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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.

جلسات “حوار المنامة”تنطلق اليوم
المنامة - بنا

تبدأ اليوم فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامســة عشــرة والذي 
تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 

وتستمر أعماله حتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

 وبهذه المناسبة، عبر وزير الخارجية 
الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة،عن اعتزازه بالمكانة الدولية 
الكبيـــرة التـــي وصـــل إليهـــا مؤتمـــر 
حوار المنامة، والذي يعكس سياسة 

مملكة البحريـــن بقيادة عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 

وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وحرصها على 
توطيد عالقاتها مع الدول الشـــقيقة 
والصديقة ونهجهـــا الدائم بالتفاعل 
والتعاون مـــع دول العالم بما يحقق 
مصالح الجميع ويسهم في التوصل 
لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا على 

المستويات كافة.

 وأكـــد  وزيـــر الخارجيـــة أن مؤتمـــر 
حـــوار المنامـــة بـــات منصـــة مهمـــة 
لتبـــادل الـــرؤى واألفـــكار بيـــن كبـــار 
المســـؤولين والخبـــراء مـــن مختلف 
دول العالـــم حول أهم المســـتجدات 
بهـــدف  المنطقـــة  فـــي  والتطـــورات 
وضـــع أفضـــل األطروحـــات والرؤى 
دائمـــة  حلـــول  لوضـــع  الراميـــة 
لمشكالتها وتعزيز األمن واالستقرار 

والتنمية فيها.

ترأس عاهل البـــالد، القائد األعلى، 
األعلـــى  الدفـــاع  مجلـــس  رئيـــس 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة اجتماع المجلس 

فـــي  عقـــد  الـــذي  للدفـــاع  األعلـــى 
قصـــر الصخيـــر أمـــس. وقـــد بحث 
المجلس المواضيـــع المدرجة على 
تضمنـــت  والتـــي  أعمالـــه،  جـــدول 
وتقييمهـــا  اإلنجـــازات  متابعـــة 

وتحديـــد األهـــداف لرفـــع القدرات 
واتخـــاذ  واألمنيـــة،  الدفاعيـــة 
القـــرارات المناســـبة لـــكل مـــا فيـــه 
خير وأمن وطننا العزيز ومواطنيه 
الكـــرام وجميع المقيمين على هذه 

األرض الطيبـــة، وأكـــد جاللتـــه أن 
المســـؤولية مشـــتركة بيـــن الجميع 
فـــي البناء؛ من أجـــل نهضة الوطن 
وأمنـــه، متمنيا لهـــم دوام التوفيق 

والسداد.

تحديد األهداف لرفع القدرات األمنية والدفاعية
جاللة الملك :المسؤولية مشتركة بين الجميع في بناء نهضة الوطن

جاللة الملك مترئسا اجتماع المجلس األعلى للدفاع

المنامة - بنا

أعلن ديـــوان رئيس الـــوزراء صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان ال خليفـــة، بأن ســـموه، غادر 
صبـــاح  الوطـــن  أرض  هللا  بســـالمة 
أمـــس متوّجًها إلى الخارج في إجازة 
خاصة، واستكمال بعض الفحوصات 
الطبيـــة. رافقت ســـموه الســـالمة في 

الحل والترحال.

سمو رئيس الوزراء يغادر أرض الوطن

المنامة - بنا
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سمو رئيس الوزراء

في زيارة خاصة 
الستكمال 
الفحوصات 

الطبية

طرحت شركة تطوير للبترول أمس، مناقصة لتوصيل ما مجموعه 24 بئًرا قبل 
العنيـــزة تتكّون من آبار رأســـية وآبار أفقية بوحـــدات توزيع الغاز الحالية، تقدم 
إليهـــا 3 عطـــاءات أقلها بنحـــو 49.3 مليون دوالر )ما يعـــادل 18.5 مليون دينار( 

.Petrofac International )Bahrain( SPC لشركة
 وفتـــح المجلس 3 مناقصـــات إلدارة المخازن المركزية بهيئـــة الكهرباء والماء، 
أبرزهـــا لشـــراء لوائح توزيع كهربائية لغرض اســـتخدامها من قبـــل إدارة توزيع 
الكهربـــاء عـــن طريق التعاقـــد الزمني تقدم إليهـــا عطاءان أقلهما بــــ 186.6 ألف 
دينار، ومناقصة لتزويد مادة كبريتات الصوديوم لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء 

والماء تقدم إليها 7 عطاءات أقلها بنحو 63.7 ألف دينار.

18.5 مليون دينار لتوصيل 24 بئًرا بالغاز

)١٠(

أمل الحامد



الرفاع - قوة الدفاع

قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة صبـــاح أمس، 
بزيـــارة تفقديـــة إلـــى عدد مـــن وحدات قـــوة دفاع 
البحريـــن تفقد فيهـــا التجهيـــزات اإلداريـــة وعدًدا 
من المنظومـــات الحديثة والمتطـــورة واطلع على 

استعداداتها الفنية وجاهزيتها القتالية.
 وأشـــاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بما شاهده 
مـــن ســـير لمجريـــات العمـــل العســـكري االحترافي 
القائـــم علـــى الكفـــاءة والـــروح المعنويـــة العاليـــة 
الذي تشـــهده دائًما مختلف أســـلحة ووحدات قوة 
الدفـــاع على مختلف المســـتويات وفي العديد من 
المجاالت العسكرية، وذلك في ظل الرعاية الدائمة 
واالهتمام الكبير من قبل عاهل البالد القائد األعلى 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 وثّمـــن القائـــد العـــام فـــي ختـــام الزيارة المســـتوى 

العالـــي لرجـــال قـــوة دفـــاع البحريـــن الذيـــن دائًما 
يقدمـــون أرواحهم رخيصـــة فداًء للوطـــن والذين 
يبذلـــون الجهد الدؤوب في شـــتى مواقع وميادين 
الواجـــب، ممـــا يدعو للفخر واالعتـــزاز بمثل هؤالء 

الرجـــال، مشـــدًدا علـــى الحـــرص الكبيـــر بـــأن يظل 
هـــذا النهج الطيـــب منطلًقـــا للعمل العســـكري على 
كافـــة األصعـــدة وفي مختلف الظـــروف والميادين 

والمواقع.

ــيـــة ــالـ عـ ــة  ــ ــوي ــ ــن ــ ــع ــ م وروح  كــــــفــــــاءة  مــــــن  شــــــاهــــــده  ــا  ــ ــم ــ ب أشـــــــــاد 

القائد العام لقوة الدفاع يتفقد عدًدا من الوحدات العسكرية

سمو الشيخ علي بن عيسى وسمو الشيخ عيسى بن سلمان يعزيان اإلمارات
قـــدم وزير شـــؤون الديوان الملكي ســـمو الشـــيخ علي 
بن عيســـى بن ســـلمان آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى 
بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة التعـــازي والمواســـاة 
إلـــى رئيس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائد األعلـــى للقوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى 
أصحاب الســـمو أشـــقاء وأنجال الفقيد وإلى أســـرة آل 
نهيـــان الكرام وإلى الشـــعب اإلماراتي الشـــقيق، بوفاة 
ســـمو الشـــيخ ســـلطان بن زايـــد آل نهيـــان )رحمه هللا( 
ممثـــل صاحب الســـمو رئيـــس الدولة، وذلـــك في قصر 
مشـــرف بمدينـــة أبوظبي، داعين هللا تعالـــى أن يتغمد 
الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناتـــه ويلهـــم عمـــوم آل نهيـــان الكـــرام جميـــل الصبر 

وحسن العزاء.
جـــاء ذلـــك لدى زيارة ســـموهما، أمـــس، أبوظبي بدولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة الشـــقيقة؛ لتقديم التعازي 

في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان )رحمه 
هللا(، يرافقهما ســـمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى 
آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالد بن علي بن عيســـى آل 
خليفـــة، والمدير العـــام لمجلس العائلة المالكة الشـــيخ 
سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة، والشيخ خليفة بن 

خالـــد بن عبدهللا آل خليفـــة، والمدير التنفيذي لمكتب 
سمو وزير شؤون الديوان الملكي علي الهاجري.

وأشادوا بمناقب الفقيد ودوره الوطني بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وإسهامه في مسيرة البناء والنهضة 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

المنامة - بنا

الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع األول 1441 - العدد 4056

المســؤولية مشتركة بين الجميع من أجل نهضة الوطن وأمنه

جاللة الملك يترأس اجتماع المجلس األعلى للدفاع

تـــرأس عاهـــل البـــالد، القائـــد األعلى، رئيـــس مجلس 
الدفاع األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة اجتماع المجلس األعلى للدفاع الذي عقد 

في قصر الصخير أمس.
وقد بحث المجلـــس المواضيع المدرجة على جدول 
أعمالـــه، والتي تضمنت متابعة اإلنجـــازات وتقييمها 
وتحديد األهداف لرفـــع القدرات الدفاعية واألمنية، 
واتخـــاذ القرارات المناســـبة لـــكل ما فيـــه خير وأمن 
وطننـــا العزيـــز ومواطنيـــه الكـــرام وجميـــع المقيمين 
علـــى هذه األرض الطيبة، شـــاكرا جاللة الملك جميع 
الداخليـــة  ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  منتســـبي 
والحرس الوطني وجهاز األمن الوطني على الجهود 
المكتســـبات  لحمايـــة  بهـــا  يقومـــون  التـــي  المثمـــرة 

واإلنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم.
وأكد جاللته أن المسؤولية مشتركة بين الجميع في 
البناء؛ من أجل نهضة الوطن وأمنه، متمنيا لهم دوام 

التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان ال خليفـــة، وولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئة 
إلـــى رئيس الجمهوريـــة اللبنانية 
الشـــقيقة العمـــاد ميشـــال عـــون، 

بمناسبة استقالل بالده.

البحرين تهّنئ لبنان بذكرى االستقالل

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن رئيـــس 

جمهورية زامبيا إدغار لونغو، وذلك 
ردا علـــى برقيـــة جاللتـــه المهنئة له 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
أخيـــه  مـــن  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة 
صاحـــب الجاللة الســـلطان قابوس 

بن ســـعيد ســـلطان عمان الشقيقة، 
جاللتـــه  برقيـــة  علـــى  ردا  وذلـــك 
المهنئـــة لـــه بمناســـبة ذكـــرى العيـــد 

الوطني لبالده.

