطنا مع الكويت
ــاح ــبـ ــصـ ــد الـ ــ ــمـ ــ مــســتــقــبــا الـــشـــيـــخ ثــــامــــر جــــابــــر األحـ

اســـتقبل وزيـــر الديـــوان الملكي 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
بمكتبـــه بالديـــوان الملكـــي أمس 
ســـفير دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
األحمـــد  جابـــر  ثامـــر  الشـــيخ 
الصباح؛ بمناســـبة تعيينه سفيرا 

لبالده في المملكة.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد بمـــا يربط 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الكويـــت الشـــقيقة مـــن عالقات 
راســـخة تعكـــس عمـــق التعـــاون 
برعايـــة  يحظـــى  الـــذي  الوثيـــق 
كريمـــة من عاهـــل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة وأخيه أمير دولة الكويت 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح؛ بهدف 
تحقيـــق كل مـــا يلبـــي تطلعـــات 

ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأعـــرب وزيـــر الديـــوان الملكـــي 
للســـفير  تمنياتـــه  أطيـــب  عـــن 
الكويتـــي بالتوفيق والنجاح في 
بمـــا  الدبلوماســـية  مهامـــه  أداء 
يســـهم في دعم وتعزيز الروابط 
المتميزة والتنســـيق الثنائي في 

وخالل اللقاءالمجاالت كافة.

المنامة - بنا

الحجيري: اهتمام البحرين بالمكتب التنفيذي يثمر عن تحقيق اإلنجازات
أكــد وزيــر العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان دعم مملكة البحرين 
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
بــدول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية الــذي يتخذ من المملكة مقرا 
له منذ تأسيســه في العام 1979، مشــيدا بدور المكتب التنفيذي في تعزيز 

التعاون بين دول المجلس لالرتقاء بالعمل الخليجي المشترك.

جاء ذلك، أثناء زيارة الوزير الحميدان 
فـــي  وكان  التنفيـــذي،  المكتـــب  مقـــر 
اســـتقباله مدير عـــام المكتب التنفيذي 
عامـــر الحجـــري الذي عبر عـــن ترحيبه 

البالغ للوزير والوفد المرافق له.
وأشـــاد الحجـــري بالدعم الـــذي تقدمه 
للمكتـــب  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
العمـــل  وزراء  لمجلســـي  التنفيـــذي 
بـــدول  االجتماعيـــة  الشـــؤون  ووزراء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وما لمســـه من حرص فـــي تطوير أداء 

عمـــل المكتـــب من خـــالل التســـهيالت 
المقدمـــة لـــه، مؤكـــدا أن المكتب حقق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات علـــى صعيـــد 
تعزيـــز التعـــاون العمالـــي واالجتماعي 
فـــي  وأســـهم  المجلـــس،  دول  بيـــن 
نقـــل التجـــارب الناجحـــة بيـــن الـــدول 
األعضاء، مشـــيدا في الوقـــت ذاته بما 
حققـــه مجلســـي وزراء العمـــل ووزراء 
الشـــؤون االجتماعيـــة بـــدول المجلس 
من نتائج إيجابية على صعيد تســـهيل 
وتعزيـــز  الوطنيـــة،  العمالـــة  انتقـــال 

توظيف المواطنين في أســـواق العمل 
الخليجية، وتبادل الخبرات والتجارب 
التنمويـــة  المجـــاالت  فـــي  الرائـــدة 

والرعاية االجتماعية.
كمـــا أثنـــى الحجـــري علـــى الدعـــم غير 
المحدود الذي تقدمـــه مملكة البحرين 

مقـــر  واحتضانهـــا  التنفيـــذي  للمكتـــب 
المكتـــب منـــذ تأسيســـه، منوهـــا بدعم 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ومـــؤازرة 
التنفيـــذي،  للمكتـــب  االجتماعيـــة 
واهتمامـــه المباشـــر باالرتقاء بخدمات 
وتأكيـــده  الخليجيـــة  المؤسســـة  هـــذه 

الدائم على أهمية استمراريتها في أداء 
دورها علـــى أكمل وجه تلبية لتطلعات 
قادة دول المجلس وتحقيق طموحات 
المواطنيـــن نحو نهضة تنموية شـــاملة 
تحقق المصالح المشـــتركة ألبناء دول 

مجلس التعاون الخليجي.

المنامة - المكتب التنفيذي

لدى استقباله وزير 
العمل والتنمية 

االجتماعية

وزير الديوان الملكي يشيد بتطور العالقات مع فرنسا
ــن الــبــلــديــن ــي ــرك ب ــت ــش ــم ــاون ال ــع ــت ــل ــع ل ــ ــاق أوسـ ــ ــح آفـ ــت ف

الديـــوان  وزيـــر  اســـتقبل 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الملكـــي 
بمكتبـــه  خليفـــة  آل  أحمـــد 
أمـــس  الملكـــي  بالديـــوان 
ســـفير الجمهوريـــة الفرنســـية 
كوشـــارد؛  جيـــروم  الصديقـــة 
وذلك بمناســـبة تعيينه سفيرا 

لبالده في المملكة.
وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
بتطـــور  الملكـــي  الديـــوان 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  العالقـــات 
مملكة البحريـــن والجمهورية 

والـــذي  الصديقـــة،  الفرنســـية 
أوســـع  آفـــاق  فتـــح  إلـــى  أدى 
للتعـــاون المشـــترك بمـــا يعـــود 
بالخير واالزدهار على البلدين 

والشعبين الصديقين.
وأعرب وزيـــر الديوان الملكي 
عـــن أطيـــب تمنياتـــه للســـفير 
الفرنســـي بالتوفيـــق والنجاح 
في أداء مهامه الدبلوماســـية 
بمـــا يســـهم فـــي دعـــم وتعزيز 
فـــي  المتبـــادل  التنســـيق 

المجاالت كافة.

المنامة - بنا

وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع صربيا اقتصاديا وسياسيا
ــب أرح ــاق  آلفـ الثنائية  بــالــعــاقــات  االرتــقــاء  على  البلدين  حــرص 

المنامة - وزارة الخارجية



نيابــة عــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة، افتتــح نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيس مجلس إدارة شــركة 
ممتلــكات البحريــن القابضــة “ممتلــكات” الشــيخ خالــد بن عبــدهللا آل خليفة، 
أعمــال مؤتمــر االتحــاد العالمــي للمجوهــرات “ســيبجو” الــذي يقــام بتنظيــم 
وإشــراف معهــد البحريــن للؤلــؤ واألحجــار الكريمــة )دانــات(، بحضــور نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء جــواد العريــض، وعــدد مــن المدعويــن ونخبــة مــن 

الخبراء والمختصين العالميين في مجال صناعة المجوهرات.

وبهـــذه المناســـبة، أعرب الشـــيخ خالد 
بن عبـــدهللا آل خليفة عن بالغ الشـــكر 
الســـمو  لصاحـــب  االمتنـــان  وعظيـــم 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء علـــى تفضل 
ســـموه برعايـــة أعمـــال هـــذا المؤتمـــر 
الـــذي تمتـــد لثالثـــة أيـــام، األمـــر الذي 
يعكـــس مـــا يوليـــه ســـموه مـــن عنايـــة 
فـــي  واللؤلـــؤ  المجوهـــرات  بصناعـــة 
مملكة البحرين التي ارتبط اسمها منذ 
القـــدم بهـــذه الصناعة حتـــى أصبحت 
إرثـــًا تتناقلـــه األجيال جيـــال بعد جيل 
مســـتجداته  مواكبـــة  إلـــى  وتســـعى 

وتطوراته عالمًيا.
وقال: “يكتســـب هـــذا المؤتمر أهميته 
مـــن الرعايـــة الكريمـــة التـــي يحظـــى 
بهـــا مـــن لـــدن صاحـــب الســـمو الملكي 
المؤتمـــر  بوصـــف  الـــوزراء؛  رئيـــس 
لوفـــود  معتمـــدا  رســـميا  ملتقـــى 
العالمـــي  االتحـــاد  أعضـــاء  ومندوبـــي 
التـــي  الفرعيـــة  للمجوهـــرات ولجانـــه 
تجتمـــع لمناقشـــة المســـتجدات التـــي 
تواجهها صناعـــة المجوهرات، إضافة 
إلـــى المصادقة علـــى تحديث المراجع 
العالميـــة المعتمدة لتصنيـــف األلماس 
واألحجـــار الكريمة واللؤلـــؤ والمعادن 
الثمينة والمرجان، ومراجع مختبرات 
األحجـــار الكريمـــة ومعاييـــر التعديـــن 

طبقا للمواصفات الدولية”.
وأشـــار إلـــى أن انعقاد مؤتمـــر االتحاد 
العالمـــي للمجوهـــرات الـــذي تحتضنه 
مملكـــة البحرين بمـــا يحمله من أوراق 
عمـــل وجلســـات علمية نقاشـــية مهمة 
اللؤلـــؤ  صناعـــة  تنميـــة  إلـــى  تهـــدف 
واألحجـــار الكريمـــة اعتمـــادا علـــى ما 
تزخـــر بـــه المملكـــة مـــن تاريـــخ عريق 
وســـمعة مميزة في هـــذا المجال، ولما 
تمتلكـــه مـــن تقنيـــات متقدمـــة ورؤية 
مـــع  بالتزامـــن  للمســـتقبل،  طموحـــة 

انطالق معرض الجواهر العربية 2019 
في دورته الثامنة والعشـــرين يوم غد 
الثالثاء برعاية كريمة من سمو رئيس 
الوزراء، يؤكـــد المكانة المرموقة التي 
تتمتـــع بهـــا المملكـــة إقليميـــا وعالميـــا 
فـــي هـــذه الصناعة المعـــززة لالقتصاد 
الوطني، ويدعم الثقة والســـمعة التي 

اكتسبتها في هذا المجال.
برئاســـة  الحكومـــة  “إن  قائـــال:  وتابـــع 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
وبمســـاندة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، قد اســـتثمرت 
بشكل إيجابي في السمعة التي تتمتع 
بها مملكة البحرين بصفتها مركزا رائدا 
في مجـــال اللؤلؤ واألحجـــار الكريمة، 
فعـــززت تلـــك الســـمعة بخطـــة وطنية 

إلحيـــاء صناعـــة اللؤلـــؤ التـــي كان من 
بين محاورها تأســـيس معهـــد )دانات( 
الـــذي أصبـــح أحد أفضـــل المعاهد في 
العالـــم التـــي تقـــدم خدمـــات فحـــص 
اللؤلـــؤ والتأكـــد مـــن طبيعـــة تكوينـــه، 
وذلك بأن تـــم رفد هذا المعهد بمختبر 
ذي مواصفـــات عاليـــة يحـــوي أحـــدث 
األجهزة المتطورة في مجال الفحص، 
وخبـــرات عالميـــة ومحليـــة عملت في 

أفضل المعاهد وكبرى المختبرات”.
وتمنـــى الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة للمشـــاركين فـــي هـــذا المؤتمر 
العالمـــي مـــن متحدثيـــن وحضـــور كل 
التوفيق والنجاح، وأن يخرج المؤتمر 
بتوصيات من شـــأنها أن تدعم صناعة 
مملكـــة  فـــي  والمجوهـــرات  اللؤلـــؤ 

البحرين والعالم.

وفـــي كلمـــة له خـــالل حفـــل االفتتاح، 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أعـــرب 
ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” 
خالـــد عمرو الرميحي، عن بالغ شـــكره 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  وتقديـــره 
رئيـــس الـــوزراء علـــى تفضـــل ســـموه 
برعاية أعمال مؤتمـــر االتحاد العالمي 

للمجوهرات.
وقال الرميحي: “ال تزال صناعة اللؤلؤ 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمجوهـــرات 
جـــزءا ال يتجزأ مـــن ثقافتنـــا المحلية، 
لذلـــك لـــم يكن مـــن بـــاب المصادفة أن 
قامت شركة ممتلكات بتأسيس معهد 
)دانات( الذي يضـــم خبراء بارزين في 
العالم في مجال التوثيق والتحقق من 
األحجار الكريمة، ولذلك فإننا ال نعتبر 
)دانات( شـــريكا تجاريا لهـــذه الصناعة 

وحســـب، بل مؤسسة متنامية للتعليم 
والتدريب”.

من جانبه، ألقـــى  رئيس مجلس إدارة 
معهـــد “دانـــات” ياســـر الشـــريفي كلمة 
ب فيها بالمشـــاركين  خـــالل الحفل رحَّ
في مؤتمر االتحاد العالمي للمجوهرات 
الذين يمثلون نخبـــة المجتمع العالمي 
في مجال المجوهرات، مشيرا إلى أن 
المؤتمر يواكب رؤيـــة مملكة البحرين 
2030، حيث وضعت الحكومة خططا 
طموحـــة إلحيـــاء اللؤلـــؤ الطبيعي من 
خـــالل التخطيط الشـــامل الـــذي يضم 

السياحة والثقافة والبيئة والتجارة.
وقال الشـــريفي: “يمثـــل )دانات( جزءا 
من رؤية الحكومة للمستقبل، وينصب 
تركيزنا في المعهد على تنمية وحماية 
فـــي  الطبيعـــي  اللؤلـــؤ  صناعـــة صيـــد 

البحريـــن وخارجها، ونحن نحقق ذلك 
من خالل تبني وترويج أعلى المعايير 
فـــي االحتـــراف والنزاهـــة والشـــفافية 
في هذه الصناعة على مستوى العالم، 
وتقديـــم خدمـــات نوعيـــة فـــي مجال 
فحـــص اللؤلـــؤ والـــدورات التعليميـــة 
واألبحـــاث المتخصصـــة، مـــع االلتـــزام 
المبتكـــرة  التقنيـــات  فـــي  باالســـتثمار 
بمـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز دور المعهد في 
تقديـــم إســـهامات رائدة فـــي مجاالت 
دراســـة األحجـــار الكريمـــة، خصوصـــا 
فيما يتعلق بالآللئ الطبيعية”، مشـــيدا 
في الوقت ذاته بدور مؤتمر “سيبجو”؛ 
كونـــه منصة يمكـــن من خاللهـــا تبادل 
علـــى  والعمـــل  والمعلومـــات،  األفـــكار 
الكريمـــة  األحجـــار  صناعـــة  تحســـين 

والجواهر والمجوهرات حول العالم.

الشيخ خالد بن عبدالله مفتتحا أعمال مؤتمر االتحاد العالمي للمجوهرات نيابة عن سمو رئيس الوزراء 

المنامة - بنا

البحرين تزخر بتاريخ عريق بمجال اللؤلؤ واألحجار الكريمة
نيابة عن سمو رئيس الوزراء...  الشيخ خالد بن عبداهلل يفتتح مؤتمر االتحاد العالمي للمجوهرات

مناقشة آخر 
المستجدات 

ومواكبة 
التطورات 

العالمية بمجال 
صناعة الذهب 

الرميحي: منصة 
لتبادل األفكار 
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سيالديتش: التجربة البحرينية في التسامح النموذج األفضل للعالم
نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية “هذه هي البحرين”، بحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة، حفل عشــاء على شــرف الرئيس األســبق للبوسنة والهرسك حارث سيالديتش، والممثل السامي لتحالف األمم المتحدة 

للحضارات ميغيل موراتينوس.

أعـــرب  الحفـــل،  خـــالل  كلمتـــه  وفـــي 
بالتواجـــد  اعتـــزازه  عـــن  ســـيالديتش 
فـــي البحريـــن والتي تتقاســـم مـــع بالده 
نفس قيم التســـامح والتعايش الســـلمي 
وحـــب الســـالم، وهي قيم متجـــذرة في 

تاريخهما.
وأكـــد ســـيالديتش أن التعايش الســـلمي 
أصبـــح ضـــرورة وليس خيـــارا، خصوصا 
إذا ما أخذنا في الحسبان أن عدد سكان 
األرض يتجاوز حاليا الـ7 مليارات نسمة، 
والذي كان قبل 500 ســـنة ال يتجاوز 50 

مليون نسمة فقط.
وشـــدد على أن البحريـــن تعتبر النموذج 
األفضل للمســـتقبل في تجربة التســـامح 

ألرقـــى  وتبنيهـــا  الســـلمي  والتعايـــش 
مضيفـــا:  األصيلـــة،  اإلنســـانية  القيـــم 
“نحـــن كأجانـــب نالحظ أمـــرا مميزا جدا 
االيجابيـــة  الـــروح  هـــي  البحريـــن،  فـــي 
واالبتســـامة البحرينيـــة الفريـــدة، وهـــذا 
أعتبـــره أقوى إنجـــاز، ونحن نتمنى دوما 
الجميـــل  البلـــد  لهـــذا  والتوفيـــق  الخيـــر 

والكريم قيادة وشعبا”.
وأكـــد بـــأن العالـــم بإمكانـــه بنـــاء جيـــل 
جديـــد مـــن خـــالل االرتـــكاز علـــى قيـــم 
انســـانية حقيقية وتعليـــم أبنائنا المبادئ 
السمحاء، مع االستفادة من التكنولوجيا 
للوصول إلـــى الجميع بدءا من المدارس 

ومن المرحلة االبتدائية.

مملكـــة  أن  موراتينـــوس  أكـــد  بـــدوره، 
البحرين تمثل نموذجـــا فريدا في حرية 
وفهـــم  والتعايـــش  والتســـامح  التديـــن 
اآلخر والعيش بســـالم بيـــن الجميع على 

اختالف أديانهم ومذاهبهم.
وأوضـــح أنـــه علـــى اختـــالف الثقافـــات 
والحضـــارات واألديـــان، الكل يعيش في 
البحرين في ســـالم ووئام بفضل الرؤية 
الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك وتعزيـــز هـــذه 
المفاهيم اإلنسانية الراقية. ويأتي مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي 

ليخدم اإلنسانية جمعاء.
إلـــى أن مســـاعي جاللـــة الملـــك  ولفـــت 
الحكيمـــة؛ لتعزيـــز التحاور بيـــن األديان 

تعتبـــر مهمـــة للغايـــة؛ مـــن أجـــل تعميـــم 
االســـتقرار والســـالم بين شعوب االرض، 
مؤكدا ضرورة نشـــر التجربـــة البحرينية 

الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وقـــال موراتينـــوس “إن تواجد مســـاجد 
وكنائس ومعابد يهودية وهندوسية في 
مـــكان واحد يـــدل داللة قاطعـــة على أن 
تجربـــة البحريـــن الفريـــدة قابلـــة للحياة 
ويمكـــن  البشـــر،  جميـــع  مســـتوى  علـــى 
تعميمها على مستوى العالم لنشر السالم 

والمحبة بين جميع شعوب األرض”.
وأضـــاف: “نحتاج خلق عالم أكثر ترابطا 
وتســـامحا ومحبـــا للســـالم، عبـــر تهيئـــة 

أجيـــال جديـــدة تســـعى وراء التعايـــش 
الســـلمي وتقبـــل اآلخـــر وحريـــة التديـــن 
والمعتقـــد واحترام المختلف. ويجب أن 
يكون التســـامح والتعايش السلمي على 

رأس األجندة الدولية”.
وشدد موراتينوس على أن إنقاذ كوكب 
األرض ال يتوقـــف علـــى الجانـــب البيئي 
فقط، بـــل يجب أن يرتبط كذلك بصورة 
وثيقة بالجانب اإلنســـاني في تعزيز قيم 
التسامح والتعايش حتى نتوحد لصالح 

البشرية جمعاء.
من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي 

الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن 
البحرين تحتفل بيوم التســـامح العالمي 
بالتزامـــن مـــع احتفـــاالت المملكـــة بمرور 
100 عـــام على التعليـــم النظامي، والذي 
كان وال يـــزال مرتبطـــا ارتباطـــا عضويـــا 
الســـلمي. ولفـــت  بالتســـامح والتعايـــش 
إلـــى أن مـــدارس البحريـــن منـــذ بدايات 
القرن العشـــرين احتضنت تحت أســـقف 
صفوفهـــا عـــددا كبيـــرا مـــن الجنســـيات 
مـــن اتبـــاع مختلـــف األديـــان والمذاهب 
وتميزت بقبول الجميع في سبيل كسب 
العلـــم والمعرفـــة. وبين أن ذلـــك المنحى 
االنســـاني النبيل فـــي مـــدارس البحرين 
جاللـــة  ورؤيـــة  فكـــر  صلـــب  فـــي  كان 
الملـــك، ولم تكن فقط تختـــص بالتعليم، 
بـــل تشـــمل جميـــع القطاعـــات وعناصـــر 

المجتمع المتحاب والمتآخي.

المنامة - بنا

عدد سكان األرض 7 مليارات نسمة 
والتعايش السلمي أصبح ضرورة وليس خيارا

الرفاع - قوة الدفاع

قـــام رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
النعيمـــي  صقـــر  بـــن  ذيـــاب  الركـــن 
أمـــس بزيارة لفعاليـــات معرض دبي 
آخـــر  تابـــع  حيـــث   ،2019 للطيـــران 
مـــا توصلـــت إليـــه صناعـــة الطيران 
العســـكري والمدنـــي مـــن تطـــور في 
مجـــال الطائـــرات وأجهـــزة المالحة 
الجويـــة وأنظمـــة االتصـــاالت التـــي 
يتم عرضها من قبل كبريات شركات 
والمصنعيـــن  العالميـــة  الطيـــران 

والمدنيـــة،  العســـكرية  للطائـــرات 
واســـتمع من القائمين على المعرض 

أنتجتـــه  مـــا  آخـــر  عـــن  شـــرح  إلـــى 
الصناعة الدفاعية.

رئيس هيئة األركان يحضر فعاليات “دبي للطيران”
المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
بمكتبـــه  المبـــارك  وائـــل  والمـــاء 
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
)تمكين( إبراهيم جناحي بحضور 
نائـــب الرئيس التنفيذي للشـــؤون 
اإلداريـــة والمالية محمد صادقي.
وتم خالل االجتماع مناقشة سبل 
بناء القـــدرات الوطنية في مجال 
الكهرباء والماء ودعم تمكين لها.

وقال المبـــارك إن الوزارة تحرص 
الوطنيـــة  القـــدرات  بنـــاء  علـــى 
باعتبـــار أن العنصـــر البشـــري هـــو 

التطويـــر  منظومـــة  فـــي  األهـــم 
والبناء.

“الكهرباء” و“تمكين”: تعاون لبناء القدرات الوطنية
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تخليص 365 معاملة وشحنة لمعرض الجواهر
الدولـــي البحريـــن  مطـــار  وعبـــر  الجـــوي  الشـــحن  طريـــق  عـــن 

صـــرح مديـــر عـــام التخليـــص والخدمات 
الجمركيـــة وليـــد عبدالعزيـــز الصبـــاغ بأن 
شـــؤون الجمـــارك وخـــال مشـــاركتها في 
تنظيـــم معـــرض الجواهـــر العربيـــة للعـــام 
معاملـــة   )65( بتخليـــص  قامـــت   ،2019
وصلـــت حتـــى أمس عـــن طريق الشـــحن 
مطـــار  عبـــر  شـــحنة   )  300 و)  الجـــوي 
البحريـــن الدولي، منوها فـــي الوقت ذاته 
إلـــى أن العدد مازال في تزايد حتى أمس 

لما يزيد عن 600 عارض. 
وكعادتها السنوية، قامت شؤون الجمارك 
بتخصيـــص مكتـــب فـــي المعـــرض يعمـــل 
على مدار الساعة، وبمشاركة )25( ضابط 
)4( نوبـــات،  إلـــى  تـــم تقســـيمهم  جمـــارك 
وتخليـــص  تأميـــن  فـــي  عملهـــم  يتمثـــل 
بضائـــع العامليـــن فـــي المعـــرض ومراقبة 

حركـــة البيـــع، كمـــا تـــم توزيـــع ملصقـــات 
“نظـــام  اســـتخدام  آليـــة  لشـــرح  توعويـــة 
الجمـــارك  الـــذي دشـــنته شـــؤون  الدانـــة” 
تزامنـــا مع المعرض، والذي يهدف بشـــكل 
أساســـي إلى تطوير اإلجراءات إلكترونيا 

وتبســـيطها على المشـــاركين وإنهائها في 
زمن قياسي. 

وأشـــاد مدير عـــام التخليـــص والخدمات 
المشـــاركة  الجهـــات  بكافـــة  الجمركيـــة 
فـــي التنظيـــم للمعـــرض؛ إلظهـــاره بهـــذه 

الصـــورة الحضاريـــة والمتألقـــة، كونه من 
أكبـــر المعـــارض المتخصصة فـــي صناعة 
المجوهـــرات فـــي الشـــرق األوســـط، ممـــا 
يعزز موقع مملكة البحرين كمركز تجاري 

مهم في جذب التجارة واالستثمار.

المنامة - وزارة الداخلية
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  عاقبـــت 
الرابعـــة ســـيدة أجنبيـــة شـــارفت على 
األربعيـــن مـــن عمرهـــا، بالحبـــس لمدة 
بعـــد  بالهـــرب  إلدانتهـــا  وشـــهر؛  ســـنة 
القبـــض عليها لعـــدم امتاكهـــا رخصة 
والعتداءهـــا  المملكـــة،  فـــي  اإلقامـــة 
مركـــز  فـــي  شـــرطية  علـــى  بالضـــرب 

الحورة والتسبب لها بإصابات عدة.
حكـــم  حســـب  التفاصيـــل،  وتشـــير 
قـــد  كان  باغـــا  أن  إلـــى  المحكمـــة، 
ورد للنيابـــة العامـــة مـــن مركز شـــرطة 
الحـــورة، تضمـــن باغـــا من الشـــرطية 
المجنـــي عليها، بأنها فـــي يوم الواقعة 
وأثنـــاء وجودهـــا علـــى واجـــب عملها 
تكليفهـــا  تـــم  الشـــرطة  مركـــز  فـــي 
موقوفـــات   6 عـــدد  برفقـــة  للذهـــاب 
لتكملـــة اإلجـــراءات المتبعـــة )فحـــص 
الموقوفات(، وأثناء ذلك ذهبت لدورة 
الميـــاه، إال أنها تفاجـــأت بعد خروجها 
أن المتهمـــة غير موجـــودة في المركز 
فســـألت حـــارس البوابـــة الرئيســـة إن 
كان قـــد خرجـــت ســـيدة مـــن عدمـــه، 
فأفـــاد لهـــا بأنه شـــاهدها وهـــي تخرج 
ولم يكن يعلم أنها موقوفة. وأضافت 
أنـــه بعـــد القبض علـــى المتهمة مجددا 
وبعـــد جلبها للمركـــز كانت تجلس هي 
فـــي مكتبهـــا، وبعـــد إدخـــال المتهمـــة 
للغرفـــة التـــي تحـــوي مكتبهـــا اعتدت 
الســـيدة عليها بدفعها للخلف، مما أدى 
لســـقوطها على األرض، وتســـبب ذلك 

لها بآالم في ظهرها ورأسها.
ويتبيـــن مـــن األوراق أنـــه بعـــد هروب 
المتهمة تم التعميم على صورتها لدى 
جميـــع الدوريـــات األمنيـــة بالمنطقـــة، 
وتـــم العثـــور عليهـــا قرابة الســـاعة 11 
مســـاء مـــن قبـــل دوريـــة مدنيـــة فـــي 
شـــرطة  مركـــز  مـــن  بالقـــرب  المنامـــة 
القضيبيـــة بجـــوار أحـــد المقاهي، فتم 
نقلها للمركز لتكملة اإلجراءات بحقها.
وبالتحقيـــق مـــع المتهمـــة اعترفت بما 
هو منســـوب إليها، وأفادت بأن زوجها 
قد توفي قبل 3 أشـــهر من الحادثة، ما 
أدى لدخولها في حالة من الحزن، وتم 
تنويمها في مستشفى الطب النفسي، 
وظلت سفارة بادها تتابع حالتها إلى 

أن تم ترخيصها من المستشفى.
وقـــررت أنه في يـــوم الواقعة حضرت 
لهـــا شـــرطية وســـألتها عـــن صاحيـــة 
إقامتهـــا، فأجابتها بأنهـــا منتهية وغير 
قبـــل  زوجهـــا  توفـــي  بعدمـــا  صالحـــة 
3 أشـــهر وال أحـــد لهـــا فـــي البحريـــن، 
فتـــم جلبها للمركـــز، وبحدود الســـاعة 
3 عصـــرا أخبرتهـــا الشـــرطية المبلغـــة 
أنـــه ســـيتم إخراجهـــا لخـــارج المركـــز 
وطلبـــت منها حمل أغراضهـــا، وبعدها 
النقـــال وخرجـــت  هاتفهـــا  اســـتعملت 
مـــن غرفـــة بداخـــل المركز إلـــى خارج 
المركـــز وقامت بالمشـــي حـــول المركز 
وعـــادت مـــرة أخـــرى لداخـــل المركـــز 
وذهبـــت للغرفـــة التـــي بهـــا الشـــرطية 
توجهـــت  وبعدهـــا  قليـــا،  وجلســـت 
للبوابة الرئيسية وخرجت من خالها، 
وشـــاهدت ســـيارة أجـــرة وطلبـــت من 
الســـائق توصيلها لمنطقـــة الحد لمنزل 

زوجها المتوفى.
وفـــي منطقـــة ســـكنها شـــاهدت هنـــاك 
منهـــا  وطلبـــت  صديقاتهـــا  إحـــدى 
توصيلهـــا لمقبـــرة المحرق لزيـــارة قبر 
زوجها، وبعد انتهائها طلبت من سيارة 
أجـــرة أخـــرى توصيلها ألحـــد الفنادق 

بالقضيبية لتحتسي المسكرات فيه.
وتابعت، أنه بعـــد خروجها من الفندق 
مركـــز  مـــن  بالقـــرب  وصلـــت  راجلـــة 
القضيبيـــة، وهنـــاك شـــاهدت  شـــرطة 
ســـيارة شرطة فأخبرت الشرطي بأنها 
خرجـــت من المركـــز دون إذن وترغب 
فـــي العودة إلى هناك، فتم نقلها لمركز 

شرطة الحورة.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنهـــا بتاريخ 16 يوليـــو 2019، 

ارتكبت اآلتي:
أوال: اعتدت على ســـامة جسم عضو 
مـــن قوات األمن العام وهي الشـــرطي 
وبســـبب  أثنـــاء  عليهـــا  المجنـــي  أول 
بهـــا  وأحدثـــت  لوظيفتهـــا  تأديتهـــا 
اإلصابات الموصوفـــة بالتقرير الطبي 
المرفـــق ولم يفضي فعل االعتداء إلى 
مرضهـــا أو عجزهـــا عـــن أداء أعمالهـــا 

الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما.
ثانيـــا: هربت بعد القبـــض عليها قانونا 

من مركز شرطة الحورة.

هربــت مــن مركــز الشرطــة وبعــد 
8 ساعات طلبت من دورية إعادتها

أحمد عطية: إعداد القوى العاملة لمواكبة تطور االقتصاد الرقمي
ورش عمـــل تفاعليـــة فـــي المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي لتنميـــة المـــوارد البشـــرية

تنوعــت ورش العمــل التفاعليــة فــي اليــوم الثانــي واألخير مــن المؤتمر الدولي الســنوي الثانــي لتنمية الموارد البشــرية أمس 
اإلثنيــن بفنــدق الدبلومــات وفــق عناوين مختلفة قدم فيهــا المحاضرون أوراق عمل في مجاالت القيــادة اإلبداعية ومهارات 

التفكير وتطوير بيئة العمل، وشهدت مشاركة “حيوية” من جانب المشاركين من خالل التدريبات والنقاش المفتوح.

وشـــملت الـــورش المتزامنة في 
أربـــع قاعـــات، موضوعـــات قدم 
تجاربهـــم،  المتحدثـــون  فيهـــا 
ومنها القيادة اإلبداعية للموارد 
البشـــرية وتحدثـــت فيهـــا مدير 
التوظيـــف في شـــركة البحرين 
لاتصاالت “بتلكو” سمية عادل 
حـــول القيادة اإلبداعية للموارد 
البشـــرية، وقدمـــت المحاضـــرة 
المتخصصـــة  الحـــواج  أمينـــة 
التـــي  ورشـــتها  اإلبـــداع  فـــي 
تناولت مختلف أســـس وقواعد 
ومتطلبـــات التميـــز مـــن خـــال 
األفكار المتطورة، فيما الورشة 
مـــن  للمحاضـــر  كانـــت  الثالثـــة 
إيطاليا بيجن مجيدي وتحدث 
فيها عـــن القائد الرقمي وأهمية 
التحول مـــن القيـــادة التقليدية 
فـــي  التطـــورات  متابعـــة  إلـــى 
وتناولـــت  التكنولوجيـــا،  حقـــل 
للمحاضـــرة  الرابعـــة  الورشـــة 
المهـــارات  اإلســـكافي  مـــروة 
العشـــر للتفكيـــر اإلبداعي ومنها 
لوضـــع  التصميمـــي”  “التفكيـــر 
وفتحـــت  الحلـــول،  وتطويـــر 
للمشـــاركين  المجـــال  الـــورش 

مـــن خـــال التماريـــن والنقـــاش 
المفتوح وتقديم النماذج.

وقـــال رئيـــس جمعيـــة البحرين 
المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب 
إن  عطيـــة  أحمـــد  البشـــرية 
الجمعيـــة تهدف إلعـــداد القادة 
اســـتعداًدا  العاملـــة  والقـــوى 
لاقتصاد الرقمي، والفكرة التي 
انطلـــق منها مؤتمر الجمعية هو 
أننـــا كنا نســـتضيف في الســـابق 
مؤتمـــرات دولية على مســـتوى 
لمنظمـــات  الدولـــي  االتحـــاد 
التدريـــب األول عقد فـــي العام 
2002، والثاني في العام 2016، 
إضافـــة إلـــى المؤتمـــر العالمـــي 
االتحـــاد  ومؤتمـــر  لإلنتاجيـــة 
اآلســـيوي لمنظمـــات التدريـــب، 
واليـــوم خرجنا بفكـــرة جديدة، 
وهـــي أن يكـــون لدينـــا مؤتمـــًرا 
دولًيا تحتضنه مملكة البحرين، 
وبدأنـــا في العام الماضي، وكان 
الوظيفـــي”  “االندمـــاج  شـــعاره 
وزيـــر  رعايـــة  تحـــت  وعقـــد 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
جميـــل حميـــدان وبحثنـــا فيـــه 
كيفيـــة إندمـــاج الموظف، وهذا 

العـــام أعدنا هـــذه النســـخة في 
:”االبتـــكار  بشـــعار  مؤتمرنـــا 
ومهـــارات المســـتقبل”، ونتطلـــع 
في الســـنوات المقبلة أن يشتهر 
ويأخذ مداه باســـتضافة المزيد 
من الوفود، إال أنه على مستوى 
فالمشـــاركة  البحريـــن،  مملكـــة 
ممثلـــي  جانـــب  مـــن  الكبيـــرة 
القطـــاع العـــام والخـــاص تثبت 

نجاح المؤتمر.
البحريـــن  جمعيـــة  إن  وقـــال 
المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب 
البشرية التي تأسست في العام 

1979، هـــي جمعيـــة مهنية غير 
ربحيـــة تعنى بالموارد البشـــرية 
مؤسســـات  فـــي  والتدريـــب 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 
عمومـــا،  البشـــرية  وبالتنميـــة 
ولهـــا العديد مـــن الفعاليات في 
المعرفـــة  لنشـــر  المجـــال  هـــذا 
لألعضـــاء  منصـــة  وإيجـــاد 
والمعرفـــة،  الخبـــرات  لتبـــادل 
ومنهـــا المؤتمـــر الســـنوي الـــذي 
يعقـــد هـــذا العـــام تحت شـــعار: 
“االبتـــكار ومهارات المســـتقبل” 
تماشـــًيا مـــع توجيهـــات القيادة 
لتطويـــر  الكامـــل  لاســـتعداد 
القـــوى العاملـــة واألنظمـــة التي 
تواكـــب التطـــور المتســـارع في 
االقتصـــاد الرقمـــي، والجمعيـــة 
ومنهـــا  أخـــرى  فعاليـــات  لديهـــا 
المشاركة الســـنوية في المؤتمر 
التدريـــب،  لمنظمـــات  الدولـــي 
موظفـــي  مـــن  وفـــًدا  ويضـــم 
الموارد البشـــرية في القطاعين 
العـــام والخـــاص، وكانـــت آخـــر 
مشـــاركة فـــي المؤتمـــر الثامـــن 
واألربعين في البوسنة في شهر 
يونيـــو من العـــام الجاري، وضم 
وفد البحرين 80 متخصًصا في 
الموارد البشرية، وهو  أكبر وفد 

من بعد الدولة المستضيفة.

ورش عمل المؤتمر موظفو “البالد” المشاركون في المؤتمر

أحمد عطية رئيس الجمعية

سعيد محمد من المنطقة الدبلوماسية

حول إرهاب الجماعات والتيارات..
Û  فــي ثــاث حلقات ماضيــات، تناولت تحــت عنوان :”الفــرد والمجتمع

بيــن إرهــاب الجماعــات والتيــارات” العديــد مــن المحاور فيمــا يتعلق 
علــى  وانعكاســه  والفكريــة  والسياســية  الدينيــة  الجماعــات  بتأثيــر 
األتبــاع والمريديــن وعلــى مختلــف شــرائح المجتمــع، والحــق، كان 
التفاعل أكثر وأكبر وأعمق من المتوقع، والجميل في هذا التفاعل أن 
المتفقين والمختلفين تمتعوا بقدر كبير من االحترام في طرح اآلراء 
والتعقيبــات والتصحيحــات، ولهذا، فإن في الجعبة الكثير الكثير مما 

يمكن أن نتطرق إليه مستقبًا حول هذا العنوان وتفريعاته.
Û  وأريــد إعــادة التأكيــد علــى أن الهــدف مــن الموضوع هــو الحذير من

“ســلب حريــة الفــرد” ووقوعــه تحت تأثيــر الجماعات فــي الكثير من 
الــدول، حيــث أصبحت تتفرع جماعات لها خطرهــا الكبير على الفرد 
والمجتمــع، وإن لــم تكن ذات إرهاب بحمل الســاح، فلها إرهاب آخر، 
وهو اإلرهاب الفكري وإرهاب الســيطرة وإخضاع األتباع وتسييرهم 

كيف ووفق ما تشاء قيادة الجماعة.
Û  وفــي الحقيقــة، كان حجــم التفاعــل الكبيــر يأتــي ومعــه الكثيــر مــن

اإلخــوة  بعــض  مــع  االتصــاالت  مســتوى  علــى  وليــس  المعلومــات، 
واألخــوات مــن القــراء والمعــارف الزمــاء ومــن لهم خبرة فــي العمل 
مــع تلــك الجماعــات، بل حتى في وســائل التواصــل االجتماعي التي 
نقلت سلسلة المقاالت، فكان المجال هناك أيًضا مفتوًحا للناس الذين 
عبــروا عــن آرائهــم، فبعضهــا كان مفيــًدا وعلمًيــا وبعضهــا كان مدافًعا 
وبعضهــا اآلخر كان مهاجًما، فيما بعــض التعليقات “صبيانية جاهلة”، 
حيــث الموضــوع وهدفه في جانب وما فهمــوه وعقبوا به في جانب 
آخــر مختلــف تماًما، ولكن على أية حال، فإن كل تلك اآلراء محترمة 

ومقدرة وللجميع الشكر.
Û  وحيــن يســرد البعــض قصصــه مــع “كبيرنــا” أو “موالنــا” أو “صاحــب

الكرامــات والمقامــات الشــريفة”، ويتحــدث عــن شــكل مــن أشــكال 
العبودية والقسر، قد يصيبك الذهول مما تسمع بين مصدق ومكذب! 
المهــم، أن البعــض تحــدث لــي عن تجربتــه وقدم معلومــات ومواقف 
وحــوادث أكبــر بكثيــر ممــا نتصــوره عــن ممارســات تلــك الجماعــات، 
وهــذه تتطلــب الكثيــر مــن الملفــات، والتــي أتمنــى شــخصًيا أن يهتم 
بهــا الباحثــون والمتخصصــون فــي العلوم اإلنســانية، ولربما ســنحت 
الفرصة في المستقبل ألن نتناول بعض هذه الجوانب وفق ما يتسنى 
مــن مناســبات. صحيــح، أن بعــض اإلخوة األفاضل أشــاروا إلى أنه ال 
فائــدة ترجــى من الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الذي يشــهد 
فيه وعي الناس وإدراكهم مساحات أكبر، إال أن ذلك رأي، يقابله رأي 
آخــر بالحاجة إلى تنــاول مثل هذه الموضوعات وخصوًصا ما يخفى 
عــن النــاس، من بــاب توعية وتحذير مختلف شــرائح المجتمع، وهذا 

ما أردناه، ونسأل هللا التوفيق.