... وجاللته يتلقى شكر رئيس زامبيا

جاللة الملك يتلقى شكر السلطان قابوس

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرسوم رقم )93( لسنة 2019 
بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئة رعاية شـــؤون 

الخيل، جاء فيه:
المادة األولى

يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئـــة رعايـــة شـــؤون 

الخيل برئاســـة الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن مبارك 
آل خليفة، وعضوية ُكل من: ســـمو الشـــيخ خالد بن 
علي بن عيســـى آل خليفة، الشـــيخ سلمان بن راشد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، الدكتور خالد أحمد حســـن، 
الســـيد فـــوزي عبـــدهللا نـــاس، الســـيد حيـــدر رافـــع 
الزعبـــي، والدكتور بشـــار مصطفى الســـيد. وتكون 

مـــدة عضويتهم أربع ســـنوات قابلـــة للتجديد لمدد 
مماثلة.

المادة الثانية
على وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة رعاية شؤون الخيل



عكســت رعاية رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أعمال المؤتمر العربي الدولي 
لأللمنيــوم “عربــال” الــذي جــاء بمبــادرة وفكــرة مــن ســموه، مــا يوليه ســموه مــن دعــم كبير للقطــاع الصناعــي عموما، 
وصناعــة األلمنيــوم خوصصــا، باعتبارها إحدى الركائز التي تقوم عليها مســيرة التنمية المســتدامة في البحرين، في 

ظل ما تمتلكه الصناعة من مقومات جعلتها رفدا لالقتصاد الوطني.

ويعـــد مؤتمـــر “عربـــال” الـــذي اســـتضافت 
البحرين نســـخته الثالثة والعشـــرين للمرة 
الخامســـة منـــذ تأسيســـه واختتـــم أعماله 
أمـــس، منصة عالمية اســـتعرضت المملكة 
مـــن خاللها قدراتها فـــي صناعة األلمنيوم 
مـــا حققته من نجاح في تبوؤ مكانة بارزة 
على الســـاحة الدولية في إنتاج األلمنيوم، 
والوصـــول بهـــذه الصناعة لكـــي تكون من 
أهـــم القطاعـــات غيـــر النفطيـــة ذات األثر 
الكبير فـــي دعم الناتـــج المحلي االجمالي 
بنســـبة تصـــل إلـــى 12 %، فضال عـــن أنها 

توفر نحو 12 ألف وظيفة للمواطنين.
فعاليـــات  أكـــدت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  أن  اقتصاديـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة تبنـــى نهجـــا يعـــزز مـــن التنمية 
الصناعيـــة فـــي المملكة واالســـتفادة منها 
فـــي جهود تنويـــع مصادر الدخـــل كركيزة 
أساســـية في السياسة االقتصادية لمملكة 
البحرين، وأن قطاع صناعة األلمنيوم يعد 

دليال واضحا على نجاح سياسة سموه.
وقالـــت إن رعاية ســـموه لمؤتمـــر “عربال” 
يؤكد اهتمام الحكومـــة ورعايتها لصناعة 
األلمنيـــوم فـــي البحريـــن لمـــا تمثلـــه مـــن 
أهميـــة علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، وأكدت 
أن قطـــاع صناعـــة األلمنيوم فـــي البحرين 
المنافســـة  علـــى  والقـــدرة  بالقـــوة  يتميـــز 
فـــي األســـواق الخارجيـــة، ويشـــهد تطورا 
واألداء  النتائـــج  حيـــث  مـــن  مســـتمرا 
ممـــا أســـهم فـــي ترســـيخ أســـاس صناعي 
واقتصـــادي متين للمملكة على المســـتوى 
العالمـــي، وجعلهـــا واحدة من كبـــار صناع 

األلمنيوم في العالم.
أنـــه  االقتصاديـــة،  الفعاليـــات  وأضافـــت 
بفضل رؤية صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء الهادفـــة إلى التنـــوع االقتصادي، 
خطـــت الحكومـــة خطـــوات ناجحـــة فـــي 
هـــذا المجال لتصبـــح البحرين ضمن نادي 
العشرة الكبار في تصنيع األلمنيوم محتلة 
ألمنيـــوم  بإنتـــاج  عالميـــا  العاشـــر  المركـــز 
تجـــاوزت كمياتـــه حاجـــز 851 ألـــف طـــن 
متري سنويا، كما جاءت البحرين بالمرتبة 
الثانية عربيا، وكل ذلك يؤكد أن الحكومة 
اســـتطاعت توفيـــر بيئـــة مثاليـــة لتطويـــر 
صناعـــة األلمنيـــوم، الســـيما وأن البحريـــن 
كانـــت أول بلد بمنطقة الخليج تدخل إلى 

عالـــم صناعـــة األلمنيوم من خالل شـــركة 
“ألبـــا”، وهـــو التوجـــه الـــذي أطلـــق فكرتـــه 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة 
“ألبا” الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفة، 
إنه لشـــرف كبيـــر لكافـــة العامليـــن بمجال 
صناعـــة األلمنيـــوم تفضل صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء برعايـــة “عربال”، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره لسموه على 
مســـاندته المستمرة لصناعة األلمنيوم في 

المملكة عموما، ولشركة “ألبا” خصوصا.
وأكد أن اهتمام ســـموه بصناعة األلمنيوم 
ســـاهم في تحقيق ســـمعة ومكانة عالمية 
الـــدول  مـــن  واحـــدة  وجعلهـــا  للبحريـــن، 
الكبـــرى في هذه الصناعة، وهو األمر الذي 
يعكس اهتمام الحكومة ورعايتها لصناعة 
األلمنيـــوم لمـــا تمثلـــه مـــن أهمية بالنســـبة 

لالقتصاد الوطني.
وأشـــار إلـــى دور صاحـــب الســـمو الملكـــي 
فـــي تحقيـــق  المحـــوري  الـــوزراء  رئيـــس 
الطموحات االقتصادية والتنموية لمملكة 
الســـتقطاب  ســـموه  وجهـــود  البحريـــن 
االســـتثمارات الخارجيـــة مـــن خـــالل نهج 
التوسع في بناء الشراكات اإلستراتيجية، 
المســـتمر  ســـموه  دعـــم  أن  إلـــى  منوهـــا 
لشـــركة “ألبا” ومؤتمر “عربال” منذ النشـــأة 
األولـــى أســـهم فـــي نجـــاح جهـــود القطاع 
فـــى الوصول إلى اعلى المســـتويات لدعم 

االقتصاد الوطني.
بدوره، قـــال رئيس لجنة الشـــؤون المالية 
أحمـــد  النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
الســـلوم أن صاحب الســـمو الملكي رئيس 
لصناعـــة  األول  الداعـــم  يعـــد  الـــوزراء 
األلمنيوم، خصوصا وأن ســـموه له الفضل 
فـــي جلـــب هـــذه الصناعة ليـــس فقط في 
البحرين، ولكن على مستوى دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، منوهـــا إلى أن اهتمام 
سموه ومبادرته الســـتضافة مؤتمر دوري 
يجمـــع المختصين في هـــذه الصناعة يعد 
دليـــال قاطعا على ما تشـــكله تلك الصناعة 
مـــن أهمية لـــدى ســـموه في ســـبيل تنويع 

مصادر الدخل القومي.
الكبيـــر  بالـــدور  الســـلوم،  النائـــب  وأشـــاد 
والجهـــود العظيمـــة التـــي يبذلهـــا صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء فـــي دعم 
واالقتصاديـــة  التنمويـــة  المشـــروعات 

عمومـــا، ومشـــروعات صناعـــة األلمنيـــوم 
األلمنيـــوم  قطـــاع  أن  منوهـــا  خصوصـــا، 
فـــي المملكـــة يحظـــى بالمســـاندة والدعم 
المتواصل من سموه، والمتمثل في تذليل 
الصعـــاب إلـــى جانـــب توفيـــر المتطلبـــات 

األساسية إلنجاحه.
وقـــال إن صناعة األلمنيوم تســـهم بدرجة 
كبيـــرة في الجهـــود العريضة التـــي تبذلها 
حكومـــة المملكـــة برئاســـة ســـموه لتنويـــع 
مصادر الدخل، حيث يســـهم القطاع أيضا 
فـــي زيـــادة التجـــارة الخارجيـــة، وتوفيـــر 
المزيد من فرص العمل، وتوســـيع القاعدة 
االقتصادية اإلقليميـــة، مرجحا أن يصبح 
قطـــاع صناعـــة األلمنيوم واحـــدا من أهم 
القطاعـــات الصناعيـــة غيـــر النفطيـــة فـــي 

المستقبل.
وأوضح الســـلوم، أن تبوؤ البحرين لمراكز 
متقدمـــة عالميـــا فـــي صناعـــة األلمنيـــوم، 
يـــدل علـــى المكانـــة المتقدمـــة والمرموقة 
هـــذا  فـــي  المملكـــة  إليهـــا  وصلـــت  التـــي 
رائـــدة  تعتبـــر  أنهـــا  وخصوصـــا  المجـــال، 
فـــي صناعـــة األلمنيـــوم مـــن خالل شـــركة 
ألمنيـــوم البحرين التي تعد إحدى كبريات 
الشركات العالمية في هذا المجال، مضيفا 
أن الحكومـــة تولي اهتماما بالغا؛ من أجل 
تنميـــة صناعة األلمنيـــوم، بما يمكـــن “ألبا” 
من المنافسة العالمية، بقصد تلبية الطلب 

المتزايد على منتجاتها.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية 
خالـــد  الشـــورى  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
المســـقطي أن توجيهـــات صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء ســـاهمت في تنمية 
قطـــاع صناعـــة األلمنيـــوم فـــي البحريـــن، 
مشـــيرا إلى أن قرارات ســـموه دوما تصب 
فـــي صالح تنويع مصـــادر الدخل بما يعزز 
الوطنـــى ويحقـــق  مـــن تنميـــة االقتصـــاد 

التنمية والنماء للمملكة.
وأشـــار إلـــى أن الدراســـات التـــي اعتمدت 
الصناعيـــة  المملكـــة  إســـتراتيجية  عليهـــا 
الفرصـــة  تمتلـــك  البحريـــن  أن  توضـــح 
واإلمـــكان لرفـــع طاقتهـــا اإلنتاجيـــة فـــي 
مجال المعادن المصنعة من خالل قاعدتها 
الحالية في إنتاج األلمنيوم، منوها إلى أن 
صناعـــة منتجـــات األلمنيوم ستســـهم في 
تعزيـــز وصـــول المنتجيـــن المحلييـــن إلى 
مســـتويات عالميـــة، وفـــي جـــذب العمالء 

والمســـتثمرين المختصين فـــي المجاالت 
المرتبطـــة بتلك الصناعـــة وتحفزهم على 

االستثمار في البحرين.
وقال المسقطى إن صناعة األلمنيوم حتى 
اليـــوم لم تســـتطع الوصول إلى المســـتوى 
المطلـــوب؛ لذا نحتاج إلى إعادة النظر في 
تنميـــة تلك الصناعة بالشـــكل الذي يؤهلها 
بأن تكـــون األفضل عالميا، مطالبا الجهات 
المعنيـــة وذات العالقة بالتعاطي الســـريع 
الملكـــي  الســـمو  توجيهـــات صاحـــب  مـــع 
رئيس الوزراء الداعمة لتلك الصناعة؛ من 
أجل الوصول للهدف األســـمى نحو تعزيز 

البيئة االقتصادية في البالد.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس لجنـــة الصناعـــة 
والطاقـــة بغرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
حامد الزياني “نحن جنود الوطن وقيادته 
الرشيدة، ونسعى دوما لتطوير القطاعات 
الصناعية بما يســـهم فـــى تنمية االقتصاد 
الوطنـــي”، منوها بتوجيهات ســـمو رئيس 
الوزراء الداعمة للقطاع االقتصادي والتي 
جعلت من القطـــاع الصناعي في البحرين 
واحدا من القطاعات الرائدة على مستوى 

المنطقة.
متطـــورة  صناعـــة  “نتملـــك  وأضـــاف 
فـــي  الصناعيـــة  التنميـــة  وأن  ومزدهـــرة، 
علـــى  ملحوظـــا  تقدمـــا  تشـــهد  المملكـــة 
األصعدة كافة، وذلك لما يلقاه القطاع من 
دعـــم حكومـــي متواصل كان لـــه بالغ األثر 
فـــي التطـــور الـــذي شـــهدته االســـتثمارات 

الصناعيـــة، خصوصا في مجال الصناعات 
التحويلية”.

وأوضـــح الزياني أن إنتاج شـــركة ألمنيوم 
البحريـــن “ألبا” الســـنوي بلغ 600 ألف طن، 
لـــذا فـــإن ارتفـــاع أســـعار خـــام األلمنيـــوم 
أثـــر علـــى حجـــم المنافســـة البحرينية مع 
المصانـــع الخليجية، مشـــددا على ضرورة 
وجـــود أســـعار تحفـــز علـــى االســـتمرارية 
وتتناســـب مع ســـعر الســـوق في المنطقة، 
مؤكـــدا أن هناك تحديات يجب إزالتها من 

أجل تنمية تلك الصناعات.
وعبـــر الرئيـــس التنفيـــذي باإلنابة لشـــركة 
“ألبا”علـــي البقالـــي عـــن فخـــره واعتـــزازه 
برعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس 
الـــوزراء لصناعـــة األلمنيـــوم فـــي المملكة، 
ومؤتمر “عربال”، قائال إن ســـموه مؤسس 
فكـــرة إنشـــاء المؤتمـــر الـــذى أصبـــح فـــي 
الوقـــت الحالي من أكثر المنصات العالمية 
التـــي تجمـــع تحـــت ســـقف واحـــد العديد 
مـــن الشـــخصيات القياديـــة على مســـتوى 
الصناعة حول العالم لمناقشة أهم القضايا 
المعاصـــرة المتعلقـــة بصناعـــة األلمنيـــوم، 
إضافة إلى بحث فرص االســـتثمار والنمو 

فيها.
وأوضـــح، أن نجـــاح المؤتمـــر وإنجازاتـــه 
على مدى الســـنوات الماضيـــة حول رؤية 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
لواقـــع ملمـــوس مـــن خـــالل العمـــل علـــى 
تحقيـــق االســـتدامة التنمويـــة في صناعة 

األلمنيوم، مشـــيرا إلى أن شـــركة “ألبا” هي 
ثمرة جهد الحكومة برئاسة سموه، ومثاال 
ملموســـا على جهـــود تنويع مصادر الدخل 

القومي في البالد.
وفـــي الســـياق ذاته، قـــال رئيـــس مجلس 
األلمنيـــوم  لدرفلـــة  الخليـــج  إدارة شـــركة 
)جارمكو( باسم الساعي إن صاحب السمو 
األكبـــر  الداعـــم  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
لقطـــاع الصناعـــة فـــي المملكـــة، ولســـموه 
دور مهم في النهـــوض بصناعة األلمنيوم، 

فسموه هو األب الروحي لتلك الصناعة.
ولفت إلى إن رعاية صاحب السمو الملكي 
صناعة األلمنيوم دفعت بالقطاع للعالمية، 
القطاعـــات  أهـــم  مـــن  واحـــدا  وجعلتـــه 
غيـــر النفطيـــة فـــي البـــالد، الفتـــا إلـــى أن 
البحرين استفادت اقتصاديا من صناعات 
األلمنيـــوم، وقـــد تـــم تأســـيس الكثيـــر من 
شـــركات الصناعـــات التحويلية عن طريق 
مـــن  المنتجـــة  الخـــام  المـــواد  اســـتعمال 

الصناعات األساسية.
وأضـــاف أن “ألبـــا” تحظـــى باهتمـــام كبيـــر 
من قبل ســـمو رئيس الـــوزراء؛ كونها أحد 
أهـــم الصناعـــات التـــي تقلل مـــن االعتماد 
علـــى النفـــط، وأننا نطمح فـــي تطوير تلك 
الصناعـــة ونقلهـــا لمرحلـــة أكثـــر تقدما مع 
انتهاء مشـــروع “ألبا” خط الصهر السادسة 
مما يعطى الفرصة لزيادة كميات اإلنتاج.

وأوضح الســـاعي “هدفنا زيـــادة صادرات 
البحرين من األلمنيـــوم، ليس الخام فقط، 
بل الصناعات التحولية”، موضحا أن خط 
الصهر السادس الجديد سيسهم في زيادة 
حجم صادرات الشركة في الفترة المقبلة، 
مؤكدا أن ما وصلت إليه صناعة األلمنيوم 
فـــي المملكـــة مـــن مكانـــة عالميـــة جـــاءت 
بفضـــل توجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء ورعايتـــه لهـــذه القطـــاع، 
مشيرا إلى أن رؤية سموه في هذه الشأن 
أحدثـــت التكامل بيـــن مختلف القطاعات؛ 

من أجل تنمية وازدهار الوطن.
فـــي  األلمنيـــوم  قطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
المهمـــة  القطاعـــات  مـــن  يعـــد  البحريـــن 
منهـــا  يتألـــف  التـــي  واإلســـتراتيجية 
االقتصـــاد الوطني البحريني، وقد ســـاعد 
القطـــاع علـــى تنويع مصـــادر الدخل للبالد 
ووفـــر الكثير من فـــرص العمل، مضيفا أن 
مملكة البحرين تحظى بموقع الريادة في 
صناعـــة األلمنيوم، واســـتطاعت بســـواعد 
أبنائهـــا تحقيق طفـــرة جعلت من البحرين 
أحد المراكـــز اإلقليميـــة والدولية في هذا 

المجال.

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
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إنشاء وتشكيل لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية
صـــدر عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، قـــرار رقم )29( 
لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل لجنة الجودة والمعايير 

اإلكلينيكية بالقطاع الصحي.
وجـــاء فـــي المـــادة األولى مـــن القرار أنه تنشـــأ لجنة 
تســـمى “لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية بالقطاع 
الصحي” تتبع المجلس األعلى للصحة، ويشـــار إليها 
فـــي هذا القـــرار بكلمة )اللجنة(، وتشـــكل من ممثلين 
عن الجهات اآلتية: المجلس األعلى للصحة، جمعية 
األطباء البحرينية، المستشـــفيات الحكومية، الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن للخدمات الصحية، مســـؤول 
الجودة بمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل 
خليفة التخصصي للقلب، مســـؤول الجودة بالرعاية 
الصحيـــة األولية، مســـؤول الجودة بمستشـــفى قوة 
دفـــاع البحرين، مســـؤول الجودة بمستشـــفى الملك 
حمـــد الجامعـــي، مســـؤول الجـــودة بـــإدارة الصحـــة 

العامـــة بوزارة الصحة، وممثل الجودة بالمؤسســـات 
الصحية الخاصة.

وجـــاء في المـــادة الثانية أنه يصدر بتســـمية رئيس 
ونائـــب رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة قـــرار مـــن رئيـــس 
المجلس األعلى للصحة بناًء على ترشـــيح كل جهة، 
وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع ســـنوات قابلة 
للتجديـــد لمـــدد أخرى مماثلة تبدأ مـــن تاريخ صدور 
القرار بتســـميتهم، وإذا خـــال محل أحد األعضاء ألي 
ســـبب، يحـــل محلـــه ممثـــل عـــن ذات الجهـــة وبذات 
األداة، ويكمـــل العضـــو الجديـــد مدة ســـلفه، ويحدد 

القرار الصادر بتسمية األعضاء مقرًرا للجنة.
ونصـــت المادة الثالثة على أنه تختص اللجنة القيام 

بالمهام اآلتية:
السياســـيات  ووضـــع  للجـــودة  خطـــة  اقتـــراح   -  1
والمؤشـــرات  االسترشـــادية  والنمـــاذج  والمعاييـــر 
 KPIs - Standards - Clinical( الصحيـــة الوطنيـــة
Pathway( لقياس جودة أداء المؤسســـات الصحية 
بمـــا فيها مقدمي الخدمة، واقتـــراح اللوائح الخاصة 

بدعم المؤشـــرات الصحيـــة الوطنيـــة )KPIs(، والتي 
تشمل المؤشـــرات اإلكلينيكية والتشغيلية والمالية، 
والتـــي تتطابـــق مـــع المعاييـــر الدوليـــة وذات الصلة 

ألولويات الرعاية الصحية في مملكة البحرين.
-2 تحديـــد اآللية الالزمة لجمـــع البيانات اإلحصائية 

المطلوبة وفًقا ألدوات الجودة وطرقها.
3 - تحديـــد ومتابعـــة المؤشـــرات المهمـــة لبرنامـــج 

الضمان الصحي الوطني.
4 - إعـــداد أدلـــة العمـــل بنـــاء علـــى معاييـــر الجـــودة 
المعتمدة وإجراءات تنفيذ برامج الجودة ثم توزيعها 
على جميع المؤسســـات الصحية وذلك بالتنسيق مع 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
5 - إصدار تقرير بيانات للمؤشرات الوطنية للجودة 
على أســـاس منتظم وفًقا لمتطلبات المجلس األعلى 

للصحة.
التقنـــي  والدعـــم  والتوجيـــه  المشـــورة  تقديـــم   -  6
بحســـب حاجة النهج اإلســـتراتيجي العام لتحســـين 

الجودة واستدامته.