عادل المرزوق

عباس إبراهيم

تأجيل قضية شروع شاب بقتل جاره لالطالع على تقريره النفسي
المتهـــم ينكـــر والتحقيقـــات تؤكـــد أنـــه خطـــط لقتلـــه وترصـــد حضـــوره لطعنـــه

أرجـــأت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية األولى 
النظـــر فـــي واقعة شـــروع شـــاب عشـــريني 
بقتـــل جـــاره األربعيني بمنطقـــة قالي في 
شـــهر فبرايـــر الماضـــي، إذ عمـــد إلـــى طعنه 
بســـكين؛ نظرا لوجود خافات بينهما بشأن 
مواقف الســـيارات بجوار منـــزل كل منهما، 
لجلســـة 24 نوفمبر الجـــاري؛ لاطاع على 
تقريـــر الطـــب النفســـي الخـــاص بالمتهـــم، 
والذي ينكر االتهام مدعيا أن المجني عليه 
هـــو مـــن أخرج الســـكين وهـــدده بهـــا؛ نظرا 
للخـــاف الذي بينهمـــا. وكان مركز شـــرطة 
ســـماهيج تلقـــى باغـــا عن وجود شـــخص 
فـــي أواخر األربعينات من عمره ملقى على 
األرض بمنطقـــة قالي، وتوجـــد به طعنات 
عـــدة وملطخ بالدمـــاء، وعلى الفور انتقلت 
دورية شـــرطة وتـــم نقله إلى المستشـــفى، 
وتبيـــن أن المتهـــم العشـــريني هـــو من قام 

بطعنـــه بســـكين صغيـــرة كانـــت بحوزتـــه، 
فتوجهت دورية شرطة لمنزله وتم القبض 
عليـــه، وتبيـــن بفحصـــه أن في يـــده إصابة 
وآثـــار دمـــاء علـــى مابســـه، فتـــم نقلـــه هو 

اآلخر للمستشفى ليتلقى العاج الازم.
وأســـفرت التحريات التي أجرتها الشـــرطة 
عـــن أن المتهـــم كان قـــد بّيـــت النيـــة وعقد 
العـــزم علـــى ارتكاب جريمة القتـــل المتعمد 
قاصدا إزهاق روح المجني عليه، إذ تمثلت 
أفعاله في أنه كان يمشي في الشارع الذي 
شـــهد الواقعة ذهابا وإيابا مترصدا المجني 
عليـــه، ومـــا إن رصـــده حتـــى باغتـــه بعـــدة 
طعنـــات أدت إلـــى ســـقوط المجنـــي عليـــه 
على األرض وانكســـر السكين، ولم يتوقف 
المتهم وواصل الطعن ولكن انكسار النصل 

من السكين منع وقوع جريمة القتل.
فيما ينكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، 
ويدعـــي أنه في يوم الواقعـــة كان متوجها 
ألحد المطاعم لشـــراء وجبة العشاء، إال أنه 

تفاجـــأ بالمجنـــي عليـــه الذي ما إن شـــاهده 
حتـــى أخرج ســـكينا وظّل يهـــدده بها نظرا 
لوجود خافات عدة ســـابقة بينهما بســـبب 
مواقـــف الســـيارات. وأضاف أنـــه تمكن من 
أخـــذ تلـــك الســـكين من يـــد المجنـــي عليه، 
وحـــاول الدفـــاع عـــن نفســـه، لكـــن المجني 
عليه تمكن من التســـبب له بجرح كبير في 
يـــده، فتعـــاركا باأليـــدي حتـــى ســـقطا على 
األرض، مبينـــا أن المجنـــي عليـــه هرب من 

الموقع فغادر هو اآلخر إلى منزله.
لكـــن عامل آســـيوي في أحـــد المطاعم قرر 
بأنه وأثناء وجوده في المطعم والقريب من 
مكان الواقعة، شـــاهد المجني عليه يحضر 
للمطعم راغبا في شـــراء وجبة العشاء، كما 
حضـــر المتهم بعد لحظـــات قليلة، فحدثت 
بينهما مشـــادة كامية تحولت إلى اعتداء 
بالضـــرب، أســـقط خالهـــا المتهـــم المجنـــي 
عليـــه أرضـــا، واعتـــدى عليه بالضـــرب عدة 
مـــرات، والحظ بأن المتهم ألقى شـــيئا كان 

يمســـكه بيده، وبعد مغادرتـــه تبين أن ذلك 
الشيء ســـكين، وأنه تســـبب للمجني عليه 
بجرح بقـــي ينزف أرضـــا بســـببها. وأحالت 
النيابـــة العامـــة المتهم للمحاكمـــة الجنائية 
علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريـــخ 12 فبراير 2019 
شـــرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق 
اإلصـــرار والترصـــد بـــأن أعمـــل فكـــره فـــي 
هـــدوء وروية وعقد العـــزم على قتله وأعد 
لذلك أداة الجريمة )السكين(، وقام بمراقبة 
المكان مترصدا حضور المجني عليه حتى 
باغته مـــن الخلف وطعنه في موضع مقتل 
)فـــي رقبتـــه( وقـــام بطعنـــه طعنـــات عـــدة 
بواسطة ســـكين وحاول المجني عليه صد 
تلك الطعنات حتى انكســـر مقبض السكين 
بقبضـــة  االعتـــداء  واصـــل  المتهـــم  أن  إال 
فأحـــدث  إزهـــاق روحـــه  الســـكين قاصـــدا 
بـــه اإلصابـــات الموصوفـــة بالتقريـــر الطبي 
وخـــاب أثر الجريمة لســـبب ال دخل له فيه، 

وهو مداركته بالعاج.

محرر الشؤون المحلية
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المحرر االقتصادي من المنامة

مكافحة تمويل اإلرهاب
اإلرهـــاب جريمـــة دولية وهناك ضـــرورة التحاد دول العالم والوقـــوف صفا في وجه 
هـــذه الجريمـــة التـــي ال تعـــرف الحـــدود وال الجنـــس وال اللـــون بـــل تضـــرب فـــي كل 
االتجاهـــات بـــا رحمة أو هوادة، وهـــذا يتطلب الوقفة الصارمـــة وإال تضرر الجميع. 
من التوجهات الدولية لمكافحة اإلرهاب، توصيات منظمة “فاتف”، التي تنادي بمنع 

تمويل اإلرهاب لتجفيف منابعه المالية ويموت النقطاع التمويل.
هـــذه التوصيـــات هامـــة لمحاربـــة تمويل اإلرهـــاب على مســـتوى العالـــم، ومنها تلك 
التـــي تنـــادي دول العالم بتطبيق التعليمـــات الصادرة من األمـــم المتحدة بخصوص 
اإلرهـــاب ومكافحتـــه من خـــال وقف التمويـــل. وتعمل األمـــم المتحدة ما بوســـعها 
إلصدار التوجيهات كلما دعت الضرورة لمحاربة اإلرهاب والوقوف في وجهه. ومن 
التوصيات الهامة، إصدار التشـــريعات المحليـــة بتعريف اإلرهاب وجعله جريمة تتم 
محاسبة من يقترفها أو يشارك أو يخطط أو يمول تنفيذها. وال عقوبة بدون جريمة، 
ولتحقيـــق هذه القاعدة القانونية األصولية، يجـــب أن تتضمن القوانين المحلية في 
كل بلد النصوص الواضحة لتجريم اإلرهاب وكل ما يرتبط به من أعمال. وباإلضافة 
لهـــذا، ال بـــد أن تتضمـــن القوانين المحليـــة العقوبـــات الرادعة لمرتكبـــي الجريمة مع 

مصادرة وتجميد كل األموال واألصول المرتبطة بالجريمة.
ولتفعيـــل مضاميـــن القانون، يجب على المؤسســـات المالية وغيرهـــا التبليغ الفوري 
عن العمليات المشـــبوهة من أي طرف. ولقد تبّين أن الكثير من عمليات اإلرهاب تم 
وقفها بســـبب التبليغ من جهات )))مغمورة((( ولكن بســـبب التبليغ تم التحرك واتخاذ 
االجـــراءات لمنـــع اكتمال العمـــل اإلرهابي. وكمـــا ذكرنا فان جريمـــة اإلرهاب جريمة 
دوليـــة ال تعـــرف الحدود، ولذا يجب التعـــاون الدولي بين جميع الـــدول ليتم إحكام 
الحلقة في وجه االرهاب وكل من تســـول له نفســـه بالدخول في هذه الجريمة التي 

تفتك بدون فرز.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

“بابكو”: 408.5 ألف دينار الستشارات دعم معدات “الضاغط”

لتركيب وتطوير الفتات بسوق المنامة

طرحـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض فـــي 
أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة 
مناقصـــة لتوريـــد وتركيـــب الفتـــات لــــ275 محل في 
ســـوق المنامة؛ لتوحيد واجهات المحـــات التجارية 
 8 إليهـــا  تقـــدم  تقليـــدي موحـــد،  بشـــكل  وتزويدهـــا 
عطـــاءات علـــق أحدها وأقـــل عطاء بنحـــو 22.9 ألف 

دينار، وأكبرها بقرابة 123.8 ألف دينار.
كمـــا طرحت الهيئـــة مناقصـــة لتطويـــر وصيانة 275 
واجهـــة من واجهـــات المحـــات التجارية في ســـوق 
المنامة، تقدم إليها 6 عطاءات علق اثنان منها، وأقل 
عطـــاء بنحو 29.5 ألف دينـــار، وأكبرها بقرابة 127.9 

ألف دينار. 
ودعت الهيئة مقدمي العروض المؤهلين تأهيا عالًيا 
لتقديـــم مقترحاتهم ألعمال التجديد من 275 متجًرا 
في ســـوق المنامة. وسيتم تقسيم هذا المشروع إلى 
4 مراحـــل )2، 3، 4 و5(، ويكـــون لـــكل عـــارض القدرة 

على تقديم العطاءات بحد أقصى لمرحلتين.
)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  شـــركة  طرحـــت  وكذلـــك 
مناقصتين، أولهما لتوقيع اتفاقية استشارية للصيانة 
والدعـــم الفنـــي لمعـــدات الضاغط من طـــراز “هاودن 
ثوماســـون” و “ميتســـوي”، تقـــدم إليهـــا عطـــاء وحيد 
بنحـــو 982.2 ألف يورو )ما يعادل 408.5 ألف دينار(، 
وتـــم تعليقه. ووفًقـــا لوصف المناقصة ســـيتم توفير 
خدمـــات الدعـــم الفنـــي لتشـــغيل وصيانـــة وإصـــاح 
ضواغط ثوماســـون التردديـــة )والضواغط المصممة 
بموجب ترخيص من ثوماســـون( في مناطق تشغيل 

الشركة في البحرين.
أمـــا المناقصـــة الثانيـــة، فإنها لتوقيـــع اتفاقية لمدة 3 
ســـنوات لتوفير المضافات المضادة لألكسدة وتشمل 
توفيـــر المضافات المضادة لألكســـدة لمصنع التكرير، 

تقدم إليها 5 عطاءات علق اثنان منها.
وأظهـــرت أحدث بيانات نشـــرت علـــى موقع مجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس فتـــح 7 مناقصـــات 
ومزايـــدات )6 مناقصـــات ومزايدة واحـــدة( تابعة لـ5 
جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 31 عطـــاء، فـــي حين تم 

تعليق 9 عطاءات تابعة ل 5 مناقصات.
وبلـــغ مجموع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة للمناقصات 
نحـــو 591.4 ألـــف دينـــار لــــ26 عطـــاء، فـــي حيـــن تم 
اســـتثناء 5 عطـــاءات لصعوبـــة تحصيـــل المعلومات 

الفنية على موقع المجلس.
بحريـــن”  “هـــا  لشـــركة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
للضيافة المشـــغل الرئيـــس لقاعات ها بحرين بمبنى 
المســـافرين الجديد لمطـــار البحرين الدولـــي للتعاقد 
مـــع مصنعي ومـــوردي مســـتلزمات وأدوات الضيافة 

لقاعات الضيافة الجديدة بمبنى المســـافرين الجديد 
بالمطـــار، على أن يكون مدة التعاقد لمدة 3 ســـنوات، 
تقـــدم إليها 6 عطـــاءات علق اثنان منهـــا وأقل عطاء 

بنحو 31 ألف دينار، وأكبرها 132.9 ألف دينار. 
كمـــا فتح المجلـــس مناقصة لغرفة البحرين لتســـوية 
الغرفـــة  لموظفـــي  الصحـــي  للتأميـــن  المنازعـــات 
وعوائلهـــم لمـــدة 3 ســـنوات )مـــن ديســـمبر 2019 إلى 
ديســـمبر 2022( بتغطيـــة لجميـــع دول العالـــم، ما عدا 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة وكنـــدا، تقـــدم إليها 3 
عطاءات أقلها بنحـــو 41.3 ألف دينار وأكبرها بقرابة 

45.9 ألف دينار.
المنطقـــة  لبلديـــة  مزايـــدة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
الجنوبيـــة لتأجير 27 موقًعـــا إعانًيا من نوع “موبيز” 
بالبلديـــة لمـــدة 3 ســـنوات مياديـــة، وذلـــك للقطـــاع 
الخـــاص مقابـــل بـــدل انتفـــاع ســـنوي بحيـــث يتولى 
وإعـــادة  اإلعانـــات  وضـــع  نفقتـــه  علـــى  المســـتثمر 
تأجيرها على المؤسسات والشركات، بنحو 58.2 ألف 

دينار، وكان قد تقدم إليها عطاءان.

دبي - أ ف ب

“اإلماراتية”: صفقة 
“ايرباص” بـ 16 مليار دوالر

اإلمــارات”  “طيران  مجموعة  أعلنت 
ايرباص  أمس عن صفقة مع شركة 
لــشــراء 50 طــائــرة مــن طـــراز 900 - 
350 بقيمة 16 مليار دوالر، على أن 
للشركة  الطائرات  هذه  تسليم  يبدأ 
اإلماراتية العمالقة في مايو 2023. 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
مكتوم  آل  سعيد  بــن  أحمد  الشيخ 
“أنـــا سعيد بــاإلعــالن عــن شـــراء 50 
طائرة ايرباص 350 بقيمة 16 مليار 

دوالر”.

“الزياني” تستعرض أحدث خدماتها في “اليوم المفتوح”
تنظم شركة الزياني للخدمات التجارية اليوم الثالثاء 19 نوفمبر2019، فعالية “اليوم المفتوح” لعمالء 
الشــركة والضيــوف والمهتميــن وذلــك ابتــداء مــن الســاعة 10:30ص وحتــى 4:00 م، حيــث تســتعرض 
الشركة أحدث منتجاتها وخدماتها بقاعة المرجان بفندق الموفنبيك – المحرق.ويأتي “اليوم المفتوح” 
هذا العام تزامنًا مع اتجاه العالم اآلن إلى زيادة الكفاءة واإلنتاجية وترشــيد اإلنفاق وتقليل التكلفة. 
ووجهــت رئيــس شــركة الزيانــي للخدمــات التجاريــة، أفنــان الزيانــي، دعــوة مفتوحــة لعمــالء الشــركة 

والمهتمين للمشاركة في اليوم المفتوح 2019.

وتقدم الشركة أحدث ما توصلت 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  إليـــه 
مثـــل  وخدمـــات  منتجـــات  مـــن 
أجهـــزة ريكـــو RICOH للطباعـــة 
متعـــددة الوظائـــف التـــي تتاءم 
مـــع جميـــع االســـتخدامات بـــدءًا 
مـــن االســـتخدام المنزلـــي وحتى 
اســـتخدامات المطابع والشركات 
“واي  شـــركة  وتقـــدم  الكبـــرى 
البرامـــج   “  Y SOFT ســـوفت 

كفـــاءة  أكثـــر  بـــإدارة  الخاصـــة 
لجميع المطبوعات.

Af� أفنـــو شـــركة  تقـــدم   كمـــا 
فـــي  اإللكترونيـــة  حلولهـــا   fno
مجـــال أنظمـــة إدارة المناقصات 
والمشـــتريات وأتمتـــة العمليـــات 
بينكيـــو  شـــركة  تعـــرض  فيمـــا 
BENQ حلـــوال للشاشـــات الذكية 
وأجهزة العـــرض المرئي.وتعرض 
 Westcon ويســـكون  شـــركة 

أحدث أنظمة حماية الشبكات.
كمـــا تقدم شـــركة ليزرفـــش أيضًا 
مجموعـــة كبيرة من برامج إدارة 

المحتوى وحلول األرشفة. 
التجـــارة  قســـم  ويســـتعرض 
حلـــواًل  بالشـــركة  والمناقصـــات 
الطاقـــة  اســـتهاك  لترشـــيد 
باســـتخدام إضـــاءة ال LED من 
كمـــا  الهنديـــة.   SYSKA شـــركة 
تقـــدم شـــركة “ايفرجريـــن/ زيـــن” 

حلول الطاقة الشمسية والمباني 
والمشـــاريع  للمنـــازل  الذكيـــة 
والشركات وآلية ترشيد استهاك 
الطاقة باستخدام أدوات التحكم 

في التكييف واإلضاءة.
كمـــا تســـتعرض شـــركة سيســـكا 

SYSKA الهنديـــة حلواًل لترشـــيد 
باســـتخدام  الطاقـــة  اســـتهاك 
إضـــاءة ال LED، فيمـــا تـــم تقدم 
منتجات شـــجرة الحياة وتشـــمل 
نباتات الزينـــة والزهور الحريرية 
والجـــدران واألســـقف الخضـــراء 
الطبيعيـــة واالصطناعيـــة عاليـــة 
خدمـــات  تعـــرض  كمـــا  الجـــودة. 
مركـــز ريكـــو للطباعـــة للشـــركات 
من طباعـــة وتلزيم وطباعة على 
والشـــارات  والقمصـــان  األكـــواب 

بخدمـــات  مشـــمولة  وجميعهـــا 
االستام والتسليم.

المفتـــوح”  “اليـــوم  ويتخلـــل 
تكريم لعمـــاء الزياني للخدمات 
التجاريـــة المميزيـــن وغـــداء من 
الســـاعة 1:00م إلى الساعة 2:30 

م.
أســـعارًا  الشـــركة  تقـــدم  كمـــا 
وعروضـــًا خاصة جـــدًا للصفقات 
المبرمـــة فيما ســـيجري الســـحب 

على جوائز قيمة للحضور.

المحرق - الزياني للخدمات التجارية

أفنان الزياني

بالتزامن مع اتجاه 
عالمي لزيادة الكفاءة 

وتقليل التكلفة

الشركة تقدم أسعارا 
وعروضا خاصة 

للصفقات المبرمة

“تنمو”: استثمارات جديدة في شركات محلية
ــن ــا” بالبحريـ ــة “مينـ ــي قمـ ــارك فـ ــئة تشـ ــة ناشـ 30 مؤسسـ

أعلنت “تنمو”، المؤسســة األولى في البحرين التي تعمل بناًء على مفهوم “مالئكة األعمال”، أمس خالل القمة الســنوية الثامنة لمســتثمري ريادة األعمال في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا “مينا”، عن استثمارين جديدين في شركة أكالتي Akalati، وهي شركة ناشئة بحرينية تقوم على االبتكار في مجال خدمات 

المطاعم والتجارة اإللكترونية، وThe Experience Accelerator منصة للتدريب عبر اإلنترنت.

 وأكـــد الرئيس التنفيذي لـ”تنمـــو”، نواف الكوهجي: 
“يســـعدنا إضافة هذه الشـــركات إلـــى محفظتنا وأن 
نشـــكل جزًءا من مسيرتها في التوسع. وتعتبر هذه 
االستثمارات شاهًدا على البيئة الريادية بالبحرين، 
Flat�  كما أنها تعّزز من عاقاتنا الوثيقة مع مسرعة
6Labs البحرين التي قامت بتدريب هذه الشركات 

الناشئة ضمن برامجها السابقة”.
 Flat6Labs وأضـــاف المديـــر التنفيـــذي لمســـرعة 
ريان شـــريف “نحن ممتنـــون للدعم المتواصل الذي 
تقدمـــه تنمـــو مـــن خـــال االســـتثمارات المتتابعـــة 
لشـــركاتنا الناشـــئة ونتطلع للمزيد من االستثمارات 
ا بنقل  فـــي المســـتقبل القريـــب. نحـــن ســـعداء جـــدًّ

هذه الشـــراكة إلى المرحلـــة التالية من خال توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم رســـمية للتعـــاون في االســـتثمارات 

والفعاليات والشراكات االستراتيجية”.
Flat� مســـرعة ســـتعمل  شـــراكتهم،  خـــال  ومـــن    
6labs و”تنمـــو” بشـــكل اســـتراتيجي علـــى تنظيـــم 
قمة مســـتثمري األعمـــال القادمة التي ســـتعقد في 
نوفمبـــر2020. وعقدت “تنمو” القمة أمس بشـــراكة 
إســـتراتيجية مـــع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، وذلك 
ضمـــن أول الفعاليـــات الرســـمية لألســـبوع العالمـــي 

لريادة األعمال لهذا العام.
 واســـتعرضت القمـــة اإلمكانات العالية لـ30 شـــركة 
ناشئة من منطقة الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا، 

في مجال تقدم الحلول التقنية المبتكرة.
وأشـــار الكوهجـــي إلى أن القمة شـــهدت فـــي العام 
الماضي مشاركة 10 شركات بحرينية ناشئة وذات 
العـــدد من الشـــركات من خارج البحريـــن، وفي هذا 
العـــام ارتفـــع العـــدد إلى 30 شـــركة ناشـــئة منها 10 

شركات بحرينية و20 شركة من خارج البحرين.
 وأشار إلى أن 86 % من مشاريع الشركات الناشئة 
المعروضـــة في القمة بالعام الماضي شـــهدت تبادالً 
بيـــن المســـتثمرين والشـــركات الناشـــئة، ونأمل في 

زيادة هذه النسبة في هذا العام.
 وحضر القمة ما يزيد عن 300 شخص من الشركات 
واإلقليمييـــن  المحلييـــن  والمســـتثمرين  الناشـــئة 

والمؤسســـات العائليـــة والشـــركات وصنـــاع القـــرار 
مـــن مســـرعات وحاضنـــات  المجتمعيـــن  وشـــركاء 
أعمـــال، حيث تمكنت ما يصل نســـبته 86.7 % من 
الشـــركات الناشـــئة المعروضة من تحقيق التواصل 

مع مستثمرين وشركات استثمار مختلفة.
 وأعـــرب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” 
إبراهيـــم جناحـــي عـــن أهمية هذه الشـــراكة “كجزء 
مـــن فعاليـــات األســـبوع العالمـــي للريـــادة األعمـــال، 

حيـــث تســـهم القمة فـــي إبـــراز اإلمكانـــات الواعدة 
للمؤسســـات الناشـــئة ضمـــن البيئـــة الرياديـــة فـــي 

البحرين. 
وأضاف أن هذه الشـــراكة تأتي انسجاًما مع أهداف 
“تمكيـــن اإلســـتراتيجية” فـــي تعزيز موقـــع المملكة 
كمركـــز رائـــد للمشـــاريع التجاريـــة ومنطلـــق حيوي 
لبـــروز األعمـــال وانطاقهـــا لباقـــي منطقـــة الشـــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

نواف الكوهجي متحدًثا في القمة

المنامة - الصناعة والتجارة

اســـتضافت وزارة الصناعـــة والتجارة 
الفحـــص  بـــإدارة  ممثلـــة  والســـياحة 
والمقاييـــس االجتماع الخليجي األول 
لمجموعـــة عمل دراســـة الئحـــة كفاءة 

الثاجات والمجمدات. 
و أكـــد مدير إدارة الفحص والمقاييس 
علـــي شـــبر أن الـــوزارة وبالتعـــاون مـــع 
إدارة ترشيد استهاك الكهرباء والماء 

الكهربـــاء والمـــاء تعمـــل علـــى  بهيئـــة 
دراسة وضع اشـــتراطات فنية جديدة 
على منتجـــات الثاجـــات والمجمدات 
مـــن  الحـــد  فـــي  تســـاهم  المنزليـــة 
استهاكها للكهرباء والحد من البصمة 
الكربونيـــة-  -االنبعاثـــات  الكربونيـــة 
الناتجـــة عن اســـتخدامها فـــي القطاع 

المنزلي.
الفنيـــة  االشـــتراطات  تطبيـــق  ويأتـــي 

الجديدة الخاصـــة بالثاجات بإلزامية 
وضـــع بطاقـــة كفـــاءة علـــى منتجـــات 
الثاجـــات والمجمـــدات المنزليـــة فـــي 

نقاط البيع، ليتسنى للمستهلك المعرفة 
وتصنيـــف  االســـتهاك  بكميـــة  التامـــة 

استهاكها للكهرباء.

جانب من االجتماع الخليجي بالبحرين

“الفحص” تبحث الئحة الثالجات والمجمدات المنزلية

أمل الحامد

52.4
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المنامة - ِبِتك

نظمـــت جمعيـــة البحرين لشـــركات التقنية “ِبِتـــك” منتدى 
“الطريـــق إلـــى االقتصـــاد الرقمـــي”، تحـــت رعايـــة وزيـــر 
المواصالت واالتصـــاالت كمال أحمد؛ بهدف تعزيز تحول 
منظمـــات تكنولوجيـــا المعلومات واالتصـــاالت البحرينية 
نحـــو االقتصـــاد الرقمي وفقـــا لرؤية عاهـــل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
حضر المنتدى، األول من نوعه في البحرين، عدد من كبار 
قادة شـــركات تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت الكبرى 

في المملكة. 
وصـــرح وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت بأن هـــذا المنتدى 
يواكب ســـعي الحكومة الجـــاد نحو بناء االقتصاد الرقمي 
وتطويـــر  متطلباتـــه  مـــع  للتعامـــل  الكامـــل  واالســـتعداد 
التشـــريعات الالزمـــة واســـتكمال البنى التقنية وتشـــجيع 

االستثمار في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.
وأشار إلى أن البحرين تمكنت بالفعل من جذب العديد من 
شـــركات التقنية العالمية، وافتتحت حاضنات ومسرعات 
أعمـــال متخصصـــة فـــي التكنولوجيـــا، ودعمـــت مشـــاريع 

التحول الرقمي في مختلف المجاالت.

مـــن جانبه، قال رئيس جمعية “ِبِتك” عبيدلي العبيدلي إن 
منتـــدى “الطريـــق إلى االقتصـــاد الرقمـــي” يتزامن مع بدء 
التحضيرات لعقد الدورة العاشـــرة مـــن مؤتمر تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصـــاالت “ميـــت آي ســـي تـــي” ومعـــرض 
البحريـــن الدولـــي للتكنولوجيا “بيتكس” الذي ســـيقام في 
مـــارس المقبـــل ويتنـــاول موضـــوع “الطريق إلـــى اقتصاد 

رقمي”.

وزير “المواصالت” لدى رعايته المنتدى

القطــاع لتطويــر  الحكومــة  خطــط  يواكــب  المنتــدى 
“ِبِتك” تستعرض متطلبات االقتصاد الرقمي

السنابس - الغرفة

خــال لقــاء تشــاوري مــع وزراء التجــارة بــدول “التعاون”
“اتحاد الغرف الخليجي” يناقش تحديات “الخاص”

كشـــف مســـؤول فـــي معهـــد البحريـــن للؤلؤ 
واألحجـــار الكريمة “دانـــات”، والذي يعد من 
أبـــرز مراكز فحـــص اللؤلؤ، عـــن فحص أكثر 

من مليوني لؤلؤة خالل العام الجاري.
وأبلـــغ رئيـــس مجلـــس إدارة المعهـــد، ياســـر 
تعزيـــز  علـــى  يعمـــل  المعهـــد  أن  الشـــريفي، 
عينـــات  حاليـــًا  يتلقـــى  إذ  دوليـــًا،  وجـــوده 

للفحص من مناطق بمختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك على هامش افتتاح مؤتمر االتحاد 
العالمي للمجوهرات، أمس والذي تستضيفه 
المنامـــة إذ يناقـــش عـــددا مـــن القضايا التي 
تهم القطاع ومن بينها موضوع االستدامة.

وقـــال الشـــريفي إن أكثر 200 مـــن العاملين 
والتجار في صناعة المجوهرات يشـــاركون 
فـــي المؤتمر، واصفًا الحدث بأنه مهم ويعبر 
عـــن مكانـــة البحريـــن فـــي الصناعـــة. وتابع 
الشريفي “سعداء باالهتمام باللؤلؤ الطبيعي 
كـــون البحريـــن مركـــزا لصناعـــة اللؤلـــؤ، مـــع 

تاريـــخ حافـــل فـــي هـــذه الصناعـــة، إذ هناك 
اهتمام بهـــا بتشـــجيع الهواة والمســـتثمرين 
والحرفيين الذين يســـتفيدون من الدورات 
والتدريبيـــة إلـــى جانـــب عمليـــات الفحـــص 

والترخيص”.
العالمـــي  المجوهـــرات  مجلـــس  أن  وأشـــار 
معنـــي بوضـــع المعاييـــر العالميـــة التـــي تهم 
الصناعة، حيث يعمل على نشـــر اإلرشـــادات 
والتوجيهـــات الخاصـــة بالصناعـــة. وقـــال “ 

لدينـــا 37 موظفـــا منهـــم 35 بحرينيا، ونحن 
فخورون بذلك”.

إصدار 4 آالف شهادة فحص 

وأوضـــح أنه خـــالل العام الجـــاري تم فحص 
قرابـــة مليونـــي لؤلؤة كما تم إصـــدار 3 إلى 4 
آالف شهادة “ نريد أن نكسب تجارا جدد على 
مســـتوى العالم، ونزيد فعالياتنـــا الترويجية، 
بحيث يتم التعريف باسم “دانات” وربط هذا 

االسم بالجودة”.
وبخصوص ما إذا كانت شـــركة “دانات” تنوي 
فتـــح المســـاهمة فـــي الشـــركة مســـتقبالً بعد 
تحـــول قطـــاع فحـــص اللؤلـــؤ واألحجـــار من 
وزارة التجـــارة لتكون شـــركة خاصة مملوكة 
بالحكومة، قال شـــريفي إن المعهد تابع حاليا 
لشـــركة “ممتلكات” وأن عمره تقريبا ســـنتين 
فقط، لكنه يحرز تقدمًا ويســـير وفق الخطط 

الموضوعـــة. مـــن جانبـــه قال رئيـــس االتحاد 
العالمـــي للمجوهـــرات، غايتانـــو كافاليـــري، لـ 
“البالد”، إن االتحاد يضم قرابة 7 آالف شركة 

واتحاد معني بقطاع المجوهرات.
وأشـــار كافاليـــري إلى أن االتحـــاد يعمل على 
نشـــر اللؤلؤ البحريني عالميـــًا وذلك بالتعاون 

مع “دانات”.
وبخصـــوص أبـــرز التحديـــات التي يناقشـــها 

موضـــوع  أن  أوضـــح  المنامـــة،  مؤتمـــر 
هـــو  واالســـتدامة  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
قطـــاع  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  أبـــرز  مـــن 
المجوهـــرات واألحجار الكريمة، مشـــيرًا إلى 
أن االتحـــاد يعمل علـــى وضع معايير وقواعد 
واضحة تتعلق بسلســـة صناعـــة المجوهرات 
مـــن لحظـــة اســـتخراج األحجار مـــن المناجم 
وحتـــى عمليـــة التصنيـــع، بحيث يتـــم تقديم 
معاملـــة عادلـــة ومنصفـــة للعامليـــن في هذه 
الصناعـــة وحفظ حقوقهم مـــن حيث األجور 
وظروف العمل وغيرها من األمور اإلنسانية.
وســـئل كافاليـــري عمـــا إذا كان الحديـــث عن 
العالـــم وتســـبب  يشـــهدها  اقتصاديـــة  أزمـــة 
فـــي ركود اقتصـــادي وســـط توتـــرات تتعلق 
بالحـــرب التجاريـــة، وتأثيـــره على اســـتهالك 
تتأثـــر  أن  كافاليـــري  نفـــى  الثمينـــة،  الحلـــي 
مبيعات الحلـــي والمجوهـــرات الثمينة بذلك 

رغم التباطؤ االقتصادي.

جانب من الحضور في المؤتمر 

“دانات” يفحص مليوني لؤلؤة.. وعينه على العالمية
ــة ــام ــن ــم ــال ــال مـــؤتـــمـــر االتــــحــــاد الـــعـــالـــمـــي لـــلـــمـــجـــوهـــرات ب ــ ــم ــ ــاق أع ــ ــط ــ ان

“نسيج”.. الراعي العقاري لـ“الجواهر العربية 2019”
العقــاري  الراعــي  أنهــا  فيــو،  كنــال  لمشــروع  المطــور  نســيج  أعلنــت شــركة 
الحصــري لمعــرض الجواهــر العربيــة 2019 الــذي ســينطلق اليــوم 19 نوفمبــر 
2019 فــي مركــز البحرين للمعارض والمؤتمرات. ويقع مشــروع كنال فيو في 
جزيــرة دلمونيــا، عالــم يتميــز بالجمــال والحيــاة المائيــة والدمج بيــن الراحة 
واالســتجمام والســكن المميز والمريح لألســرة. كما أن المشروع يوفر فرصة 
ذهبية لالســتثمار. ويوفر 246 شــقة ســكنية ما بين أربعة مباٍن سكنية تتكون 

من سبعة طوابق باإلضافة إلى دورين من المرافق التجارية.

 وعن األســـعار ذكـــرت الشـــركة أن هناك 
عـــدة خيـــارات مـــن حيـــث المســـاحات، 
“نأخـــذ مثـــال شـــقة “االســـتوديو” والتي 
تشـــكل أصغر شـــقة من حيث المساحة، 
نجـــد أن مســـاحتها تصـــل إلـــى 74 متًرا 
مربًعا، إذ يطـــرح تصميمها خيارين أمام 
المالـــك بحيث إمـــا أن تبقى “اســـتوديو” 
بتصميمـــه المفتـــوح، أو أن تصبح شـــقة 
تحتـــوي علـــى غرفـــة نـــوم واحـــدة عبـــر 
حاجز خشبي، فيما تصل مساحة الشقق 
مـــن الفئـــة الكبيرة إلى 480 متـــًرا مربًعا، 

وتحتـــوي علـــى 4 غـــرف نـــوم وحديقـــة 
صغيـــرة،  ســـباحة  بركـــة  مـــع  خاصـــة 
وتتراوح األســـعار ما بيـــن 55 ألف دينار 
ألـــف دينـــار وفًقـــا الختـــالف   280 إلـــى 

مساحات الشقق”.
وســـعر متوســـط المتر المربع للشقق في 
مشـــروع كنـــال فيـــو 650 دينـــاًرا، الفئـــة 
المســـتهدفة للمشـــروع نســـتهدف كافـــة 
فئات المشترين، سواء الراغبين بالشراء 
مـــن أجل الســـكن بشـــكل دائـــم باعتباره 
ا للسكن بشكل دائم  مشـــروًعا مالئًما جدًّ

أمـــام توفر هـــذه الخدمـــات والمقومات 
وموقع المشـــروع المناسب، كذلك يعتبر 
خياًرا مناســـًبا أمام من يرغبون بالتملك 
لقضـــاء عطلـــة نهايـــة األســـبوع، وكذلك 
أمـــام الســـياح، كما يشـــّكل خيـــاًرا جيًدا 
للراغبيـــن بتملك عقار بغرض االســـتثمار 

للتأجير أو إعادة البيع.

 أهم مستجدات “كنال فيو”

 ومن أهم مستجدات المشروع أنه تم 
االنتهاء من 40 % من المشروع، فيما 
تم بيع 35 % من شققه، ومن المتوقع 
أن ترتفـــع نســـبة اإلنجـــاز مـــن أعمـــال 
المشـــروع في األشهر المقبلة. وسوف 
يتـــم االنتهاء من شـــقة العرض- وهي 

شـــقة مطابقة لتصميم شـــقق مشروع 
“كنـــال فيو” من فئة الغرفـــة الواحدة، 
وســـوف تكـــون نموذًجا للعـــرض أمام 
نمـــوذج  علـــى  باالطـــالع  الراغبيـــن 
شـــقة مـــن شـــقق المشـــروع. والموعد 
المستهدف النتهاء المشروع وتسليم 

الشقق هو ديسمبر 2020.

المنامة - شركة نسيج

الثالثاء 19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع األول 1441 - العدد 4053

المنامة - إنفورما ماركتس

ُيفتتح معرض الجواهر العربية 2019، أهم معرض للمجوهرات والساعات في الشرق األوسط، اليوم الثالثاء 19 نوفمبر 2019، 
تحت رعاية رئيس وزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وذلك في مركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات. ويستمر المعرض الثامن والعشرون في هذه السلسلة السنوية المرموقة حتى يوم السبت 23 نوفمبر 2019.