7 - نشر مفاهيم الجودة والعمل على تطوير مهارات 
العاملين في المؤسســـات الصحيـــة من خالل برامج 

التطوير والتحسين المستمرة.
8 - تنظيـــم المنتديات لمناقشـــة التقـــدم واإلنجازات 

وتحسين نوعية الخدمات الصحية.
9 - التنســـيق مـــع كل من المركـــز الوطني للمعلومات 
الصحيـــة وإدارة المعرفة )HIKMA( والهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وجـــاء في المـــادة الرابعة أنه تجتمـــع اللجنة بدعوة 
من رئيســـها بصفة دورية مرة كل شـــهر أو كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيًحا بحضور 
أغلبية أعضائهـــا على أن يكون من بينهم الرئيس أو 

نائبه.
وتصدر اللجنـــة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات 
األعضاء الحاضرين، وعند تســـاوي األصوات يرّجح 

الجانب الذي منه رئيس االجتماع.
ونصـــت المـــادة الخامســـة علـــى أنـــه يجـــوز للجنـــة 
االســـتعانة بمن تراه مـــن ذوي الخبرة واالختصاص، 

لمناقشـــتهم  اجتماعاتهـــا  لحضـــور  تدعوهـــم  وأن 
واالســـتماع آلرائهـــم أو لتزويدهـــم بالمعلومات التي 
تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، وال يكون بمن 

يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وجاء فـــي المادة السادســـة أنه ترفـــع اللجنة تقارير 
دوريـــة نصـــف ســـنوية بنتائـــج أعمالهـــا، كمـــا ترفـــع 
قراراتهـــا فـــي شـــكل توصيـــات إلى رئيـــس المجلس 

األعلى للصحة العتمادها.
ونصت المادة السابعة على أنه يمنح رئيس وأعضاء 
اللجنة مكافآت مالية وفًقا للمعايير والقواعد الواردة 
بالقرار رقم )25( سنة 2015 بشأن المعايير والقواعد 
الخاصـــة بمنح مكافآت لرؤســـاء وأعضـــاء المجالس 
واللجان الحكومية ومســـؤوليات الجهات الحكومية 

المختصة وإجراءات التنفيذ.
وجـــاء المادة الثامنة أن على رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة والجهـــات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ 
أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

حامد الزيانيالشيخ دعيج بن سلمان علي البقالي أحمد السلوم باسم الساعي خالد المسقطي



صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  عـــن  صـــدر 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، قـــرار رقم )30( لســـنة 2019 
التدريـــب  لجنـــة  وتشـــكيل  بإنشـــاء 

والتخطيط اإلستراتيجي الصحي.
وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن القـــرار 
أنه “تنشـــأ لجنة تســـمى لجنـــة التدريب 
والتخطيط اإلستراتيجي الصحي” تتبع 
المجلـــس األعلـــى للصحة، ويشـــار إليها 
فـــي هذا القرار بكلمة )اللجنة(، وتشـــكل 
من ممثلين عن الجهات اآلتية: المجلس 
األعلى للصحة، مركز الشـــيخ محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
للقلب، مستشـــفى الملك حمد الجامعي، 
المستشفيات الحكومية، مراكز الرعاية 
الصحيـــة األولية، مستشـــفى قوة دفاع 
الخـــاص،  الصحـــي  القطـــاع  البحريـــن، 
جامعة البحرين الطبية، جامعة الخليج 
وهيئـــة  البحريـــن،  جامعـــة  العربـــي، 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
ونصـــت المـــادة الثانيـــة من القـــرار على 
أن يصدر بتســـمية رئيس ونائب رئيس 
وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة بنـــاء على ترشـــيح كل 
جهة، وتكون مـــدة العضوية في اللجنة 
لمـــدد  للتجديـــد  قابلـــة  ســـنوات  أربـــع 

أخـــرى مماثلـــة تبـــدأ مـــن تاريـــخ صدور 
القـــرار بتســـميتهم، وإذا خـــا محل أحد 
األعضاء ألي ســـبب، يحـــل محله ممثل 
عـــن ذات الجهـــة وبـــذات األداة، ويكمل 
العضو الجديد مدة سلفه، ويحدد القرار 

الصادر بتسمية األعضاء مقررا للجنة.
وجـــاء فـــي المـــادة الثالثة، أنـــه تختص 
اللجنـــة بوضـــع مقتـــرح اإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة للصحـــة فـــي مملكـــة البحرين 
ورفعـــه إلـــى المجلـــس األعلـــى للصحة، 
ودراسة احتياجات المملكة المستقبلية 
مـــن الخدمات الصحية، ولها في ســـبيل 

ذلك القيام بما يلي:
-1 تحديـــد عدد األســـرة وتوزيعها على 

المؤسسات الصحية الحكومية.
الصحيـــة  الكـــوادر  عـــدد  تحديـــد   2-
وتخصصاتها واإلشـــراف علـــى إعدادها 

وتدريبها حسب المعايير الدولية.

-3 تحديـــد عـــدد التخصصـــات الطبيـــة 
الخدمـــات  تحتاجهـــا  التـــي  الجديـــدة 

الصحية بالمملكة.
الخدمـــات  لتطويـــر  خطـــة  اقتـــراح   4-
الصحية؛ بهدف مواكبـــة التقدم العلمي 
والتقنـــي بالتعاون والتنســـيق مع دائرة 
التخطيط والتدريب في المركز الوطني 

للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة.
-5 دراســـة فـــرص االســـتثمار الصحـــي 
اســـتثمارية  خطـــة  وإعـــداد  بالمملكـــة 
للمجلـــس  ورفعهـــا  الصحـــي،  للقطـــاع 

األعلى للصحة.
الصحيـــة  الخطـــط  وضـــع  اقتـــراح   6-
والخـــاص  العـــام  الصحـــي  للقطـــاع 
بالمملكـــة؛ لمواكبـــة متطلبـــات المملكـــة 
المســـتقبلية وتحقيـــق رؤيـــة البحريـــن 

.2030
التدريبيـــة  الخطـــط  اقتـــراح وضـــع   7-

لجميع الكـــوادر الطبيـــة بالمملكة بكافة 
مراحلها التدريبية.

بالمملكـــة  الجامعـــات  مـــع  العمـــل   8-
ودراســـة برامجها التدريبية؛ للتأكد من 
كفايتها لتغطيـــة االحتياجات التدريبية 

الطبية مستقبا.
التوصيـــات  ورفـــع  الـــرأي  إبـــداء   9-
للمجلس األعلى للصحة بشـــأن البرامج 

التدريبية بالمملكة.
-10 التنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
المعنيـــة بالتخطيط والتدريب الصحي؛ 
التدريبيـــة  الخطـــط  تكامـــل  لضمـــان 
مـــدى  مـــن  والتأكـــد  الصحـــي  للقطـــاع 
مطابقتها لرؤيـــة البحرين 2030، ومدى 

التزام تلك الجهات بها.
-11 التنســـيق مـــع المنظمـــات الدوليـــة 
وبصفة خاصة منظمـــة الصحة العالمية 

بشأن البرامج التدريبية.
-12 متابعة مؤشـــرات وأهداف التنمية 

المستدامة بالقطاع الصحي بالمملكة.
-13 دراســـة التقارير المرفوعة من قبل 
للمعلومـــات الصحيـــة  الوطنـــي  المركـــز 

وإدارة المعرفة.
ونصـــت المـــادة الرابعة من القـــرار على 
أن تعقـــد اللجنـــة اجتماعاتها بعد انتهاء 
وتجتمـــع  ألعضائهـــا،  الرســـمي  الـــدوام 
بدعـــوة مـــن رئيســـها بصفـــة دورية مرة 
كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 
بحضـــور  صحيحـــا  اجتماعهـــا  ويكـــون 
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم 

الرئيس أو نائبه.
اللجنـــة قراراتهـــا وتوصياتهـــا  وتصـــدر 
بأغلبيـــة أصـــوات األعضـــاء الحاضرين، 
وعند تســـاوي األصـــوات يرجح الجانب 

الذي منه رئيس االجتماع.
وجـــاء فـــي المادة الخامســـة مـــن القرار 
بمـــن  االســـتعانة  للجنـــة  يجـــوز  أنـــه 
تـــراه مـــن ذوي الخبـــرة واالختصـــاص، 

اجتماعاتهـــا  لحضـــور  تدعوهـــم  وأن 
أو  آلرائهـــم  واالســـتماع  لمناقشـــتهم 
تراهـــا  التـــي  بالمعلومـــات  لتزويدهـــم 
وال  اختصاصاتهـــا،  لمباشـــرة  ضروريـــة 
يكـــون بمـــن يســـتعان بهـــم فـــي أعمـــال 

اللجنة حق التصويت.
ونصـــت المادة السادســـة علـــى أن ترفع 
اللجنـــة تقاريـــر دوريـــة نصـــف ســـنوية 
بنتائـــج أعمالهـــا، كما ترفـــع قراراتها في 
شـــكل توصيـــات إلـــى رئيـــس المجلـــس 

األعلى للصحة العتمادها.
وجـــاء فـــي المـــادة الســـابعة أنـــه يمنـــح 
رئيـــس وأعضـــاء اللجنة مكافـــآت مالية 
وفقا للمعايير والقواعـــد الواردة بالقرار 
رقـــم )25( ســـنة 2015 بشـــأن المعاييـــر 
مكافـــآت  بمنـــح  الخاصـــة  والقواعـــد 
لرؤســـاء وأعضـــاء المجالـــس واللجـــان 
الجهـــات  ومســـؤوليات  الحكوميـــة 
وإجـــراءات  المختصـــة  الحكوميـــة 

التنفيذ.
وجـــاء في المادة الثامنة مـــن القرار أنه 
علـــى رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
والجهـــات المعنيـــة - كل فيمـــا يخصه - 
تنفيـــذ أحكام هذا القـــرار، ويعمل به من 
اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يصدر قرار بإنشاء وتشكيل لجنة “التدريب الصحي”
جهة  11 من  وتشكل  البحرين  في  للصحة  الوطنية  اإلستراتيجية  مقترح  بوضع  تختص 
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يستهدف وضع حلول لمشكالت المنطقة األمنية
اليـــوم ينطلـــق   15 دورتـــه  فـــي  المنامـــة  حـــوار  الخارجيـــة:  وزيـــر 

تبــدأ اليــوم فعاليــات مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامســة عشــرة والذي 
تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 

وتستمر أعماله حتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وزيـــر  عبـــر  المناســـبة،  وبهـــذه   
الخارجية الشـــيخ خالـــد بن أحمد 
بن محمـــد آل خليفة،عـــن اعتزازه 
التـــي  الكبيـــرة  الدوليـــة  بالمكانـــة 
وصل إليهـــا مؤتمر حـــوار المنامة، 
مملكـــة  سياســـة  يعكـــس  والـــذي 
البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة  البحريـــن 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وحرصها على توطيد عاقاتها مع 
الدول الشقيقة والصديقة ونهجها 
الدائم بالتفاعل والتعاون مع دول 
العالم بمـــا يحقق مصالـــح الجميع 
ويسهم في التوصل لمستقبل أكثر 
إشـــراقا وازدهارا على المستويات 

كافة.
 وأكـــد  وزير الخارجيـــة أن مؤتمر 
حـــوار المنامـــة بـــات منصـــة مهمة 

لتبـــادل الـــرؤى واألفكار بيـــن كبار 
المســـؤولين والخبراء من مختلف 
دول العالم حول أهم المستجدات 
والتطـــورات فـــي المنطقـــة بهدف 
األطروحـــات  أفضـــل  وضـــع 

حلـــول  لوضـــع  الراميـــة  والـــرؤى 
دائمـــة لمشـــكاتها وتعزيـــز األمـــن 

واالستقرار والتنمية فيها.
 ونـــوه  وزيـــر الخارجيـــة بالجهود 
الملموســـة التـــي يقوم بهـــا المعهد 
الدولي للدراســـات االســـتراتيجية 
الخارجيـــة  وزارة  مـــع  والتعـــاون 
في تنظيـــم مؤتمر حـــوار المنامة، 
وبحـــث القضايـــا التـــي تمس دول 
المنطقـــة وتهـــم جميـــع دول العالم 
وتؤدي إلى ترســـيخ األمن والسلم 
عـــن  معاليـــه  معبـــرا  الدولييـــن، 
خالص تمنياتـــه بنجاح أعمال هذا 
المحفل الدولي وتحقيق األهداف 

المرجوة منه.

الشيخ خالد بن أحمد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهرباء والمـــاء المهنـــدس وائل المبارك عـــدًدا من 
المواطنين في مكتبه، وذلك للبحث في احتياجاتهم بشـــكل مباشر والعمل 
على تنفيذها. وأعلن المبارك عن لقاء شـــهري سيقوم بعقده مع المواطنين، 
انطاًقـــا مـــن توجيهـــات ســـمو رئيـــس الوزراء وســـمو ولـــي العهـــد بانتهاج 
سياســـة األبواب المفتوحة.وفي ذات الصدد، يرّحب الوزير بأي مواطن أو 
مقيـــم يرغب في لقائه، وذلك من خال االتصـــال على )17996777( خال 

أوقات الدوام الرسمي وذلك لترتيب اللقاء.

وزير الكهرباء يعلن عن لقاء 
شهري مع المواطنين

الشيخ عبداهلل بن أحمد يستعرض الفرص االستثمارية أمام االتحاد السويسري
تــرأس وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدولية الشــيخ عبــدهللا بن أحمد 
آل خليفــة، االجتمــاع الرابــع للمشــاورات السياســية بيــن مملكــة البحريــن 
واالتحــاد السويســري، والــذي عقد امس، فيما ترأس الجانب السويســري، 
المدير العام للشرق األوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية 

مايا تيسافي.

وفي بداية االجتماع، رحب  الشيخ 
عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، بالوفد 
عاقـــات  أن  إلـــى  مشـــيًرا  الزائـــر، 
مملكـــة  تربـــط  وثيقـــة  تاريخيـــة 
السويســـري،  واالتحـــاد  البحريـــن 
تستند إلى أسس ومقومات عديدة، 

تجمع بين البلدين الصديقين.
وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
وزارة الخارجيـــة للشـــؤون الدولية، 
التعـــاون  مذكـــرات  تفعيـــل  أهميـــة 
واالتفاقيات التي تم توقيعها خال 
الزيارة السامية المهمة لعاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة ، إلـــى سويســـرا 
فـــي مايـــو 2016، والتـــي ســـاهمت 
الثنائيـــة  بالعاقـــات  االرتقـــاء  فـــي 
والمصالح المشتركة، ومثلت محطة 
نوعيـــة في تلك العاقات المتنامية، 
الجولـــة  تنفيـــذ مخرجـــات  وكذلـــك 
الثالثة للمشـــاورات السياسية، التي 
عقـــدت في مدينـــة برن فـــي فبراير 

عام 2018.

واستعرض  الشيخ عبدهللا بن أحمد 
االســـتثمارية  الفـــرص  خليفـــة،  آل 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  المتنوعـــة 
للمـــال  إقليميـــا  مركـــًزا  باعتبارهـــا 
تعتبـــر  وكذلـــك  األعمـــال،  وريـــادة 
إلـــى  للتجـــارة  الرئيســـية  البوابـــة 
منطقـــة الخليـــج، منوهًا إلـــى جهود 
تنفيـــذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 
وفق أعلى معايير الجودة، في إطار 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 
وبرنامـــج عمـــل الحكومـــة، مبينا أن 
هنـــاك العديـــد مـــن الفـــرص المتاحة 
خاصـــة فـــي مجـــاالت التكنولوجيـــا 
المتجـــددة  والطاقـــة  الرقميـــة 
والمصارف، والتي يمكن من خالها 
تنشـــيط التعـــاون االقتصـــادي بيـــن 

البلدين.
للشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  وأضـــاف 
الدوليـــة: إن مملكـــة البحريـــن تولي 
التميـــز واالبتـــكار مكانـــة متقدمـــة، 
وترغـــب فـــي االســـتفادة مـــن تبادل 
الخبـــرات فـــي هـــذا المجـــال، حيث 

تأتـــي سويســـرا فـــي صـــدارة بلدان 
العالم ابتكارا، طبقا لمؤشـــر االبتكار 

العالمي لعام 2019.
كما أشارالشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة، إلـــى الخطـــوات والمبادرات 
مملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي  الرائـــدة 
البحريـــن في ظـــل النهج اإلصاحي 
عاهـــل  الجالـــة  لصاحـــب  الشـــامل 
تعزيـــز وحمايـــة  أجـــل  مـــن  البـــاد، 
حقـــوق اإلنســـان، بمـــا يتوافـــق مـــع 
المدنيـــة  الدولـــة  مرتكـــزات  تعزيـــز 
العصريـــة، وفًقـــا ألحـــكام الدســـتور 
الحقوقيـــة  والمعاييـــر  والقانـــون، 
العالميـــة. كمـــا تأتـــي المملكـــة فـــي 
فـــي  نجاًحـــا  العالـــم  دول  مقدمـــة 
بيـــن مكافحـــة اإلرهـــاب  المواءمـــة 
بفضـــل  اإلنســـان،  حقـــوق  وصـــون 

ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وتطـــرق إلـــى المشـــاركة اإليجابيـــة 
والفعالـــة لمملكـــة البحريـــن، كدولـــة 

مـــن  العديـــد  فـــي  للســـام،  محبـــة 
واإلقليميـــة،  الدوليـــة  التحالفـــات 
والشراكات االســـتراتيجية، إلحال 
االستقرار في المنطقة، وضمان أمن 

الماحة والتجارة العالمية.
المســـؤولة  أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن 
السويســـرية الســـيدة مايا تيسافي، 

البلديـــن  بيـــن  بالعاقـــات المتميـــزة 
الصديقيـــن، مثمنـــة التقـــدم الافت 
البحريـــن  مملكـــة  تحققـــه  الـــذي 
الســـيما  اإلصـــاح،  مجـــاالت  فـــي 
حقـــوق  وحمايـــة  المـــرأة،  شـــراكة 
العمالـــة الوافـــدة، ومكافحة االتجار 
باألشـــخاص، إلى جانب التسهيات 

المتوفرة لاستثمار والتجارة.
وشـــهد االجتمـــاع، بحث فتـــح آفاق 
جديـــدة للتعـــاون الثنائـــي، وتبـــادل 
األوضـــاع  حـــول  النظـــر  وجهـــات 
الســـاحتين  علـــى  والتطـــورات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، ذات االهتمام 

المشترك.

المنامة - بنا

في مجاالت 
التكنولوجيا الرقمية 
والطاقة المتجددة 

والمصارف

صـــدر عـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة، قـــرار رقـــم )28( 
لســـنة 2019، بإضافة بنـــد جديد إلى 

المادة األولى من القرار رقم )9( لسنة 
2019 بإعادة تشكيل مجلس الموارد 

المائية كالتالي:
المادة األولى

ُيضاف إلـــى المادة األولـــى من القرار 
رقم )9( لســـنة 2019 بإعادة تشـــكيل 
مجلـــس المـــوارد المائيـــة بنـــد جديد 

برقم )8(، نصه اآلتي:

“ 8 - وزير النفط”.
المادة الثانية

ُيعمل بهـــذا القرار من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

سمو رئيس الوزراء يضيف بنًدا في القرار رقم )9( لسنة 2019



يحـــرص رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة  
علـــى رعايـــة معـــرض الجواهـــر العربية كل 
عـــام منـــذ انطالقتـــه عـــام 1992، وقد كان 
لهـــذه الرعاية الكريمة الفضل في اســـتمرار 
اقامتـــه فـــي المملكـــة علـــى مـــدار28 عاما، 
وتطـــوره حتـــى أصبـــح واحـــدا مـــن أعـــرق 
وأهـــم المعارض المتخصصـــة في المنطقة، 
وارتفاع عدد الدول المشـــاركة فيه من 29 
دولـــة عام 2015 إلى 36 دولة في النســـخة 

الحالية بارتفاع بلغت نسبته 24 %.
األول  المركـــز  يحتـــل  المعـــرض  وبـــات 
والرابـــع  األوســـط  الشـــرق  مســـتوى  علـــى 
علـــى مســـتوى العالـــم مـــن حيـــث التنظيم 
وجـــودة  فيـــه،  المشـــاركة  والشـــركات 
األعمـــال التـــي يقدمهـــا، واســـتطاع حجـــز 
مكانـــة متميـــزة وتحقيـــق نجـــاح متواصل 
فـــي اســـتقطاب الزوار والمهتميـــن بصناعة 
دول  جميـــع  مـــن  والمجوهـــرات  الذهـــب 
وانتظـــار  ترقـــب  محـــل  وأصبـــح  العالـــم، 
مـــن قبـــل المهتميـــن. ويقام المعـــرض الذي 
افتتحـــه نيابـــة عـــن ســـمو رئيس الـــوزراء، 
نائب رئيس مجلس الوزراء  ســـمو الشـــيخ 