 ويضم المعرض هذا العام أكثر من 
561 عارًضـــا من 36 دولـــة والذين 
أتـــوا للمشـــاركة فـــي هـــذا الحـــدث 
الشـــهير الذي يســـتمر خمســـة أيام 
الكالســـيكية  التصاميـــم  لعـــرض 
والمعاصـــرة ومجموعـــة كبيرة من 

المجوهرات والساعات المصنوعة 
واألحجـــار  عاليـــة،  باحترافيـــة 
الكريمـــة، وأدوات الكتابـــة الفنيـــة 
والدقيقة، واإلكسسوارات الفاخرة 
وغيرها مـــن أنحاء العالم. ويتوقع 
منظمـــو المعـــرض )شـــركة إنفورما 

ماركتس( حضور أكثر من 55,000 
العربيـــة،  زائـــر بمعـــرض الجواهـــر 

والدخول مجاني ككل عام.
الســـاعات  بيـــوت  وتعـــود   
والمجوهـــرات المشـــهورة للظهـــور 
الجواهـــر  بمعـــرض  أخـــرى  مـــرة 

ذلـــك  فـــي  بمـــا   ،2019 العربيـــة 
آســـيا  مثـــل  الرائـــدة  المـــاركات 
البحريـــن  ومركـــز  للمجوهـــرات، 
كويـــن،  وروبيرتـــو  للمجوهـــرات، 
آللـــئ الهاشـــمي، ديفجـــي، وغيرها 
الكثير. وتســـتخدم هذه الشـــركات 
الدوليـــة  التجاريـــة  والعالمـــات 
البـــارزة هذا الحدث كمنصة لعرض 
مجموعـــات حصريـــة وقطع طبعة 

محدودة لعمالء الشرق األوسط. 

 واستكماالً لهذه الماركات الشهيرة، 
ستضم المجموعات الوطنية التي 
تمثل ماركات المجوهرات المحلية 
وفـــًدا من هونج كونج يســـتضيف 
ما يقرب من 40 دار تصميم تتمتع 
بتواجد كبير، وشركات مجوهرات 
كبرى وشركات تقديم خدمات من 
الصيـــن وكذلك تايالنـــد. والجديد 
ســـيتم   ،2019 لعـــام  بالنســـبة 
عـــرض جنـــاح مغربـــي إلـــى جانب 

وفـــود المعـــرض الكبيـــرة والعائدة 
لخيرة تجار التجزئـــة والمصممين 
واليابـــان  الهنـــد  مـــن  والمصنعيـــن 
وتايـــوان.  وســـنغافورة  وروســـيا 
المجموعـــات  هـــذه  وتعكـــس 
مجتمعة أفضل القدرات في مجال 
التصنيـــع، والخبـــرة فـــي التصميم، 
عالـــم  فـــي  الجماليـــة  والمـــوارد 

المجوهرات المتوفرة بدولهم.

“الجواهر العربية 2019” يضم أكثر من 561 عارًضا من 36 دولة

علي الفردان من المنامة  |   تصوير خليل إبراهيم

 االتحاد العالمي 
للمجوهرات 
مهتم بنشر 

اللؤلؤ البحريني

كافاليري: الطلب 
على الحلي 

الثمينة مستمر رغم 
التباطؤ االقتصادي

 

“كنال فيو” يوفر 
246 شقة سكنية 

ويمثل فرصة 
لالستثمار

شـــاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  برئاســـة  بوفـــد 
اللقـــاء  فـــي  الكوهجـــي  الغرفـــة محمـــد 
التشـــاوري بيـــن  وزراء التجـــارة بـــدول 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
ورؤســـاء االتحـــادات والغـــرف األعضاء 
باتحاد غرف مجلـــس التعاون الخليجي 
واللقـــاء التمهيدي لهذا اللقاء التشـــاوري 
الذين عقدا في مســـقط مؤخًرا، وقد تم 
خـــالل هذيـــن اللقاءيـــن مناقشـــة بعـــض 
المواضيـــع المقترحـــة مـــن قبل رؤســـاء 
وأعضـــاء االتحـــادات والغـــرف األعضاء 
باتحاد غرف مجلـــس التعاون الخليجي 
التـــي  الجمركيـــة  غيـــر  القيـــود  وهـــي 
يعانـــي منهـــا القطاع الخـــاص الخليجي، 
والدراســـة الُمعـــدة من قبـــل اتحاد غرف 
دول مجلس التعاون الخليجي باإلعفاء 

من ضريبة القيمـــة الُمضافة على القيمة 
المصنعية للذهب، واالعتـــراف المتبادل 
بالجامعات والكليـــات الخاصة بين دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وتشـــجيع 
بـــدول  الحكوميـــة  التمويـــل  صناديـــق 
المجلس لتمويل القطاع الخاص بشـــكل 
عام واالستثمار بشكل خاص، واإلسراع 
للتجـــارة  خليجـــي  نظـــام  إصـــدار  فـــي 
اللقـــاء  هـــذا  أســـفر  وقـــد  اإللكترونيـــة، 
التشاوري على إحالة هذه المواضيع إلى 
اللجـــان ذات العالقـــة بمجلـــس التعـــاون 

لـــدول الخليـــج العربيـــة لوضعهم موضع 
واإلجـــراءات  لألنظمـــة  وفًقـــا  التنفيـــذ 
المعمول بها في هذا الخصوص بما يعود 

بالنفع على القطاع الخاص الخليجي.
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  وفـــد  وضـــم   
البحريـــن المشـــارك فـــي هـــذا االجتمـــاع 
كل من عضـــو المكتب التنفيـــذي ونائب 
كانـــو،  وليـــد  للغرفـــة  المالـــي  األميـــن 
والرئيس التنفيذي للغرفة شـــاكر الشتر، 
ومديـــر إدارة الشـــئون القانونية بالغرفة 

محمد العامر.

وفد “الغرفة” المشارك في اللقاء التشاوري
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شركات إقليمية وعالمية تؤكد مشاركتها بـ “البحرين للطيران 2020”
الحجوزات تجاوزت 80 % من مساحة الشاليهات وصالة العرض

شارك وزير المواصالت واالتصاالت نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران كمال أحمد في حفل افتتاح معرض دبي الدولي للطيران في مطار آل 
مكتوم الدولي “دبي وورلد سنترال”، والذي يعقد في الفترة من 17 – 21 نوفمبر 2019.  

وقـــال وزيـــر المواصـــات واالتصاالت “يشـــهد مطار 
البحريـــن الدولـــي حركـــة عمرانيـــة متواصلـــة علـــى 
مدار الساعة الســـتكمال المبنى الجديد للمسافرين؛ 
لمواكبـــة هـــذا النمـــو المســـتمر فـــي عالم الطيـــران”. 
وأضـــاف “نظرا للنجاح الـــذي حققه معرض البحرين 
الدولي للطيران في الدورات الخمس الماضية، فقد 
أكـــدت العديـــد من الشـــركات المشـــاركة في معرض 
دبـــي للطيـــران الحالـــي على تأكيـــد مشـــاركتها  في 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران 2020 من خال 
توقيـــع عديد كبير من االتفاقات مع هذه الشـــركات 
العالمية على هامش معرض دبي ومن أبرز الشركات 
التي تـــم التوقيع معها: االتحاد للطيران الهندســـية، 
وكالـــة االمارات للفضـــاء، ورولز رويس، دي اف اس 
لخدمـــات الطيـــران، ونورثـــروب غرومـــان، أيرباص 

)Airbus(، يونايتد ترنس، مينا ايروسبيس، شفرون، 
الهيئة العامة للطيران المدني الســـعودية، مجموعة 
شركة الصنعات السعودية العسكرية، وبل هليكوبتر 
والعديد من الشـــركات اإلقليميـــة والعالمية األخرى. 
ويمثل معرض البحريـــن الدولي للطيران 2020 في 
نســـخته السادسة، مرور عشر سنوات على المعرض 
البحرين الدولـــي للطيران منذ انطاقه العام 2010، 
حيث ســـيجمع مرة أخرى الشركات العالمية الرائدة 
فـــي مجـــال الطيران المدنـــي والدفـــاع والفضاء مع 
تنوع كبير في عدد الشركات المشاركة في المعرض 
دليل على النمو الذي يشهده المعرض منذ تأسيسه.
وعقـــد الوزير عـــدة اجتماعات رفيعة المســـتوى في 
مجال الفضاء تحت عنوان الحوار العربي الفضائي 
الرابـــع، اعتمـــد خالها النظـــام األساســـي للمجموعة 

العربيـــة للتعـــاون الفضائـــي، وتأســـيس فـــرق العمل 
واللجـــان الرئيســـة المنبثقة عن المجموعـــة، إضافة 
إلـــى التباحـــث بشـــأن مشـــاركة المجموعـــة في عدد 
من المحافـــل والمؤتمرات الدولية ذات العاقة، كما 
بحـــث المجتمعـــون مجموعة مـــن مشـــاريع التعاون 
العربـــي فـــي مجـــال الفضـــاء مـــن أبرزهـــا مشـــروع 
القمـــر االصطناعي العربي 813 ومـــا يتفرع عنه من 
مشـــاريع تكميليـــة. وعلـــى صعيد متصل تـــم توقيع 
اتفاقيـــة تفاهـــم مـــع المؤسســـة األميركيـــة كالمـــان 
العالميـــة المتخصصة في مجـــال الفضاء والطيران، 
حيـــث يوفر هـــذا البرنامج منح دراســـية للنخبة من 
الطلبة الموهوبين لاشـــتراك في المعســـكر الســـنوي 
للفضاء والذي ســـيقام في واليـــة أالباما  األميركية، 

خال صيف 2021. 

إعادة تشكيل قاعة المعرض

البحريـــن  لمعـــرض  الشـــاليهات  مبيعـــات  أن  يذكـــر 
بيـــن  الحجـــوزات  تجـــاوزت  للطيـــران  الدولـــي 
الشـــاليهات وصالـــة المعـــارض 80 % من المســـاحة 
المتزايـــد  للطلـــب  المخصصـــة حتـــى اآلن، ونظـــرا 
مـــن قبل المشـــاركات ارتأت اللجنـــة المنظمة إعادة 

تشكيل قاعة المعرض لتسع عدد أكبر من الشركات 
والســـماح لزيادة عدد الـــزوار للقاعة من خال فتح 

بوابات جديدة.  
وسيشـــهد المعـــرض ميـــزات إضافية جديـــدة مثل 
“قريـــة الطائـــرة مـــن غيـــر طيـــار وهي تعرف باســـم 
درونـــز”، والتي من المقرر أن تســـتضيف الشـــركات 

من جميع أنحاء القطاع.

وزير “المواصالت” لدى مشاركته في “دبي للطيران”

المحرق - المواصالت واالتصاالت

ينطلق المؤتمر الدولي الســنوي الحادي عشــر للمحاســبين القانونيين، الذي ينظمه معهد المحاســبين القانونيين في جمهورية الهند-فرع البحرين 
)BCICAI(، يوم 29 نوفمبر الجاري وعلى مدى يومين، في فندق دبلومات راديسون بالمنامة وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
زايــد راشــد الزيانــي، إذ ســيناقش موضــوع “االضطــراب كمحفز للنمو”، وســتكون قصــة النمو البحريني محور المؤتمر وجلســاته، والتي ســيتم من 

خاللها التعريف بالخبرات الدولية لدى البحرين.

الخبيـــر  التنفيـــذي  الرئيـــس  وســـيكون 
ومؤســـس ومستشـــار مجلس إدارة شركة 
الفنـــار لاســـتثمار القابضـــة مؤلـــف كتـــاب 
والمســـلمين”  العـــرب  “غانـــدي... وقضايـــا 
المتحدثيـــن  أحـــد  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
الرئيســـيين في جلسات المؤتمر في يومه 
األول، والتـــي يتوقـــع أن تشـــهد حضـــورا 
واســـعا من كبـــار المســـؤولين المشـــاركين 
بالمؤتمـــر، إضافة إلى عدد من المتحدثين 

المختصين.
وستشـــارك بالمؤتمـــر أكثر مـــن 350 وفدا 
وجهـــة ومؤسســـة مـــن القطـــاع الحكومي 
والخـــاص، وقـــد يصـــل عـــدد المشـــاركين 

فـــي المؤتمـــر الـــى 500 مشـــارك، إضافـــة 
الـــوزراء  لرئيـــس  خـــاص  حضـــور  إلـــى 
الهندي الســـابق ورئيس الـــوزراء ناريندرا 
موديسشـــيربا، وعدد من كبار المسؤولين 
علـــى  والمعروفيـــن  الجانـــب  هـــذا  فـــي 
مستوى العالم، ومنهم المحاسب القانوني 
المعروف سوريش برابهو، والذي سيكون 
أحـــد المتحدثيـــن الرئيســـيين أيضـــا، وقد 
تقلـــد برابهو العديد من المناصب الوزارية 
خال عمله السياسي الذي يمتد ألكثر من 
عقديـــن من الزمن، والذي يشـــمل مجاالت 
التجـــارة والصناعـــة، والطاقـــة، والســـكك 
والبيئـــة  المدنـــي،  والطيـــران  الحديديـــة، 

والغابـــات، متنـــاوال موضـــوع االضطـــراب 
كمحفز للنمو.

 المحاسبون القانونيون وإدارة التغيير

وأشار المحاســـب القانوني ماهيشكومار 
إلـــى  أمـــس  الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــال 
أن”المحاســـبين القانونييـــن ينظـــر إليهـــم 
علـــى نحو متزايـــد على الصعيـــد العالمي 
كبـــوادر إلدارة التغييـــر فـــي المؤسســـات 
الكبيـــرة، والشـــركات وأيضـــا فـــي وضـــع 
نســـعى  ونحـــن  الحكوميـــة،  السياســـات 
إلنشـــاء منصـــة لتبـــادل األفـــكار وتزويـــد 
أعضائنـــا والوفـــود بـــكل مـــا هـــو جديـــد 

حول كيفيـــة بقائهم في صـــدارة منحنى 
التطـــورات المهنيـــة التـــي تشـــكل مـــكان 
عملهـــم وأيضا أســـلوب حياتهـــم في هذه 
المؤتمـــرات الســـنوية، موضحـــا أنـــه تـــم 
تصميـــم هـــذا المؤتمـــر إلتاحـــة الفرصـــة 
للخبـــرات الدوليـــة؛ للتعـــرف علـــى قصـــة 
تشـــجع  حيـــث  البحريـــن،  فـــي  النمـــو 
القيـــادة ثقافة البدء بنشـــاط”. وســـيلقي 
كريـــس جوباال كريشـــنان، رئيس مجلس 
وهـــي  فنتشـــرز،  أكســـيلور  شـــركة  إدارة 
شـــركة تدعم وتمول الشـــركات الناشـــئة، 

كلمـــة  يســـتعرض فيها صناعـــة المطاعم 
والشـــاحنات الغذائيـــة ســـريعة النمو في 

البحرين.
عـــدد  ســـيناقش  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
مـــن المتحدثيـــن مجموعـــة واســـعة مـــن 
والتـــي  للتفكيـــر،  المثيـــرة  الموضوعـــات 
تشـــمل قوائم الفئة األولى الذين ساعدوا 
فـــي تغيير المجتمـــع، ومجتمعهم والعالم 
مـــن خال عـــدم ترددهم فـــي إدارة النمو 
مـــن خـــال االضطـــراب، ومنهـــم  حضور 
القانونييـــن  المحاســـبين  معهـــد  رئيـــس 

فـــي الهنـــد المحاســـب القانونـــي برافـــوال 
تشهاجيد ونائب رئيس معهد المحاسبين 
القانونيين في الهند المحاســـب القانوني 
أتـــول غوبتـــا، والمؤلفيـــن األكثـــر مبيًعـــا 
الحيـــاة  ومـــدرب  بيـــاي  رادكريشـــنان 

شاليني كاماث.
ومن بيـــن المتحدثيـــن البارزين اآلخرين 
الرئيس الحالي لشـــركة مانيبـــال غلوبال 
ايديوكيشـــن، الحائـــز علـــى جائـــزة بادما 
والمفكـــر  التربـــوي  والخبيـــر  شـــري، 

المحاسب القانوني موهاندس باي.

المؤتمر الصحافي أمس

“ المحاسبين الدولي” يناقش االضطراب كمحفز للنمو
بمشاركة 350 وفدا وجهة مختصة خالل 29 و30 نوفمبر

البحرين تستضيف اجتماع اللجنة االقتصادية لـ “مطارات آسيا”
البحريـــن  مطـــار  شـــركة  اســـتضافت 
للجنـــة  العاشـــر  االجتمـــاع  فعاليـــات 
االقتصادية للمجلـــس الدولي للمطارات 
بآســـيا والمحيط الهادي، والذي ُيعد أول 
اجتمـــاع للجنة ُيعقد فـــي البحرين، وهو 
ما يؤكد اتســـاع نطاق مســـاهمة الشركة 
في أنشـــطة المجلـــس الدولي للمطارات، 
الممثلـــة  المرموقـــة  العالميـــة  الجهـــة 

لمطارات العالم واهتماماتها المشتركة.
الرئيـــس  مـــن  كل  االجتمـــاع  وحضـــر 
التنفيذي لشـــركة مطـــار البحرين محمد 
البنفـــاح، ونائـــب رئيـــس قســـم تنفيـــذ 
فـــي  األعمـــال  وتطويـــر  اإلســـتراتيجية 
إذ  اللجنـــة،  عضـــو  فـــرج  لينـــا  الشـــركة 
االجتمـــاع  أثنـــاء  اللجنـــة  اســـتعرضت 
مجموعـــة مـــن الدراســـات الصـــادرة عن 
منظمة آســـيا والمحيط الهادي لاعتماد، 

والعروض التقديمية الخاصة باألعضاء، 
وآخـــر تطـــورات السياســـات والقوانيـــن 
ومبـــادرات  المنطقـــة،  فـــي  التنظيميـــة 
المجلـــس الدولي للمطارات على الصعيد 
العالمـــي، إضافة إلـــى تجديد العضويات 

وغير ذلك من المسائل المهمة.
وقـــال البنفـــاح إن اســـتضافة اجتمـــاع 
الدولـــي  للمجلـــس  االقتصاديـــة  اللجنـــة 
للمطارات بآســـيا والمحيط الهادي للمرة 
األولى في البحرين يؤكد مكانة المملكة 
كمركز رائد للطيران في المنطقة، مشيدا 
أبـــرز  مـــن  اللجنـــة  أعضـــاء  بمســـاهمات 
الخبـــراء العالميين، والذيـــن قدموا رؤى 
متعمقة وقّيمة بشـــأن آخر المســـتجدات 
على الســـاحة والتحديات والفرص التي 
تصـــوغ مســـتقبل صناعـــة الطيـــران في 

المنطقة. 

إلـــى  تطلعـــه  عـــن  البنفـــاح  وأعـــرب 
اســـتضافة المملكة للمزيد من الفعاليات 
الخاصـــة بالمجلـــس الدولـــي المطـــارات 
قريًبا. ويضم المجلس الدولي للمطارات 
فـــي لجانـــه العديـــد مـــن أعضـــاء فريـــق 
شـــركة مطـــار البحريـــن، وعلـــى رأســـهم 
عضـــو  منصـــب  يشـــغل  الـــذي  البنفـــاح 
مجلس إدارة المجلس اإلقليمي لمنطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ، إلى جانب نائب 
رئيـــس تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت 

نجوى عبد الرحيم التي تعمل في اللجنة 
المطـــارات،  معلومـــات  لتقنيـــة  الدائمـــة 
ونائـــب رئيس الموارد البشـــرية بشـــركة 
مطـــار البحرين هند محمود التي تشـــغل 
منصـــب النائـــب الثانـــي لرئيـــس اللجنـــة 
والمديـــر  البشـــرية،  للمـــوارد  اإلقليميـــة 

التنفيذي لعمليات ســـاحة مطار البحرين 
الدولـــي فـــؤاد فـــاروق الـــذي يعمـــل فـــي 
اللجنـــة اإلقليميـــة للســـامة التشـــغيلية، 
ومسؤول قسم الشؤون الفنية والتطوير 
- متدربي تحليق السيدة دانا أحمد التي 

تعمل في اللجنة البيئية اإلقليمية.

ويعمل المجلـــس الدولـــي للمطارات عن 
كثـــب مع أبـــرز منظمات قطـــاع الطيران 
مثـــل منظمة الطيـــران المدنـــي )اإليكاو( 
الدولـــي واتحـــاد النقـــل الجـــوي الدولي؛ 
مـــن أجـــل تطويـــر المعايير والسياســـات 

والممارسات الموصى بها.

المحرق - شركة المطار

المشاركون في االجتماع

مناقشة آخر 
المستجدات على 

ساحة صناعة 
الطيران بالمنطقة

الثالثاء 19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع األول 1441 - العدد 4053

المنامة - بورصة البحرين

ارتفع المؤشـــر العام لبورصة البحرين بنهاية تداوالت 
أمـــس اإلثنين، مدفوعـــا بنمو قطاع البنـــوك التجارية 

بنسبة 0.51 %.
وســـجل المؤشـــر ارتفاعا بنســـبة 0.17 %، بمـــا ُيعادل 
2.58 نقطـــة ليغلـــق عنـــد مســـتوى 1501.66 نقطـــة، 
مقابـــل 1499.08 في جلســـة أمـــس األول. وزاد أيضا 
قطـــاع الخدمـــات بنســـبة 0.07 %، بينمـــا هبط قطاع 
االستثمار بنسبة 0.47 %، فيما استقر دون تغيير في 
تداوالتـــه قطاع الصناعة. وكان أبرز األســـهم الرابحة 
ســـهم البنـــك األهلي المتحـــد - البحرين بنســـبة 0.82 

%، ثم شـــركة عقارات السيف بنسبة 0.50 %، وأيضا 
سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.40 %.

على الجانب اآلخر، انخفض ســـهم مجموعة جي إف 
إتـــش الماليـــة الُمدرج أســـهمها في بورصـــة البحرين، 

بورصة الكويت، وسوق دبي المالي بنسبة 3.08 %.

البنوك ترتفع ببورصة البحرين

قدم رئيس جمعية الذكاء االصطناعي جاســـم حاجي 
محاضرة بشأن “مستقبل الوظائف مع تطورات الذكاء 
االصطناعـــي فـــي األعمـــال”، خـــال فعاليـــات المؤتمر 
الدولـــي الســـنوي الثاني لتنمية الموارد البشـــرية تحت 
شـــعار”االبتكار ومهارات المستقبل” التي أقيمت تحت 
رعاية وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. 
وســـلط حاجـــي الضوء علـــى أحدث تطبيقـــات الذكاء 
االصطناعي في األسواق خصوصا في المنطقة وأيضا 
الدور المســـتقبلي للخريجين في جعـــل المملكة مركزا 

إقليميـــا لتصدير برمجيات الـــذكاء االصطناعي وخلق 
فرص للمبتكرين.

حاجي يستعرض تطبيقات “الذكاء االصطناعي”

وزير النفط يكّرم حاجي

المحرر االقتصادي

بدور المالكي من المنامة
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٥٤٤٢١

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-153307( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا امــل ســيف عبــدهللا بوهنيــدي بطلــب تحويــل المحــل التجاري 

التالي: إلى محمد ابراهيم خليفة ثاني احمد الثاني  

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

تقدمــت إلينــا فاطمــة ابراهيــم علــي امــان بطلــب تحويــل المحــل التجــاري 

التالي: إلى حميدة عبدالنبي سرحان احمد سرحان  

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

٢١٤٣٥-١٠

رقم القيد

٥٦١٤٤-١

٥٦١٤٤-٢

االسم التجاري
واش سيتي الندري

االسم التجاري

برادات الصافات

مغسلة الصافات

قطع عالقة
  AQUAFOOD TRADING CO. نــود إفادتكــم نحــن
W.L.L التابعــة لـــ EBMR القابضــة والمســجلة تحــت 
ســجل تجــاري رقــم 1-102232 بإخــالء مســؤوليتنا 
الجنســية  هنــدي   ELIYAS DESAI  / المدعــو  مــن 
ويحمــل رقــم شــخصي ٥٨٠٥٠١٤٥٠ وأنــه ال يمثــل 
الشركة المذكورة في اي معامالت متعلقة بها ونحن 
ال نتحمــل اي مســؤلية مــع أي جهــة كانت ســواء فرد 
أو مؤسســة أو شــركة فــي داخــل البحريــن وخارجها 

وبهذا الشأن وجب التنويه لذلك.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت 
إليها الســادة/ فاطمة علي عباس علي و داود ســلمان علي ســلمان المدوب 
ذ.م.م،  للتنظيفــات  جوكــي  لشــركة  القانونيــون  المصفيــون  باعتبارهمــا 
رقــم ٩٧٥٨٠، طالبــا  تحــت  محــدودة  مســئولية  ذات  كشــركة  والمســجلة 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل 
التجــاري، وذلــك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جوكي للتنظيفات ذ.م.م

القيد : ٩٧٥٨٠ 

 تاريخ: 2019/١٧/١١

قيد رقم: ١٤-٤٨٦٥٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٥٢٤٠٧
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: حسين محمد علي علي حمد

االسم التجاري الحالي: العلم لألعمال خدمات لتخليص
االسم التجاري الجديد: العلم لخدمات لتخليص والعقارات

 تاريخ: 11/2019/١٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تحويل شركة تضامن
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٥٢١٦٠( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  

الســادة اصحــاب شــركة الدرويــش للســيراميك تضامــن بحرينيــة المســجلة 

بموجــب القيــد رقــم  ٥٧٥٥، طالبيــن تحويــل الشــكل القانوني للفــرع رقم ١، 

٢، ٥، للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 

١٠٠٠٠٠٠ دينار، بين كل من:

١. احمد درويش محمد حسن

٢. علي درويش محمد حسن

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

الشــركاء في شــركة ســفريات النقاء ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم  ٩٨٩١٤، طالبين 

تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره ٥٠ 

دينار بحريني، لتصبح مملوكة من جاسم عيسى عبدهللا درويش

القيد : ٥٧٥٥ 

 تاريخ: 2019/١٧/١١

القيد : ٩٨٩١٤ 

 تاريخ: 2019/١٨/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤١٩٠٢-CR2019( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع ٢ لشركة كوبي مارت ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة

 ريواردز مانجمنت ميدل ايست )منطقة حرة( ذ.م.م )فرع لشركة اجنبية(

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

اصحاب شركة كوبي مارت ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٣٣٨٣-٢، طالبين تغيير 

االســم التجاري  للفرع ٢ من شــركة جولفار لإلعالن ذ.م.م الى جولفار لإلعالن والخدمات 

التقنية 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 بأنه قــد تقدم إليها  الســادة / 
شــركةأنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشــاركوه نيابة عن أصحاب/شــركة ريواردز 
مانجمنت ميدل ايســت )منطقة حرة( ذ.م.م )فرع لشــركة اجنبية(، المسجلة بموجب القيد 

رقم ٦٣١٠٨-١ ، طالبين تغيير االسم التجاري  
من: ريواردز مانجمنت ميدل ايست )منطقة حرة( ذ.م.م )فرع لشركة اجنبية(

REWARDS MANAGEMENT MIDDLE EAST FZ- LLC )FOREIGN BRANCH(
الى: أيمايا ميدل ايست منطقة حرة  ذ.م.م )فرع لشركة اجنبية(

AIMIA MIDDLE EAST FZ LLC  FOREIGN BRANCH
 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٠٣٣٨٣-٢ 

 تاريخ: 2019/٢٤/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )33333( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٠١٩٩( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة مساهمة بحرينية مقفلة
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليها  الســادة/ 
جواد حبيب وشــركاه نيابة عن الســادة مؤسســو شركة الفنار لالســتثمار القابضة ش.م.ب 
)مقفلــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٣٩٥٣٨ ، طالبيــن تحويل الشــكل القانوني للشــركة 
المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ١٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار، بين كل 

من:
١. مشعل عبدالنبي عبدهللا الشعلة

٢. نور عبدالنبي عبدهللا الشعلة
٣. رباب مهدي محمد علي المحروس

٤. مروه عبدالنبي عبدهللا الشعلة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  السادة جواد 
حبيب وشــركاه نيابة عن مؤسســو شــركة الفنــار لتطوير وإدارة العقــارات  ش.م.ب مقفلة 
المســجلة بموجب القيد رقم ٩١١٥٣ ، طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ٢٥٠٠٠٠ ماءتي وخمسون ألف دينار 

بحريني، بين كل من:
١. مشعل عبدالنبي عبدهللا الشعلة
٢. مروه عبدالنبي عبدهللا الشعلة

٣. نور عبدالنبي عبدهللا الشعلة
٤. رباب مهدي محمد علي المحروس

القيد : 39538 

 تاريخ: 2019/١١/14

القيد : ٩١١٥٣ 

 تاريخ: 2019/١١/14

قيد رقم: ٥١٠٧-٣

قيد رقم: ٥٣٥٦٥-٥

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٤٦٦٢
معاملة مشتركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٣٧٥٠
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رضا ابراهيم محمد احمداني

االسم التجاري الحالي: مؤسسة احمداني للتجارة والمقاوالت
االسم التجاري: مؤسسة احمداني لالستثمارات

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلــى كل من لديه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: هويدا عبدهللا حسن عبدالكريم

االسم التجاري الحالي: إيلي للعالج بالكابينج
االسم التجاري: مركز هود ايلي للتدليك واالسترخاء

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة أسياد للخدمات التجارية ش.ش.و لمالكها شركة اسياد القابضة لإلستثمار التجاري والصناعي

سجل تجاري رقم ٩٣١٨٦ 

بناء على قرار المالك لشــركة أســياد للخدمات التجارية ش.ش.و لمالكها شــركة اســياد 
القابضة لإلستثمار التجاري والصناعي

 المســجلة علــى قيــد رقــم ٩٣١٨٦، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســيد /خالد بن 
اسامة بن حسين السيد مصفيًا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفــي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  

رقم الموبايل: ٣٩٧٩٩٣٢٩ )973+(
vincyam@gmail.com :قيد رقم: ٦٢٧١٧-٤البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-154639( إعالن رقم
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: مهدي عبدالشهيد حسن مهدي

االسم التجاري الحالي: الزئبق لتأجير معدات البناء
االسم التجاري الجديد: الزئبق لتأجير معدات البناء والمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة ثانتانا للعقارات 
ودعم األعمال ش.ش.و لمالكتها أسماء محمود أحمد

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

اصحــاب شــركة شــركة ثانتانــا للعقــارات ودعــم األعمــال ش.ش.و لمالكتها أســماء محمود 

أحمــد، المســجلة بموجــب القيد رقم ١-١٢٤١٧٦، طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة 

ثانتانــا للعقــارات ودعــم األعمــال ش.ش.و لمالكتها أســماء محمود أحمد الى شــركة ثانتانا 

للعقارات ودعم األعمال والمقاوالت ش.ش.و لمالكتها أسماء محمود أحمد

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١-١٢٤١٧٦ 

 تاريخ: 2019/٣٠/١٠

Declaration Escape إعالن هروب Declaration Escape إعالن هروب
Declaration Escape

 Happy Palace Construction - Listing
No. 4-50404 on 16/11/2019 an-
nounces the escape
Worker: Hussein Shafqat
Born: September 18, 1986
Holds passport number: FT6899112
Pakistani nationality

 Please do not deal with it and contact
 the competent authorities  or contact:
33802060-39802060

 Anyone dealing with him shall bear
legal responsibility

Declaration Escape
 Happy Palace Construction - Listing
No. 4-50404 on 16/11/2019 an-
nounces the escape
Worker: SAJID MUHAMMAD
Born: 1 JAN 1990
Holds passport number: DL5578371
Pakistani nationality

    Please do not deal with it and contact
the competent authorities or contact:
33802060-39802060
 Anyone dealing with him shall bear
legal responsibility
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تضاهرات الغضب تطال 22 محافظة والدراسة تتعطل اليوم

اتساع رقعة احتجاجات إيران والحرس الثوري يتوعد

ــق”  ــلـ ــاهــــدي “خـ ــة مــــجــ ــاعـ ــمـ ــــت جـ ــال قــ
االثنين،  أمــس  الــمــعــارضــة،  اإليــرانــيــة 
إيــران  تجتاح  التي  االحتجاجات  إن 
مدينة،   100 من  أكثر  لتشمل  اتسعت 
اإليرانية  الحكومة  تحدث  وقــت  في 
عن أن الوضع بات أكثر “هــدءا”، رغم 

وجود “بعض أعمال الشغب”.
ــران،  ــ وانـــدلـــعـــت احــتــجــاجــات فـــي إيـ
ــدة من  ــدن عـ الــســبــت، فــي مــنــاطــق مـ
بينها العاصمة طهران، بعد ساعات من 
اإلعالن عن رفع أسعار البنزين بنسبة 
يتم  البنزين  من  لترا   60 ألول   %  50
لتر  لكل  و300 %  شهر،  كــل  شــراؤهــا 

إضافي كل شهر.
أن  لبثت  مــا  االحتجاجات  رقعة  لكن 
امـــتـــدت إلـــى 107 مـــدن فـــي إيــــران، 
مــتــحــدثــة عــن ســقــوط 61 قــتــيــال في 
وقــوات  المحتجين  بين  الــمــواجــهــات 

األمن، بحسب “مجاهدي خلق”.
الرسمية  شبه  “مهر”  وكالة  وتحدثت 
ألف  مــن  أكثر  اعتقال  عــن  إيـــران  فــي 

متظاهر.

احتجاجات وتعطيل دراسة

وفــي تــطــورت االحــتــجــاجــات، شهدت 
مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان 
وسط إيران، إضرابا عاما في األسواق، 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
فــي مدينة  الــتــظــاهــرات  تــجــددت  كما 
أصــفــهــان، عــاصــمــة الــمــحــافــظــة الــتــي 
تحمل االسم نفسه، وأضرم محتجون 
ــران فـــي صـــــورة الـــمـــرشـــد علي  ــيـ ــنـ الـ
المتظاهرون  يتهمه  ــذي  الـ خــامــنــئــي، 
ــيــة عـــن تـــــردي األوضـــــاع  ــمــســؤول ــال ب
وكالة  وأفـــادت  الــبــالد.  فــي  المعيشية 
ــاء اإليـــرانـــيـــة الــرســمــيــة، أمـــس،  ــبـ األنـ
ــى فــي  ــرحـ قــتــيــلــيــن و4 جـ بـــســـقـــوط 
بمحافظة  بومهن  مدينة  احتجاجات 

طهران. 
وقالت مصادر في المعارضة اإليرانية 
إنه تم تعطيل المدارس في محافظات 

وخوزستان  والــبــرز  وشــيــراز  أصفهان 
بسبب االحتجاجات.

وأظهر مقطع فيديو عبوات الرصاص 
الفارغ الذي تستخدمه القوات األمنية 
مدينة  في  المحتجين  ضد  اإليرانية 

كرج غرب العاصمة طهران.
وقالت مصادر في المعارضة اإليرانية 
الــرصــاص  تطلق  األمــنــيــة  ــقــوات  ال إن 
جميع  وحــرق  المتظاهرين  ضد  الحي 
آبــاد في  منطقة عفيف  المصارف في 

مدينة شيراز.

الحرس الثوري يتوعد

ــحــــرس الــــثــــوري عـــلـــى خــط  ــ ــل ال ــ دخـ
بــيــانــا رسميا  االحــتــجــاجــات، مــصــدرا 
ضد  حاسمة  ــراءات  “إجــ بـــ  فيه  توعد 

اإلخالل باألمن”.
ــوري أمــــس، أنــه  ــثـ وأعـــلـــن الـــحـــرس الـ
ســيــتــصــدى لــجــمــيــع أنــــــواع األعـــمـــال 
المخلة باألمن واالستقرار داخل البالد. 
على  تعليقا  أصـــدره  بــيــان  أول  وفــي 
االحتجاجات التي تشهدها إيران في 
األيام األخيرة، على خلفية رفع أسعار 
البنزين، اتهم الحرس الثوري الواليات 

داخل  الثورة” في  “أعــداء  و  المتحدة 
البالد ووسائل إعالم تابعة إلسرائيل، 

بالوقوف وراء االضطرابات.
إيــران كان  البيان “ما جرى في  وقــال 
وعائلة  أمــيــركــا  فــي  مسؤولين  بــدعــم 
بهلوي والحرب النفسية التي تخوضها 

وسائل إعالم صهيونية”.
ــت الـــمـــوجـــة األخـــــيـــــرة مــن  ــعــ ــ ــدل ــ وان
االحتجاجات التي عمت طهران ومدن 
الماضي،  الجمعة  يوم  أخــرى،  إيرانية 
اإليرانية  الوطنية  الشركة  إصدار  بعد 
ــرفــع ســعــر الــبــنــزيــن 3  ــرارا ب ــ لــلــنــفــط قـ
الــســابــق في  مــقــارنــة بسعره  أضــعــاف 
الــبــالد، وواجــه هــذا الــقــرار ردود فعل 
بما في  الــبــالد،  داخـــل  واســعــة  سلبية 
ذلك من بعض نواب البرلمان اإليراني.

صعوبات  اإليراني  االقتصاد  ويعيش 
جسيمة في ضوء الضغوط المستمرة 
خصوصا  المتحدة،  الواليات  قبل  من 
ــات الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــوبـ ــقـ ــعـ بــســبــب الـ
اإليراني  النفط  قطاع  على  واشنطن 
دونالد  األميركي،  الرئيس  إعــالن  بعد 
انــســحــاب   ،2018 مــايــو  فــي  تـــرامـــب، 
النووي  االتفاق  المتحدة من  الواليات 

بين المجتمع الدولي وطهران.

إيران تواصل انتهاكاتها النووية

للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  تقرير  ــاد  أفـ
ــران   ــ ــأن إيـ ــ الـــذريـــة أمــــس االثـــنـــيـــن، ب
ــنــووي  ــر لــالتــفــاق ال  انــتــهــكــت بــنــدا آخـ
بتخزينها  الــكــبــرى  الــقــوى  مــع  الــمــبــرم 
الثقيل  الــمــاء  مــن  130 طنا  مــن  أكــثــر 
يستخدم في نوع من المفاعالت التي 

تطورها إيران.
ــلــدول  ــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي تــقــريــر ل وقـ
“أبلغت  األعضاء اطلعت عليه رويترز 
إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن 
مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 

طنا”.
 17 يــوم  الــوكــالــة  “تحققت  وأضــافــت 
إنــتــاج  مــنــشــأة  أن  مــن   2019 نوفمبر 
وأن  تشغيل  حــالــة  فــي  الثقيل  الــمــاء 
الثقيل بلغ  الــمــاء  ــران مــن  إيـ مــخــزون 

131.5 طن متري”.
تخطت  الماضية،  األشهر  مــدار  وعلى 
ــاعـــد الـــقـــيـــود  ــتـــصـ إيـــــــــران بـــشـــكـــل مـ
المفروضة بموجب االتفاق الذي قضى 
بــحــد تــخــصــيــب طـــهـــران لــلــيــورانــيــوم 

مقابل رفع عقوبات اقتصادية.