علي بن خليفة آل خليفة خالل الفترة -19
23 نوفمبـــر الجاري، بمركز البحرين الدولي 
 561 بمشـــاركة  والمؤتمـــرات،  للمعـــارض 
شـــركة عارضة مـــن 36 دولة تعرض أحدث 
ابتكاراتهـــا في مجال صناعـــة المجوهرات 
الثمينـــة  والجواهـــر  الفاخـــرة  القطـــع  مـــن 

واألحجار الكريمة.
ويأتـــي حرص ســـمو رئيـــس الـــوزراء على 
رعايـــة المعـــرض وبصفـــة منتظمة ســـنويا، 
فـــي إطـــار اهتمام ســـموه بتطويـــر صناعة 
المعـــارض لما تســـهم بـــه مـــن دور في دعم 
وتعزيز االقتصاد الوطني حتى استطاعت 
البحريـــن أن تكـــون مركـــز جـــذب  مملكـــة 
للعديد من المعارض والمؤتمرات اإلقليمية 
والدولية، وتمكنت بفضل توجيهات سموه 
حفظـــه هللا مـــن تنظيم واســـتضافة الكثير 
من الفعاليات المتنوعة التي وضعت مملكة  
البحريـــن علـــى قائمة الـــدول المختارة في 

السياحة والسفر وإقامة المناسبات.
وهنـــاك عامـــالن لتحـــرك مملكـــة البحريـــن 
فـــي قطـــاع صناعـــة  لالســـتثمار  الحثيـــث 
المعـــارض والمؤتمـــرات، واالســـتفادة مـــن 
أجـــواء األمن واالســـتقرار التـــي تتمتع بها، 
وتوظيـــف الحوافز االقتصادية المشـــجعة 
التـــي تتوفر بها، وتتيحهـــا بيئتها التجارية 

التنافسية، وهما: ما تدره صناعة المعارض 
فـــي العالـــم مـــن دخول تعـــد كبيرة نســـبيا، 
حيـــث تقـــدر قيمتها بــــ 1,6 تريليـــون دوالر 
أمريكـــي، وتســـتقطب ســـنويا أكثـــر مـــن 3 
مالييـــن عـــارض، ونحـــو 260 مليـــون زائر، 
والوعي الوطنـــي بقيمة صناعـــة المعارض 
وأهميتها االســـتراتيجية بالنســـبة للبحرين 
باعتبارها محورا مهما من محاور توجهات 
عجلـــة  وتحريـــك  الدخـــل  مصـــادر  تنويـــع 
االقتصاد، التي نجحت على مدى السنوات 
الماضيـــة في جعل البحريـــن ال تعتمد على 
النفط اعتمادا كليا، وقد برهنت المؤشرات 
االقتصادية لعام  2018 بشأن ارتفاع تأثير 
القطـــاع غيـــر النفطي فـــي الناتـــج المحلي، 

على نجاح استراتيجية التنويع االقتصادي 
التـــي تنتهجهـــا الحكومـــة الموقرة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه هللا  
كأحد المرتكزات األساسية التي تتبعها في 
تحقيـــق النمو االقتصادي وتوفير مزيد من 

فرص العمل للمواطنين.
وقد أسهمت رؤية وجهود وتوجيهات سمو 
رئيس الوزراء في تطوير صناعة المعارض 
فـــي تنميـــة القـــدرة التنافســـية لالقتصـــاد 
الوطني وإيجاد بيئة جاذبة لالســـتثمارات، 
وجعـــل من مملكـــة البحرين وجهـــة مثالية 
علـــى  المؤتمـــرات والمعـــارض  الســـتضافة 
فقـــد  والعالمـــي،  اإلقليمـــي  المســـتويين 

حرص ســـموه على متابعـــة برامج مواصلة 
تهيئة وتطوير مشـــاريع البنية التحتية في 
مختلف مناطق المملكة، وتقديم تسهيالت 
وحوافز تعزز مـــن جاذبيتها كوجهة مثالية 
الستضافة مختلف المعارض والمؤتمرات، 
المؤهلـــة،  البشـــرية  القـــدرات  وتوفيـــر 
والمرافـــق الخدميـــة المتميـــزة مـــن فنادق 
ومنشـــآت المعـــارض والمؤتمـــرات، وإزالـــة 
المعوقـــات، ومـــن أبـــرز األمثلـــة علـــى ذلك 
تطويـــر مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعارض 
والمؤتمـــرات، ورفع قدرته على اســـتضافة 
العديـــد من الفعاليات الكبـــرى، ما مكنه من 

تعزيز تنافسية.
والمنجـــزات  الجهـــود  لهـــذه  ومواصلـــة 
الحكومية تم إنشـــاء مركز جديد للمعارض 
بجانـــب حلبة البحريـــن الدولية في منطقة 
الصخيـــر، والتي ستشـــغل مســـاحة تقدر بـ 
100 ألـــف متـــر مربع علـــى األقـــل، كل ذلك 
آتى ثماره بجعل المملكة مقصدا للشـــركات 
العالميـــة على صعيد تجارة الذهب أو على 

صعيد القطاعات االخرى االقتصادية.
كمـــا  تؤكد جهـــود واهتمام صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بمعـــرض الجواهر 
العربيـــة، اهتمامه بالحفـــاظ على الموروث 
البحريني في صناعـــة الذهب الضاربة في 

جذور تاريخ وثقافة المملكة، فرعاية سموه 
واهتمامه بصناعة الذهب كانت السر وراء 
النجـــاح الكبير لتلك الصناعة والتي جعلت 
مـــن البحريـــن عاصمـــة للذهـــب الخليجـــي، 
ورائـــدة في صناعة الذهـــب والمجوهرات، 
بدليـــل المعـــدالت المتنامية التي تســـجلها 
المملكـــة بصورة ســـنوية في تلـــك التجارة 
المزدهـــرة، فرعايـــة صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء لفعاليات معـــرض الجواهر 
العربيـــة، كان لهـــا بالـــغ األثـــر فـــي تطويـــر 
وتنمية صناعة الذهب في المملكة وجعلها 
المســـاندة  الصناعـــات  أهـــم  مـــن  واحـــدة 
والداعمة للحركة التجارية في البالد، حتى 
صـــارت صناعـــة الذهـــب والجواهـــر، رافدا 
مهمـــا من روافد  تنميـــة االقتصاد الوطني، 
كمـــا حافظت مملكة البحرين على شـــهرتها 
بجودة اللؤلـــؤ، ومازال اللؤلؤ البحريني هو 
موضـــع ثقـــة وطلـــب العديد من الشـــركات 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  وكان  العالميـــة، 
رئيـــس الـــوزراء العديد من المبـــادرات في 
تطويـــر أســـواق المجوهـــرات والذهب في 
المملكـــة مـــن خـــالل إتاحـــة فـــرص جديدة 
أمام الشـــركات المتخصصة لترسيخ موقع 
المملكـــة على الخارطـــة العالمية في مجال 

صناعة الذهب.

المنامة -بنا

رؤية سمو رئيس الوزراء عززت تنافسية االقتصاد الوطني
فيه ــة  ــي ــدول ال الــمــســاهــمــة  وزادت  أنــجــحــتــه  ــر”  ــواه ــج ال ــرض  ــع ـــ”م ل ــوه  ــم س ــة  ــاي رع
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 المنامة - جامعة البحرين

ف مجموعـــة مـــن طلبـــة جامعـــة  تعـــرَّ
البحريـــن إلى كيفيـــة إدارة ومواجهة 
التحديـــات النفســـية، التـــي يمكـــن أن 
تؤثـــر علـــى فئـــة الشـــباب والشـــابات 

أثناء مرحلة الدراسة الجامعية.
 جـــاء ذلـــك، خـــال محاضـــرة نّظمتها 
شعبة اإلرشاد النفسي، بدائرة التوجيه 
“المشـــكات  بعنـــوان:  واإلرشـــاد، 
النفســـية لدى الشـــباب: البيت، العمل، 
والدراسة”.  وتحدَّث األستاذ المساعد 
بقسم الهندســـة الميكانيكية في كلية 
الهندســـة عبدالرحمـــن الســـيد أحمـــد، 
الجامعيـــة،  الحيـــاة  عـــن خصوصيـــة 
يمكـــن  التـــي  النفســـية  والتحديـــات 
يواجههـــا الطالـــب أثناء دراســـته في 
الجامعة. وشرح السيد كيفية التعامل 

التحديـــات والضغـــوط  مـــع مختلـــف 
اليوميـــة، موضًحـــا دور الجامعـــة في 
النفســـية،  الضغـــوط  مـــن  التخفيـــف 
باإلضافـــة إلـــى دور العائلة، في تعزيز 
الصحـــة النفســـية لدى األبنـــاء.   وأكد 
أهمية اختيار الصحبة الصالحة، مبّيًنا 
أثـــر ذلـــك على الصحـــة النفســـية لدى 
الطالب. وتأتي هذه المحاضرة ضمن 
برنامج تنمية المهارات النفسية الذي 
تنفذه شـــعبة اإلرشـــاد النفسي بعمادة 
شـــؤون الطلبة.  ويهدف البرنامج إلى 
تنمية القدرات، والمهارات الشخصية 
وتزويدهـــم  الجامعـــة،  طلبـــة  لـــدى 
الحياتيـــة،  والمهـــارات  بالمعلومـــات 
التـــي تعينهـــم على مواكبـــة متطلبات 

الحياة باقتدار.