عواصم ـ وكاالت

احتجاجات ايران

دبي ـ وكاالت

كــشــف مــوقــع “إنــتــرســيــبــت” األمــيــركــي 
لالستخبارات  مسربة  سرية  وثــائــق  أن 
ــات عــن  ــومـ ــلـ ــعـ اإليــــرانــــيــــة تــضــمــنــت مـ
الحرس  بين  اجتماعا  تركيا  استضافة 
الثوري اإليراني وجماعة اإلخوان للعمل 

ضد السعودية.
“تركيا  أن  المسربة  الوثائق  وأوضــحــت 
بين  اجــتــمــاعــا   2014 فـــي  اســتــضــافــت 
ــثـــوري واإلخــــــوان لــمــواجــهــة  الـــحـــرس الـ
“التحالف  فيه  بحثا  وقــد  الــســعــوديــة”، 

ضدها”.
القمة  أن  إلــى  “إنترسيبت”  موقع  ولفت 
بين قطبين متنافرين هما فيلق  جمعت 
اإليراني،  الثوري  للحرس  التابع  القدس 

وجماعة اإلخوان المسلمين.
الوثائق  في  الــواردة  المعلومات  وبّينت 
المسربة أن ممثل اإلخوان طالب الحرس 
المملكة  ضــد  بالعمل  اإليـــرانـــي  ــثــوري  ال
توحيد صفوفهما، في  باليمن من خالل 

ظل “تشاركهما في كراهية السعودية”.
وقدمت الوثائق اإليرانية المسربة لمحة 
مثيرة لالهتمام حول اجتماع العام 2014 
بــشــأن الــمــحــاوالت الــســريــة مــن جانب 
اإليرانيين  والمسؤولين  اإلخوان  تنظيم 
إذا  ما  وتحديد  االتــصــال،  على  للحفاظ 
بعدما  معا،  العمل  بإمكانهم  يزال  ال  كان 
مرسي  محمد  السابق  الرئيس  إقالة  تم 

من السلطة.

وثائق سرية: مؤامرة إيرانية- إخوانية ضد السعودية

بيروت ـ رويترز

نقلت صحيفة الجمهورية عن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قوله أمس اإلثنين 
إن لبنان أشــبه بســفينة ســتغرق إن لم ُتتخذ اإلجراءات الالزمة في إشــارة إلى 

األزمة االقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البالد. 
حليف  بـــري،  إلــى  الصحيفة  ونسبت 
جهود  إن  ــه  قــول هللا،  ــزب  حـ جــمــاعــة 
بحالة  تــمــر  جــديــدة  حــكــومــة  تشكيل 
”جـــمـــود تــــام فـــي انـــتـــظـــار أن تــطــرأ 

مستجدات في أي لحظة“. 
ويـــعـــانـــي لـــبـــنـــان ديـــنـــا عـــامـــا ثــقــيــال 
ــودا اقــتــصــاديــا وســقــط فــي هــوة  ــ ورك
بدأت  أن  منذ  السياسية  االضطرابات 

الحاكمة  النخبة  على  احتجاجات 
ــــى  إل أدى  ــا  ــمــ مــ ــر  ــهــ شــ ــــل  ــب قــ

ــوزراء  ــ اســتــقــالــة رئــيــس ال
 29 يــوم  الحريري  سعد 

أكتوبر. 
أبوابها  البنوك  وأغلقت 

بدء  منذ  الــوقــت  معظم 
ــتـــجـــاجـــات، وأعــلــنــت  االحـ

ــراءات مؤقتة  يــوم األحــد إجـ

مـــن بــيــنــهــا تــحــديــد ســقــف أســبــوعــي 
للسحب بألف دوالر أمريكي والسماح 
بالعملة  التحويالت  تكون  بــأن  فقط 
ــلــخــارج لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات  الــصــعــبــة ل

الشخصية العاجلة. 
ــاد نــقــابــات مــوظــفــي  وســيــحــدد اتـــحـ
إذا كان  المصارف في وقت الحق ما 
مغلقة  البنوك  أبقى  إضــرابــا  سيوقف 

خالل األسبوع الماضي. 
وانتكست جهود تشكيل حكومة 
األســبــوع  فــي مطلع  جــديــدة 
المالية  ــر  وزيـ أعــلــن  عندما 
الصفدي  محمد  الــســابــق 
األســمــاء  مــن  انسحابه 
ــة لـــرئـــاســـة  ــحــ ــرشــ ــمــ ــ ال
اتهامات  أثــار  مما  الحكومة 

متبادلة.

نبيه بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق

عواصم ـ وكاالت

“أم  االثنين، مدخل ميناء  سد محتجون عراقيون، أمس 
قصر” القريب من البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات 

من دخوله، مما أدى إلى تراجع العمليات بنسبة 50 %.
الحصار  استمرار  حالة  في  أنه  عراقيان،  مصدران  وذكــر 
ما  كليا”، وفق  “ستتوقف  العمليات  فإن  الظهر،  بعد  حتى 

ذكرت وكالة رويترز.
ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيس للعراق على 
لبلد  النباتية والسكر،  الحبوب والزيوت  الخليج، شحنات 

يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
وتشهد بــغــداد ومــدن جنوبية أخــرى إضــرابــا عــامــا، أعــاد 
الزخم إلى الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة 

بـ “إسقاط النظام”.
إلى ذلك، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” األميركية، عن 
إيــران  مخطط  عن  مسربة  إيرانية  استخباراتية  تقارير 
للنفوذ اإلقليمي، مؤكدة أن الهيمنة اإليرانية على العراق 
2014. معلومات الصحيفة اعتمدت  ترسخت من خريف 
على الوثائق التي كتبها ضباط وزارة االستخبارات واألمن 

اإليرانية في العامين 2014 و2015.

وقالت الصحيفة إن التقارير اإليرانية المسربة تؤكد زيارة 
رئيس  لدعم  للعراق  سليماني،  قاسم  القدس  فيلق  قائد 
سليماني  أن  مؤكدة  عبدالمهدي،  عــادل  العراقي  ــوزراء  ال
ــا والـــعـــراق.  ــران فـــي لــبــنــان وســـوريـ ــ يــحــدد ســيــاســات إيـ
وأضافت الصحيفة أن الوجود اإليراني لم يغب عن مطار 
الجنود  راقبوا  بغداد  بمطار  إيــران  وأن جواسيس  بغداد، 

األميركيين ورحالت التحالف الدولي لمحاربة “داعش”.

مدخل ميناء أم القصر العراقي 

“نيويــورك تايمــز” تكشــف عن مخطط إيــران لتوســيع نفوذها فــي العراق
محتجون يغلقون مدخل ميناء أم قصر اإلستراتيجي

الكويت ـ وكاالت

الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  دولــة  أمير  قــال 
أمس اإلثنين إن أي شخص لن يفلت من العقاب في حال تثبت 

إدانته بجرم االعتداء على المال العام.
وأضاف أمير الكويت في خطاب بث على الهواء مباشرة ووجهه 
إلى الشعب الكويتي “إننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات 
تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو 

التجاوز على المال العام”.
والتزامنا  الــعــامــة،  ــوال  األمـ الــدائــم على  “نــؤكــد حرصنا  وقـــال: 
العقاب  لن يفلت من  أنه  بواجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك 
أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته، في حال إثبات إدانته 

بجرم االعتداء على المال العام”.
وشدد أمير الكويت “لن نسمح بما يهدد أمن البالد واستقرارها 
إلى  الجميع  “أدعـــو  مضيفا  الــفــوضــى”،  متاهة  فــي  والــدخــول 

الحكمة والتروي وااللتزام بقيم الشعب الكويتي”.
ويأتي خطاب أمير الكويت بعدما رفع إليه الشيخ جابر المبارك 

كتابا يعتذر فيه عن عدم قبول منصب رئيس الوزراء.
“االفــتــراءات  هو  اعتذاره  إن سبب  المبارك  جابر  الشيخ  وقــال 

الكاذبة التي تطاله”، مؤكدا ضرورة تبرئة ذمته أمام القضاء.
وزيــري  بإعفاء  أمــرا  الكويت  أمير  أصــدر  ذاتـــه،  السياق  وفــي 

الدفاع والداخلية من منصبيهما في حكومة تصريف األعمال.

أمير دولة الكويت أثناء إلقاء كلمته التي وجهها إلى شعبه

إعفــاء وزيري الدفاع والداخلية... وجابر المبارك يعتذر عن رئاســة الحكومة
أمير الكويت: سنعاقب أي معتد على المال العام

بيونغ يانغ ـ وكاالت

أمس  الشمالية  كوريا  أعلنت 
ــن أنـــهـــا غـــيـــر مــهــتــمــة  ــيـ ــنـ اإلثـ
بـــإجـــراء مـــحـــادثـــات عــديــمــة 
الـــــــجـــــــدوى مــــــع الــــــواليــــــات 
يتباهى  أن  لمجرد  المتحدة 
دونالد  األميركي  الرئيس  بها 

ترامب، ودعت إلى وقف ما وصفتها بالسياسة العدائية إذا كانت واشنطن 
ترغب في الحوار.

نائب سابق  الصادرة على لسان كيم كي جــوان، وهو  التصريحات  وتأتي 
لوزير الخارجية، بعدما دعا ترمب الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون 

مطلع األسبوع إلى “العمل بسرعة” وألمح إلى عقد اجتماع آخر.
اطلع على  إنه  الكورية  المركزية  األنباء  بيان نشرته وكالة  وقال كيم في 
التغريدة التي نشرها ترمب يوم 17 نوفمبر، وأشارت إلى قمة أخرى، مضيفا 
أنه لم يطرأ أي تحسن يذكر رغم عقد ثالثة اجتماعات بين الزعيمين منذ 

يونيو من العام الماضي.
وقال: “لم نعد مهتمين بمثل هذه المحادثات التي ال تعود علينا بأي شيء”. 
وأضاف: “وما دمنا ال نحصل على شيء في المقابل، فإننا لن نهدي الرئيس 
األميركي بعد اآلن شيئا يمكن أن يتباهى به، بل سنحصل على تعويض عن 

النجاحات التي يفخر بها ترامب بوصفها إنجازات إلدارته”.

بيونغ يانغ: ال لمحادثات أخرى مع أميركا
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أعرب المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان 
ســالمــة عـــن ثــقــتــه فـــي نــجــاح مؤتمر 
المجتمع  داعــيــا  لــيــبــيــا،  بــشــأن  بــرلــيــن 
النزاع  إلى توفير مظلة إلنهاء  الدولي 

الليبي والعودة إلى الحوار.
إن  مؤتمر صحفي  فــي  ســالمــة  وقـــال 
معارك طرابلس أدت أيضا إلى مقتل ما 
ال يقل عن 200 شخص وإجبار 18 ألف 
شخص على ترك منازلهم، موضحا أن 
“الجهود مستمرة لدعم الحل السياسي 

في ليبيا”.
وأضاف: “نعمل مع مختلف األطراف 

الدولية لحل األزمة في ليبيا، 
الــفــرقــاء  مــع  نــعــمــل   ،)...(

ونشجعهم  المختلفين 
ــاظ عــلــى  ــ ــف ــحــ ــ عـــلـــى ال
ســـــــالمـــــــة األراضــــــــــــــي 

الليبية”.
وتطرق المبعوث الدولي إلى 

سيعقد  الـــذي  برلين  مؤتمر  إلــى  ليبيا 
وزراء  وسيضم  المقبل،  نوفمبر  فــي 
خارجية مجموعة الدول السبع والدول 

المعنية بالملف الليبي.
“واثــق من نجاح مؤتمر  وقال سالمة: 
ــشــأن لــيــبــيــا. أحـــد مــخــرجــات  بــرلــيــن ب
الــمــؤتــمــر ســتــكــون الــعــمــل عــلــى لجنة 

متابعة تعمل معنا لتنفيذ التوصيات”.
اللجنة  هذه  “ستلعب  قائال:  واستطرد 
دورا حــيــويــا فــي وقـــف إطــــالق الــنــار 
العملية  إلــى  ــعــودة  ال فــي  والمساهمة 
الــســيــاســيــة، وتــنــفــيــذ اإلصـــالحـــات 

السياسية واالقتصادية”.
إلى  الدولي  المبعوث  واعتبر 
لــيــبــيــا، أن “بــيــان بــرلــيــن ال 
ــهــايــة الــعــمــلــيــة،  يــعــنــي ن
مسيرتنا  بــدايــة  وإنــمــا 
ــعـــود لــيــبــيــا لــطــريــق  ــتـ لـ

السالم واالستقرار”.

سالمة “واثق” من نجاح مؤتمر ليبيا

ميليشيات الحوثي تختطف 
قاطرة بحرية في البحر األحمر

الرياض ـ واس

في  الشرعية  لدعم  العربي  التحالف  أكــد 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  أن  اليمن 
نفذت عملية خطف وسطو مسلح لقاطرة 

بحرية بجنوب البحر األحمر.
ــعــربــي فـــي بــيــان أن  وأشـــــار الــتــحــالــف ال
ــبــحــريــة )رابـــــــــغ3-( تــعــرضــت  الـــقـــاطـــرة ال
للخطف والسطو المسلح من قبل زورقين 
على متنهما عناصر حوثية، حسبما أوردت 
الــقــاطــرة  أن  الــبــيــان  فــي  وجـــاء  )واس(. 
بحري  حّفار  بسحب  تقوم  كانت  البحرية 

تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية.
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أن تحصد وزارة التربية والتعليم اإلنجازات على المستوى العربي، ويحرز 
طالبنـــا الجوائـــز فـــي المســـابقات الدوليـــة واإلقليمية على مدى الســـنوات 
الفائتة، فإن هذه إيجابيات تســـتحق الفرح، لكن الفرح ال يجب أن يتحول 
إلـــى نشـــوة تبقينـــا فـــي دائـــرة الجمـــود، فـــال يفيدنـــا فـــي شـــيء أن نتغنى 
باإلنجـــازات ونهمل ما يتعرض له الجســـم التربوي مـــن فجوات وخصوصا 
فـــي العالقة بين المعلمين والطالب ويكون الثمـــن الذي يدفعه اآلباء غاليا 

جدا.
يبـــدو جليـــا أن هناك شـــبه غياب للوقوف علـــى المشـــاكل االجتماعية التي 
تعيـــق التفـــوق الدراســـّي ألبنائنـــا الطلبة وما لديهـــم من مواهـــب وملكات، 
أعتقد أّن جزءا أساسيا من المعضلة يكمن في غياب ثقافة الحوار، فبعض 
المنتســـبين للتعليم ال يؤمنون بدور وأهمية الحوار في اكتشـــاف المواهب 
والمهارات وتقبل اآلراء واألهم الوقوف على معاناة الطالب وهذا مؤسف.

ربمـــا تكـــون التبريـــرات التـــي يلجـــأ إليهـــا المعلمـــون والمعلمـــات أّن الوقت 
المدرســـّي ال يســـعفهم إلقامـــة مثـــل هـــذه الحـــوارات أو أنهـــا تهـــدر الزمـــن 
المدرسّي المحسوب بالدقيقة، ونعتقد أّنهم محقون في هذا إلى حد كبير، 

لكننـــا في ذات الوقـــت نؤمن أّن التعليم يســـتحيل أن يحقق الغرض المراد 
منـــه إالّ بالوقـــوف على المعوقات في طريقه، ومتـــى ما تمت حلحلتها فإّن 

العملية التعليمية ستنجز األهداف والغايات.
أســـتحضر في هـــذا الصدد تجربة فـــي غاية األهمية إلحـــدى المعلمات في 
مدينـــة دنفـــر فـــي واليـــة كلـــورادو عندما الحظـــت أّن هنـــاك فجـــوة كبيرة 
بينهـــا وبيـــن طالبها الصغار واألخطر عندما شـــعرت أّن هـــذه الفجوة تزداد 
تدريجيـــا، مـــا جعلها تعمل علـــى حل يقربها منهم، فأعدت مشـــروعا صغيرا 
بعنوان “أتمنى لو معلمتي عرفت” ويقوم المشـــروع على ســـؤال ماذا تريد 

أن أعرف عنك؟ وصدمت المعلمة باإلجابات التي تلقتها. 
فأحد األطفال قال: أتمنى لو معلمتي عرفت أنني ال أملك أصدقاء ألعب  «

معهم، وآخر قال: أتمنى لو معلمتي عرفت كم أشتاق إلى أبي، أذهب إلى 
غرفته كل يوم وال أجده ولن أجده فقد رحل إلى المكسيك نهائيا وشأظل بال 

أب”، وطالبة ثالثة كتبت: أتمنى لو معلمتي عرفت أنني ال أملك أقالما في 
المنزل حتى أؤدي واجباتي المدرسية”.. مشروع المعلمة امتد إلى الكثير من 
المدارس وتم تطبيقه وانعكس إيجابيا على أداء الطالب. ونعتقد أننا بحاجة 

إلى تمثل هذه التجارب إذا أردنا السير بالعملية التعليمية إلى األمام.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

من يردم الفجوة في التعليم!

الشـــعوبيون الجـــدد هـــم العنصريـــون العرقيون أحفاد مشـــردي القبائـــل التي جمعها 
إســـماعيل الصفـــوي، ليقـــوم بتغييـــر الطبيعـــة والتركيبة الســـكانية والهويـــة العربية 
المســـلمة لبـــالد عربســـتان العظمى، من أجـــل مناكفـــة المحتليـــن العثمانيين أراضي 
االمبراطوريـــة العربيـــة المســـلمة، أمـــا المكـــون الثانـــي مـــن الشـــعوبيين الجـــدد فهو 
“العنصريون والعرقيون العثمانيون الجدد”، وثالث هذه المكونات شعوبيو السياسة 
القطريـــة، وهذا المثلث هو من قاد مؤامرة الربيع العربي لتقســـيم وتســـهيل احتالل 
أبنـــاء المشـــردين وأبنـــاء العثمانييـــن الغـــزاة لألمـــة العربيـــة المســـلمة تحـــت حجج 

الديمقراطية ومقاومة إسرائيل.
والدخـــول المؤســـف القطـــري مـــع هذا التحالف الشـــعوبي جـــاء الحقا علـــى األحالم 
الصفوية والعثمانية القذرة الحتالل األمة العربية المسلمة، والمستمرة منذ عشرات 
بل مئات الســـنين، بمعنى أن السياســـة القطرية، ومنذ استقالل قطر، لم تكن سياسة 
مضـــادة للســـعودية ومصر واإلمـــارات وبعض الدول العربية كما هـــو الحال اآلن، بل 
كانت سياســـة مؤيدة لإلجماع الخليجي والعربي واإلســـالمي، ولم تكن آنذاك توالي 
الشـــعوبيين الجدد الصفوييـــن والعثمانيين كما الحال اآلن، لهـــذا، فمن الضروري أن 
نعرف بدايات انتهاج قطر هذه السياسة الشعوبية الجديدة وتحالفها مع الصفويين 

والعثمانيين، حتى نعرف بشكل واضح لماذا دخلت قطر مع هذين الضلعين لتكوين 
المثلث الشعوبي الصفوي العثماني القطري.

فبعد حقبة عام 95 في أعقاب قيام الشيخ حمد بن خليفة بإزاحة والده عن حكم  «
قطر، وما تالها من اتهامات قطرية لجيرانها بمساندة محاولة المغفور له الشيخ 
خليفة بن حمد استرجاع نظامه والحكم القطري، انتهج ما يسميه البعض “نظام 

الحمدين” سياسة مواجهة السعودية واإلمارات ومصر بالتحديد، والعمل على 
إسقاط أدوارهم اإلقليمية والعربية واإلسالمية، وكل ما من شأنه تشويه صورتهم 

والمساس بأمنهم وتحريض شعوبهم وإثارة الرأي العام الخليجي والعربي 
واإلسالمي والعالمي أيضا ضد هذه الدول العربية، وهذا لن يتم إال بالتحالف مع 

الصفويين والعثمانيين، وهؤالء عملوا منذ عشرات السنين على احتالل مصر 
والسعودية واليمن والعراق وسوريا وليبيا وتونس والصومال واألردن ولبنان، لهذا، 
فبعد 96 انتهج ما يسميه البعض “نظام الحمدين” سياسة تدمير وتقسيم وضرب 

أمن السعودية واإلمارات ومصر والبحرين، من خالل محاوالت قطرية إلسقاط بعض 
األنظمة العربية، متسترة مع العثمانيين والصفويين بشعار ما يسمى بالربيع 

العربي، كغطاء لتمكين كسرى طهران والمنافق والفرعون العثماني من تحقيق 
حلم احتالل األمة العربية سياسيا واقتصاديا بل حتى فكريا، وهي محاولة مؤسفة 

جدا من الشقيقة قطر ضد أمننا وأمن األمة العربية المسلمة. وللحديث بقية.

tariq 
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

الشعوبيون الجدد... قصة قطر )2(

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

للتواصل: 17111483

اسألوا أنفسكم يا من كنتم تتشدقون بإيران وتدافعون عنها
الســـؤال الذي يطرح نفســـه بشكل أكثر حدة وعمقا، ما هو مصير “خونة 
الدوار” والقسم األكبر منهم مشرد في شوارع العالم بعد زوال وسقوط 
نظـــام الماللـــي اإلرهابي الذي يواجه اليوم جيشـــا مـــن المحتجين يكبر 
ويـــزداد ضخامـــة وقوة فـــي مختلف المناطـــق اإليرانية؟ مـــا هو مصير 
المجـــالت والصحف واإلذاعات والفضائيات وغيرها التي كانت موجهة 
ضـــد مملكة البحريـــن منذ 2011 بالزيـــف والكذب والفبـــركات، فال يكاد 
يمـــر يوم دون أن نســـمع كذبـــة وتزويرا للحقائق، وكيف ســـيعيش أيضا 
المجنـــدون الذيـــن أدمنوا الكذب من مراســـلين ومذيعين بعد أن ينتصر 
الشـــعب اإليراني على النظـــام الديكتاتوري ويحـــرق غاباته، فالمغريات 
المادية ســـتتوقف وظاهرة الولي الفقيه ليست خالدة ومصيرها واضح 

ونهايتها محتومة. 
ال أظـــن أننـــا بحاجة إلـــى تقديم األمثلـــة على الذين باعـــوا أوطانهم من 
أجـــل النظام اإليراني، وتمرغوا باألوحال من أجل كســـب رضى الماللي 
والتشـــدق بســـلطتهم الخاويـــة وفســـادهم، كيـــف ســـيكون حاضرهـــم 
ومســـتقبلهم وهـــم يشـــاهدون تاريـــخ نظام الماللـــي زائـــال ال محالة وال 

مســـتقبل له والمايســـترو الواحد الذي يقود خطوات الرجعية “خامنئي” 
الـــذي هو أصال مجموعة مـــن األكاذيب يحمل كفنه تحت إبطيه ويدفن 
نفســـه بنفسه. أين ســـتذهب الصيحات واألطروحات وأمراض المغامرة 
وبرنامـــج “الصمـــود” والمقـــاالت والبيانـــات التـــي صدعـــت رؤوســـنا عن 

الثورة اإليرانية ومضمار نهوضها وتقدمها ومقاومتها؟ 
المســـألة ليســـت كمن يصاب بالحمى ويذهب إلى طبيب الحي، ويجري 
الطبيب فحوصات ويســـتعد إلى شـــرح المريض، المســـألة خسارة وطن 
وحب فاشـــل انتهى إلى طريق مســـدود وتوســـد براميل مزابل التاريخ 
فـــي ليـــال موحشـــة، فاســـألوا أنفســـكم يا مـــن كنتـــم تتشـــدقون بإيران 
وتدافعون عنها، ماذا أعطتكم غير البشـــاعة والخســـارة والبؤس، وماذا 
اســـتفدتم من وقوفكم معها ضد الوطن غير مسحوق الكلور الذي أقفل 

مسام عقولكم.
عموما من كان يعشق إيران ستكون عنده رغبة في التخفي، حامال همومه  «

وعذابه بنفسه، فحذاري من الوجوه التي تتلون كل يوم وتتغير مثل فصول 
السنة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بهذه الطريقة يتم التعامل مع الحاالت اإلنسانية... يا وزارة التربية!
مؤخـــرًا كثـــرت االنتقادات وعلت أصـــوات أولياء أمور طلبة المدارس، ســـاردين 
همومهم، شـــاكين مشكالتهم عبر وســـائل التواصل االجتماعي بعد انتشار ما دار 
بيـــن الدكتـــور ماجد النعيمي وزيـــر التربية والتعليم وبين بعض الســـادة النواب، 
حيث قلب األمر مواجعهم وفجر معاناتهم ومعاناة أبنائهم اليومية مع مدارسهم.
نعلم أن وزير التربية شأنه شأن بقية الوزراء، لديه خطوط في حدود الميزانيات 
المرصـــودة، لكـــن لـــو نزلنا الشـــارع أو قرأنا الكـــم الهائل من الشـــكاوى على وزارة 
التربيـــة والتعليـــم وتحديـــدًا وزيرهـــا فســـنرى أن هنـــاك أمـــورا تتجـــاوز مســـألة 
الميزانية أو الخطوط المرسومة، قصور وثغرات تتراكم مع كل عام دراسي كان 
مـــن الممكـــن إصالحهـــا، لكن ال مجيب! نحـــن ال نطعن في شـــخص الوزير بل في 

أدائه طوال هذه المدة مع هذا الكم من األخطاء.
إحدى الحاالت اإلنســـانية نذكرها في هذا المقـــال، حيث رغم معاناتها إال أن الوزارة 
والمســـؤولين فيها “ال حياة لمن تنادي”، معلمة قدمت طلبا بنقلها بشـــكل مســـتعجل 
إلى مدرســـة بها مصعـــد كهربائي بعد تدهور حالتها الصحية وتماشـــيا مع توجيهات 
األطباء المعالجين بعد العملية، وكانت قد خضعت لعملية جراحية مطولة، وكان قد 
تم تقديم الطلب الخاص بنقلها في مركز استقبال المراجعين مشفوعا بثالثة تقارير 
طبيـــة، وبعـــد شـــهر من عدم تجـــاوب الـــوزارة، ومماطلة مركـــز اســـتقبال المراجعين 
قدمت رسالة أخرى إلى مكتب الوكيل العام للتعليم العام والفني، ورسالة إلى مكتب 
وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي ولم يكن هنـــاك أي رد على الحالة اإلنســـانية 
المســـتعجلة لمدة شـــهرين تقريبا، بل كانت هناك مماطلة مطولة بحجج واهية، كان 
الـــرد جاهـــزا بأنه ال يمكن نقلها لعدم توافر البديل، مع العلم بوجود معلمة فائض في 
نفـــس المدرســـة بدون جدول دراســـي وبنفس تخصص المعلمـــة المريضة، فهل يتم 

التعامل مع الحاالت اإلنسانية بهذه الطريقة يا وزارة التربية؟!
العمليـــة التعليميـــة بحاجة لجهود متعاونـــة متكاتفة تبدأ من أعلـــى رأس الوزارة 
حتـــى األســـفل، ال يالم الجندي في الخطـــوط األمامية على تقصيره إذا وضع في 
هذا المكان دون ذخيرة ومســـاندة، وهناك عوامل عديدة من شـــأنها أن تسهم في 

نجاح التعليم من خالل أداء متكامل وقيام كل فرد بدوره على أكمل وجه.
من الخطأ أن نقول لحاٍف في يوم عاصف اجمع الدقيق المنثور على األشواك، أو 
أن نقـــول لمـــن ألقيناه في اليم إياك أن تبتل. ال شـــك أن هنـــاك خلال في المنظومة 

التعليمية لدينا كما أشار إلى ذلك بعض السادة النواب.
اللوم يجب أن يكون على كل مقصر في واجباته ومسؤولياته، سواء كان مسؤوال 
أو طالبـــا أو حتـــى أولياء األمور، لو عمل الجميع بشـــكل موحد بالتأكيد ســـنحقق 

األهداف المرجوة والتي أهمها تطوير التعليم في مملكتنا الحبيبة البحرين.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

اليوم الدولي للتسامح
من ِنعم هللا على اإلنسان التسامح، وهي صفة من الصفات اإلنسانية الحميدة، 
فالتســـامح هـــو القـــدرة علـــى تجـــاوز أخطـــاء اآلخريـــن والنظـــر إلـــى مزاياهـــم 
وحســـناتهم وعدم االلتفات إلى عيوبهـــم وأخطائهم، فحياتنا القصيرة يجب أن 
نمألها ُحًبا ألنفســـنا ولآلخرين الذين يجب علينا أن نعيش وإياهم دون كراهية 

أو حقد لنحقق الطمأنينة ألنفسنا والسكينة لها.
قـــال تعالى في كتابـــه الكريم ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعـــْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلين﴾ 
)األعراف 199(، فالتســـامح مع اآلخرين العدالة اإلنســـانية التي يجب أن تنتشر 
بيـــن النـــاس، فعلـــى اإلنســـان أال يســـمع من أحدهـــم كلمـــة تؤذيه أو إشـــارة إليه 
يكرهها، فذلك يجلب روح العداء بين الناس، وعليه أن يتجاوز ذلك بالتســـامح 
وهو زينة الفضائل التي ترتقي بها النفس اإلنســـانية إلى الُعال، والتســـامح ليس 
ضعفا بل قوة، قوة اإلنسان في تجاوز أخطاء اآلخرين ومكرهم، فعلى اإلنسان 
أن ال ُيقابـــل أخطـــاء اآلخرين بمثلها بل عليه أن “يكتبها على الرمال عســـى ريح 
التســـامح تمحيها”، فالتســـامح أثره كالنحت على الصخر ال يمكن ألشـــد ريح أن 

تمحوه من الوجود.
إن أعظـــم وثيقـــة للتســـامح أطلقها رســـول هللا صلى هللا عليه وآله وســـلم يوم 
فتح مكة عندما قال للذين قاتلوه وطردوه وآذوه )اذهبوا فأنتم الطلقاء(، وكان 
قادًرا على االنتقام والثأر منهم إال أنه رسول الرحمة والمغفرة والتسامح، وهناك 
العديد من المواقف مع عدد من المسلمين والمنافقين واليهود والنصارى، إال أن 
رســـول هللا لم يرد على اإلســـاءة بإســـاءة مثلها، بل كان رفيًقا بهم تســـامح مع 

زالتهم واستغفر لهم، والكثير من هؤالء اهتدوا وأصبحوا مسلمين.
إن عدم التسامح يكمن في الذات السلبية بينما ذات اإلنسان الحقيقية هي النقاء  «

وصفاء النفس القادرة على التسامح مع اآلخرين، فالسكوت على أخطاء اآلخرين 
ليس انكسارا وال هزيمة، بل هو غفران تعززه قوة اإليمان، والتسامح ال ُيكلف شيًئا 

بل إنه “يوفر نفقات الغضب وعجز الكراهية وإزهاق األرواح”، التسامح يمد للصواب 
قوته وقدرته على االمتداد فجميع األخطاء قابلة للتسامح مهما كانت، إن التسامح 

طاقة ال حدود لها أعطاها الله تعالى لإلنسان، فعليه أن يستخدم ما يستطيع 
منها لينعم بحياته مع اآلخرين في منعٍة وسالم، فكلنا شركاء في الحياة، فالبغض 

يبعدنا والُحب ُيقربنا والتسامح يجمعنا.

عبدعلي الغسرة



أعرب العب المنتخب الوطني لبناء األجسام البطل محمد الماجد عن فخره واعتزازه كونه أحد العبي وممثلي المنتخب الوطني 
لبنــاء األجســام وتحقيقــه للميداليــة البرونزيــة العالميــة في بطولة العالم لبناء األجســام للعموم في نســختها الـــ 73، التي أقيمت 

منافساتها في الفجيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة مؤخًرا والتي شهدت منافسات شرسة ومشاركة عالمية واسعة.

وفي بداية حديثه صرح الماجد “كان 
بالنســـبة لي بمثابـــة اليـــوم التاريخي، 
فعندمـــا تصعـــد على خشـــبة المســـرح 
ويعلـــن أنك فائز بأحـــد المراكز الثالثة 
األولـــى فـــي بطولـــة عالميـــة ضخمـــة 
وتشـــهد مشاركة نخبة من العبي بناء 
األجســـام مـــن مختلف أرجـــاء األرض 
فهـــو شـــعور ال يوصف، لن أنســـى هذا 
اليـــوم الذي ســـجلت فيه اســـم بالدي 
الغالية البحريـــن لتكون متواجدة في 
أقوى المنافسات الرياضية والمحافل 
العالميـــة، صحيـــح أننـــي كنـــت أتمنى 
وأسعى بكل قوتي للمركز األول ولكن 

بإذن هللا القـــادم أفضل، فنحن نعيش 
في العصر الذهبي للرياضة البحرينية، 

وثالث العالم ليس باإلنجاز السهل”.
 وأضـــاف الماجد “بـــدأت اإلعداد لهذه 
البطولـــة العالميـــة منذ قرابة 4 أشـــهر، 
للبطولـــة  الرهيـــب  المســـتوى  فاجأنـــا 
والالعبيـــن وكانت أقوى مـــن البطولة 
الماضيـــة التـــي حققـــت فيهـــا المركـــز 
الســـادس، بإذن هللا ســـأكون متواجًدا 
فـــي بطولة آســـيا العـــام القـــادم خالل 
شـــهر أبريل ومن بعدهـــا بطولة العالم 
البطـــوالت  جـــدول  وانتظـــر   ،2020
2020 لــــ IFBB Elite والتـــي ســـأبحث 

مـــن خاللهـــا علـــى بطـــوالت تناســـبني 
والتي أطمح فيها لالحتراف”.

 ويعتبـــر الماجـــد من أبـــرز العبي بناء 
األجســـام فـــي مملكـــة البحرين، حيث 
البطـــوالت  مـــن  العديـــد  فـــي  شـــارك 
فيهـــا  وحقـــق  والخارجيـــة  المحليـــة 
إنجازات متميزة وأبرزها بطولة آســـيا 
2014 فئـــة فتنـــس مـــان بســـيريالنكا 
المركـــز الرابـــع، برونزيـــة بطولة آســـيا 
لفئـــة الفيزيك التي أقيمت في اليابان 
آســـيا  غـــرب  بطولـــة   ،2015 العـــام 
المركـــز األول فئـــة الكالســـيك 2018، 
المركز األول فـــي بطولة روني كولمن 

المســـكلر  فئـــة  فـــي   2018 بالكويـــت 
والمركـــز األول فئة الكالســـيك الثالث 
فئـــة البودي ســـتايل، المركز الســـادس 
فـــي  األجســـام  لبنـــاء  العالـــم  بطولـــة 
أســـبانيا 2018 فئة الكالســـيك، المركز 
الثالث في بطولة غلف كالســـيك دبي 
غـــرب  بطولـــة  األول  المركـــز   ،2018
آســـيا بالبحرين 2019 فئة الكالســـيك 
العالـــم  بطولـــة  فـــي  األخيـــر  وإنجـــاز 

بالفجيرة المركز الثالث.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

الماجد: شعور ال يوصف عندما تّوجت بثالث العالم

البطل البحريني محمد الماجد 

تفتتح اليوم )الثالثاء( منافســات الجولة الرابعة من دوري الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراتين. إذ يلتقي 
فــي المبــاراة األولــى فريق البحرين مع نظيره توبلي في تمام الســاعة 5.30 مســاء، تليها مباراة تجمع ســماهيج 
واالتفــاق عنــد الســاعة 7، وذلــك على صالــة اتحاد اللعبة بأم الحصــم. على أن تختتم الجولة غــًدا بلقاءي، الدير 

والشباب والنجمة مع االتحاد. 

البحريـــن  يجمـــع  الـــذي  األول  اليـــوم  اللقـــاء 
وســـماهيج، ســـيكون عنوانـــه حصـــد الفـــوز األول 

بعدما ســـقطا فـــي الجوالت الثـــالث الماضية 
ولهمـــا من الرصيد 3 نقـــاط لكل منهما. 

لقـــاء مفتـــوح علـــى مصراعيه بين 
يعتمـــد  الـــذي  ســـماهيج  فريـــق 
علـــى ســـواعد العبيـــه الصغـــار 
وبيـــن فريق البحريـــن الذي ما 
زال مدربـــه يبحث عن هويته 
الصحيحة  والتركيبـــة  الفنيـــة 

التي تحقق أهدافه. 
 وفـــي اللقاء اآلخر الذي لن يقل 

ســـخونة عـــن ســـابقه، يســـتهدف 

االتفـــاق الـــذي يمتلـــك )6 نقـــاط( الفـــوز بالنقـــاط 
الثـــالث والعـــودة لمزاحمـــة الصدارة والتـــي انفرد 
بهـــا األهلي )9 نقاط( بســـبب غيـــاب “اإلتي” عن 
الجولة الماضية، وفـــي المقابل توبلي 
)4 نقـــاط( يريـــد اســـتغالل نشـــوة 
الفوز األول الذي حققه في ثاني 
ظهـــور لـــه بالمنافســـات بمقارعة 
خصمه اليوم والوصول للنقطة 
السابعة. لقاء متوقع له اإلثارة 
رغـــم  المعطيـــات  ظـــل  فـــي 
أفضليـــة عناصـــر الخبـــرة التـــي 
صفوفـــه  فـــي  االتفـــاق  يمتلكهـــا 

مقابل عناصر توبلي الصغيرة.

البحريـــن وســـماهيح للفـــوز األول واالتفـــاق للصـــدارة
الجولـة الرابعـة لـدوري كبــار اليــد

اللجنة اإلعالمية

قـــام رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي االتحاد 
الثقافـــي والرياضـــي أنـــور شـــرف بزيارة 

للنادي األهلي المصري في الجزيرة. 
 وتأتـــي زيـــارة الرئيـــس للنـــادي األهلـــي 
فـــي  اإلدارة  مجلـــس  لسياســـة  تنفيـــًذا 
توطيـــد أواصـــر العالقـــات األخويـــة مـــع 
األنديـــة العربيـــة واالطالع علـــى تجارب 
األندية العريقة وبحث التعاون المشـــترك 

بين الناديين.
 وتـــم خالل الزيـــارة بحث ســـبل التعاون 
بيـــن النـــادي والنـــادي األهلـــي فـــي كافـــة 
المجـــاالت، خاصة على صعيد أكاديميات 
كـــرة القـــدم واأللعـــاب الجماعيـــة األخرى 
مثـــل كـــرة الســـلة وكـــرة اليـــد، واإلطالع 
علـــى خبـــرات األهلـــي المصـــري ومدربيه 
واالســـتفادة منهـــم فـــي تطويـــر األلعـــاب 

الجماعية.
 كمـــا تهدف الزيارة لالطـــالع على تجربة 

مختلـــف  فـــي  المصـــري  األهلـــي  النـــادي 
تجـــارب  مـــن  واالســـتفادة  المجـــاالت، 
ا، واالستفادة  ا وإداريًّ وخبرات النادي فنيًّ
مـــن لوائـــح النـــادي األهلـــي فـــي مختلف 
ســـبل  بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  األصعـــدة، 
واإلداريـــة  الرياضيـــة  الخبـــرات  تبـــادل 
واالجتماعية.  وأعرب أنور شـــرف رئيس 
مجلس اإلدارة عن سعادته بزيارة النادي 
األهلـــي الـــذي يتمتـــع بشـــعبية كبيرة في 

مملكـــة البحريـــن، وهو ما دفعـــه لزيارته؛ 
مـــن أجل تحقيـــق أكبـــر اســـتفادة ممكنة 
من خبرات األهلي.  وأشـــار شرف إلى أن 
نادي االتحاد يتطلع لتعاون مستقبلي مع 
النادي األهلي؛ إلنشـــاء أكاديمية رياضية، 
ومدربيـــه  األهلـــي  بكـــوادر  واالســـتعانة 
واأللعـــاب  القـــدم  كـــرة  فـــي  ومســـئوليه 
الجماعية األخرى؛ بهدف االستفادة منهم 

وبخبراتهم الكبيرة.