إدارة التحديات النفسية لطلبة جامعة البحرين

خبراء: “الروبوت” خّفض كلفة العمليات الجراحية
البحريـــن جامعـــة  تنظمـــه  الـــذي  األوســـط”  “الشـــرق  مؤتمـــر  خـــال 

الشـــرق  مؤتمـــر  فـــي  متحدثـــون  دعـــا 
األوسط وشمال أفريقيا إلى االستفادة 
تقنيـــة  ســـتخلقها  التـــي  الفـــرص  مـــن 
الجيل الخامس لاتصـــاالت وما بعدها 
لتحســـين اإلنتاج، وتطويـــر تكنولوجيا 

التعليم، واالرتقاء بالرعاية الصحية.
 وتوقـــع المتحدثـــون - في اليوم الثاني 
للمؤتمـــر الـــذي تنظمه جامعـــة البحرين 
المهندســـين  جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون 
البحرينيـــة وفـــرع االتصـــاالت بجمعية 
واإللكترونيـــات  الكهربـــاء  مهندســـي 
الجيـــل  تقنيـــة  تســـهم  أن   –  )IEEE(
الخامس في ظهور خدمات جديدة في 
المنطقة، مثل ســـيارات التحكم الذاتي، 

وخطوط اإلنتاج الذكية في المصانع.
أســـتاذ هندســـة االتصـــاالت   وأوضـــح 
والشبكات العميد السابق لكلية الهندسة 
فـــي جامعة برســـتول البريطانية أندرو 
نيكس أن الســـعة الكبيرة لهـــذه التقنية 
ستســـمح باســـتخدامات غير مســـبوقة 
تنعكـــس إيجاًبـــا على جميـــع القطاعات 

اإلنتاجية، خصوًصا القطاع الصناعي.
 ونّبـــه إلـــى أن االتصال الـــذي جرى عبر 
عقـــود بين البشـــر ســـيكون متاًحـــا بين 
ماييـــن األجهـــزة، وسيســـهل التحكـــم 
في األشـــياء، وتحويـــل آالف الوظائف 
ألنظمـــة ذكية من دون تدخل اإلنســـان، 
متوقًعا أن تتغير مامح سوق الوظائف 

خال السنوات العشر القادمة.
 وشّدد نيكس على أن التقنية الجديدة 
ستســـاعد علـــى صياغـــة واقـــع جديـــد، 

الســـريع،  االتصـــال  بقـــدرات  مدفوًعـــا 
والرصـــد، والمعلومـــات الضخمة، وذلك 
ســـينعكس إيجاًبـــا على قطاعـــات عدة، 
من أهمها: المواصات، واللوجســـتيات، 
الطاقـــة  وأنظمـــة  التجـــاري،  والتبـــادل 
الذكيـــة، والرعايـــة الصحيـــة، والفندقة 

وغيرها.
يكـــون  لـــن  المقبـــل  التطـــور  أن  ورأى   
األداء  مســـتويات  فـــي  محصـــوًرا 
والجـــودة بل ســـيمتد ليشـــمل التكاليف 

أيًضـــا فالعمليات الباهظـــة التي يجريها 
الجراحـــون الحاذقـــون ســـتصبح أقـــل 

كلفة عندما تقوم بها روبوتات دقيقة.
المؤتمـــر متحدثيـــن مـــن   ويســـتقطب 
العالـــم، مثـــل:  دول فـــي كافـــة أنحـــاء 
كنـــدا، والصين، وأميركا، ودول الشـــرق 
األوســـط، ويبلـــغ عـــدد المشـــاركين في 
الحـــدث العلمـــي نحو 300 مشـــارك من 
30 دولـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء  قرابـــة 

العالم.

جانب من حضور المؤتمر 

المنامة - جامعة البحرين

استراتيجية لتخفيف آثار التغير المناخي على البحر
ــي إعـــــــــداد الـــتـــقـــريـــر ــ ــت فـ ــ ــاركـ ــ ــج الــــعــــربــــي” شـ ــيـ ــلـ ــخـ “الـ

شـــاركت جامعـــة الخليـــج العربي في 
ورشـــة عمـــل فـــي مســـقط بمشـــاركة 
عدد مـــن الخبـــراء المعنييـــن بمنطقة 
بحر روبمي وبرنامج الشرق األوسط 
لمركز البيئة ومصائد األسماك وعلوم 
تربية األحيـــاء المائية )CEFAS( في 

المملكة المتحدة.
وعملـــت الورشـــة التي مثـــل الجامعة 
فيهـــا أســـتاذ بيولوجيـــا علـــوم البحار 
في قســـم المـــوارد الطبيعيـــة والبيئة 
مخاطـــر  تقييـــم  علـــى  الـــداود  ثامـــر 
تغيـــر المناخ على البيئـــة البحرية في 
منطقـــة بحـــر روبمـــي بنـــاًء علـــى مـــا 
تمخضـــت عنـــه نتائـــج التقريـــر الذي 
أعـــد مـــن قبـــل منظمـــة روبمـــي حول 
آثـــار تغير المناخ على التنوع الحيوي 
للبيئـــات واألنـــواع البحريـــة وكذلـــك 

االجتماعيـــة واالقتصادية  الجوانـــب 
المتعلقـــة بالبيئـــة البحريـــة ومواردها 

الحية وغير الحية. 
وأكـــد الداود أهميـــة الجهود المبذولة 
مـــن قبل المنظمـــة اإلقليميـــة لحماية 
البيئة البحرية والـــدول األعضاء في 

وضـــع اســـتراتيجية فاعلـــة للتخفيف 
من آثار تغير المناخ البحري.

وقال: “إن تحقيـــق ذلك يواجه جملة 
من التحديات نظرًا لما تشهده منطقة 
روبمي بشكل عام من تطور اقتصادي 
متنامـــي بشـــكل ســـريع تولـــدت عنـــه 

البيئـــة  علـــى  متعـــددة  ضغوطـــات 
اللقـــاءات  أســـهمت  البحريـــة، حيـــث 
الورشـــة  هامـــش  علـــى  تمـــت  التـــي 
النظـــر  اآلراء ووجهـــات  تبـــادل  الـــى 
والمقترحـــات بغيـــة الخـــروج بأفضل 
التطبيقـــات فـــي إعداد اســـتراتيجية 

عمل على المستوى اإلقليمي”.
وأوضح أنه سيتم في عضون األشهر 
القادمـــة إعـــداد تقرير أولـــي من قبل 
منظمـــة روبمـــي عـــن مخاطـــر تغيـــر 
المنـــاخ على البيئة البحرية على غرار 
التقريـــر األولي آلثار التغيـــر المناخي 
لغرض مراجعته مـــن قبل فريق عمل 
الخبراء ومن ثم مناقشـــته في ورشة 
عمـــل أخرى لتحديد الفـــرص الممكنة 
للتكيـــف والتخفيـــف مـــن آثـــار تغيـــر 

المناخ.

ثامر داوود خالل مشاركته بالورشة

المنامة جامعة الخليج العربي

المنامة - جامعة الخليج العربي

شـــارك عميـــد كليـــة الدراســـات 
العليا ورئيس كرسي الملك فهد 
بن عبدالعزيـــز للتقنية الحيوية 
الطبيـــة محمـــد الدهمانـــي فـــي 
لمؤتمـــر   24 الـــدورة  فعاليـــات 
مجمـــع الفقه اإلســـامي الدولي 
مؤخـــرًا  بدبـــي  نظمـــت  التـــي 
ورئيـــس  دبـــي  حاكـــم  برعايـــة 
مجلـــس وزراء دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحدة ســـمو الشـــيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم. 
وناقشـــت الدورة عدة مواضيع 
تنـــدرج تحت شـــعار التحديات 
المســـتقبلية للثـــورة الصناعيـــة 
الرابعة من المنظور اإلسامي. 

هللا  فتـــح  الدهمانـــي  وقـــدم   
دراســـة حول الجينوم البشـــري 
والهندســـة الحيوية المستقبلية 
الثـــورة  علـــى  وانعكاســـاتها 

تطـــرق  الرابعـــة،  الصناعيـــة 
فيهـــا إلـــى تطوير اســـتراتيجية 
ُمحكمة تشمل خطة عمل جادة 
نحـــو توطين التقنيات الحيوية 
الجديدة لضمان اكتســـاب دول 
العالم اإلسامي لتقنيات الثورة 
الصناعيـــة الرابعة وخاصة منها 

التقنيات الحيوية.

تحديات الثورة الصناعية الرابعة من منظور إسالمي

الخاصـــة االحتياجـــات  لـــذوي  دامجـــة  الحكومـــة  مـــدارس  مـــن   %  40

هنـــأ وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
أطفال مملكة البحرين بمناسبة االحتفال 
أن  مؤكـــًدا  للطفـــل،  العالمـــي  باليـــوم 
المملكة تفتخر بما حققته من مكتســـبات 
وإنجـــازات كبيـــرة لألطفـــال، فـــي جميـــع 
المجاالت، وفي مقدمتها المجال التربوي 
والتعليمـــي. وأشـــار إلى أن مـــن بين تلك 
المنجـــزات تمثلـــت فـــي توفيـــر التعليـــم 
المجانـــي واإللزامـــي للجميع فـــي التعليم 
تكافـــؤ  وضمـــان  والثانـــوي،  األساســـي 
الفـــرص التعليميـــة بين الجنســـين، وذلك 
بنســـبة تقـــارب 100 %، بحســـب التقارير 

المحلية والدولية.

وذكـــر أن الموازنة العامة للدولة الموجهة 
إلـــى الخدمـــات التعليمية تشـــهد ارتفاعًا 
مســـتمًرا، بما يعكـــس االلتـــزام الحكومي 
الثابـــت تجـــاه التعليـــم، مـــا أتاح للـــوزارة 

التعليميـــة  الخدمـــات  تقديـــم  مواصلـــة 
المجانيـــة لجميـــع األطفـــال فـــي التعليـــم 
األساسي والثانوي، وتطويرها باستمرار، 
بما يواكب أحدث المستجدات التعليمية 

والتكنولوجية على الصعيد العالمي.
وبيـــن أن ذلـــك يتـــم مـــن خـــال االرتقاء 
بالمنشآت المدرســـية والمناهج والكوادر 
التدريـــس  واســـتراتيجيات  التعليميـــة 
وغيرها من العناصر األساسية، وتعزيزها 

بالخدمات المســـاندة المجانية أيًضا مثل 
الكتب الدراسية والمواصات.

االحتياجـــات  ذوي  دمـــج  عـــن  وتحـــدث 
الخاصة في المدارس الحكومية، ما مّكن 
الكثير من األطفال من هذه الشريحة من 
االســـتفادة من خدمات تربوية وتعليمية 
مائمة لقدراتهم واحتياجاتهم المتنوعة، 
حيـــث بلغـــت نســـبة مـــدارس الدمـــج في 
العام الدراسي الحالي 40 % من إجمالي 
الـــوزارة  أن  وأوضـــح  المـــدارس.   عـــدد 
خصصـــت قســـًما إللـــزام التعليـــم، والذي 
نجح منذ تأسيســـه فـــي إعادة العديد من 
األطفـــال الذين بلغوا ســـن اإللـــزام )من 6 
إلـــى 15 ســـنة( والمنقطعين عن الدراســـة 

ألسباب مختلفة إلى مقاعد دراستهم.

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

النعيمي: مكتسبات 
تعليمية كبيرة لألطفال 

في مملكة البحرين

محمد الدهماني

نظم المكتب اإلقليمي للغة اإلنجليزية 
زيـــارة   )RELO( األميركيـــة  بالســـفارة 
ألخصائيـــة اللغة اإلنجليزية، جيســـيكا 
ســـينكو وذلك فـــي الفترة مـــن 17 إلى 
الزيـــارة،  وأثنـــاء   .2019 نوفمبـــر   25
قدمت سينكو سلسلة من ورش العمل 
“التعليـــم  حـــول  للمعلميـــن  التدريبيـــة 
المتمايـــز” لمدرســـي اللغـــة اإلنجليزية 

فـــي وزارة التربية والتعليم. وســـلطت 
أهميـــة  علـــى  الضـــوء  العمـــل  ورش 
تكييـــف المـــواد واألســـاليب التعليمية 
فـــي  الطـــاب  جميـــع  إلـــى  للوصـــول 
الفصـــل. كمـــا عملت جيســـيكا ســـينكو 
أيًضا مـــع المعلمين في كليـــة البحرين 
للمعلمين )BTC(. جدير بالذكر ان أكثر 
150 مدرًســـا ومدرســـة حضـــروا  مـــن 

ورش العمل.