جانب من اللقاء 

االطالع على تجارب األندية العريقة وبحث ســبل التعاون
رئيس نادي االتحاد يزور األهلي المصري
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“الــــــــــــدراغ” الــــســــرعــــة  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب فـــــي  نـــــاريـــــة  ودراجــــــــــــة  ســـــيـــــارة   113

مشاركة خليجية واسعة في الجولة االفتتاحية

اختتمـــت يـــوم الجمعـــة الماضـــي علـــى 
مضمار الســـرعة بحلبة البحرين الدولية 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات في الشـــرق 
األوســـط” الجولـــة االفتتاحيـــة لبطولـــة 
الســـرعة  لســـباقات  الوطنيـــة  البحريـــن 
التي تقام بتنظيم نادي سباقات السرعة 
)BDRC( واالتحاد البحريني للســـيارات 
الناريـــة  للدراجـــات  البحريـــن  ونـــادي 

وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.
وشـــهدت الجولـــة األولـــى مـــن البطولـــة 
األكثـــر شـــعبية فـــي المنطقـــة مشـــاركة 
خليجية واســـعة من البحرين والكويت 
مضمـــار  علـــى  واإلمـــارات  والســـعودية 
الســـرعة وقد بلغت ما يقارب 73 سيارة 

و40 دراجة نارية.
وأولى فئـــات البطولة فئة األوت لو دفع 
أمامي حيث شـــهدت ســـيطرة بحرينية 
مبـــارك  محمـــد  األول  المركـــز  فخطـــف 
وذلـــك فـــي 9.375 ثانيـــة وثانيـــا زكريـــا 
عبدهللا في 9.585 ثانية وثالثا محســـن 

ســـلمان، فئة الســـوبر ســـتريت 6 ســـلندر 
حامـــد  البحرينـــي  األول  المركـــز  حقـــق 
المرباطـــي محقًقـــا زمـــن وقـــدره 7.580 
ثانيـــة وثانًيا الســـعودي علـــي صالح في 
7.986 وثالًثـــا البحرينـــي فيصـــل العرب 

وذلك في 7.446 ثانية.
 أمـــا فئـــة ســـوبر الســـتريت V8 فخطـــف 
المركـــز األول البحرينـــي حســـين محمد 
محقًقـــا زمن وقـــدره 4.408 ثانية وثانيا 

الســـعودي عبدهللا الشامسي، وذلك في 
4.394 ثانيـــة و ثالثـــا الكويتي ســـليمان 
القرشي، فئة الكومبيتشن 4.5 جاء فيها 
أوال اإلماراتـــي عبيـــد البلوشـــي محققـــا 
زمن وقدره 4.515 ثانية، وثانيا مواطنه 
عبدالمجيـــد الزرونـــي وذلك فـــي 4.532 
العـــواد  مبـــارك  الكويتـــي  وثالثـــا  ثانيـــة 

محققا زمن 4.818 ثانية.
 أمـــا فئة البرومود فشـــهدت هي األخرى 

سيطرة بحرينية فجاء أوال طارق هادي 
محقًقـــا 4.155 ثانية وثانًيـــا هاني علي، 
فئة األنديكس 10.5 جاء أوالً البحريني 
مواطنـــه  وثانًيـــا  الدوســـري  عبـــدهللا 
الكويتـــي  وثالثـــا  عســـكر،  عبدالرحمـــن 

عبدالعزيز القطان.
كمـــا شـــهدت أيًضا فئـــة األنديكـــس 9.5 
ســـيطرة بحرينية علـــى مراكزها األولى 
حيـــث جـــاء أوالً حســـين علـــي وثانًيـــا 

عبدهللا حســـن وثالًثـــا محمد بهلول، فئة 
األنديكـــس 8.5 أوالً أحمـــد محمد وثانيا 
الكويتي عدنان ســـليمان وثالًثا الكويتي 

أيًضا أحمد الفريح.
فئـــات الدراجات النارية جـــاء أوالً فادي 
أبو جمـــوس وذلك ضمن فئة الســـتريت 
فايـــت بايك وثانيا البحريني حمد أحمد 
وثالثـــا علي عيســـى، أما فئـــة األنديكس 
الســـعودي خالـــد  للبايـــك فخطفهـــا   8.5

الدوســـري، فئـــة الســـوبر ســـتريت جـــاء 
أوال الســـعودي مشـــاري التركي، وختاما 
فئة البرو بايك وخطفها الكويتي محمد 
العـــواد. جديـــر بالذكـــر أن هـــذا الموســـم 
ينطلـــق بخمس جـــوالت مليئـــة باإلثارة 
والتحـــدي والتنافـــس على األلقـــاب، أما 
الجولـــة الثانيـــة للبطولة فســـتنطلق في 
الشـــهر المقبل من 16 وحتى 20 ديسمبر 

المقبل.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

جانب من التتويج

تنويه
بأنه  التنويه  ســبــورت”  ــبــالد  “ال يــود 
ورد عــن طــريــق الــخــطــأ فــي الــمــادة 
الصحافية “مدينة عيسى .. أول ناد 
يطبق نظام البصمة” التي نشرت في 
عدد جريدة البالد الصادر يوم أمس 
بأن   2019 نوفمبر   17 األحــد  األول 
قامت  التي  المؤيد  عائشة  السيدة 
عيسى  مدينة  ــادي  ن مــشــروع  بدعم 
ــة  االســـتـــثـــمـــاري الــجــديــد هـــي زوجـ
بينما هي  الــمــؤيــد  فــــاروق  الــوجــيــه 

“والدته”، لذا لزم التنويه.

جانب من الفعاليات

بعد إنجازه المشّرف 
وتحقيق البرونزية 

في عالمية بناء 
األجسام

علي مجيد
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اللجنة اإلعالمية

نظـــًرا لعـــدم اكتمـــال النصـــاب القانوني لعقـــد اجتماع 
الجمعيـــة العمومية لنادي البحريـــن للتنس يوم األحد 

الثانـــي  االجتمـــاع  عقـــد  تقـــّرر  فقـــد  الماضـــي، 
فـــي تمام الســـاعة الســـابعة من مســـاء يوم 

الجـــاري،  نوفمبـــر   26 الموافـــق  الثالثـــاء 
وإذا لـــم يكتمـــل النصـــاب فـــي االجتمـــاع 
الثاني أيًضا، فســـيكون االجتمـــاع الثالث 
فـــي الســـاعة الثامنـــة مـــن مســـاء نفـــس 

ـــا إذا حضـــره 10 % من  اليـــوم قانونيًّ
األعضاء. 

وكان مجلـــس إدارة النادي قد وّجه الدعوات ألعضاء 
النـــادي الذيـــن يحـــق لهـــم الحضـــور لحضـــور اجتماع 
وإقـــرار  لعـــرض  العاديـــة  العموميـــة  الجمعيـــة 
التقاريـــر اإلداريـــة والمالية عـــن العام 2018 
واجتمـــاع الجمعية العموميـــة غير العادية 
العتماد الشعار الجديد للنادي والنظر في 
زيادة رســـوم االشـــتراك الســـنوية، كما تم 
نشر صور من التقارير في لوحة اإلعالنات 
بالنـــادي، وتتوّفـــر نســـخ منهـــا بمكتـــب 
اإلدارة بالنادي لمن يود االطالع عليها.

26 نوفمبر عمومية نادي البحرين للتنس

ا  أصبحـــت عادة تدخيـــن الرياضيين أمام المأل أمـــًرا طبيعيًّ
للغايـــة وبصورة كبيـــرة، ولكن ما هو غيـــر طبيعي أن يقوم 
رئيـــس جهـــاز لعبة جماعية بأحد األنديـــة مع حارس فريقه 

بالتدخين مًعا خارج باب الصالة الرئيسية، وذلك أثناء 
وقت االستراحة بين الشوطين!

الصـــاالت  إحـــدى  وفـــي  الماضـــي  األســـبوع 
األول وهـــّم  الشـــوط  انتهـــى  أن  مـــا  المغلقـــة، 
الجميـــع بالخـــروج مـــن الصالة لتنفـــس الهواء، 

رصد “البالد ســـبورت” رئيس جهاز اللعبة ومعه 

حـــارس مرمى فريقه األساســـي الذي خاض الشـــوط األول 
والثاني يدّخنان الســـيجارة مًعا وعلى بعد ال يتعدى مترين 

من الباب الرئيسي. 
“البـــالد ســـبورت” رصـــد في فترة ســـابقة عـــن تدخين 
مجموعـــة من الالعبين في إحـــدى دورات المياه 
للصالـــة نفســـها، ولكـــن الموقـــف األخيـــر يعتبر 
هـــو األكثر جرأة والـــذي أعطى داللـــة واضحة 
بالالمباالة لالحتـــرام واالنضباط الرياضي بين 

المسؤول والالعب!

رئيس لعبة وحارس مرمى “يدخنان مًعا”!
علي مجيد

يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم عند 4 عصــرا بتوقيت األردن )5 
مســاء بتوقيــت البحريــن(، اليــوم- الثالثــاء، لقاء أمــام منتخب العــراق، على 
ان الدولي، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثالثة للتصفيات  استاد عمَّ

المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ا إلى صدارة  ويشـــير ترتيب المجموعة حاليًّ
 3 10 نقـــاط مـــن  العـــراق برصيـــد  منتخـــب 
 8 حـــاالت فـــوز وتعـــادل، منتخبنـــا برصيـــد 
نقـــاط مـــن فوزيـــن وتعادلين، إيـــران 6 نقاط 
من فوزين وخســـارتين، هونغ كونغ نقطتين 
مـــن تعادليـــن وخســـارتين، كمبوديـــا نقطـــة 
واحدة من تعادل و3 حاالت خسارة. وضمن 
ذات الجولـــة اليـــوم، يلتقـــي منتخبـــا هونـــغ 
كونـــغ وكمبوديـــا، فيما تخضع إيـــران للراحة 

اإلجبارية.
وتتمثـــل أهمية المباراة اليـــوم أمام منتخب 
العـــراق، وهي األولى إيابا؛ كـــون نقاط الفوز 
ستمنح “األحمر” االنفراد بصدارة المجموعة، 
ناهيـــك عن الدافـــع المعنوي الكبيـــر لالعبين 
نحو المضي قدما في المنافســـة على بطاقة 
مؤهلـــة إلى التصفيـــات النهائية لكأس العالم 
2022، خصوصـــا أن الفـــوز اليـــوم ســـيقرب 

“األحمر” من بلوغ المرحلة النهائية.
ويـــدرك المدرب البرتغالـــي لمنتخبنا الوطني 
هيليو ســـوزا، األهمية الكبرى التي تكتســـيها 
العـــراق،  منتخـــب  أمـــام  اليـــوم  المواجهـــة 
خصوصـــا مـــع النظر فـــي االعتبار إلـــى نقاط 
مهمة في مشـــوار “األحمـــر” بالتصفيات، بعد 
فقدان نقطتين مهمتين في الجولة الماضية 
أمـــام هونـــغ كونـــغ؛ إثر التعـــادل الســـلبي بال 

أهداف.

ختام التحضيرات

اختتـــم منتخبنا الوطني سلســـلة تحضيراته 
لمبـــاراة العـــراق بخوضه المـــران األخير على 
ملعـــب المبـــاراة، إذ تـــدرب “األحمـــر” عنـــد 4 
جميـــع  بمشـــاركة  األردن  بتوقيـــت  عصـــرا 
الالعبيـــن. وشـــهد المـــران حضـــور ومتابعـــة 
عضـــو مجلس إدارة االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم ورئيـــس لجنة االســـتثمار والتســـويق 
رئيـــس وفد منتخبنا في هونـــغ كونغ، محمد 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  ومديـــر  الحمـــادي، 

باالتحاد راشد البوعينين.
وســـيطرت األجـــواء الحماســـية والتفاؤليـــة 
علـــى المران األخير لــــ ”األحمر”، إذ ظهر جليا 
الرغبة الواضحة في التعويض وتحقيق فوز 

سيمنح المنتخب الصدارة.

طاقم التحكيم

مـــن  تحكيمـــي  طاقـــم  المبـــاراة  ســـيدير 
ســـنغافورة مكـــون مـــن الحكـــم محمـــد تقي، 
المساعد األول koh ronnie، المساعد الثاني 
bin abdul hasim، الحكـــم الرابـــع األردنـــي 
أحمـــد يعقـــوب، مقيم الحـــكام جمعـــة أحمد 
من دولـــة اإلمارات العربية المتحدة، مراقب 
المباراة بشير عبدالخالق من لبنان، المسؤول 

األمني للمباراة “نيشيو” من اليابان.

االجتماع الفني

الفنـــي  يـــوم أمـــس االجتمـــاع  عقـــد صبـــاح 
المبـــاراة بحضـــور  يســـبق  الـــذي  التنســـيقي 

مراقـــب المبـــاراة ومقيـــم الحـــكام وممثلـــي 
المنتخبين والجهات المعنية. ومثل منتخبنا 
الوطني في االجتماع رئيس قســـم الشـــؤون 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد  الفنيـــة 
عابـــد األنصـــاري ومديـــر المنتخـــب عبـــدهللا 
البوعينين وإداري المنتخب يحيى بوعالي. 
وتقـــّرر خـــالل االجتمـــاع أن يلعـــب منتخبنـــا 

باللون األحمر، والعراق باللون األخضر.

المؤتمر الصحافي

قال المـــدرب البرتغالـــي لمنتخبنا الوطني 
هيليـــو ســـوزا، إن المباراة أمـــام المنتخب 
العراقـــي ســـتكون صعبـــة، خصوصـــا أنهـــا 
أمام فريـــق قوي ويمتلك العبين مميزين، 

ومحترفين في أنحاء العالم.
وذكر ســـوزا فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
ســـيحاول  “األحمـــر”  أن  المبـــاراة  يســـبق 
تقديـــم أفضـــل مـــا لديـــه وكســـب النقـــاط 

الثالث.
بمثابـــة  تعتبـــر  المبـــاراة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التحـــدي لـــه، وأن المنتخـــب ســـيقاتل من 
أجل الظفر بنتيجة الفوز، متمنيا أن يكون 

الالعبون في الموعد.
وقـــال: “هدفنـــا هـــو جمع أكبر عـــدد ممكن 
من النقـــاط والتأهل إلـــى المرحلة التالية. 
المباراة مهمة أمام العراق، وهو ســـيحظى 
بدعـــم كبيـــر مـــن جماهيـــره، لكـــن تركيزنا 
منصب على فريقنا وكيفية الظفر بالفوز”.

وأوضـــح أن التعـــادل مـــع هونـــغ كونغ في 
الجولة الماضية لم يكن أمرا جيدا، مشيرا 
إلـــى أن األفضليـــة حاليا للعـــراق باعتباره 
متصـــدر المجموعـــة، مبينـــا أن الفريقيـــن 

يعرفان بعضهما جيدا.
ولفـــت إلـــى أن منتخب العـــراق مع مدربه 
منذ سنتين، وأنه مع منتخبنا الوطني منذ 
4 أشـــهر، مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك ال يمنع من 
القتال حتى النهاية والظفر بالفوز، وتكرار 
مـــا حصـــل فـــي نهائي غـــرب آســـيا، حينما 
تفـــوق األحمـــر البحريني علـــى العراق في 

فوز مستحق ورائع.
وأكـــد أن منتخبنـــا لم يخســـر فـــي لقاءين 
الثالثـــة  األشـــهر  خـــالل  العـــراق  أمـــام 
الماضيـــة، مؤكدا أن ذلك يعطي الثقة، كما 
كسب المنتخب الثقة من فوزه على إيران 
فـــي الجولة قبل الماضيـــة، وهو المنتخب 

المصنف ضمن أفضل 30 منتخبا دوليا.
وبيـــن ســـوزا أن التعامـــل مـــع المباريـــات 
يختلـــف من لقاء إلى آخر، مشـــيرا إلى أن 
جميـــع المباريـــات فـــي التصفيـــات مهمـــة، 
وأن اللقـــاء الحالي يكون أكثـــر أهمية من 
ســـابقه، في إشـــارة إلـــى أن التركيـــز حاليا 

منصب على مباراة العراق.
أن  ســـوزا  أوضـــح  الضغوطـــات،  وحـــول 
ضغط تحقيـــق الفوز هو األمـــر الذي يعلم 
الفـــوز واإلصـــرار علـــى  الالعبيـــن كيفيـــة 
تحقيقه وصنع فريق قوي وبهوية الكبار.

بـــدوره، قال العب منتخبنا الوطني ســـيد 
مهدي باقر إن المباراة ستكون أمام فريق 
قوي، وأن منتخبنا سيقدم كل ما لديه من 

أجل تحقيق النقاط الثالث.
وأشار إلى أن المباراة أمام العراق مختلفة 
عـــن ســـابقيها، مبينا أن األوراق مكشـــوفة 
لدى الطرفيـــن، خصوصا في كونها الثالثة 

في غضون 3 أشهر.
وحول اللعب أمام جماهير العراق، أوضح 
ســـيد مهدي باقر أن اللعب أمـــام الجمهور 
العراقي ممتع، خصوصا أنه جمهور جميل 

وراق.
إلـــى ذلـــك، أكـــد مـــدرب منتخـــب العـــراق، 
الســـلوفيني كاتانيتـــش، جاهزيـــة فريقـــه 
للمبـــاراة، مبينـــا عـــدم وجـــود إصابات في 

صفوفه.
وســـائل  لقائـــه  خـــالل  كاتانيتـــش  وقـــال 
اإلعـــالم المختلفة فـــي المؤتمر الصحافي 
الذي يســـبق المباراة إن المباراة تشـــكل 3 
نقـــاط مهمـــة لمنتخـــب العراق فـــي طريق 

التأهل إلى المرحلة التالية.
وأوضـــح أنـــه نصـــح الالعبين بعـــد مباراة 
إيـــران في التركيـــز على مبـــاراة البحرين؛ 

كونها أكثر صعوبة.
ولفـــت إلى أنـــه يحترم منتخـــب البحرين، 
خصوصـــا أنـــه لـــم يخســـر حتـــى اآلن في 
التصفيـــات، وأنـــه فريـــق منظـــم ويلعـــب 

بشـــكل مميز، مشـــيرا إلى صعوبة المباراة 
كأي مباراة أخرى.

وحـــول غياب الالعب علي عدنان، أوضح 
كاتانيتـــش أنـــه العب جيـــد، لكنـــه يمتلك 

البدالء القادرين على التعويض.
وقـــال إننـــا ال نعلم كيف ســـيلعب منتخب 
البحريـــن، لكن ما أتمنـــاه أن يكون جمهور 
منتخـــب العـــراق صبورا ومشـــجعا للفريق 

طوال الـ 90 دقيقة.
من جهة أخرى، قال العب منتخب العراق 
بشار رسن إن منتخب بالده حقق 3 نقاط 
مهمة أمـــام إيران المصنف األول آســـيويا 
المنتخـــب  وأن  الماضيـــة،  الجولـــة  فـــي 
العراقـــي طوى صفحة تلك المباراة ويركز 

اآلن على مباراة البحرين.
وأشـــار إلـــى أن منتخـــب البحريـــن منظـــم 
وجيـــد، مبينا أن أســـلوب “األحمر” يختلف 
تمامـــا عـــن إيـــران، مؤكـــدا الطمـــوح نحـــو 

تحقيق النقاط الثالث اليوم. 

أهم 90 دقيقة

أكـــد عضو مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
االســـتثمار  لجنـــة  ورئيـــس  القـــدم  لكـــرة 
والتســـويق باالتحـــاد رئيـــس وفـــد منتخبنـــا 

الوطني لمباراتي هونغ كونغ واألردن محمد 
الحمادي أن “األحمر” ســـيخوض اليوم اللقاء 
األكثر أهميـــة في مشـــواره بالمرحلة الثانية 

من التصفيات المزدوجة.
وقـــال محمـــد الحمـــادي إن المنتخـــب اليوم 
أمـــام مبـــاراة مهمـــة للغايـــة، وهـــي أهـــم 90 
دقيقـــة له بالتصفيـــات، خصوصا مع ضرورة 
كســـب النقـــاط الثالث مـــن العـــراق واالنفراد 

بصدارة المجموعة.
ولفـــت إلـــى أن الفـــوز علـــى العـــراق ســـيمنح 
المنتخـــب خطـــوة أمامية كبيـــرة نحو حصد 
بطاقة التأهل إلـــى المرحلة الثالثة والنهائية 

عن المجموعة. 
وقـــال الحمـــادي: “جميـــع األمـــور بيـــن أقدام 
الالعبين. أهميـــة المباراة يدركها الجميع من 
جهازيـــن فنـــي وإداري، والمتبقـــي أن يقـــدم 
الالعبون المستويات المرجوة التي تمنحهم 
صـــدارة  علـــى  والحصـــول  المبـــاراة  كســـب 

المجموعة، وبالتالي االقتراب من التأهل”.
وأعـــرب محمـــد الحمـــادي عن ثقتـــه بالعبي 
العراقـــي  المنتخـــب  فـــي تخطـــي  “األحمـــر” 
خـــالل مباراة اليوم، مشـــيرا إلـــى أن الجميع 
خلـــف المنتخـــب مـــن أجـــل تحقيـــق هدفـــه 

بتخطي هذه المرحلة.

هدف كميل

بالعـــودة إلـــى لقـــاء الذهـــاب الـــذي احتضنـــه 
اســـتاد البحريـــن الوطني في شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي، فـــإن العب منتخبنا كميل األســـود 
هو مـــن وضع بصمته في المباراة بتســـجيله 
هدف التقدم، قبل أن يتعادل العراقيون عبر 

هدف لالعب مهند علي.
كأول  نفســـه  األســـود  كميـــل  وســـجل 
المســـجلين لمنتخبنـــا فـــي المرحلـــة الثانية 
مـــن التصفيـــات المزدوجـــة، كما أنه ســـجل 
الهـــدف الثانـــي لمنتخبنـــا فـــي التصفيـــات، 
وبالتحديـــد فـــي لقـــاء كمبوديا الـــذي أقيم 
فـــي كمبوديا ضمن الجولـــة الثانية. ويعتبر 
كميل األســـود واحـــدا من العناصـــر البارزة 
فـــي صفـــوف “األحمر”، وهو موجـــود حاليا 
في قائمة المنتخـــب ومتاح للمدرب هيليو 
ســـوزا، وإشـــراكه مـــن عدمـــه ســـيكون بيد 

المدير الفني البرتغالي.
بيـــن  الثالثـــة  هـــي  اليـــوم  مبـــاراة  وتعتبـــر 
المنتخبين في العام الجاري )2019(، إذ سبق 
لهمـــا التواجه أيضـــا في نهائـــي بطولة غرب 
آســـيا التي اســـتضافتها العراق فـــي الصيف، 
وأحـــرز لقبهـــا منتخبنا الوطني على حســـاب 
العراق بعد الفوز في المباراة النهائية؛ بهدف 
حمل إمضاء الالعب عيســـى موسى، والذي 
يغيب بالمناسبة عن قائمة “األحمر” في أيام 

“الفيفا” بشهر نوفمبر الجاري.

المؤتمر الصحافي لمنتخب العراق

ممثلو منتخبنا في االجتماع الفني

المؤتمر الصحافي لمنتخبنا الوطني )تصوير سيد علي شبر(

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

 من تدريبات المنتخبمنتخبنا سيلعب باللون األحمر

كميل األسودهيليو سوزا

عــيون “األحـمر” على نقــاط العــراق
ــة ــ ــزدوج ــ ــم ــ ــات ال ــيـ ــفـ ــصـ ــتـ ــي الـ ــ ــة فـ ــمـ ــهـ ــاراة مـ ــ ــ ــب ــ ــ مــنــتــخــبــنــا أمــــــــام م

أحمد مهدي

سوزا يرفع شعار 
تحقيق الفوز 

والصدارة
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األنديـــة  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  أّيـــد 
النـــواب  مجلـــس  مقتـــرح  الوطنيـــة 
بتقليص ســـاعات الدوام المدرســـي 
إلـــى 4 ســـاعات للمرحلـــة االبتدائية 
و5 ســـاعات للمرحلتيـــن اإلعداديـــة 
االنعكاســـات  مؤكديـــن  والثانويـــة، 
اإليجابية لهذا المقترح على مسيرة 
الحركـــة الرياضيـــة بشـــكل عـــام من 
أكبـــر  أمـــام  الفرصـــة  إتاحـــة  خـــال 
عـــدد من الطلبة لممارســـة األنشـــطة 
الوطنيـــة  األنديـــة  فـــي  الرياضيـــة 
والمســـاهمة فـــي خلق جيـــل صحي 
واعد قـــادر على تحقيق التنمية في 
شـــتى مجـــاالت الحيـــاة، باإلضافـــة 
إلى اســـتقطاب أكبر عدد من الطلبة 
وبروز المواهب لتمثيـــل المنتخبات 
المحافـــل  شـــتى  فـــي  الوطنيـــة 

الخارجية.
 وأكد رؤســـاء األنديـــة معاناتهم من 
الحاليـــة  الرســـمي  الـــدوام  ســـاعات 
والتـــي تعيـــق انضمـــام الكثيـــر مـــن 
ا باألندية  الطلبـــة الموهوبيـــن رياضيًّ
إلبـــراز  الفرصـــة  أمامهـــم  تتيـــح  وال 
وممارســـة  وإبداعاتهـــم  طاقاتهـــم 
األلعاب الرياضية التي تلبي رغباتهم 
الوقـــت  فـــي  مؤكديـــن  وميولهـــم، 
ذاتـــه أهميـــة أن ال يكـــون لتقليـــص 
ســـاعات الدوام أي تأثير سلبي على 

التحصيل العلمي للطلبة.
 رئيس نادي سار عباس عبدالوهاب 
أكد لـ “الباد سبورت” أهمية تقليص 
ســـاعات دوام الطلبـــة ليتســـنى لهـــم 
فـــي  الرياضيـــة  األلعـــاب  مزاولـــة 
الـــدوام  “ينتهـــي  مضيًفـــا  األنديـــة، 
المدرسي بالنسبة لمعظم الطلبة في 
حدود الساعة 2 ظهًرا ثم يأتيه باص 
النادي الساعة 3:45 عصًرا، وبالتالي 
فإنه ال ينال قســـًطا كافًيا من الراحة 
ويتعـــّرض للتعـــب واإلرهـــاق، وبعد 

 6 الســـاعة  المنـــزل  إلـــى  عودتـــه 
مساء، وربما أكثر، فإنه 

غير قـــادر على 
حـــل 

واجباتـــه المدرســـية خصوًصـــا وأن 
معظـــم المـــدارس الخاصـــة لـــم تلـــغ 

الواجبات المنزلية على الطلبة..”.
وأضاف “العقل الســـليم في الجســـم 
الســـليم ومن هنا تكمـــن أهمية حّث 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  الطلبـــة 
ليـــس مـــن أجـــل المنافســـة وتمثيل 
اإلنجـــازات  وحصـــد  المنتخبـــات 
فقـــط وإنما من أجـــل الصحة العامة 
للجســـم، وبالتالـــي يجـــب علينـــا أن 
المناســـب  الوقـــت  للطالـــب  نوفـــر 

لمزاولة األنشطة البدنية”.
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  عبـــاس  وأشـــار 
بـــأن قـــرار تقليـــص ســـاعات الـــدوام 

إلـــى المدرســـي يجـــب  يخضـــع  أن 

دراســـة متكاملـــة لتحديـــد النواحي 
اإليجابيـــة والســـلبية حتـــى ال يؤثـــر 
للطلبـــة  الدراســـي  التحصيـــل  علـــى 
وإن كان التقليـــص ســـتكون لـــه آثار 
إيجابية كبيرة على مسيرة الرياضة 

البحرينية.
 وبـــدوره، قـــال رئيـــس نـــادي مدينة 
عيســـى أحمـــد العكبـــري أن تقليـــص 
مفيـــد  المدرســـي  الـــدوام  ســـاعات 
بالدرجـــة  الســـنية  الفئـــات  لاعبـــي 
األولـــى )طلبـــة المرحلـــة االبتدائيـــة 
الوقـــت  وســـيمنحهم  واإلعداديـــة( 
مـــن  العـــودة  بعـــد  للراحـــة  الكافـــي 
المدرســـة ومـــن ثـــم االنخـــراط فـــي 
والمنافســـات  التدريبيـــة  الحصـــص 

الرياضية باألندية.
 وأضـــاف “تقليص الدوام لن تقتصر 
الجانـــب  علـــى  اإليجابيـــة  آثـــاره 
الرياضـــي فقط، فالطـــاب الاعبون 
ـــا ال يجـــدون الفرصـــة والوقـــت  حاليًّ
الكافي لمذاكرة ومراجعة دروســـهم، 
بينما تقليل ســـاعات الدوام الرسمي 
إلـــى  للعـــودة  الفرصـــة  ســـتمنحهم 
وتنظيـــم  والمذاكـــرة  المنـــزل 
مـــن  أفضـــل  بصـــورة  وقتهـــم 

السابق..”.
وأوضـــح العكبري أن 
فـــي  النظـــر  إعـــادة 
الـــدوام  ســـاعات 
األنديـــة  ســـتخدم 
فـــي توزيـــع شـــبكة 
ت  صـــا ا لمو ا
إلـــى  باإلضافـــة 
الحصـــص  توزيـــع 
علـــى  التدريبيـــة 
خصوًصـــا  الصـــاالت، 
تملـــك  التـــي  األنديـــة 
وعـــدة  واحـــدة  صالـــة 

ألعاب.
 وقـــال رئيـــس نـــادي مدينـــة 
ـــا  حاليًّ الاعـــب  إن  عيســـى 
محصور مـــا بين الدراســـة واللعب 

والكثيـــر مـــن أولياء األمـــور يمنعون 
باألنديـــة  االنخـــراط  مـــن  أبناءهـــم 
بســـبب ضيق الوقت وهو ما يتطلب 
دراســـة األمر بشـــكل جدي والســـعي 
لتقليـــص ســـاعات الـــدوام من خال 
إعادة هيكلة المناهج الدراســـية من 
التعديـــات  بعـــض  وإجـــراء  جديـــد 
علـــى البرنامج الدراســـي بما يتاءم 

مع التقليص.
فتـــرة  انتهـــاء  “فـــي حـــال  وأضـــاف 
الـــدوام الســـاعة 12:45 ظهـــًرا، فـــإن 
ذلك ســـيخدم الطلبة فـــي الكثير من 
األمـــور وســـيمنحهم الوقـــت الكافي 
لممارســـة الرياضـــة والترفيـــه كذلك 
ومنحهـــم طاقـــة إيجابية للدراســـة، 
ولذا فإننا نطالب بتطبيق هذا القرار 
فـــي أقـــرب وقـــت لما لـــه مـــن فوائد 

كثيرة”.
نـــادي  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  ومـــن   
الشـــباب ميرزا أحمـــد إن تأخر دوام 
الطلبة المدرســـي يعتبر أم المشـــاكل 
فـــي ناديه، وهي أزمة تؤّرقهم كثيًرا 
وتحرجهم أمام أولياء األمور بل إنها 
تســـببت بتدهور العاقـــة بين النادي 
وأوليـــاء األمـــور، فبعـــض الاعبيـــن 
يصلـــون منازلهم الســـاعة 3 أو 3:30 
ثم يأتي لهم الباص الســـاعة 4 عصًرا 
وبالتالـــي فإنهـــم ال يجـــدون الفرصة 
الكافيـــة للراحـــة، كما أنهـــم يعودون 
فـــي ســـاعة متأخرة ليـــاً وبالتالي ال 
يملكـــون الوقت للجلـــوس مع أهلهم 
ومذاكرة دروسهم وقضاء وقت في 

الترفيه والراحة الكافية للجسم.
 وأضـــاف “لقـــد وّجـــه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة مشـــكوًرا 
بإلغاء الواجبات المنزلية على الطلبة 
وكان للقـــرار أثر طيب وإيجابي لدى 
جميع الطلبة وأولياء األمور.. وتأتي 
مشكلة طول الدوام الدراسي والتي 
ال تقـــل أهمية عـــن ســـابقتها وهو ما 
يدعونـــا للمطالبـــة بإعـــادة النظر فيه 
مـــن خـــال تقليـــص ســـاعات الدوام 

لينعكـــس ذلك علـــى األداء الرياضي 
للطلبة واســـتقطاب أكبـــر عدد منهم 

في مختلف األلعاب”.
 وأوضـــح أن الـــدوام الحالي ســـاهم 
في عزوف الكثير من طلبة المدارس 
الخاصـــة عن المشـــاركة فـــي األندية 
بسبب عدم إلغاء الواجبات المنزلية 
عنهـــم أســـوة بالمـــدارس الحكومية 
إلى جانب حرص أولياء األمور على 
توفير حصـــص خصوصية لهم وهو 
ما يحول دون القدرة على االشتراك 
فـــي األنديـــة، واتجـــاه بعـــض الطلبة 
إلـــى األكاديميـــات لمـــدة يومين في 
األســـبوع، مشـــيًرا إلى عدم الجدوى 
مـــن مكـــوث الطلبـــة لوقـــت طويـــل 
فـــي ظـــل وجـــود  المدرســـة  داخـــل 

وقتين للفسحة.
نـــادي  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن   
البديع علي حســـن الدوســـري أهمية 
المدرســـي  الـــدوام  ســـاعات  تقليـــل 
منًعـــا إلرهاق الطلبة المنتســـبين إلى 
األنديـــة، مضيًفا “هنـــاك العبون على 
بمدرســـة  يدرســـون  المثـــال  ســـبيل 
المحـــرق  فـــي  الخليفيـــة  الهدايـــة 
وهم من ســـكنة البديـــع، يصلون إلى 
منازلهـــم فـــي وقت متأخـــر ما بين 3 
3:30- عصـــًرا فيما تنطلق المباريات 
الســـاعة 5 عصـــًرا في فصل الشـــتاء 
والوقـــت الفاصـــل مـــا بيـــن حضـــور 
الاعـــب إلى المنزل والمباراة ســـاعة 
ال  فإنـــه  وبالتالـــي  تقريبـــا  ونصـــف 

يحصل على فترة للراحة”.
الـــدوام  طـــول  أن  إلـــى  وأشـــار   
المدرســـي ســـاهم في عزوف الكثير 
من الاعبين المتميزين عن مواصلة 
وزارة  مطالًبـــا  النـــادي  فـــي  اللعـــب 
التربيـــة والتعليـــم بإعـــادة النظر في 
الوقـــت والعمل على تقليل ســـاعات 

الدوام.
يقـــل  ال  “النـــادي  الدوســـري  وتابـــع   
أهميـــة عـــن المدرســـة وإن كنا نؤمن 
مهـــم  أمـــر  والتعليـــم  التربيـــة  بـــأن 

لحيـــاة الطالب وولي األمـــر وضمان 
مســـتقبله، ولكـــن النادي مـــكان يبث 
قيم إنســـانية ورياضيـــة واجتماعية 
والصداقـــة  االحتـــرام  مثـــل  كبيـــرة 
والمســـاواة وإبـــراز الـــذات والكثيـــر 
مـــن القيم األخـــرى، ولـــه دور ثقافي 
واجتماعي ويقدم لك دروًســـا كبيرة 
فـــي الحيـــاة وبالتالـــي فـــإن دوره ال 
ينحصر فقط في المنافسة الرياضية 
وقـــد ســـاهمت األنديـــة فـــي تخريج 
العديـــد مـــن الشـــخصيات والنمـــاذج 

اإليجابية في المجتمع”.
 وبـــدوره، اتفق رئيس نادي البحرين 
باقـــي  مـــع  الخشـــرم  عبدالرحمـــن 
ضـــرورة  مؤكـــًدا  األنديـــة  رؤســـاء 
مراعـــاة ســـاعات الـــدوام المدرســـي 
وتقليصه قدر اإلمكان خدمة للحركة 
الرياضية، ليكســـب الطالب أكبر قدر 
من الوقـــت لممارســـة الرياضة ليس 
مـــن أجـــل التنافـــس واإلنجـــاز فقط 
وإنمـــا مـــن أجـــل الصحـــة والحيـــاة 
تنفيـــًذا لرؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفة بجعـــل الرياضة 
أســـلوب حياة وليس بهدف التسلية 

والترفيه فقط.
ا بالنســـبة   وأضاف “الوقت ضيق جدًّ
لاعبينا الطاب ونحرص في النادي 
علـــى أن ننهـــي الجرعـــة التدريبيـــة 
بســـرعة ليصـــل الاعـــب إلـــى منزلـــه 
وهـــو بالـــكاد يحصـــل علـــى الوقـــت 
الكافي لتناول غذائه بعد عودته من 
المدرســـة، كمـــا أننـــا نحـــرص لتوفير 
دروس خصوصيـــة لمـــن يحتاج في 

مقر النادي”.
 وأشـــار إلـــى أن النـــادي يعتبـــر مكاًنا 
يتعلم ويكتســـب فيه الاعب الكثير 
واإلنســـانية  التربويـــة  القيـــم  مـــن 
لـــدور  مكمـــل  وهـــو  واالجتماعيـــة 
المدرســـة وبالتالي يجب على وزارة 
التربية والتعليم أن تدرس موضوع 
تقليل ساعات الدوام بعناية لتحقيق 

الاعب أكبر قدر من االستفادة.

رؤساء األندية يؤيدون تقليص ساعات الدوام المدرسي
ــة ــي ــب ــل ــواب بـــمـــقـــتـــرح وافـــــــق عـــلـــيـــه األغ ــ ــنـ ــ ــا تــــقــــّدم مـــجـــلـــس الـ ــدمـ ــعـ بـ

التقليص سيخدم الرياضة 
وسيزيد من اكتشاف 

المواهب

األندية تعاني.. والطلبة 
مرهقون وأولياء األمور 

يشتكون

الــدوام طـويــل ويحـــرم 
الطلبــة مــــن ممارســـة 

الـريــاضـــة

ميرزا أحمدعلي حسين الدوسريأحمد جاسم العكبريعباس عبدالوهابعبدالرحمن الخشرم

حسن علي

واصل المنتخب الكويتي تحت 18 سنة انتصاراته ضمن منافسات بطولة 
الخليــج للشــباب والناشــئين التــي يســتضيفها االتحــاد البحرينــي للتنــس، 
حيــث ســجل انتصــاره الثانــي فــي المســابقة علــى حســاب البحريــن، فيما 
واصلــت المنتخبات البحرينية سلســلة نتائجها الســلبية بالخســارة مجدًدا 
أمام قطر والكويت في مسابقتي تحت 14 وتحت 18 سنة، وشهدت بقية 

مباريات اليوم الثاني أيًضا فوز السعودية على عمان.

في اليوم الثاني لمنافســـات مسابقة 
تحـــت 14 ســـنة التقـــى منتخبا قطر 
والبحريـــن، حيـــث تمكـــن المنتخـــب 
القطر من الفـــوز بنتيجة 3/0، إذ فاز 
الاعـــب القطري علـــي اليافعي على 
البحريني محمد الشهابي 6/2 و6/1، 
كمـــا فاز القطري ناصـــر اليافعي على 
البحريني جابر عبدالعال 6/2 و6/3، 
وفـــي مبـــاراة الزوجـــي فـــاز زوجـــي 
قطـــر المكـــون مـــن مشـــعل الخنجي 

الزوجـــي  علـــى  المالكـــي  وســـلطان 
البحرينـــي محمـــد الشـــهابي وفارس 

التوبلي 6/3، 5/7 و6/3.
وضمـــن منافســـات تحـــت 18 ســـنة، 
تمكن المنتخب الســـعودي من الفوز 
2/1، حيـــث  العمانـــي  علـــى شـــقيقه 
فـــاز الاعـــب الســـعودي عبداللطيف 
عـــّزان  العمانـــي  علـــى  المبـــرزي 
الحجـــري 6/0 و6/3، وفاز الســـعودي 
العمانـــي  علـــى  الحقبانـــي  ســـعود 

منيـــر الرواحـــي 6/0 و7/5، فيمـــا فاز 
الزوجي فازت عمان على السعودية 

7/5 و7/5.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة ضمـــن إطـــار 
المنتخـــب  تغلـــب  المســـابقة  نفـــس 
البحرينـــي  نظيـــره  علـــى  الكويتـــي 
المواجهـــات  نتائـــج  وأســـفرت   ،3/0
عن فـــوز الكويتي بدر العبدهللا على 
البحريني علي آل شريف 6/0 و6/0، 
كما فاز الكويتي عيسى قبازارد على 

البحرينـــي محمد الخـــان 6/2 و6/1، 
فيمـــا فـــاز الزوجـــي الكويتـــي طال 
عنتـــر وفهد الدوســـري على الزوجي 
البحرينـــي محمـــد الخـــان وعلـــي آل 

شريف 6/1 و6/0. 

مباريات اليوم

وتقـــام اليوم الثاثاء 3 مباريات في 
ثالـــث أيـــام البطولـــة، حيث ســـتقام 
مباراتـــان ضمـــن مســـابقة تحـــت 14 

ســـنة إذ يلتقـــي فـــي األولـــى عمـــان 
البحريـــن  الثانيـــة  وفـــي  قطـــر،  مـــع 
والســـعودية، وفي مسابقة تحت 18 
ســـنة يلتقي البحرين مع الســـعودية 

والكويت مع عمان.

مدينة عيسى - االتحاد البحريني للتنس

الكويت تتصّدر تحت 18 سنة للتنس والمنافسة تشتعل

الالعب البحريني محمد الشهابي العب المنتخب السعودي تحت 18 سنة  

خسارتان جديدتان 
للبحرين في ثاني 
أيام بطولة الخليج 

للتنس



يســعى المنتخب المصري لحجز بطاقته إلى مســابقة كرة القدم في دورة 
األلعاب األولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو، عندما يالقي جنوب 
إفريقيــا اليــوم الثالثاء على ملعب القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة 

أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر.

النهائـــي  نصـــف  الـــدور  ويفتتـــح 
بمواجهـــة كـــوت ديفـــوار وغانا على 
الفائـــزان  ويتأهـــل  ذاتـــه،  الملعـــب 
النهائيـــة  المبـــاراة  إلـــى  مباشـــرة 
يتنافـــس  حيـــن  فـــي  واألولمبيـــاد، 
الخاســـران على نيل البطاقة الثالثة 
األخيـــرة للعرس األولمبي في مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع.
التأهـــل  حلـــم  الفراعنـــة  ويـــراود 
لألولمبيـــاد للمـــرة الثانية عشـــرة في 
تاريخ الكرة المصرية، بعدما شاركوا 
في 11 نســـخة ســـابقة أعـــوام 1920 

و1948  و1936  و1928  و1924 
و1984  و1964  و1960  و1952 
و1992 و2012، فيما يسعى منتخب 
جنـــوب افريقيا للتأهـــل للمرة الثالثة 

في تاريخه بعد 2000 و2016.

الهجوم األقوى في مواجهة 
الدفاع األفضل

ولـــن تكـــون مهمـــة الفراعنـــة ســـهلة في 
لنصـــف  تأهلهـــم  رغـــم  الغـــد  مواجهـــة 
للمجموعـــة  تصدرهـــم  عقـــب  النهائـــي 
االولى بالعالمـــة الكاملة بعد الفوز على 

مالـــي 1 - صفر وغانـــا 2-3 والكاميرون 
حجـــزت  إفريقيـــا  جنـــوب  كـــون   ،2-1
بطاقتهـــا بتعادلهـــا مـــع نيجيريـــا حاملة 
اللقـــب صفر - صفـــر حيث أنهـــت الدور 
للمجموعـــة  الثانـــي  المركـــز  فـــي  األول 
برصيـــد 5 نقاط، بعـــد التعادل مع زامبيا 

سلبًا والفوز على ساحل العاج 1 - صفر.
وســـتكون هناك مواجهة من نوع خاص 
بين هجوم الفراعنة االقوى في البطولة 
بتســـعة أهداف بقيـــادة مصطفى محمد 
أهـــداف،  بأربعـــة  اآلن  حتـــى  الهـــداف 
مـــع دفـــاع جنـــوب إفريقيا االقـــوى في 

البطولة حيث لم تهتز شباكه.
والتقـــى المنتخبـــان مرتيـــن وديـــًا قبـــل 
انطـــالق البطولـــة فتعـــادال فـــي االولـــى 
سلبا وفاز الفراعنة 1 - صفر في الثانية.

غريـــب  شـــوقي  مصـــر  مـــدرب  وقـــال 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة “اســـتعدينا 
بشـــكل خاص لمواجهة جنـــوب إفريقيا 
فـــي نصـــف النهائـــي، نعم أنهينـــا مرحلة 
مهمة، لكـــن القادم أهـــم، وال بديل لدينا 
ســـوى تحقيـــق الفـــوز فقـــط، وهـــو مـــا 
يعني التأهل رســـميا ألولمبيـــاد طوكيو 
2020، ثم خوض المباراة النهائية سعيًا 

لتحقيق اللقب للمرة األولى”.
وأضاف “نحتاج لتركيز شديد مع تنفيذ 
التعليمـــات واســـتثمار الفـــرص، خاصـــة 
وان المنافـــس كتـــاب مفتـــوح لنـــا، لعبنا 
معهـــم مرتين وديـــا، ونعلم نقـــاط القوة 

والضعف لديهم”.

جنـــوب  مـــدرب  قـــال  المقابـــل،  فـــي 
إفريقيـــا ديفيد نوتواني خـــالل المؤتمر 
الصحافي عقب التأهـــل لنصف النهائي 
“علينـــا إعـــادة تجهيـــز الالعبيـــن لمباراة 
مصـــر، المؤكـــد أننـــا ســـنخوض مواجهة 
صعبة للغاية والحظوظ متســـاوية بيننا 
وكالنـــا يلعب مـــن أجل التأهـــل للنهائي 
للمشـــاركة  بـــل  فقـــط  النهائـــي  وليـــس 
فـــي األولمبيـــاد، لذلك المباراة ســـتكون 

حماسية للغاية”.
وأضاف “سأحاول تجهيز الالعبين فنيًا 
ونفســـيا للعب في اســـتاد القاهرة، أمام 
الحشـــد الكبير مـــن الجماهيـــر المصرية 

المنتظر حضورها”.
وتابـــع “أعلم اننا ســـنواجه اقوى هجوم 
فـــي البطولة خاصـــة الثنائـــي مصطفى 

محمد ورمضان صبحي،

وكاالت

مصر تسعى لضمان مقعدها في أولمبياد 2020

لقطة لمنتخب مصر

عّين رئيس نادي مدينة عيسى أحمد العكبري المستشار الرياضي بالنادي 
ــا علــى الفريــق األول لكرة الســلة  يوســف إبراهيــم شــويطر مشــرًفا إداريًّ
خــالل مشــاركة الفريــق في منافســات الــدوري الفضي للموســم الرياضي 

الحالي 2019/2020.

بيـــان  فـــي  العكبـــري  وأضـــاف   
رسمي صادر عن النادي بأن تلك 
الخطوة وفي هذا الوقت بالذات 
تأتـــي فـــي إطـــار الجهـــود التـــي 
يبذلها النادي لالرتقاء بمســـتوى 
الفريـــق الـــذي يتذّيـــل الترتيـــب 
العـــام للـــدوري الفضـــي والظهور 
بصـــورة أفضـــل خـــالل المرحلـــة 

القادمة.
مدينـــة  نـــادي  رئيـــس  وأشـــاد   
عيســـى بشـــويطر الذي ســـبق له 
وأن ترأس مجلـــس إدارة النادي 
فـــي دورة انتخابيـــة ســـابقة كما 
ســـبق لـــه وأن تـــرأس جهـــاز كرة 
الســـلة فـــي عـــدة مواســـم قـــدم 
خاللهـــا الكثيـــر للعبة كرة الســـلة 

متمًنًيا لـــه التوفيق والنجاح في 
اإلشـــراف اإلداري علـــى الفريـــق 
والظهـــور  الفضـــي  بالـــدوري 

بصورة أفضل.

ا لسلة مدينة عيسى شويطر مشرًفا إداريًّ

اللجنة اإلعالمية

يســتعد الفارس البحريني عدنان العلوي للظهور في بطولة آســيا الدولية للفروســية والتي من المؤمل أن تقام في مدينة بتايا في 
تايلند من تاريخ 2 إلى 8 ديسمبر بمشاركة نخبة من فرسان وفارسات القارة اآلسيوية والذين يتنافسون على لقب ثاني أكبر بطولة 

في القارة بعد منافسات قفز الحواجز في دورة األلعاب اآلسيوية. 

 ومن المتوقع أن تمثل البطولة اآلســـيوية 
الفرســـان  أمهـــر  تجمـــع  متميـــزة  منصـــة 
الـــدول  أنحـــاء  كافـــة  مـــن  والفارســـات 
اآلســـيوية والذيـــن وضعوا نصـــب أعينهم 
تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة المتميزة في 
التجمـــع اآلســـيوي الكبير لتأكيـــد مكانتهم 

وقدراتهم ومهاراتهم. 
البحريـــن  العلـــوي  الفـــارس  وســـيغادر   
التايالنديـــة  بتايـــا  مدينـــة  إلـــى  للتوجـــه 
وذلـــك اســـتعدادا للمشـــاركة فـــي البطولة 
والتـــي يأمل مـــن خاللهـــا تحقيـــق نتيجة 

إيجابيـــة ومراكـــز متقدمـــة ينهـــي بها عام 
2019 بصـــورة مثالية ويقول العلوي بهذه 
المناســـبة “ ســـأكون متواجًدا في البطولة 
اآلســـيوية الدولية ممثـــل لمملكة البحرين 
والتي أتطلـــع إلى تمثيلها بصورة إيجابية 
فـــي ظـــل الدعـــم الكبيـــر مـــن قبـــل ممثـــل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة والذي 
يحرص ســـموه على دعم ممثلي البحرين 

في مختلف البطوالت الرياضية باإلضافة 
إلى االهتمام من قبل النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة ورئيس 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القدرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة ومتابعتـــه المســـتمرة لفرســـان 

البحرين أثناء المشاركات الخارجية”. 
وتابـــع العلوي “تعتبر بطولة آســـيا الدولية 
ثانـــي أكبـــر تجمـــع للفرســـان فـــي القـــارة 
اآلسيوية بعد منافسات قفز الحواجز في 

دورة األلعاب اآلســـيوية وجميع الفرســـان 
يتطلعـــون للمشـــاركة فـــي هـــذه البطولـــة 
وعيونهـــم متجهـــة نحـــو المراكـــز األولـــى، 

وباعتباري ممثالً عن رياضة قفز الحواجز 
البحرينية سأبذل قصارى جهدي من أجل 
تحقيـــق المراكـــز األول فـــي البطولة ورفع 

اسم البحرين عاليا باإلضافة إلى تطلعاتي 
إلنهـــاء العـــام 2019 بتحقيـــق ميداليـــات 
تســـاهم فـــي تأكيـــد مكانـــة البحريـــن في 

العصر الذهبي”. 
تحـــدث  للبطولـــة  االســـتعدادات  وعـــن   
ـــا مكّثًفا  العلـــوي “خضـــت برنامًجـــا تدريبيًّ
فـــي الفتـــرة الماضيـــة اســـتعداًدا للبطولـــة 
مـــع  التجانـــس  زيـــادة  بهـــدف  اآلســـيوية 
الجواد وسأســـّخر الخبرات التي اكتسبتها 
دورة  فـــي  الناجحـــة  مشـــاركتي  جـــراء 
األلعـــاب اآلســـيوية آســـياد جاكرتـــا العـــام 
الماضـــي ومشـــاركتي فـــي بطولـــة جاللـــة 
الملك المصنفة 5 نجوم دوليا في مهرجان 
ويندســـور البريطانـــي هذا العـــام من أجل 

تحقيق المراكز المتقدمة في البطولة.

ــز مــتــقــدمــة ــ ــراك ــ ــق م ــي ــق ــح ــت ــن حـــمـــد ويــتــطــلــع ل ــ أشــــــاد بـــدعـــم نـــاصـــر ب

العلوي يشارك في بطولة آسيا الدولية للفروسية
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الخليجي يهزم ستاندرد وتمكين يتخطى الوطني
KHCB وبرعايـــة  المصرفيـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  دوري  بطولـــة 

حقـــق فريق المصرف الخليجي التجاري بداية 
ناجحـــة فـــي مشـــواره ببطولـــة دوري البنـــوك 
والمؤسســـات المصرفيـــة لكرة القـــدم للصاالت 
بعـــد تغلبـــه على منافســـه فريق بنك ســـتاندرد 
تشـــارترد بهدف دون مقابل، فيمـــا أحرز فريق 
تمكيـــن فـــوًزا ثميًنـــا على منافســـه فريـــق بنك 
البحرين الوطني بهدفين مقابل ال شيء، ضمن 
مباريـــات المجموعة الثانية والتي أقيمت على 

صالة نادي النجمة بالجفير.
 فـــي المباراة األولـــى أحرز فريـــق تمكين فوًزا 
ا على حســـاب فريـــق بنك البحرين  ثميًنا ومهمًّ
الوطنـــي بهدفين دون رد، حيـــث نجح كل من 
إبراهيم القصاب وحســـين القصـــاب من إحراز 
الهدفيـــن علـــى مـــدار شـــوطي المبـــاراة، ليظفر 
الفريـــق بذلـــك بـــأول ثـــالث نقـــاط فـــي بدايـــة 

مشواره بالبطولة.

وقـــّدم حامل لقـــب كأس البنوك والمؤسســـات 
ا  المصرفية في النســـخة الماضيـــة أداًء جماعيًّ
ـــا، اســـتحق مـــن خاللـــه تحقيق الفـــوز من  قويًّ
وحســـين  القصـــاب  إبراهيـــم  هدفـــي  خـــالل 
القصـــاب، حيث نال األخير لقـــب أفضل العب 

بالمباراة.
 وفـــي المبـــاراة الثانيـــة مـــن نفـــس المجموعـــة 
اســـتطاع فريـــق المصـــرف الخليجـــي التجاري 
مـــن تحقيق انتصار صعب ومهم على حســـاب 
فريـــق بنك ســـتاندرد تشـــارترد بهـــدف نظيف، 
بعد مبـــاراة متكافئة بيـــن الفريقين، حاول من 
خاللهـــا العبـــو الفريقيـــن مـــن تســـجيل هـــدف 
الســـبق فـــي الشـــوط األول مـــن اللقـــاء، ونجح 
فريـــق المصرف الخليجي التجاري من تحقيق 

ذلك عبر العبه علي صالح.
وحافـــظ فريـــق المصـــرف الخليجـــي التجاري 
علـــى تقدمـــه بنتيجـــة المبـــاراة حتـــى نهايتها، 
بفضـــل الدفـــاع المتماســـك والقـــوي الـــذي منع 

العبي الفريق المنافس من تســـجيل أي هدف، 
ليخـــرج الفريـــق فائـــًزا بالمبـــاراة. ونـــال العـــب 
فريق المصرف الخليجي التجاري عبدالرحمن 
المالكي لقب أفضل العب بالمباراة، لمساهمته 

بشكل كبير في فوز فريقه باللقاء.
 وتقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة الثانية، 

حيث يلعب في المباراة األولى فريقا المصرف 
الخليجـــي التجاري مع فريـــق تمكين في تمام 
الســـاعة الثامنة والنصف مســـاء، تليها مباشرة 
لقاء سيجمع فريقا بنك البحرين الوطني وبنك 
ســـتاندرد تشـــارترد في تمام الســـاعة التاسعة 

والنصف مساء.

من لقاء المصرف الخليجي التجاري وبنك ستاندرد تشارترد

اللجنة اإلعالمية

حقـــق فريـــق الرفـــاع نتيجـــد الفـــوز على 
حساب البحرين بواقع 73/61، في المباراة 
التي جمعت بينهما مساء أمس )اإلثنين(، 
علـــى صالة اتحاد اللعبة بـــأم الحصم، في 
ختام منافســـات الدور التمهيدي لمسابقة 
كأس االتحـــاد التي تقـــام في فترة توقف 
الدوري؛ من أجل السماح لمنتخب الرجال 
باإلعداد المناسب للمشـــاركة في البطولة 
الخليجيـــة المقبلـــة التـــي تقـــام فـــي دولة 

الكويت خالل الفترة 23 - 30 نوفمبر المقبل.
ورفـــع الرفاع رصيده إلى 9 نقاط فـــي المركز الثاني، فيما وصل رصيد البحرين إلى 

6 نقاط.
وجـــاءت نتائـــج المبـــاراة كاآلتـــي: 23/13 الرفـــاع، 16/14 البحريـــن، 19/14 الرفـــاع 

و18/17 البحرين.
وسيلتقي الرفاع بنظيره المحرق في الدور نصف النهائي الذي سيقام يوم الخميس 

المقبل، فيما سيواجه المنامة فريق النويدرات.

ختام تمهيدي كأس اتحاد السلة
“بابكو” يحقق المركز الثاني في “البرومود”
ــس ــدراغ ري ــ ــل ــ ــة ل ــي ــن ــوط ــن ال ــري ــح ــب ــة ال ــول ــط ــوالت ب ــ ــى جـ ــ أولـ

تألق فريق بابكو لرياضة الســيارات )Bapco Motorsport team( في افتتاحية 
موسم رياضة السيارات لسباقات الدراغ ريس الجديد الذي أقيمت أولى جوالته 
نهايــة األســبوع الماضــي على مضمار حلبــة البحرين الدولية عندمــا حقق الفريق 
المركز الثاني ووصافة فئة البرومود أقوى فئات سباقات السرعة من خالل نجم 

الفريق هاني حسين.

وتمكن فريق بابكو لرياضة السيارات من 
تحقيق المركز الثاني في فئة البرومود، 
الفريـــق  قـــدم  األخـــرى  الفئـــات  وفـــي 
مســـتوى متميـــز مـــن خـــالل متســـابقي 
الفريـــق هانـــي حســـين، أحمد البلوشـــي 
وفـــؤاد علي، حيـــث وصل المتســـابقين 
لنهائيـــات الســـباقات فـــي الفئـــات التـــي 
ا  شـــاركوا فيها وقدموا مســـتًوى تنافسيًّ
متميًزا أكدوا من خالله استعداد الفريق 

الـــذي يدخل أجـــواء الموســـم بجاهزية 
ســـعًيا  مرتفعـــة  ومعنويـــات  عاليـــة 
لتحقيـــق المراكـــز والمراتـــب المتقدمة. 
مديـــر عـــام الموارد البشـــرية والشـــئون 
اإلداريـــة مايـــكل كّيـــو زار الفريـــق فـــي 
كراجه الخـــاص، وحرص علـــى االلتقاء 
بالمتســـابقين وأعضـــاء الفريـــق، وتابـــع 
جانـــب مـــن المنافســـات، وأعـــرب “كّيو” 
عن إعجابه بالجهود الكبيرة التي يبذلها 

جميـــع أعضـــاء وطاقـــم فريـــق الشـــركة 
والعمـــل الجبـــار من أجـــل إظهـــار ورفع 
اســـم الفريق عالًيا، مثنًيا على المستوى 
المتميز الـــذي أظهره المتســـابقون على 

النهائيـــة  لـــألدوار  وتأهلهـــم  المضمـــار 
وتحقيـــق المتســـابق هانـــي حســـين في 
فئـــة البرومـــود المركز الثانـــي رغم قوة 

وشدة المنافسة.

فريق بابكو لرياضة السيارات محتفاًل بإنجازه األول للموسم الجديد

اللجنة اإلعالمية:

الفارس عدنان العلوي

حسن علي

يوسف شويطر

سبورت

جانب من اللقاء
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مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

التقنية  الــبــحــريــن  كلية  تــعــتــزم 
استضافة  البحرين(،  )بوليتكنك 
الورشة الثانية من برنامج “كودر 
ــتـــي تــعــنــى بــتــوفــيــر  دوجـــــو” والـ
باللغة  مجانية  تدريبية  ورش 
للفئة  البرمجة  فــي  اإلنجليزية 
العمرية بين 7 أعوام و17 عاًما، 
نوفمبر   30 الموافق  السبت  يوم 

الجاري في بوليتكنك البحرين.
ــادرات  ــ ــب ــ ــم ــ ــة ال ــيـــسـ وأكــــــــدت رئـ
الشيخة  والتجارية  المجتمعية 
أن  خليفة  آل  خليفة  بــنــت  فــي 
المبادرات  هــذه  مثل  استضافة 

وتــفــعــيــلــهــا يــتــمــاشــى مـــع إيــمــان 
التعليم  بــأهــمــيــة  الــبــولــيــتــكــنــك 
المجتمع  وتمكين  المجتمعي، 
ستسهم  التي  التقنية  بالمهارات 
الصاعد  الجيل  آفاق  اتساع  في 

في مجال التكنولوجيا.
تمكين  ــى  ــ إل الـــورشـــة  ــهـــدف  وتـ
البرنامج  هـــذا  إلـــى  المنتسبين 
تصميم  كيفية  على  التدرب  من 
إلكترونية  ومـــواقـــع  تطبيقات 
ــو، حــيــث  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وألـــــــعـــــــاب الـ
ــة الــقــادمــة  ــورشــ ــ ســتــخــصــص ال

لتطوير المواقع اإللكترونية.

“كودر دوجو” لتطوير المواقع اإللكترونية في “بوليتكنك”

إكساب المهارات من أهم غايات المجتمعات المعاصرة

توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير العمل الحكومي
ــامــلــة ــّش ــة الــّتــعــلــيــمــيــة ال ــّي ــرون ــت ــك ــق مــنــّصــتــه اإلل ــل ــط ــا” ُي ــب ــي “ب

أكــد المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العاّمــة “بيبــا” رائــد شــمس أهمية 
العمــل  منظومــة  تطويــر  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  توظيــف 

الحكومي واالرتقاء بمخرجات المشاريع والخدمات الحكومّية.

 وأوضح أن معهد اإلدارة العاّمة 
فيما  المدى  بعيدة  رؤيــة  يمتلك 
الّتدريبية  برامجه  بدمج  يتعّلق 
يتوّفر  ما  أحدث  مع  والتعليمية 
خاصة  تكنولوجية  أدوات  مــن 
الموّظفين  وتمكين  بــالــّتــدريــب 
الالزمة،  ــة  اإلداريـ المهارات  من 
أجندة  مع   كذلك  يتماشى  وبما 
ــحــكــومــي مــمــثــلــة في  ــعــمــل ال ال
وأهداف  الحكومة  عمل  برنامج 

التنمية المستدامة.
 جاء ذلك، بمناسبة إطالق المعهد 
ــي  ــكــتــرون لــمــنــصــة الــتــعــلــيــم اإلل

الشاملة “بيبا زون”.
وقال بن شمس إن المعهد عمل 
لتكون  زون”  “بيبا  تصميم  على 
كمنّصة تعليمّية متكاملة تتضّمن 
برامج تدريبّية ذكّية )إلكترونّية( 

شاملة وتفاعلّية.
“بيبا زون” تهدف  أن  إلى  ولفت 
إلى تفعيل حلول تدريبّية جديدة 
على  الحكومية  الكوادر  تساعد 
شــامــل  وظــيــفــي  أداء  تــحــقــيــق 
إلى تطوير  ومتمّيز، هذا إضافة 
تكلفة،  بأقل  ــة  ــ اإلدارّي قدراتهم 
دورات  زون”  “بيبا  تــوّفــر  حيث 

ــة مــّجــانــيــة  ــّي ــكــتــرون وبـــرامـــج إل
ومتاحة للموظفين في أي وقت 

وأي مكان. 
لــلــتــطــويــر  أول  الـــمـــديـــر  ــن  ــيـ وبـ
سالمين  نجم  المستمر  التعليمي 

أن مبادرة “بيبا زون” تقّدم أربع 
تلبية مختلف  خدمات من أجل 
احتياجات الموّظف من المعارف 
والمعلومات والتجارب المتعلقة 
بــــــــاإلدارة الـــعـــاّمـــة، بـــدايـــة من 
اإللكتروني”،  الّتدريب  “دورات 
وصوالً إلى “المقاطع التعليمية”، 
ومشيًرا إلى أن منصة بيبا زوون  
تـــقـــّدم كــذلــك خــدمــة “الــثــقــافــة 
اإلدارّيـــــــة”، إضــافــة إلـــى خدمة 
“األلعاب التعليمية” التي تعد من 
الّتدريب  وسائل  وأنجح  أحدث 
اإلداريــة  في أوســاط مؤسسات 
العاّمة، حيث تقّدم األلعاب بيئة 
تعليمية تفاعلّية وممتعة تحقق 
“بيبا  لمبادرة  األســاســي  الــهــدف 
زون”، أال وهو االرتقاء بمنظومة 

العمل الحكومي.

رائد شمس

معهد اإلدارة العامة
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أكد المدير الســابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكســو( ووكيل وزارة التربية الكويتي ســعود هالل الحربي أن 
إكساب المهارات من أهم الغايات التي تنشدها المجتمعات، على اعتبار أن العصر الحالي يتميز بكونه عصر المهارات بمجاالتها 

كافة.

بمؤتمر  الرئيسة  كلمته  فــي  ــك  ذل جــاء 
الحادي  العرب  والتعليم  التربية  وزراء 
البحرين  مملكة  فــي  أقيم  والـــذي  عشر 
في 7 نوفمبر الماضي والتي استعرضها 
التعليمية  السياسات  “دور  تحت عنوان 
فــي تحقيق الــهــدف الــرابــع مــن أهــداف 

التنمية المستدامة 2030”.
ــى فهم  ــا الــحــربــي فــي دراســـتـــه إلـ ودعــ
الـــواقـــع ودراســـــة تــحــديــاتــه، الــتــربــويــة 
والثقافية  واالقــتــصــاديــة،  والسياسية 
واالجتماعية، والمعرفية والتكنولوجية.

ولــفــت إلـــى أهــمــيــة اتــخــاذ الــــدول عــدد 
الهدف  تحقيق  أجــل  من  الخطوات  من 
المستدامة،  التنمية  أهــداف  من  الــرابــع 
الهدف  مضمون  فهم  في  تتمثل  والتي 
الموجودة  السياسات  ومراجعة  الرابع، 
وتقييمها وتطويرها وفق المعايير، ومن 
على  التعليمية  السياسات  تطبيق  ثــم 

الهداف الرابع.
ــغــايــة الــثــالــثــة مـــن الــهــدف  وقــــال إن ال
الرابع نصت على “كفالة أن تتاح لجميع 
 2030 عــام  بحلول  والــفــتــيــان  الفتيات 
من  جيدة  نوعية  على  الحصول  فــرص 
الطفولة  مرحلة  فــي  والــرعــايــة  الــنــمــاء 
حتى  االبتدائي  قبل  والتعليم  المبكرة 

يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي”.
وأشــــــار إلــــى أن ذلــــك يــتــطــلــب اتــخــاذ 
ســيــاســات تــعــلــيــمــيــة تــتــضــمــن إلــزامــيــة 

ــفـــال ومــجــانــيــتــهــا،  ــاض األطـ ــ مــرحــلــة ري
ــخــاص فــي تمويل  ــراك الــقــطــاع ال ــ وإشـ
مــوازنــتــه، إلـــى جــانــب صــيــاغــة فلسفة 
وأهداف جديدة لهذه المرحلة، وإشراك 
وغيرها  الحكومية  المجتمع  مؤسسات 

في تنفيذ برامجها.

التعليم التقني

الثالثة  الغاية  عن  الحديث  إلى  وانتقل 
فرص  تكافؤ  “كفالة  على  نصت  والتي 
الحصول  فــي  والــرجــال  الــنــســاء  جميع 
والتعليم  والمهني  التقني  التعليم  على 
في  بما  التكلفة  ميسور  الجّيد  العالي 
 ،”2030 بحلول  الجامعي  التعليم  ذلــك 
النوع من  التوسع في هذا  أهمية  تؤكد 
بحاجات  وربطه  له  والتخطيط  التعليم 

التنمية بصورة عضوية وفعالة.
ودعا إلى إلحاق التعليم التقني والمهني 
بالتعليم العام وإدخاله مبكرا في التعليم 
األســاســي، مــع ضــمــان فــرص االلتحاق 

لذوي اإلعاقة.
وأكد على أهمية خفض رسوم االلتحاق 
بالتعليم العالي وإتاحة فرصة االلتحاق 
ــول  ــب ــق ــروط ال ــشــ ــ ــًا ل ــ ــق ــلــجــمــيــع وفــ ــه ل ــ ب
واالحتياجات، والتوسع في تخصصاته 
ومجاالته، إضافة إلى ضمان استقاللية 

مؤسساته وتطوير نوعية برامجها.
يتميز  الــحــالــي  الــعــصــر  أن  إلـــى  ــفــت  ول

كافة،  بمجاالتها  المهارات  عصر  بكونه 
الغايات  أهــم  مــن  إكسابها  أصبح  لذلك 
ولتطبيق  المجتمعات،  تنشدها  الــتــي 
اتخاذ  من  بد  ال  التوجه  هذا  تسهيل  أو 

إجراءات عدة.
يــكــون من  ذلـــك  إلـــى  السبيل  أن  وبــيــن 
للتدريب  مــوازنــات خاصة  رصــد  خــالل 
خصوصا في المجالين التقني والمهني، 
ــع خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة خــاصــة  ــ ووضــ
علمي  منهج  وفـــق  ــمــهــارات  ال بــإكــســاب 
مـــدروس، وإجـــراء دراســـات حــول أهم 
المهارات المرتبطة بالحياة وسوق العمل 
ومتطلبات وحاجات األفراد، إلى جانب 
ــتــدريــب ليشمل  ــرامــج ال الــتــوســع فــي ب

الجميع اإلناث والذكور واألعمار.

تكافؤ الفرص

قانون  تطبيق  ــرورة  ضـ حــول  وتــحــدث 
ــي، وضـــمـــان مــبــدأي  ــ ــزامـ ــ الــتــعــلــيــم اإللـ
الــفــرص  وتــكــافــؤ  التعليم  ديــمــقــراطــيــة 
ــعــات  ــن خـــــالل الــتــشــري ــيــمــيــة مــ ــتــعــل ال
والمتابعة، إلى جانب بناء استراتيجيات 
ــة تــشــمــل  ــامــ ــط وســــيــــاســــات عــ ــطــ وخــ
بحملة  والــقــيــام  تمييز،  دون  الجنسين 
الــمــرأة،  وتــدريــب  لتعليم  ودعــم  توعية 
ــال ذوي اإلعــاقــة في  إضــافــة إلـــى إدخــ
السياسيات التربوية والتعليمية للدولة.

ــى تــبــنــي خطط  ــعــمــل عــل ــى ال ــ ودعـــــا إل

األمية،  لمكافحة  وطنية  إستراتيجية 
ــتــعــلــيــم اإللـــزامـــي  ــيــق قـــانـــون ال وتــطــب
االلتحاق  عــدم  لمنع  تنفيذه،  ومتابعة 

بالتعليم األساسي والتسرب. 
وتطرق إلى الحديث عن الهدف السابع 
جميع  يكتسب  أن  ب”كــفــالــة  والمتعلق 
الالزمة  والمهارات  المعارف  المتعلمين 
لدعم التنمية المستدامة، وإتباع أساليب 
الــعــيــش الــمــســتــدامــة وحــقــوق اإلنــســان 
والــتــرويــج  الجنسين  بــيــن  والــمــســاواة 
والمواطنة  العنف،  ونبذ  السالم  لثقافة 
العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير 
مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة 

بحلول 2030”.
ــح أن تــحــقــيــق ذلـــك يــكــون عبر  ــ وأوضـ
المستدامة  التنمية  موضوعات  إدخــال 
وتضمين  للدولة،  العامة  السياسات  في 
السياسات التعليمية التنمية المستدامة 
ــى جـــانـــب رصــد  ــ وآلـــيـــات تــحــقــيــقــهــا، إل
الـــمـــوازنـــات الــخــاصــة بــتــطــبــيــق بــرامــج 

التنمية المستدامة على أرض الواقع. 

المناهج الدراسية

دراســيــة  مناهج  بــنــاء  دور  على  وأكـــد 
ــق مــفــاهــيــم الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  وفــ
ــمــنــاهــج  ومــتــطــلــبــاتــهــا، وتـــضـــمـــيـــن ال

ُبــعــد عــالــمــي  الـــدراســـيـــة قــضــايــا ذات 
ــان ونـــبـــذ الــعــنــف  ــســ ــ مــثــل حـــقـــوق اإلن
والــعــنــصــريــة وغــيــرهــا، وإعــــداد كـــوادر 
ومعلمين مدربين على تدريس التنمية 

المستدامة في تحقيق هذه الغاية.
تعليمية  ــق  ــرافـ مـ بـــنـــاء  عــلــى  وحــــض 
تراعي األطفال ذوي اإلعاقة والفروق 
المرافق  مستوى  ورفــع  الجنسين  بين 
فعالة  تعليمية  بيئة  وتهيئة  القائمة 
وشاملة  العنف  مــن  وخالية  ومأمونة 

للجميع.
ودعا الحربي في توصياته إلى تطوير 
ســيــاســات تــمــويــل الــتــعــلــيــم وتــجــديــد 
آلــيــاتــه لــتــعــزيــز الــتــمــويــالت الــداخــلــيــة 
ــاذ إجــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــة، واتـ ــ ــي ــارجــ ــخــ ــ وال
مــوارد  حشد  تيّسر  وإداريـــة  تشريعية 
الــتــمــويــالت  لتكملة  الــخــاص  الــقــطــاع 

العمومية التي توّفرها الدولة للتعليم.
ــال فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــتــابــعــة الــتــقــّدم  وقــ
فــي تحقيق الــهــدف الــرابــع، إنــه يجب 
اتخاذ إجراءات وتدابير تشمل تطوير 
الخاّصة  والسياسات  التشريعية  األطر 
الــتــعــلــيــم، ومــنــهــا تحديد  ــإحــصــاءات  ب
مــراكــز أو جــهــات إحــصــائــيــة وطــنــيــة، 
مجال  فــي  الوطنية  الــقــدرات  وتعزيز 
إلى  وتحليلها،  البيانات  وجمع  الرصد 
ــقــاريــر وطــنــيــة حــول  جــانــب إعـــــداد ت
الرابع  الهدف  غايات  تنفيذ  مــؤّشــرات 
ودعــــم اســتــعــمــالــهــا لــمــعــالــجــة الــنــقــص 
لمتابعة  الالزمة  البيانات  في  الحاصل 

جدول التعليم 2030.

“^” تنفـــرد بنشـــر ملخـــص الدراســـة الرئيســـة لمؤتمـــر وزراء التعليـــم العـــرب
سيدعلي المحافظة

سعود الحربي

الدراسة استعرضها 
 المدير السابق 

لـ “األلكسو” سعود 
الحربي

 ضرورة 
تبني الدول 

خطط مكافحة 
األمية

بناء مناهج دراسية 
وفق مفاهيم 

التنمية المستدامة 
ومتطلباتها

ضرورة إدخال 
التعليم التقني 

والمهني مبكرا في 
التعليم األساسي 

إلزامية رياض 
األطفال ومجانيتها 

لدعم الجهوزية 
للتعليم االبتدائي

لبناء مرافق 
تعليمية تراعي 
األطفال ذوي 

اإلعاقة

 تضمين 
المناهج الدراسية 

قضايا ذات ُبعد 
عالمي 

إلعداد تقارير 
وطنية حول 

مؤّشرات تنفيذ 
غايات الهدف الرابع

“األهلية” تقيم النسخة السادسة من “ريادة األعمال”
المجال ــذا  ــه ب الــطــلــبــة  ــمــام  اهــت لــتــعــزيــز  ــدف  ــه ت الــفــعــالــيــات 

تنظــم الجامعــة األهليــة صبــاح اليــوم الثالثاء النســخة السادســة من فعاليات ريــادة األعمــال، تحت رعاية 
رئيس مجلس أمناء الجامعة عبدهللا يوسف الحواج، متضمنا معرضا وندوات ومسابقات في مجال ريادة 
األعمال، إلى جانب استضافة عدد من الرواد البحرينيين الشباب وخريجي الجامعة الذين خاضوا تجارب 

ناجحة في ريادة األعمال، وذلك في القاعة الرئيسية بمقر الجامعة.

ــا، أوضـــــحـــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ــادة األعــمــال  ــ مــديــرة مــركــز ري
ــن حــامــد  بــالــجــامــعــة إنـــجـــي بـ
بــــأن كــلــيــة الـــعـــلـــوم اإلداريــــــة 
استراتيجية  تتبنى  والمالية 
الطلبة  تشجيع  عــلــى  تعتمد 
غمار  خــوض  على  وتحفيزهم 
تكون  األعمال، حتى ال  ريــادة 
الوحيد  الخيار  هــي  الوظيفة 

أمــامــهــم بــعــد الـــتـــخـــرج، ولــمــا 
لـــريـــادة األعـــمـــال مـــن أهــمــيــة 
كبيرة في فتح آفاق مستقبلية 
أمامهم وخلق فرص لزمالئهم 
الــخــريــجــيــن، مــنــوهــة إلـــى أن 
طريق  األعمال  “ريــادة  فعالية 
استعراض  تتضمن  المستقبل” 
في  ناجحة  شبابية  لــتــجــارب 

مجال ريادة األعمال.

وأضــافــت: كذلك ســوف يقدم 
وطلبة  خريجي  من  مجموعة 
في  تجاربهم  األهلية  الجامعة 
ستتضمن  كما  األعمال،  ريــادة 
ومسابقات  مناقشات  الفعالية 
إلــــى أن  ، مــنــوهــة  ــعـــددة،  ــتـ مـ
اإلدارة  طلبة  دعــا  قــد  الــمــركــز 
ــاص،  ــق بــشــكــل خــ ــويـ ــسـ ــتـ والـ
ــريـــجـــي  ــبـــة وخـ ــلـ وعـــــمـــــوم طـ

بالولوج  والمهتمين  الجامعة 
في عالم ريادة األعمال.

الجامعة األهلية

إنجي بن حامد
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أعلـــن بنك البحريـــن والكويت عن أحدث 
المصرفيـــة  التجربـــة  لتعزيـــز  خدماتـــه 
أســـأل  االفتراضـــي  المســـاعد  للزبـــون، 
”Ask BBK” BBK، وهـــو إحـــدى قنـــوات 
التـــي  الجديـــدة  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
 ”.A.I“ تعمـــل بتقنية الـــذكاء اإلصطناعـــي
فـــي مجال خدمـــات الزبائن، وقد صممت 
لخدمة الزبائن للتفاعل على مدار الساعة 
وطوال األســـبوع.  ســـتوفر هذه الخدمة 
اإللكترونيـــة للزبائـــن الدعـــم الفـــوري من 
خالل االستفســـارات الشـــائعة واألســـئلة 
فـــي  أيًضـــا  مســـاعدتهم  مـــع  المتداولـــة 
المعامالت المصرفية األساســـية المتعلقة 
آمـــن  بشـــكل  الشـــخصية  بحســـاباتهم 
كاالستفســـار عن الرصيد، وطلبات كشف 
الحســـاب المصغـــر وتحويـــل األموال إلى 

حساباتهم في بنك البحرين والكويت. 
 ”BBK ”Ask BBK ستطرح خدمة أســـأل 
www.( ا عبر موقع البنك اإللكتروني مبدئيًّ

المســـاعدة  لتقديـــم   )bbkonline.com
الفورية، وفي المســـتقبل القريب ستتوفر 
عبر بعـــض قنـــوات التواصـــل االجتماعي 
 Facebook“ مســـنجر  فيســـبوك  مثـــل 
 ”Whatsapp“ و الواتســـاب ”Messenger
مما يوفـــر لزبائن بنك البحريـــن والكويت 
تجربة مصرفية سلســـة وفعالـــة.  وصرح 
المدير العام للخدمـــات المصرفية لألفراد 
ببنك البحرين والكويت عادل ســـالم: “في 

ظـــل جهودنـــا المســـتمرة لتزويـــد زبائننـــا 
بأحدث الخدمات البنكيـــة الرقمية والتي 
تتماشـــى مـــع اتجـــاه المملكة نحـــو نهضة 
التكنولوجية المالية )Fintech(، يسرنا أن 
نعلن عن إطـــالق خدمة إلكترونية خاصة 
ببنـــك البحريـــن والكويـــت و هـــي أســـأل 
BBK ”Ask BBK”. هذه الخدمة الجديدة 
 ”.A.I“ تعمـــل بتقنية الـــذكاء اإلصطناعـــي
المتخصصـــة في خدمـــات الزبائـــن، وهي 
متاحـــة لمســـاعدة الزبائـــن فـــي الحصول 
على إجابات ســـريعة على استفســـاراتهم 
على مـــدار الســـاعة في الوقت المناســـب 
لهـــم وبشـــكل فـــوري. تعـــد هـــذه الخدمـــة 
الجديدة كخطوة نحو مستقبل الخدمات 
المصرفيـــة والتـــي ســـتزود زبائننـــا الكرام 
خـــالل  مـــن  مشـــرقة  مصرفيـــة  بتجربـــة 
وســـيلة آمنـــة وســـهلة وفوريـــة ومريحـــة 
الستفســـاراتهم وإنجاز بعـــض معامالتهم 

مع البنك”.

اختيـــر اختصاصـــي التعليـــم اإللكتروني 
في جامعة الخليج العربي أربان ســـتيفن 
عضًوا في لجنة تحكيم المسابقة العالمية 
إلعـــادة تصـــور مســـتقبل التعليـــم للعـــام 
ا منظمة “كيو  2019 التـــي تنظمهـــا ســـنويًّ
اس” لتصنيـــف الجامعات على المســـتوى 
العالمي بالتعاون مـــع جامعة وارثون في 
بنســـلفانيا الواليـــات المتحـــدة األميركية 
ا على مســـتوى  التـــي تصنف األولى عالميًّ
المســـابقة  تعنـــى  حيـــث  األعمـــال،  إدارة 
بتعزيـــز االبتـــكار فـــي التعليـــم مـــن خالل 
عـــرض المشـــاريع والمبـــادرات الحديثـــة 
تطويـــر  شـــأنها  مـــن  والتـــي  للجامعـــات 
مســـتقبل التعليم في العالـــم. ومن المقرر 
أن تعلـــن نتائـــج المســـابقة فـــي العاصمة 
البريطانية لندن في شهر ديسمبر المقبل، 
بالتزامن مـــع عقد المؤتمر العالمي إلعادة 
تصـــور التعليـــم فـــي العالم والذي يشـــهد 
ألهـــم  الممثليـــن  مئـــات  حضـــور  ا  ســـنويًّ

الجامعات العالمية. 
 وســـيتناول المؤتمر -الذي يقام بالتزامن 
القضايـــا  مـــن  العديـــد   ،- المســـابقة  مـــع 
العصرية وتفاعالتها مع مســـتقبل التعليم 
المفتـــوح،  التعليـــم  مثـــل  العالـــم،  فـــي 
تطورات الذكاء االصطناعي، ومســـتقبل 
قواعـــد المعلومـــات والوســـائل التعليمية 

المفتوحة على شبكة اإلنترنت.
 يشار إلى أن جامعة الخليج العربي سبق 
وأن فازت بالجائزة الفضية على مستوى 
الشـــرق األوســـط في مســـابقة “كيو اس” 
Lucina –“ للعـــام 2018، عـــن مشـــروعها
AR” وهـــو برنامج محـــاكاة بصري ثالثي 
األبعـــاد يعـــد األكثـــر تقدًما على مســـتوى 
جامعـــات وكليات الطـــب، إذ يمنح الطلبة 
المتدربيـــن إمكانية التعـــرض إلى تجربة 
بشـــكل  والقيصريـــة  الطبيعيـــة  الـــوالدة 
عملي، ويحاكي كل حاالت تطور الجنين 
والوالدات المعقدة والطارئة بشكل يدمج 
بيـــن العالـــم الواقعـــي واالفتراضي، ويعد 
هذا المشـــروع أحد اإلنجازات المهمة في 
المناهـــج الطبية لصعوبـــة حصول الطلبة 
الذكور على فـــرص تدريب ميدانية على 
عمليات التوليـــد نظًرا العتبارات العادات 
والتقاليد، وهو ما جعل الطلبة المتدربين 

يشعرون بالرضا عن تجاربهم التعليمية.

عادل سالم

ــدار الــســاعــة وطـــــوال األســـبـــوع ــ ــى مـ ــل تــســتــمــر ع ــم ــي ــل ــع ــت ــار فــــي ال ــ ــك ــ ــت ــ ــاع لـــتـــعـــزيـــز االب ــ ــس ــ م
BBK يطرح خدمة إلكترونية جديدة للعمالء QS جامعة الخليج عضًوا في تحكيم مسابقة
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زارت نائبـــة رئيـــس ميديـــا إنترناشـــيونال بزنـــس ماريانـــا تشـــاو بالتعاون مع 
الرئيس التنفيذي لشركة ميديا لألجهزة االستهالكية سوبرت سينغ - والمدير 
العـــام لشـــركة ميديـــا لألجهزة االســـتهالكية في شـــرق األوســـط إلفيس وانج 
مملكـــة البحرين بغـــرض إجراء مراجعة إلدخال مجموعـــة جديدة من أجهزة 
توشـــيبا المنزلية في الشـــرق األوســـط. قام الوفد بجولة في معارض المؤيد 
لإللكترونيات واألجهزة المنزلية في المنامة، والقضيبية، والسهلة وكذلك في 
محالت الشـــركاء التجاريين الرئيســـيين لتحديد فرص التحســـين في ســـوق 

البحرين فيما يتعلق األمر بمجموعة منتجاتها وخدماتها.
 كان أبرز ما في الزيارة لقاء مع رئيس مجلس اإلدارة لشـــركة يوســـف خليل 
المؤيد وأوالده فاروق المؤيد والرئيس التنفيذي لشركة يوسف خليل المؤيد 
وأوالده ألوك غوبتا والذي عزز ســـندات الشـــراكة التجارية الناجحة لمدة 50 
عاًمـــا. خـــالل االجتمـــاع أكدت تشـــاو أن يمكن لشـــركة يوســـف خليـــل المؤيد 
وأوالده التطلع إلى مجموعة منتجات توشـــيبا من الجيل التالي التي تســـتند 
إلى تراث الشـــركة ورؤيتهـــا، والقيم اليابانية المتجذرة فـــي العمق والحرفية 
واالهتمـــام بأحـــدث التفاصيـــل، وبالتالـــي تزويـــد المســـتهلكين فـــي البحرين 

بأجهزة منزلية متطورة.

إدخال مجموعة جديدة من أجهزة توشيبا المنزلية

“VIVA Cash” أفضل خدمة مبتكرة لهذا العام
المملكــة، علــى  الرائــدة فــي  البحريــن، شــركة االتصــاالت   VIVA حصلــت
جائــزة “أفضــل خدمــة مبتكــرة لهــذا العــام” وذلــك عــن تطبيــق المحفظــة 
الرقميــة VIVA Cash فــي حفل جوائز CommsMEA الذي أقيم في دبي. 
وتشــهد هــذه الجائــزة علــى تميــز VIVA Cash كتطبيــق رائد يوفــر للعمالء 
أحــدث تقنيــات المحفظة الرقمية اآلمنة وســهلة االســتخدام للدفع مقابل 
المشــتريات اليوميــة. كمــا يقدم أيضــًا القيم اإلضافية عبــر توفير خدمات 

ا. ا ودوليًّ تحويل األموال محليًّ

مـــن   VIVA Cash تطبيـــق  ويعـــد 
الحلول الماليـــة الرقميـــة المتكاملة، 
حيـــث إنـــه التطبيـــق األفضـــل الـــذي 
ســـواء  العمـــالء  احيتاجـــات  يلبـــي 
المالكيـــن لحســـابات بنكيـــة أو لغيـــر 
المالكين، ليشمل الفئات ذات الدخل 
المحدود. ومن خالل تعاون الشركة 
مع البنوك وشركات تحويل األموال 
ومقدمـــي الخدمـــات الماليـــة وكبـــار 
 VIVA Cash التجار، يواصل تطبيق

توفيـــر العديـــد من فـــرص الخدمات 
والفعالـــة  اآلمنـــة  الرقميـــة  الماليـــة 
الدخـــل  لفئـــات  تنافســـية  بأســـعار 
المختلفـــة. وتعتبـــر هـــذه الخدمـــات 
إنجـــاًزا كبيًرا لــــ VIVAالبحرين حيث 
المجتمـــع  تحويـــل  فـــي  ســـاعدت 
إلـــى اســـتخدام المعامـــالت الماليـــة 

الرقمية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
VIVA البحريـــن نـــزار بانبيلـــه،: “يعد 

هـــذا التقدير شـــهادة كبيـــرة لتطبيق 
المحفظـــة  باعتبـــاره   VIVA Cash
واألســـهل  ابتـــكاًرا  األكثـــر  الرقميـــة 
ومـــع  البحريـــن.  فـــي  اســـتخداًما 
تزايـــد رقمنة األعمـــال وأمور الحياة 
علـــى  الطلـــب  كثـــرة  مـــع  اليوميـــة 
يأتـــي دور  الرقميـــة،  الحلـــول  هـــذه 
VIVA Cash لتلبيـــة متطلبـــات هـــذه 
فـــي  للمشـــاركة  المتزايـــدة  الحاجـــة 
تقدم البحرين نحـــو رؤيتها للتحول 

الرقمي”.

 VIVA بالذكـــر أن تطبيـــق  والجديـــر 
تحويـــل  خدمـــات  يقـــدم   Cash
ا، باإلضافة إلى  ا ودوليًّ األموال محليًّ
خدمة الســـحب من أجهـــزة الصراف 
اآللـــي بـــدون بطاقـــة بالشـــراكة مـــع 

بنك البحريـــن الوطني )NBB( ودفع 
 QR الفواتير والدفع عبر مســـح رمز
للمشـــتريات اليوميـــة فـــي أكثـــر من 
3500 محـــل يشـــمل تجـــار التجزئـــة 
والمشـــروبات  األطعمـــة  ومحـــالت 

ومراكـــز الرعايـــة الصحيـــة والمراكز 
الترفيهيـــة. كمـــا يمكن لمســـتخدمي 
VIVA Cash إضافة األموال بسهولة 
إلـــى محفظـــة الموبايـــل باســـتخدام 
عبـــر  أو  اآللـــي  الصـــراف  بطاقـــات 
أجهـــزة ســـداد التـــي تزيـــد عـــن 800 
فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة. ويقدم 
حلـــوالً  أيًضـــا   VIVA Cash تطبيـــق 
لصـــرف الرواتـــب لجميـــع الشـــركات 
التي تمكـــن الموظفين من الحصول 
علـــى رواتبهـــم الشـــهرية مـــن خالل 
التطبيق. وأخيًرا وليس آخًرا، يمكن 
لعمـــالء VIVA Cash معرفـــة أحدث 
الخصومـــات وعـــروض االســـترجاع 
الهدايـــا  علـــى  والحصـــول  النقـــدي 
المجانيـــة لـــدى محالتهـــم المفضلـــة 
مـــن  مشـــترياتهم  ســـجل  ومتابعـــة 

خالل التطبيق.

توفير خدمات 
تحويل األموال 

ا ا ودولّيً محلّيً

“Alpine Eagle” من شوبارد ... 
رمز فريد وطابع عصـري

تتمّيـــز مجموعـــة ســـاعات )Alpine Eagle( الجديـــدة بطابعهـــا العصـــري 
وشـــخصيتها الرفيعـــة الحازمـــة، وتعيد هذه المجموعـــة الرياضية األنيقة 
إحياء وتجسيد التحفة الفنية المتمثلة في ساعة )St. Moritz( باعتبارها 
أول ســـاعة يصنعهـــا المبـــدع كارل-فريدريـــك شـــوفوليه في عـــام 1980، 
ا منصـــب الرئيس الشـــريك لدار شـــوبارد، حيث وضع  والـــذي يشـــغل حاليًّ
الخطـــوط األولية لمفهوم هذه الســـاعة وصممها بنفســـه بدافع من شـــغفه 
بجبال األلب والقوة الجبارة للنســـر الذي يســـود فيها. صنعت الســـاعة من 
معدن اســـتثنائي شـــديد المقاومة وعاكس للضوء يعرف باســـم لوســـنت 
ســـتيل 223A، وتعمل بحركة شـــوبارد كرونومتر معتمدة. وتشـــهد ســـاعة 
)Alpine Eagle( علـــى نهـــج دار شـــوبارد األخالقـــي، فقـــد أتاحـــت للـــدار 
الفرصـــة للكشـــف عن التزامها الجديد بحمايـــة بيئة جبال األلب من خالل 
إطالق مؤسســـة أجنحة النســـر )Eagle Wings Foundation( التي يعتبر 

كارل-فريدريك شوفوليه عضًوا مؤسًسا لها. 
ومن هذا المنطلق كرّست شوبارد ساعة )Alpine Eagle( للنسور من الرجال  «

الطموحين في حياتهم اليومية من أصحاب الهمم العالية والرؤى الملهمة، 
ممن يمتلكون البصيرة والتصميم لمواجهة التحديات المستقبلية ويدركون 

جيًدا أهمية القضايا البيئية.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509



تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك.

احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية.

تأَن في تحديد المشاكل التي تمثل حًقا إعاقة.

يستوجب عليك قريًبا، مواجهة عدد من العقبات.

لن تحرز أي تقدم، سوف تمر بفترات صعبة.

أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع 
ذاتك.

أنت تستمتع باألمور التي تقوم بها هذه االيام.

سوف يتعرض عملك لالختبار اليوم، تفاءل.

ال داعي للتوتر إذا كنت قادًرا على إظهار 
المعرفة. 

سُتختبر أيًضا في حياتك الخاصة والعملية.
 

مارس رياضة المشي فهي صحية ومفيدة.
 

اعتن بأسرتك، فاآلن وقت مناسب لحل 
النزاعات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

19 نوفمبر

 1942
الجيش األحمر السوفيتي بقيادة 

الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ 
عملية أورانوس، وهي العملية 

التي حولت دفة الصراع في 
معركة ستالينجراد.

يشارك الســينمائي البحريني القصير” هوب” في الدورة 
الرابعــة من مهرجــان القدس الســينمائي الدولي الذي 

سيقام في الفترة من 29 نوفمبر لغاية 3 ديسمبر.
والفيلم من سيناريو وإخراج جمال الغيالن وتم تصويره 

في صاللة، وتدور قصة الفيلم حول طفلة تجّســد دورها 
شيخة العامري التي تطلب بدورها في الفيلم وقف الحروب 

وترسل دعوة للتعايش. وسبق للغيالن المشاركة بالفيلم في اكثر من محفل 
سينمائي دولي.

بدأت الجهة المنتجة لمسلســل “أسود فاتح” للفنانة 
هيفــاء وهبي بالتعاقد مع بقية فريق العمل، بعد أن 
أعلنت عن البطــل الرئيس أمامها وهو أحمد فهمي 
نجم فريق “واما”، الذي ســبق أن تعاون مع الشــركة 

قبل ســنوات في بطولة مسلســل “ســمرا” للفنانة 
نادين نسيب نجي.

أكد مصدر أن الفنان شــريف ســالمة هو البطل الثانــي الذي تعاقدت معه 
الشركة المنتجة ل “أسود فاتح” ليؤدي أحد األدوار الرئيسة.

شــاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومــي في االحتفالية 
الختاميــة للــدورة الرابعة من تحــدي القــراءة العربي 

بعمل فني حصري بعنوان األرض ستبقى عربية.
وتوج نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكــم دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم الطالبة 
السودانية هديل أنور بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته 

الرابعة في حفل احتضنته أوبرا دبي. وقال الشــيخ محمد: العالم العربي هو 
الفائز الحقيقي بأبطال تحدي القراءة.. فائز بشغفهم بالمعرفة.

ستبقى عربيةأسود فاتحالغيالن إلى القدس
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في خبر مفـــرح لكل أطفـــال العالم.. 
قال رايان لـــي مؤلف أغنية األطفال 
الشهيرة “بيبي شارك” إنه لن يكتفي 
بالنجـــاح المـــدوي الـــذي حققته تلك 
األغنيـــة عالميـــًا، وإنـــه يعمـــل حاليـــًا 
على تأليـــف وإصدار أغنيـــة جديدة 

تحقق نجاحًا مماثالً.
وأشـــار لي إلـــى أنـــه يـــدرس اختيار 
بشـــعبية  أخـــرى تحظـــى  حيوانـــات 
مثـــل ســـمك  األطفـــال  لـــدى  كبيـــرة 
القرش، وأن أحـــد أقوى االختيارات 

هو الديناصورات.

وذاع صيت أغنية “بيبي شارك” في 
مناســـبات كثيرة وأصبحت النشيد 
فريـــق  لمشـــجعي  الرســـمي  غيـــر 
واشنطن ناشونالز الذي ينافس في 
دوري البيســـبول األميركي. وتحتل 
أغنية “بيبي شارك” المركز الخامس 
بيـــن أكثر مقاطع الفيديو مشـــاهدة 
اإلطـــالق،  علـــى  اليوتيـــوب  علـــى 
مشـــاهدة  مليـــار   3.9 ســـجلت  إذ 
مشـــاهدات  عـــدد  بذلـــك  لتتجـــاوز 
أغنيـــة “جانجنـــام ســـتايل” الكورية 

الشهيرة.

“بيبي شارك” جديد في 2020

 1943
النازيين يقومون بتصفية اليهود في معسكر اعتقال يانوفسكا.

1946
أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى األمم المتحدة.

 1954
بدأ بث تلفزيون مونتي كارلو، وهي أقدم قناة تلفزيونية في أوروبا.

 1977
محمد أنور السادات يزور إسرائيل ويلقي خطاًبا بمقر الكنيست في القدس.

 1990
علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك.

ذكر موقع “ترافيل ديلي نيوز” 
أن دبي تطّور نفسها بنجاح 

كوجهة عالمية رائدة فيما وصفه 
ب “السياحة السهلة والشاملة”. 

ونشر الموقع العالمي المتخصص 
في متابعة أخبار السياحة 
العالمية تقريرًا خاصًا عن 

سياحة أصحاب الهمم، تعقيبًا 
على “قمة دبي العالمية لتسهيل 

سياحة أصحاب الهمم” التي 
انعقدت مؤخرا.

ــرات ــحرية ومغامـ ــدرات سـ ــا بقـ ــا وآنـ ــوات إلسـ ــودة األخـ عـ

العد التنازلي لعرض “FROZEN” في “سينكو”

فيلـــم “ملكـــة الثلـــج ۲” المرتقـــب مـــن 
 Walt Disney Animation Studios
FRO�  هـــو الجـــزء الثانـــي مـــن فيلـــم
ZEN 2 او”ملكـــة الثلـــج” الصـــادر عـــام 
ســـينمات  فـــي  عرضـــه  ويبـــدأ   ،2013
شركة البحرين للســـينما سينكو، وفيه 
يعود المخرجان كريـــس باك وجينيفر 
لـــي مـــع فريـــق األداء الصوتـــي الـــذي 
يضـــّم كريســـتن بيـــل وإيدينـــا مينزيل 

وجوناثان غروف وجوش غاد.
ع “إلســـا” بقدرات ســـحرية  مـــا ســـر تمتُّ
تناديهـــا  اإلجابـــة  والدتهـــا؟  منـــذ 
وتهـــدد مملكتهـــا. وفـــي صحبـــة “آنـــا” 
و”ســـفن”،  و”أوالف”  و”كريســـتوف” 
لكـــن  خطيـــرة،  رحلـــة  فـــي  ســـتنطلق 
مذهلة. في فيلم “ملكة الثلج” تخشى 
“إلســـا” أن قدراتهـــا أقـــوى بكثيـــر ممـــا 
يتحّمله هذا العالم، أما في فيلم “ملكة 
الثلـــج ۲”، فعليها أن تأمـــل أن قدراتها 
الفريـــق  تقديـــم  مـــن  الفيلـــم  كافيـــة. 
علـــى  الحائـــز 

جائزة األكاديمية - المخرجان جينيفر 
لـــي وكريـــس بـــاك، والمنتج بيتـــر ديل 
كريســـتن  األغانـــي  ومؤلَفـــا  فيتشـــو، 
أندرســـون-لوبيز وروبـــرت لوبيـــز - مع 
األداء الصوتي للفنانين إيدينا مينزيل 
غـــروف  وجوناثـــان  بيـــل  وكريســـتن 

وجوش غاد.

لمحة عن الشخصيات

 إلسا هي الشخصية األسطورية 
والفتـــة  المعـــة   - المثاليـــة 
لألنظـــار. وهـــي ممتّنـــة لقبول 
المملكة لها اآلن، وتعمل بِجد 
لتصبـــح ملكـــة صالحـــة، لكن 
فـــي أعماقها ال يســـعها إال أن 
تتســـاءل عن ســـبب تمتعها 
بهذه القدرات منذ والدتها. 
يـــؤدي هذا اللغـــز إلى رحلة 
الحقيقـــة  عـــن  للكشـــف 
المدفونـــة حـــول الماضـــي. 
بالدخـــول  “إلســـا”  تغامـــر 
إلـــى أعمـــاق منطقـــة مجهولة 
وأرض يلفها الغموض، حيث سيتم 
اختبـــار قدراتها إلى أقصى 
حـــد. وفي هذا الفيلم تعود 

الفنانـــة إيدينـــا مينزيل لتقديـــم األداء 
الصوتي لشخصية “إلسا”.

آنـــا هي الشـــخصية الخياليـــة المثالية، 
فهي هادئة ومتفائلـــة دائًما. “آنا” بخير 
طالما هي محاطـــة بعائلتها و”أريندل” 
تكـــون  أن  عليهـــا  وليـــس  أمـــان  فـــي 
وحيـــدة مجـــدًدا. وما إن بـــدت الحياة 
كلهـــا نعيـــم وســـعادة ال تنتهـــي، حتـــى 
تعرضت “أريندل” لخطر وتم استدعاء 
“إلســـا” لحل لغز خطيـــر حول الماضي: 
هل هناك حقيقة مدفونة حول ماضي 
بيـــل األداء  تقـــّدم كريســـتن  العائلـــة؟ 

الصوتي لشخصية “آنا”.
 على الرغم من أن كريستوف لم يخبر 
أحـــًدا ســـوى “ســـفن”، إال أنـــه مســـتعد 
التخـــاذ خطـــوات جديدة فـــي عالقته 
مـــع “آنا” والتقّدم لخطبتهـــا. “آنا” تحب 
“كريســـتوف” جـــًدا، لكنهـــا غيـــر مدركة 
على اإلطالق لخططه بشأن المستقبل. 
وعندمـــا تتعـــّرض “أرينـــدل” للخطر، ال 
يتـــردد “كريســـتوف” في مســـاندة “آنا” 
و”إلســـا” عندما ينطلقان في رحلة إلى 
أرض غامضة لم يرها بائع الثلج نفسه 
مطلًقـــا مـــن قبـــل بالرغـــم مـــن أســـفاره 
الكثيرة. يقـــّدم جوناثان غروف األداء 

الصوتي لشخصية “كريستوف”.
 مـــر أكثـــر من ثالثـــة أعـــوام بقليل منذ 
وبفضـــل  أوالف،  “إلســـا”  صنعـــت  أن 
المـــادة الجديـــدة دائمـــة التجّمـــد التي 
منحتـــه إياها “إلســـا” بســـحرها، أصبح 
بإمكانه االســـتمتاع بالصيف. وال شـــك 
فـــي أن العالقـــة التي تربطـــه بعائلته - 
“آنا” و”إلســـا” و”كريســـتوف” و”ســـفن”، 
وثيقـــة للغاية. وبعد أن تعلـــم القراءة، 
أصبح منبهًرا بمختلف عجائب الحياة. 
وبفضل أسلوبه في الحياة الذي يتمّيز 
بشـــغفه الجديد بالمعرفة واســـتمتاعه 
يتوّقـــف  أنـــه  حتـــى  حولـــه  مـــا  بـــكل 
“أوالف”  أصبـــح  الزهـــور،  الستنشـــاق 
مصدر أمل في األوقات الصعبة. يّقدم 
جوش غـــاد األداء الصوتي لشـــخصية 

“أوالف”.
و”إلســـا”  “آنـــا”  والـــدة  إدونـــا،  الملكـــة   
وزوجـــة الملـــك “أغنـــار”، تحـــب ابنتيها 
وتريـــد حمايتهما بأي ثمن، الســـيما من 
أســـرار ماضيهـــا، لكـــن فـــي ظـــل زيادة 
وأســـئلتها،  الصغيـــرة  “إلســـا”  قـــدرات 
تبـــدأ تتســـاءل إن كان ماضيهـــا يمكن 
أن يحمـــل إجابات لعائلتها. لألســـف، ال 
يمكنهـــا الذهـــاب في هـــذه الرحلة بدالً 
من ابنتيهـــا، لكن عليهما االنطالق فيها 
بنفســـيهما عندمـــا يكبران...ويصبحان 
مســـتعدين لمواجهة مصيرهمـــا. تقّدم 
الصوتـــي  األداء  رايتشـــل وود  إيفـــان 

لشخصية الملكة “إدونا”.
لسنوات، تولى المالزم دستن ماتياس 
حمايـــة وطنه “أريندل” بوالء من خطر 
أعدائـــه، “نـــورث أولـــدرا”، مـــا أدى إلـــى 
محاصرتـــه فـــي غابـــة مســـحورة، ظل 
فيهـــا ألكثـــر مـــن 30 عاًمـــا. ولـــم ينس 
أبًدا واجبه تجاه “أريندل” الذي أقســـم 
على تنفيذه، لكن وصول الملكة “إلسا” 
واكتشـــاف امتالكهـــا لقدرات ســـحرية 
التـــي  الكثيـــرة  التحديـــات  أول  هـــو 
واجهت معتقداته التي طالما آمن بها. 
يقّدم ســـتيرلينغ براون األداء الصوتي 

لشخصية “ماتياس”.

خاص
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12 منشدا يتأهلون لمنافسات “منشد الشارقة 12”
تأهــل 12 منشــًدا مــن بيــن 990 متقــدم مــن جميع البلــدان العربيــة، لمنافســات الدورة 
الثانيــة عشــرة مــن برنامــج “منشــد الشــارقة”، الذي يعــّد األكبر من نوعه فــي المنطقة 
والعالــم الكتشــاف مواهــب الشــباب في مجال اإلنشــاد، والــذي تنظمه قناة الشــارقة، 

التابعة لهيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون.

ثالثـــة  علـــى  ال12  المتأهلـــون  ويتـــوزع 
مجموعـــات تخضع كل مجموعة إلشـــراف 
مدرب، حيث تضم المجموعة األولى التي 
يشـــرف عليهـــا المـــدرب مصطفـــى حمـــدو 
كاًل مـــن نضال عيمن من الجزائر، وحســـن 
الجلب من ســـوريا، وعبـــدهللا العميري من 

اليمن، وأحمد العقيل من السعودية. 
أما المجموعة الثانية والتي يشـــرف عليها 

فـــارس،  وســـيم  المـــدرب 
طـــارق  محمـــد  فتضـــم 
مـــن مصر، وبكر الســـقار 
وإبراهيـــم  األردن،  مـــن 

إنهـــض من المغرب، 
وعلـــي النوبـــي من 

اإلمارات. 
المجموعـــة  وتضـــم 

يشـــرف  التـــي  الثالثـــة 

عليهـــا المـــدرب شـــريف محســـن، كاًل مـــن 
عبدالمجيد عريقات من فلسطين، وأركان 
ســـمير القيسي من العراق، وعمر كبارة من 
لبنان، وسعيد الروشدي من سلطنة عمان.

وفـــي ثـــالث ســـهرات علـــى مـــدار الشـــهر 
الجـــاري والقـــادم، يتنافس المنشـــدون من 
كل مجموعـــة لنيـــل أعلـــى عالمـــات لجنـــة 
الجمهـــور  تصويـــت  ونســـب  التحكيـــم، 
مـــن  المتقدمـــة  المراحـــل  إلـــى  ليتأهلـــوا 

المنافسات.
وكان البرنامـــج قـــد نظم اختبارات 
للراغبين بالمشاركة بالبرنامج 
فـــي ســـتة بلـــدان عربية 
في شهر ســـبتمبر 
هـــي:  الماضـــي، 
ومصـــر،  األردن، 
 ، ية د لســـعو ا و

اإلمـــارات  ودولـــة  والجزائـــر،  والمغـــرب، 
العربيـــة المتحـــدة، إضافـــة إلى فتـــح باب 
التقديم عبر اإلنترنت للمواهب الشابة من 

مختلف البلدان العربية واألجنبية.
وتقـــدم عبر الموقـــع اإللكترونـــي للبرنامج 
337 مشـــارًكا من مختلـــف البلدان العربية، 
منها الســـودان، واليمن، والعراق، وسوريا، 
والجزائـــر،  والمغـــرب،  ومصـــر،  وتونـــس، 

إضافـــة إلـــى متقدميـــن مقيمين فـــي دول 
أجنبية، منها كندا، وألمانيا، والدنمارك.

ووصـــل مجمـــوع المتقدمين خـــالل جولة 
 653 إلـــى  العربيـــة  البرنامـــج  اختبـــارات 
مشارًكا، 24 من اإلمارات العربية المتحدة، 
و49 مـــن األردن، و263 من مصر، و45 من 
الســـعودية، و176 مـــن المغـــرب، و96 مـــن 

الجزائر.

كشفت مصادر مقربة من جوليا روبرتس اسرارا قد ال يعرفوها  «
الكثيرون عنها اوال كرمها الزائد خصوصا على نفسها واهتمامها 

بشكلها وخصوصا ابتسامتها المعروفة بها. وقبل سنوات قررت 
الممثلة جوليا روبرتس ان تؤّمن على ابتسامتها بقيمة مادية كبرى 

كونها وجه اعالني للعديد من الماركات العالمية ومستحضرات 
التجميل وتلعب ابتسامتها دورا مهما في استقطاب عروض العمل 

هذه عليها لذلك اتخذت هذا القرار.

٢٣

tariq_albahhar

حضـــرت بروفـــة مســـرحية “ إلـــى ريا” 
وإخـــراج  الصقـــر  جمـــال  تأليـــف  مـــن 
جمال الغيالن وتمثيـــل الفنان جمعان 
الرويعي والفنانة بروين وسينوغرافيا 
يوســـف  والموســـيقى  حســـين  علـــي 
النجـــدي والتـــي سيشـــارك بها مســـرح 
أوال فـــي الدورة 21 مـــن أيام قرطاج 
المســـرحية التـــي ســـتقام فـــي الفتـــرة 
من 6 - 15 ديســـمبر المقبل، وهي أول 
لفرقـــة مســـرحية بحرينيـــة  مشـــاركة 
في أيام قرطاج المســـرحية، حيث لم 
يســـبق وأن شـــاركت البحرين من قبل 

في أي دورة من دورات المهرجان.
دقيقـــة   20 لمـــدة  حقيقـــة  شـــدتني 
الرويعـــي(،  )جمعـــان  عمـــار  شـــخصية 
فقـــد كانـــت الشـــخصية تشـــبه احـــدى 
يوجيـــن  مســـرحيات  شـــخصيات 
الـــذي  يحتضـــر”  “الملـــك  يونيســـكو 
بيـــن  الحيـــاة  أوراق  تتســـاقط  كانـــت 
أصابعه ورقه اثر ورقه، وال تفيد كافة 
صراعاتـــه الداخليـــة فـــي ان تتحطـــم 
أصابعـــه المتشـــبثة فـــي إصـــرار عنيد 
هـــذه  خيـــوط  تتقطـــع  وال  بالحيـــاة، 
الحيـــاة تحتها، ال تفيـــد صراعاته معه 
في شـــيء ابـــدا، فزوجته ريـــا “ بروين 
“تواجهـــه بكل بـــرودة الواقع وصالبته 
بالحقيقة المرة، الحقيقة القاسية التي 

تهتف في السماء “لقد أحرقت الحرب 
كل شـــيء“.. ويســـتمر هـــذا االحتضار 
األليم في لوحة جميلة ابدعها المخرج 
جمال الغيـــالن وإلحاحه المتكرر على 
قضيـــة اللغة. أمـــا أداء الفنانـــة بروين 
فقـــد كان خـــارج المفاهيـــم التقليدية، 
شـــخصية تحتـــاج الى مجهـــود عنيف 
في حملهـــا.. عزلة وهروب كاالنتحار.. 

حكاية البشرية بأجمعها.
شخصيا أنا متفائل بأن العمل سيحقق 
النجاح في مشـــاركته، وفيما يلي لقاء 

“البالد” مع أبطال المسرحية.
الفنـــان جمعـــان الرويعـــي يقـــول: تـــم 

تقديـــم العمـــل قبل نحو ســـنة بشـــكل 
مختلف، وحتما سنقدم المسرحية في 
أيام قرطاج المسرحية برؤية مختلفة 
تتناســـب مع عراقة ومكانة المهرجان، 
واألداء  الحركـــة  حيـــث  مـــن  ســـواء 
وحتـــى األفكار، ولكن المهم عند فريق 
العمل هـــو تمثيل البحرين خير تمثيل 
والظهور بمظهر مشـــرف يعكس مكانة 
ورفعـــة المســـرح البحرينـــي المعروف 
عنه في جميع الدول العربية بمستواه 
العالـــي وقـــدرة الفنـــان البحريني على 

اإلبداع. 
مـــن جانـــب آخـــر أوضـــح الرويعي ان 

كليـــا  تختلـــف  المهرجانـــات  عـــروض 
عـــن العـــروض العادية، كونهـــا تتطلب 
حســـابات خاصـــة ورؤيـــة مغايـــرة وال 
قرطـــاج  فمهرجـــان  للخطـــأ،  مجـــال 
محفـــل فنـــي كبير وبالتأكيد ســـيعطي 
الفنـــان طاقـــة ودفعة للتميـــز ولتقديم 

افضل ما عنده.
وبدورهـــا قالـــت الفنانـــة برويـــن: لقـــد 
عـــن  ســـنوات  خمـــس  لمـــدة  توقفـــت 
المشـــاركة في االعمـــال الفنيـــة ماعدا 
االذاعيـــة، ولكـــن عندمـــا عـــرض علـــي 
المخـــرج جمال الغيـــالن العام الماضي 
الـــى ريـــا”  المشـــاركة فـــي مســـرحية” 

الـــى جانـــب الفنـــان حســـن العصفور “ 
اعتذر عن المشـــاركة نظـــرا الرتباطات 
فنيـــة أخـــرى” رحبـــت وابديـــت كامـــل 
هنـــاك  وكانـــت  للمشـــاركة  االســـتعداد 
محـــاوالت لترجمـــة العمـــل الـــى اللغـــة 
اإلنجليزية للمشـــاركة فـــي مهرجانات 
دوليـــة بعـــد تلقينا عدد مـــن الدعوات، 
ولكـــن لـــم تســـنح لنـــا الفرصـــة، وهذه 
المـــرة وجهت الينا دعوة أليام قرطاج 
المسرحية واتصور انها فرصة يتمناها 
علـــى  يقـــف  ان  بحرينـــي  فنـــان  كل 
خشـــبة قرطاج ويعرض امـــام جمهور 
عالمي بكل معنـــى الكلمة. اما وقوفي 

ومشاركتي مع الفنان واألستاذ جمعان 
الرويعي فهو شـــرف كبير لي ان اتعلم 
منه واســـتفيد، فجمعان الرويعي غني 

عن التعريف ومدرسة فنية متكاملة.
أمـــا المخـــرج جمـــال الغيـــالن فقد أكد 
على كامل االســـتعداد للمشاركة، وبأن 
األيام المقبلة ستشهد مزيدا من الجهد 
وتكثيف البروفات، خاصة وأن الوقت 
قصير نســـبيا ولكنه على ثقة بالنتيجة 
النهائية وهي تشريف مملكة البحرين 
فـــي أيـــام قرطـــاج المســـرحية، منوها 
بأنـــه أجـــرى بعـــض التعديـــالت علـــى 
النـــص تتناســـب وطبيعة المشـــاركات 

الدولية.
بينمـــا أوضح المؤلف جمال الصقر بأن 
موضـــوع المســـرحية مســـتوحى مـــن 
تجربـــة “ إلـــى ريـــا” للموســـيقار القدير 
الشـــيخ، وهـــي فكـــرة تالمـــس  خالـــد 
وقضايـــاه  العربـــي  اإلنســـان  وجـــدان 
ولكن بعيدا عن اإلسقاطات السياسية.

 علما أن مســـرحية “إلى ريا” ستعرض 
الرســـمية  المســـابقة  عـــروض  ضمـــن 
فـــي  10 ديســـمبر  بتاريـــخ  للمهرجـــان 
قاعـــة “ الريو” بتونـــس بواقع عرضين 
ويخّصص المهرجان مســـابقة رســـمية 
المحترفـــة  المســـرحية  لألعمـــال 
التونســـية والعربيـــة واإلفريقيـــة التي 

تم إنتاجها خالل سنة 2019.

الحقيقة القاسية

صراعات داخلية

جمعان الرويعي وبروين ومشهد من البروفات

عزلة وهروب كاالنتحارالمخرج جمال الغيالن يتابع العمل

حكاية البشرية بأجمعهاالمخرج الغيالن ويوسف النجدي

“ إلى ريا”... هروب كاالنتحار وصراعات داخلية قاسية
قـــرطـــاج” “أيـــــــام  ــن  ــ م الــــــــدورة 21  ــي  ــ ف الـــبـــحـــريـــن  تــمــثــل  الـــمـــســـرحـــيـــة 

أسامة الماجد
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يعزف البيانو أثناء إجراء جراحة في دماغه
عمليــة  إيطاليــون  أطبــاء  أجــرى 
جراحيــة متطورة لدماغ موســيقي 
عاشــق للجــاز أمّتعهــم بعزفــه علــى 

البيانو أثناء إجرائهم العملية له. 
التــي  المطــورة،  التقنيــة  وتســاعد 
يطلــق عليها اســم “جراحــة الدماغ 
الواعــي”، األطبــاء في عــاج أورام 
دون  الصــرع  ونوبــات  الدمــاغ 
اإلضــرار بالمناطــق المســؤولة عــن 
الرؤيــة أو الــكام أو الحركــة، عــن 

طريق الخطأ.
أثنــاء  واعيــن  المرضــى  ويظــل 
العملية، ويمكنهم الرد على األسئلة، 
مــا يســمح للجراحيــن بمعرفة أنهم 
مــن  الصحيــح  الجــزء  يعالجــون 

الدماغ.
وتمّكن مريض مدرس للموســيقى، 
في مستشــفى “موريزيو بوفاليني” 
فــي تشــيزينا، وســط إيطاليــا، مــن 
علــى  األلحــان  مــن  العديــد  عــزف 

ورم  إزالــة  عمليــة  أثنــاء  البيانــو 
سرطاني من دماغه.

 وقــال رئيــس قســم األعصــاب في 
المركــز، الدكتور لويجينو توســاتو، 
إن الجراحة المعقدة و”االستثنائية” 
كانــت ناجحة. وأوضح أن الطريقة 
المختــارة هــي أفضــل خيــار إلنقــاذ 
حيــاة المريــض، مع ضمــان الحفاظ 
على “مهاراته الفنية والموســيقية”، 

في الوقت نفسه.

العمليــات  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
العصبيــة التي يخضع لهــا المرضى 
وهــم مســتيقظون، أصبحــت أكثــر 
مــن  مختلفــة  أنحــاء  فــي  شــعبية 
العالــم. وفــي العــام الماضــي، عزف 
موســيقي الجــاز الجنــوب إفريقي، 
موســى مانزيني، على الغيتار أثناء 
إجــراء جراحة فــي دماغه. واختار 
البقــاء مســتيقًظا من أجــل الحفاظ 

على حركات أصابعه.

رصــدت عدســات المصوريــن لحظــة 
“مؤلمــة” أثنــاء مبــاراة مصارعة، ركل 
فيهــا أحــد المتنافســين الحكــم أثناء 
نــزال مما تســبب فــي تعرضه إلصابة 
ميليــان  أنغيــل  وأشــرف  خطيــرة. 
بيــن مصارعيــن  نــزال  علــى تحكيــم 
فــي جزيــرة تنريفــي اإلســبانية فــي 
أفــادت  األطلســي، حســبما  المحيــط 

تقارير صحفية محلية.
الحكــم  بصافــرة  اللقطــات  وتبــدأ 
ميليان، التي أعلنت بداية النزال بين 

المصارعين فوق أرض رملية.
 ومــع احتــدام النــزال، حــاول الحكــم 
االقتــراب أكثر من المصارعين، حتى 
ذلــك كان  لكــن  نظــرة أفضــل،  يلقــي 
قــراًرا خاطًئا على ما يبدو، إذ تعرض 
لركــة قوية من قبل أحد المصارعين، 
الضربــة  أن  ليتبيــن  أرضــا،  ووقــع 

كسرت فكه.

مباراة مصارعة.. 
ركلة قوية تكسر 

فك الحكم
قتل عدد من األشــخاص كانوا يتابعون 
مبــاراة كــرة القــدم في منزل في وســط 

كاليفورنيا، األحد وفق الشرطة.
موقــع  إلــى  الشــرطة  واســتدعيت 
الحادثــة، بعــد أن تســلل شــخصان على 
األقــل إلــى حديقــة المنــزل الواقــع فــي 
فريزنو، على بعد 320 كلم شــمال لوس 

أنجلوس، وأطلقا النار.
وقــال المتحــدث باســم شــرطة فريزنــو 

بيل دولي “وجدنا العديد من األشخاص 
قتلى في الحديقة الخلفية”.

وذكــرت وســائل إعام محليــة أن أربعة 
الشــرطة  تعلــن  ولــم  قتلــوا.  أشــخاص 
عــن عــدد القتلــى لكنهــا قالت إن تســعة 
فــي  النــار  إلطــاق  تعرضــوا  أشــخاص 
الهجــوم. وقــال دولي إن الشــرطة تنظر 
إلــى تســجيات مراقبــة وتتحــدث مــع 

شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.

لقيت امرأة حتفها بطريقة مروعة على 
طريق تكســاس الســريع في حــادث بدأ 
بجــدال زوجي، وفق ما ذكرت الشــرطة 
األميركيــة. وقالت صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانيــة إن أصــل الحــادث بــدأ حين 
تجادلــت المــرأة مــع زوجهــا، الــذي كان 
يرافقها، قبل أن تقرر القفز من السيارة.

وقعــت  الحادثــة  أن  المصــدر  وأوضــح 
الســبت،  صبــاح  مــن  مبكــر  وقــت  فــي 

القريــب  الســريع  الطريــق  علــى  وذلــك 
مــن هيوســتن. ويعتقــد أن المــراة كانت 
فــي حالــة ســكر، ممــا جعلهــا تقــرر القفز 
مــن الســيارة، التي كانت تســير بســرعة 
علــى  ســقوطها  بعــد  ومباشــرة  كبيــرة، 
األرض، اصطدمت بمركبة أخرى، لتلقى 
حتفها في الحال. هذا ولم يعرف “سبب 
الزوجيــن،  بيــن  الــذي حــدث  الجــدال”، 

وأدى إلى مصرع المرأة.

مباراة بحديقة منزل تنتهي بإطالق نار.. و4 قتلى

“جدال زوجي” في السيارة ينتهي بميتة مروعة

ممثا بوليوود كيارا أدفاني )يسار( وديلجيت 
دوسانجه أثناء إطاق فيلمها الدرامي الكوميدي 

“Good Newwz” في مومباي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كشــف ســباق للطائــرات تحــت رعاية 
خــال  األحــد،  “إيربــاص”،  شــركة 
طائــرة  عــن  للطيــران،  دبــي  معــرض 
ُوصفــت  بالكهربــاء،  تعمــل  رياضيــة 
بأنهــا األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم، 
فيما تســعى شــركة تصنيــع الطائرات 
تعزيــز  إلــى  الكبيــرة  األوروبيــة 
تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.

أن  إي”  ريــس  “إيــر  ســباق  وأعلــن   
شــركة “كونــدور أفياشــين”، ومقرهــا 
طائــرة  تصنيــع  ســتتولى  بريطانيــا، 
الســباق التي ُأطلق عليها اسم “وايت 

اليتنينغ”.
كهربائــي  بمحــرك  الطائــرة  وتعمــل 
يمّكنهــا مــن التحليــق بســرعة تصــل 
إلــى 482 كيلومتــًرا فــي الســاعة، في 
كيلومتــرات،  خمســة  طولــه  مضمــار 
عــن  فقــط  أمتــار   10 ارتفــاع  علــى 

األرض.

يواجــه أســتاذان بمــادة الكيمياء تهمة 
غريبــة تتعلــق بصناعــة مــادة مخــدرة 
واليــة  مــدارس  إحــدى  مختبــر  فــي 
أركنســاس، وفــق مــا ذكــرت صحيفــة 
“واشــنطن بوســت” األميركيــة. وقــال 
المصــدر إن األســتاذين تيــري دايفيــد 
باتمــان )45 عاما( وبرادلي ألين روالند 
)40 عامــا(، اللذيــن يدرســان الكيميــاء 
فــي جامعــة واليــة هندرســون بمدينة 
أركاديلفيــا، تــم اعتقالهما يــوم الجمعة 

الماضي.
وأضاف أنهما يواجهان اتهامات بصنع 
أدوات  واســتخدام  الميثامفيتاميــن، 
لتعاطي المخــدرات. والميثامفيتامين 
منشــط لــه تأثيــر علــى العقــل، يمكنــه 
إحــداث هوس مصاحب بالنشــوة، كما 
أنــه يــؤدي إلــى اإلدمان.وكشــف بيــان 
الشرطة أن األستاذين يخضعان حاليا 

للتحقيق.

“دبي للطيران” 
يعرض أول طائرة 

سباق كهربائية

أستاذان في 
الجامعة.. ويصنعان 

“الميثامفيتامين”
بعــد الشــائعات المتعــددة عن وفــاة الفنان 
ابنــه  رد  إمــام،  عــادل  الكبيــر  المصــري 
المخــرج رامــي إمــام “بطريقتــه الخاصــة” 
علــى هــذه األكاذيــب. ونشــر رامــي إمــام 
مقطــع فيديو يرصد والده عادل إمام، 79 
عاما، في كواليس مسلسله الجديد، حيث 
يظهــر بصحــة جيدة وهو يدخن ســيجارة 

ويحضر لدوره في “فالنتينو”.
ويأتي الفيديو بعد انتشــار شــائعات، على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، مفادهــا أن 

حالة “الزعيم” الصحية متدهورة.
وقبــل ظهــور الفيديــو، نفــى أشــرف زكــي، 
مــا  مصــر،  فــي  التمثيليــة  المهــن  نقيــب 
تداولتــه الصفحــات االجتماعيــة، قائا إن 
عــادل إمــام بحالــة صحيــة جيدة، مشــيرا 
إلــى أنــه “يســتكمل حاليا تصوير مسلســله 

الرمضاني -فالنتينو-”.
وأضــاف “أطمئن العالم العربــي كله الفنان 
عــادل إمــام بصحــة جيــدة واألمــور كلهــا 

بخير”.

“بفيديو الكواليس”.. عادل إمام ينفي شائعة وفاته

عارضة األزياء البريطانية تمارا إكلستون وابنتها صوفيا لدى وصولهما 
العرض األوروبي األول لفيلم “فروزن 2” في لندن )أ ف ب(

النجم المصري استنكر ما يروجه البعض من شائعات حول الفنانين، قائال إنه ال يعرف تحديدا 
مصدر الشائعات التي تنتشر ك”النار في الهشيم”.

بعــد غيابهــا لعدة ســنوات 
اإلعامــي،  المجــال  عــن 
فاجــأت الفنانــة المصرية، 
صابريــن، جمهورها بنشــر 
صورتيــن جديدتيــن على 

حســابها في موقع “إنســتغرام” تظهرها وألول مرة منذ أعوام دون حجاب أو 
باروكــة.  وتفاعــل عدد كبير من محبي الممثلة المصرية ومتابعيها متســائلين 
مــا إذا كانــت تخلت نهائيا عن الحجاب بعد أن ارتدته لســنوات طويلة، حيث 
شــاركت بــه فــي عــدة أعمال فنيــة، آخرها مسلســل “فكــرة بمليــون جنيه” مع 
الفنــان الكوميــدي، علــي ربيــع. وفيمــا اختلــف المتابعون بين مرحــب ومنتقد 
صابريــن  رفضــت  المصريــة،  الفنانــة  حرصــت  لصابريــن،  الجديــد  للمظهــر 
االنتقــادات الموجهــة إليهــا بعــد خلعهــا الحجــاب، وقالت، فــي أول تعليق بعد 
نشــرها الصــورة الجديــدة، فــي تصريحــات نقلها موقــع “فوشــيا” المتخصص 
فــي شــؤون المــرأة، إنهــا “لــم تكــن محجبــة مــن األســاس”، ووصفــت نفســها 

ب”المحتشمة فقط”، مشيرة إلى أنها تتعرض لانتقادات منذ فترة طويلة. 

الفنانة صابرين تفاجئ جمهورها بخلع الحجاب

الطيــران  معــرض  زوار  شــهد 
الســنوي فــي مدينــة نانتشــانغ 
ــا مثيــًرا  الصينيــة، عرًضــا جويًّ
مئــات  حلقــت  حيــث  للغايــة، 
الطائــرات دون طيــار، لتكويــن 
فــي  األبعــاد  ثاثيــة  أشــكال 

السماء.  واتخذت نحو 800  طائرة دون طيار، أشكال طائرة عماقة، وطائرة 
مروحيــة، وطائــرات أخــرى مقاتلــة، كونهــا مــزودة بمصابيح مشــرقة كبيرة، ما 
جعلهــا تخلــق فــي ســماء الليل عرًضــا متوّهًجــا مثيــًرا لإلعجاب، خــال مؤتمر 
نانتشــانغ الســنوي للطيران لعام 2019، وهو معرض يكشــف عن آخر ابتكارات 
)الدرونــات(.   الطيــران والفضــاء والطائــرات دون طيــار  الصيــن فــي تقنيــات 
وحلقت الدرونات في تناسق تام، وأظهرت لقطات الفيديو التي نشرتها وكالة 
“شــينخوا” لألنباء، يوم الســبت الماضي، الدرونات وهي تحلق بشــكل متزامن 

مثالي لتغيير شكلها فوق الماء، ما يوهم المشاهد بوجود أشكال مزدوجة.
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سمو رئيس الوزراء يرعى افتتاح النسخة 28 من “الجواهر العربية” اليوم
ــان ــزم ــرض بــخــبــرة تــقــارب قــرًنــا مــن ال ــع ــم ــز الــبــحــريــن لــلــمــجــوهــرات يــواصــل تــألــقــه فــي ال ــرك م

منذ انطالق نسخته األولى بالعام 1992، وضعت عائلة شيرازي بصماتها البارزة في معرض الجواهر العربية، حتى بات جناح مركز 
البحرين للمجوهرات )BJC( وعلى مر السنوات، واحدا من الوجهات األبرز واألكبر لزوار المعرض.

أن يحظى هذا االسم  وليس مستغرًبا 
الـــبـــراق فــي عــالــم الــمــجــوهــرات بهذه 
ــمــكــانــة، وهـــو يــحــمــل خــبــرة عريقة  ال
ــا مــن الـــزمـــان، إذ ُوضــعــت  تــقــارب قــرًن
ثالثينات  منذ  للشركة  األولـــى  اللبنة 
الــقــرن الــمــاضــي، وتــحــديــدا فــي شــارع 
عمل  متجر  تأسيس  تــم  حين  التجار 

في تجارة الساعات والتجارة العامة. 

تم  عندما  نوعية  نقلة   1978 الــعــام  ومــّثــل 
تأسيس مركز البحرين للمجوهرات بافتتاح 
المنامة، وتدريجيا  متجر في منطقة سوق 
سمعتها؛  بريق  من  وضاعفت  الشركة  نمت 
في  فرعا   18 مــن  أكثر  تمتلك  باتت  حتى 
ربوع البحرين، وفرعين في المملكة العربية 
السعودية، وبات “BJC” بيتا ألرقى عالمات 

الساعات والمجوهرات العالمية.

والـــيـــوم، ولــلــعــام الــثــامــن والــعــشــريــن على 
في  تألقه   ”BJC“ جناح  يــواصــل  الــتــوالــي، 
مــعــرض الــجــواهــر الــعــربــيــة، الـــذي يعد من 
وقبلة  المجوهرات،  معارض  وأرقــى  أكبر 
يــقــصــدهــا الــتــجــار والــزبــائــن وهــــواة جمع 

التحف باختالف أذواقهم وميولهم.

وبــفــضــل الــرعــايــة الــكــريــمــة مـــن لـــدن رئــيــس 
خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء 
تفاصيله،  بكل  للمعرض  خليفة  آل  سلمان  بن 
وحرص سموه كل عام على افتتاحه والتجول 
بين أجنحته، استطاع المعرض أن يصل وفي 
شهرة  ويكتسب  العالمية،  إلــى  قياسي  وقــت 

إقليمية ودولية تفخر بها البحرين.
افتتاح  اهتمام سموه على  يقتصر  وال 
المعرض فحسب، بل يمتد إلى تواصله 

للمشاركين  الــدؤوبــة  ومتابعته  الــدائــم 
يصفهم  كما  يمثلون،  الــذيــن  الدائمين 
وقلبه  للمعرض  األســاس  حجر  سموه، 
المشاركين  هــؤالء  أهــم  ومــن  النابض. 
المملكة هو  بهم  تعتز  الذين  الوطنيين 

.)BJC( مركز البحرين للمجوهرات

ــة  ــ ــالـ ــ واألصـ ــــق  ــأل ــ ــت ــ ال ــن  ــ مـ ــا  ــامــ عــ  28
والوطنية التي تميز بها مركز البحرين 
المميزة  مشاركته  عبر  للمجوهرات 
في المعرض، وتقديمه تحفا فنية هي 
في  البشرية  اليد  أبدعته  ما  خالصة 
الــذي  المركز،  جناح  فــي  المجال  هــذا 
المعرض،  أجنحة  بين  األكبر  هو  يعد 
العام  هــذا   ”BJC“ جناح  يحتل  حيث 

مساحة تبلغ 2400 متر مربع.

ــرص ســـمـــو رئــيــس  ــ ــا مــــن حـ ــالقـ ــطـ وانـ
ــاء الــمــتــواصــل  ــ ــق ــ الـــــــوزراء عــلــى االرت
بــالــمــعــرض عــربــيــا وعــالــمــيــا بــمــا يليق 
يحرص  سموه  فــإن  البحرين،  ومكانة 
أيــضــا وبــشــكــل دائــــم عــلــى أن يــكــون 
مركز البحرين للمجوهرات في صدارة 
المشاركين بالمعرض بعد أن باتت هذه 
المشاركة عالمة أساسية وبصمة فارقة 

في مسيرة معرض الجواهر العربية. 

“BJC”، فإن  القائمون على  وكما يؤكد 
دورا  كونها  جــانــب  وإلـــى  مشاركتهم، 
على  حرصهم  مــن  تنبع  فإنها  وطنيا، 
أن يــكــونــوا فــي الـــصـــدارة، وســبــًبــا في 
ــة الــمــلــك، وســمــو  اعـــتـــزاز وفــخــر جــالل

ــي الــعــهــد،  ــوزراء، وســمــو ولـ ــ ــ رئــيــس الـ
وفي  المملكة  فــي  المسؤولين  وكــبــار 
مــقــدمــتــهــم وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة ووزيــــر 
الصناعة والتجارة، بهذا الدور الوطني 
والقائمين  للمجوهرات  البحرين  لمركز 
التي  عــائــلــة شــيــرازي  أبــنــاء  عليه مــن 
العريقة  الوطنية  الــشــركــة  هــذه  تــقــود 
بعراقة  اسمها  ارتبط  التي  والعمالقة 
قــادة  قبل  مــن  الثقة  وهـــذه  البحرين. 
القائمون  إنــمــا هـــي، كــمــا يــؤكــد  ــبــالد  ال
ــهــام  وإل اعـــتـــزاز  مــصــدر   ،”BJC“ عــلــى 
في  ومــزيــد  مزيد  لتقديم  ودافـــع  لهم، 
سبيل االرتقاء بالسمعة الطيبة للمملكة 
وشغل  بالمعرض  الفعالة  والــمــشــاركــة 
أكــبــر األجــنــحــة وأشــمــلــهــا. فــمــمــا يميز 
جناح مركز البحرين للمجوهرات دوما 
هو أنه يجمع بين أركانه أكبر عدد من 
صناعة  مجال  في  العالمية  الشركات 
التي  والساعات،  المجوهرات  وتجارة 
تحرص على تقديم أحدث الدرر الفنية 
والــقــطــع الــفــريــدة والـــنـــادرة أمـــام زوار 

المعرض من مختلف دول العالم. 

ــز الـــبـــحـــريـــن  ــركــ ــل مــ ــ ــواصـ ــ ــي، يـ ــ ــال ــ ــت ــ ــال ــ وب
ــجــهــود الــتــي  لــلــمــجــوهــرات الـــيـــوم تــلــك ال
أسسها ونهض بها مؤسسوه، وهم كل من 
رجل األعمال المرحوم عبدالرزاق شيرازي، 
ورجلي األعمال عبدالمجيد شيرازي، وأبو 
بناء صــورة مشرفة  في  شــيــرازي،  القاسم 
التجارية  الوطنية  مؤسستهم  خــالل  مــن 
نالهما  اللذين  للثقة والتقدير  واستحقاقهم 
للمجوهرات من خالل هذا  البحرين  مركز 
المعرض، ومسيرة المركز العريقة المشرفة 

التي تقارب المئة عام.

ــدة واحـ لعملة  ــان  ــه وج وكــأنــهــمــا  أركـــانـــه  ــي  ف مــتــألــقــة  وبــصــمــة  ــر  ــواه ــج ال لــمــعــرض  درب  ــق  ــي رف  ”BJC“و ــا...  ــامـ عـ  28
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20 متجًرا وبوتيًكا بالبحرين

مـركـــز البحــريـــن للمجوهـــــرات

نشارك في المعرض منذ انطالقته األولى في 
العام 1992

 “راز” لتخليد اسم والدي 

ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ يــــــــواصــــــــل مـــــشـــــاركـــــتـــــه ودعــــــــمــــــــه لـــــمـــــعـــــرض الـــــــجـــــــواهـــــــر ال

ولعــل أكثــر مــا يجمع عليــه القائمون علــى مركز البحريــن للمجوهرات فــي حديثهم 
هــو تلــك الثقــة الكبيرة بنجــاح جديد ومتواصل هــذا العام من خالل هــذا المعرض، 
مؤكديــن أنــه ســيمثل إضافــة نوعية جديــدة لرصيد المركــز مثل كل عام؛ اســتكماًل 

لمسيرتهم المعهودة من النجاحات والتميز والسمعة الطيبة.

ويعــزو القائمــون علــى المركــز ثقتهــم وتفاؤلهم هذا إلى أســباب وعوامــل عدة، منها 
مــا يتوافــر فــي المملكة من عناصر وأســباب النجــاح رغم كل الظــروف والتحديات؛ 
بفضــل البنيــة التحتية وتطــور األنظمة، وقبل ذلك حكمة القيــادة ورعايتها مختلف 
القطاعات واألنشطة، وإيمان عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بإمكانات الكــوادر الوطنية وقدرتهم على 
النجــاح وصنــع النجاحــات الوطنيــة. وعلى الجانب اآلخــر، يأتــي دور القائمين على 
مركز البحرين للمجوهرات من خالل اســتعدادهم المســبق وتحشــيد كل اإلمكانات 

التي ستضمن النجاح األكبر. 

مــن جانبــه، قــدم رجــل األعمــال عبدالمجيــد شــيرازي جزيــل شــكره للقيــادة الرشــيدة وعلى 
رأســهم جاللــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء، وســمو ولــي العهــد؛ لدعمهــم المتواصــل لمركز 
البحرين للمجوهرات والقطاع التجاري بأكمله، مضيفا “نحن نعتز بثقتهم بنا كثيًرا ونحرص 
دائًمــا علــى أن نكــون عنــد حســن ظنهــم. كمــا أن اســتجابتنا لدعــوة المشــاركة هي اســتجابة 
لثقــة صاحــب الســمو الملكي رئيس الوزراء. من أجل ذلك، فإننــا نكرس كل طاقتنا وكوادرنا 
ألجــل أن نكــون علــى قــدر تلــك الثقــة الغاليــة، وأن تكون مشــاركتنا ضمن أرفع المســتويات، 
واضعيــن نصــب أعيننا اهتمام ســمو رئيس الــوزراء ونصائحه التي نعتبرهــا مرجًعا لتطورنا 

ورفع مستوى خدماتنا طوال مسيرتنا”.

وبدوره، يعلق أبو القاســم شــيرازي مؤكدا أن “جوهر المشاركة في هذا المعرض هو 
الثقة والدعم الذي تحظى بهما المؤسسة من قادة البالد. فأكثر ما نعتز به وما نفخر 
بتحقيقه في هذا الجانب هو ثقة قادة البالد بنا إلى درجة أنهم يرون أن مشاركتنا 
في هذا المعرض العربي العالمي هي جوهر الحدث وأمر أساس، لذا نعتبر مشاركتنا 

واجبــا وطنًيــا نتطلع فيه إلــى التفوق والصدارة مهما كانت مشــاغلنا، متجاهلين أي 
مآرب ربحية أو منفعة خاصة”. 

مــن جانبــه، بّين عباس شــيرازي أن حرص ســمو رئيــس الوزراء على رعايــة المعرض وظهوره 
بالمستوى العالمي إنما ينبع من طموحه المتنامي ورؤيته الثاقبة وتطلعات سموه التي أثبتت 
حكمتها ونجمت عن نجاحات متواصلة حققها المعرض، ما جعل اسم البحرين بارزا في جميع 

أنحاء العالم، خصوصا فيما يتعلق بقدرة المملكة على تنظيم المعارض العالمية.

ويضيــف عبــاس شــيرازي “مــا يميــز جناح مركــز البحريــن للمجوهــرات، وإلى جانــب الخبرة 
الكبيرة التي يمتلكها، هو تقديمه أفضل وأرقى األسماء العالمية كل عام، ومن هذه الماركات 
التــي نقدمهــا هــذا العام مثال: غــراف، باتيك فيليب، بوغوصيان، بلغاري، شــاتيال، غاســباري، 

أوميغا، فاشيرون كونستانتي، وغيرها من أرقى الماركات العالمية”.

وبــدوره، عّلــق محمــد عبدالــرزاق شــيرازي بقولــه “إن رعايــة ســمو رئيــس الــوزراء لمعــرض 
المجوهرات العربية هي العامل األول للنجاح الكبير الذي يحققه المعرض، والذي يعد فرصة 
لعرض أحدث وأفخم وأرقى المعروضات العالمية. كما أن زيارات سمو رئيس الوزراء وسمو 
ولــي العهــد المتكــررة لنــا خــالل المعــرض إنما تشــعرنا بمســؤولية أكبــر وتدفعنا إلــى التفاني 
لتقديــم األفضــل؛ خصوصــا أن اهتمــام ســمو رئيس الــوزراء وحرصه ل يقتصــر على زيارات 
ســموه لنــا فــي المعــرض ونصائحه القيمة، بل يتعــدى ذلك بكثير، إذ إن ســموه دائم التصال 
بنــا لالطمئنــان علــى عملنــا ومســيرتنا، األمــر الــذي يجعلنا فعــال عاجزين عن شــكره والتعبير 
عن امتناننا لهتمام سموه، وهو ما يعد جزءا من اهتمامه الكبير بالقطاع التجاري بأكمله”.

وأضــاف محمــد شــيرازي “نحــرص في كل عام علــى تقديم أفضل ما يمكــن أن يحصل عليه 
العمالء من أرقى األســماء العالمية في صناعة الســاعات وعالم المجوهرات؛ حتى بات هذا 
المعــرض محــل ترقــب وانتظــار مــن قبــل المهتميــن الذيــن يجدون فيــه أرقى وأنــدر التحف 
واألســماء العالمية. فمثال، لدينا هذا العام ماركة )غرافت( التي تعتبر أرقى األســماء العالمية 
فــي صناعــة المجوهــرات، وكذلك )فرانــك مولر( بحلتهــا الجديدة، التي تعتبر أرقى شــركات 

الساعات السويسرية”.

ويتواصــل حديــث القائميــن علــى مركــز البحريــن للمجوهــرات، ليحدثنــا هــذه المــرة أحمــد 

شــيرازي بتأكيــده أن مشــاركة المركــز إنمــا تنطلق من الشــعور بالمســؤولية الوطنيــة وأهمية 
المشــاركة بالشــكل الــذي يليــق بالثقة الكبيرة التــي يتمتع بها مركز البحرين مــن قبل القيادة 

الحكيمة.
ومــن هــذا المنطلــق، يضيف أحمد شــيرازي “نحرص على أن يكــون جناحنا بصمة مميزة في 
المعرض كل عام، بحيث يقدم أرقى وأفضل المنتجات واألسماء العالمية في مجال صناعة 
الســاعات والمجوهــرات، وهــذا ما يضمــن لنا تلك النجاحــات المتواصلة خالل مســيرة مركز 
البحرين للمجوهرات. وبنفس الوقت، نفخر بعالقاتنا مع زبائننا في العائالت الكبيرة ســواء 

من البحرين أو دول الخليج”.

وينتقــل الحديــث لحســين شــيرازي، الــذي أشــار إلــى دور مثــل هــذه المعــارض فــي ترســيخ 
وتعزيز ســمعة البحرين العالمية، مؤكدا أن هذه المكانة العالمية المرموقة التي بات معرض 
الجواهــر العربيــة يحتلهــا لم تأت من فراغ، وإنما هي نتيجة لما تتمتع به البحرين من تاريخ 
مشرف وقيادة رشيدة واعية. وأضاف “تاريخ البحرين فيما يتعلق بتنظيم المعارض عريق 
وكبيــر منــذ عقــود طويلة، بل حتى قبل خمســينات القرن الماضي. ولدينــا في المملكة خبرة 
تراكمية كبيرة في هذا الجانب تعتمد على السواعد الوطنية، األمر الذي انعكس إيجابا على 
مستوى هذه المعارض ووصولها إلى العالمية، وهذا بدوره ما يجعل أكبر الشركات واألسماء 
العالمية تحرص على المشــاركة، وهي خطوة مهمة في إيصال المعرض إلى العالمية، بل إن 
معرض الجواهر العربية بات هو األكبر على مســتوى الشــرق األوســط، وأحد أهم 6 معارض 

عالمية متخصصة في المجوهرات وصناعة الساعات”.

وختــم أقطــاب عائلة شــيرازي والقائمــون على مركــز البحرين للمجوهــرات حديثهم بتقديم 
الشكر إلى قادة البالد على ما يقدمونه من دعم واهتمام لجميع القطاعات في المملكة. 

كمــا عبــروا عــن امتنانهــم لرعاية ســمو رئيــس الــوزراء للمعرض، ولتلــك الجهود التــي تبذلها 
مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها جهود وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد 
بن عبدهللا آل خليفة ورجال األمن؛ على ما يبذلونه من جهود لتوفير األمن للمعرض والزوار، 
وإلى وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني وفريق الوزارة على التســهيالت التي 
يوفرونها من أجل نجاح المعرض وظهوره بالشــكل الذي يليق بالســمعة الراقية التي تتمتع 

بها المملكة.

بـــالمعـــــــرض مشـاركاتــنـــا  مـن  اكتــسـبــنــــاه  مـــــا  أثـــمــــــن  البـــــاد  قـــــادة  ثـــقـــة  شيـــــرازي:  عائــــلة 

رئيس  ســمــو  رعــايــة 
المعرض  قادت  الوزراء 

للعالمية

جناح “BJC” بالمعرض 
الزوار  يترقبها  بصمة 

كل عـام
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دينا شيرازي:

سوسن شيرازي:
رحمة شيرازي:

أمل الحامد من المنامة | تصوير: رسول الحجيري 

بمناســبة إقامة معرض الجواهر العربية 2019، كان لنا لقاء مع القائمين على مركز البحرين للمجوهرات، تحدثنا خالله إلى أعضاء مجلس إدارة الشــركة وفي مقدمتهم العضوان المؤسســان رجل األعمال عبدالمجيد 
عباس شــيرازي، ورجل األعمال أبوالقاســم عباس شــيرازي، وكل من أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين اإلداريين: عباس عبدالمجيد شــيرازي، محمد عبدالرزاق شــيرازي، أحمد أبوالقاســم شيرازي، حسين عبدالمجيد 

شيرازي، والسيدات رحمة عبدالرزاق شيرازي، سوسن عبدالمجيد شيرازي، وليلى أبوالقاسم شيرازي. 
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A L P I N E  E A G L E

With its pure and sophisticated lines, Alpine Eagle offers a contemporary reinterpretation  
of one of our iconic creations. Its 41 mm case houses an automatic, chronometer-certified  

movement, the Chopard 01.01-C. Forged in Lucent Steel A223, an exclusive ultra-resistant metal  
resulting from four years of research and development, this exceptional timepiece, proudly  
developed and handcrafted by our artisans, showcases the full range of watchmaking skills  

cultivated within our Manufacture.

ذكرت المدير اإلداري لمركز البحرين للمجوهرات دينا شــيرازي أن المركز يشــارك 
بأكبــر جنــاح فــي المعــرض، وهــو الجنــاح الرئيــس، كمــا لــدى المركــز جنــاح فرعي 
تشــارك فيــه مجموعة من العالمــات التجارية لعدد من الشــركات الحديثة إضافة 
إلــى وجــود بوتيكات مســتقلة منها “طباع”، “أليســا”، “شــراينر”، “نيكوس كوالس”، 
منوهــة إلــى أن “طبــاع” عالمــة تجاريــة لبنانيــة ذات جــودة عاليــة مركزها جنيف 

وتشارك ألول مرة في المعرض.

واستطردت دينا: مشاركتنا في معرض الجواهر العربية تضم مجموعة من العالمات 
التجارية والماركات العالمية التي تشارك سنوًيا، إلى جانب مشاركة ماركات عالمية 
ألول مرة منها “غراف” تحت مظلة مركز البحرين للمجوهرات، “أولي لينغارد”، و ”أل 

إي”، وكذلك عودة مشاركة “شتيال” بعد انقطاعها لسنوات عدة.

وأوضحــت “نشــارك فــي معــرض الجواهر العربية منــذ انطالقته األولــى في العام 
1992، وهــذا العــام فــي النســخة الـــ28، إذ تضاعفت مســاحة جنــاح المركز مقارنة 
مع مشــاركة النســخة األولى، كما أننا داعمون للمعرض على الدوام، وهو ما يتيح 
فرصة التواصل مع الزبائن وأصحاب المتاجر األخرى، والمعرض يتطور عاًما بعد 

آخر، ويزداد عدد الزوار”.

خطط لتجديد فرع “العالي”

وأشــارت دينــا إلــى وجــود خطــط لتجديــد فــرع مركــز البحريــن للمجوهــرات في 
مجمع العالي؛ ليصبح الفرع الرئيس ويكون مخصًصا للمجوهرات فقط، في حين 
أنــه حالًيــا مخصــص للمجوهرات والهدايــا، موضحة أن هذا الفرع يتم منه شــراء 
وتوزيع المجوهرات على باقي الفروع، متوقعة أن يتم االنتهاء من أعمال تجديد 

الفرع الرئيس للمركز مع افتتاح معرض الجواهر العربية العام المقبل 2020.

بداية التأسيس

وتطرقت دينا إلى أن مركز البحرين للمجوهرات تأســس في منتصف الســبعينات 
متجًرا للســاعات وافتتح رســمًيا في العام 1978، ثم توســع في األعمال وأضيف 

فرع مستقل للمجوهرات.

وفيمــا يتعلــق بالحصــة الســوقية لمركز البحريــن للمجوهرات فــي البحرين، قالت 
دينــا إن لــكل متجــر زبائنــه، خصوًصــا أن أذواق الزبائــن تختلــف إذ إنهــم كانــوا 
يفضلون في السابق شراء أطقم المجوهرات والحلي الكبيرة، أما اآلن فيفضلون 
الحلي على أحدث طراز، ومتعددة الطبقات. وقالت إنه رغم أن وســائل التواصل 
االجتماعــي تلعــب دوًرا فــي عرض المجوهــرات والحلي إلى جانب شــراء الذهب 
“أوناليــن”، إال أن التواصــل الشــخصي مــع الزبائــن وعــرض المجوهــرات أمامهــم 

بحيث يتمكنون من الشعور بملمسها، يجعل التجربة مختلفة.

بينت المدير اإلداري بمركز البحرين للمجوهرات سوسن شيرازي أن لديهم حاليا نحو 20 
فرًعــا مــن البوتيكات في الســوق المحلية.وأوضحت أن المركــز لديه فروع بوتيكات 
وعالمــات تجاريــة تضــم بوتيــكات: باتيــك فيليــب، شــوبارد، تيفانــي، أوميغــا، 
PIAGET، بولغــاري، إلــى جانــب فــروع مركــز البحرين فــي المجمعــات المختلفة 

منها الواحة وسيتي سنتر ومجمع العالي ومودا مول.
وتؤكــد سوســن أن ســبب نجــاح مركز البحريــن للمجوهرات هو تكاتــف وتعاون 

العائلة، خصوًصا أنها شركة عائلية.
وأشــارت إلــى وجــود أنــواع مختلفــة مــن الزبائــن، فهنــاك مقتنــون للمجوهــرات، 

وآخرون يفّضلون الساعات، وزبائن يحبون السوليتير.
ونوهت إلى أن الزبائن باستطاعتهم التواصل مع المبيعات بالمركز عبر “الواتس 

آب”؛ لطلب الهدايا واختيارها. 
أعلنــت المديــر اإلداري بمركــز البحريــن للمجوهرات رحمة عبدالرزاق شــيرازي عن 
طرح النسخة الثانية من مجموعة تصاميمها لمجوهرات “راز” في معرض الجواهر 

العربية 2019، بعد أن شهدت النسخة األولى إقباال كثيفا في العام 2017.

وتقول رحمة: إن “راز” هو اســم تدليل المرحوم والدي، كما أنه اختصار الســمي 
مع اســم والدي، إال أنني أطلقت على مجموعة المجوهرات هذا االســم؛ تخليًدا 

السم والدي وللمحافظة على اسمه دائما.

وتوضــح أنهــا درســت تصميم المجوهــرات والحلي، وبــدأت تصميم مجوهرات 
“راز” بنــاء علــى طلــب الزبائــن، وبعد ذلك أطلقــت مجموعة تصاميمهــا الخاصة 
)راز( في العام 2017، وفي العام الجاري ستطلق النسخة الثانية من المجموعة 

المكونة من 20 قطعة بمعرض الجواهر العربية 2019.

وذكــرت أن مجوهــرات “راز” هــي عبارة عــن أحجار ثمينة مع معــدن التيتانيوم 
الذي يمتاز بصعوبة التعامل معه إال أن العمل به ممتع، مضيفة أنها تأخذ نصائح 
وآراء المديرات اإلداريات في مركز البحرين للمجوهرات: دينا وسوسن وليلى، 

في تصميم المجوهرات. 

مركــز البـــحريـــن للمجوهـــرات يــــشــارك بمعــــرض الجـــواهــــر العربيـــــة 2019

دينا شيرازي

سوسن شيرازي

رحمة شيرازي
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Moraglione  من مجموعة

Moraglione  من مجموعة

Moraglione  من مجموعة

Moraglione  من مجموعة

يقــام هـذا العام في الفترة من ١٩ حتى ٢٣ نوفمبر الجاري
تشكيلة متنوعة من الجواهر النفيسة والحصرية لكبريات العالمات التجارية المتخصصة 
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