أسبوع لتنظيف الصرف الصحي للقضاء على المشكلةأخصائية أميركية تقدم ورش لمدرسي اإلنجليزية
“األشـــغال” تتفاعـــل مـــع عمـــود الزميـــل النهـــام بشـــأن انبعـــاث روائـــح بعراد

أوضحـــت وزارة األشـــغال بـــأن فريق 
مـــن مهندســـي شـــؤون األشـــغال، قد 
قامـــوا بزيـــارة ميدانيـــة لمنطقة عراد 
فور تلقي الماحظة وذلك تفاعا مع 
ما أثـــاره الزميـــل ابراهيـــم النهام في 
مقالـــه بشـــأن انبعاث روائـــح مزعجة 
فـــي عراد، وتبيـــن أن انبعاث الروائح 
المزعجة كان ناتج عن سوء تصريف 
والمنبعثـــة  اآلســـنة  الميـــاه  تدفقـــات 
الصـــرف  شـــبكة  فـــي  المبانـــي  مـــن 
الصحي العامة الموجـــودة. كما تبين 
بعـــد عمليـــات التنظيـــف التـــي تمـــت 
بطيئـــا  كان  التدفقـــات  تصريـــف  أن 
نتيجـــة القـــاء بعض مخالفـــات البناء 

وغيرها. وعليه قامت الوزارة بأعمال 
التنظيف والتي أخذت أسبوعا كاما 
لمعرفة موقـــع المخلفات المرمية في 
الشـــبكة. علمـــا بأنه تـــم االنتهـــاء من 
حل المشكلة في مجمع 241 بمنطقة 

عراد. 
أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بمجمعـــي 245، 
244، فأن الوزارة قد بدأت في اتخاذ 
اإلجـــراءات لفحـــص شـــبكة الصـــرف 
الصحـــي فـــي مجمـــع 244 وتبيـــن أن 
اســـتخدام  تحتـــاج  الفحـــص  أعمـــال 
أجهـــزة التصويـــر التلفزيونـــي وبعض 
الروائـــح  لقيـــاس  التقنيـــة  األجهـــزة 
لمعرفـــة مصـــدر المشـــكلة األمـــر الذي 

قد يســـتغرق بعـــض الوقـــت وبالتالي 
معالجتها بالصورة النهائية. 

األشـــغال  وزارة  يســـر  الختـــام  فـــي 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
لجميـــع  دعـــوة  توجيـــه  العمرانـــي 
األعمـــدة  كتـــاب  واألخـــوات  اإلخـــوة 
والصحفييـــن للتواصـــل معهـــا، وذلك 
ضمـــن توجهنـــا وحرصنـــا علـــى فتـــح 
المزيـــد مـــن قنـــوات االتصـــال لتعزيز 
الشـــفافية والمصداقيـــة والـــرد علـــى 
هاتـــف  علـــى  وذلـــك  استفســـاراتكم 
رقـــم  فاكـــس  رقـــم17545544، 
17155423 أو على البريد االلكتروني

complain@works.gov.bh

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



البحرين تترأس اجتماع وزراء العدل العرب في القاهرة
ترأس وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس اجتماع الدورة الخامسة والثالثين لمجلس 

وزراء العدل العرب، الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة. 

الجلســـة  أمـــام  العـــدل  وزيـــر  وأكـــد 
االفتتاحية للمجلس للدورة الخامسة 
العـــدل  وزراء  لمجلـــس  والثالثيـــن 
جـــدول  تضمنـــه  مـــا  أهميـــة  العـــرب، 
والتـــي  موضوعـــات،  مـــن  األعمـــال 
تعكس مدى أولوية مكافحة اإلرهاب 
وضـــرورة تضافـــر الجهود المشـــتركة 
فـــي ســـبيل مكافحتـــه والعمـــل علـــى 
جميـــع  علـــى  جـــذوره  اســـتئصال 
المســـتويات، لما بات يشكله من تحٍد 
خطر ومتزايد في استهداف مقدرات 

ومكتسبات واستقرار المنطقة. 
فـــي  الـــدورة  هـــذه  أهميـــة  وتأتـــى 
وقـــت تشـــهد فيهـــا المنطقـــة العربية 
تحديـــات كبيـــرة في مجـــال مكافحة 
الجريمـــة المنظمة وظاهـــرة االرهاب، 
كمـــا أنهـــا تشـــكل خطـــوة مهمـــة نحو 
تعزيـــز التعـــاون العربـــي والدولي في 
المجاالت القانونية والقضائية، حيث 
ســـتناقش تفعيـــل االتفاقـــات العربية 
االرهـــاب،  بمكافحـــة  الصلـــة  ذات 
ومـــن أهـــم البنود على جـــدول اعمال 

شـــبكة  االرهـــاب،  مكافحـــة  الـــدورة: 
التعـــاون القضائي العربـــي في مجال 
مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، 
واالتفاقية العربية لمكافحة الفســـاد، 
ومشـــروع االتفاقية العربيـــة لتنظيم 
أوضـــاع شـــؤون الالجئيـــن، وتوحيـــد 
تحديـــث  فـــي  العربيـــة  التشـــريعات 
القانـــون العربي النموذجـــي لمكافحة 
قانـــون  مشـــروع  وإعـــداد  االرهـــاب، 
قوائـــم  لتنظيـــم  استرشـــادي  عربـــي 
لقيد الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين، 

والقضـــاء  للفقـــه  العربيـــة  والمجلـــة 
للبحـــوث  العربـــي  المركـــز  ونشـــاط 
القانونيـــة والقضائيـــة؛ بوصفه جهازا 
إشـــراف  تحـــت  يعمـــل  متخصصـــا 

مجلس وزراء العدل العرب.
 )35( الـــدورة  فعاليـــات  فـــي  وشـــارك 
العربيـــة،  بالـــدول  العـــدل  وزراء 
وزراء  لمجلـــس  العامـــة  واألمانـــة 

الداخليـــة العـــرب، ومجلـــس التعاون 
لدول الخليـــج العربي، وجامعة نايف 
واتحـــاد  االمنيـــة،  للعلـــوم  العربيـــة 

المحامين العرب.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com
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رئيس طاجيكستان يتسّلم أوراق اعتماد السفير البحريني
ــب ــ ــو آفــــــاق أرح ــا نـــحـ ــاء بـــهـ ــ ــ ــق ــ ــ ــات واالرت ــ ــاق ــ ــع ــ ــر ال ــويـ تـــطـ

تســّلم رئيــس جمهوريــة طاجيكســتان إمــام علــي رحمــان، فــي القصــر الرئاســي، بمدينة دوشــنبه، 
أوراق اعتمــاد محمــد إبراهيــم محمد كســفير فــوق العادة مفــوض لمملكة البحرين لــدى جمهورية 

طاجيكستان والمقيم في إسالم آباد.

 وقـــد نقل الســـفير تحيات عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان ال خليفة، وولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة إلـــى الرئيس إمام علي رحمان وتمنياتهم 
لحكومة وشـــعب جمهورية طاجيكســـتان بدوام 

التقدم واالزدهار.
 كمـــا أكـــد الســـفير البحرينـــي أنـــه ســـوف يبـــذل 
قصارى جهـــده لتعزيز وتطوير العالقات الثنائية 
مـــع جمهوريـــة طاجيكســـتان واالرتقـــاء بهـــا إلى 
آفـــاق أرحـــب علـــى كافـــة األصعـــدة بمـــا يلبـــي 

طموحات البلدين والشعبين الصديقين.
 مـــن جانبه، كّلف رئيس جمهورية طاجيكســـتان 
الســـفير بنقـــل تحياته إلى ملك مملكـــة البحرين، 
ســـمو الـــوزراء، وســـمو ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
وتمنياتـــه لهم بموفور الصحة والعافية، ولمملكة 
البحريـــن كل الرقـــي والرخـــاء، مؤكـــًدا للســـفير 
بأنه ســـيلقي كل الدعم والمســـاندة إلنجاح مهام 
عملـــه، مشـــيًدا بالعالقـــات المتينـــة بيـــن البلدين 
الصديقيـــن، معرًبـــا عن تطلعـــه لتعزيـــز الصداقة 
وتطويـــر التعـــاون مـــع مملكة البحريـــن في كافة 
المجـــاالت، ال ســـيما فـــي المجـــاالت السياســـية 

واالقتصادية واالستثمارية.
إمام علي رحمان يتسلم أوراق اعتماد السفير البحريني

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  كان 
بـــن  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
حســـن النعيمـــي صبـــاح أمـــس، 
فـــي مقدمـــة مســـتقبلي مالكـــي 
عثمان وهو كبيـــر وزراء الدولة 
والخارجيـــة  الدفـــاع  لشـــؤون 
بجمهوريـــة ســـنغافورة والوفـــد 
لـــدى وصولـــه مطـــار  المرافـــق، 

البحريـــن الدولي لمشـــاركة في 
فعاليات المنتدى الخامس عشر 
لـ “مؤتمر حـــوار المنامة 2019”، 
ورّحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
لشـــؤون  الدولـــة  وزراء  بكبيـــر 
الدفاع والخارجية السنغافوري 
متمّنًيـــا لـــه طيـــب اإلقامـــة في 

مملكة البحرين.

وزير الدفاع بمقدمة مستقبلي مسؤول سنغافوري

إشادة بالجهود المبذولة لتقليد المرأة مناصب عليا
رفـــع محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
خالـــص التهاني والتبريـــكات إلى قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة، بمناســـبة قرب 
االحتفـــال بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة في 
األول من ديســـمبر المقبـــل، والذي يأتي 
هذا العام تحت شـــعار “المرأة البحرينية 
وعلـــوم  العالـــي  التعليـــم  مجـــال  فـــي 

المستقبل”.
التـــي  المكاســـب  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
تحققـــت للمـــرأة البحرينيـــة فـــي العهـــد 
اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، تأتي 
إيمانا مـــن صاحب الجاللة بـــدور المرأة 
فـــي التنمية، جنبا إلـــى جنب مع الرجل، 
وتحقيقـــا لمبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، منوها 

إلـــى أن ما حققتـــه المرأة فـــي األصعدة 
كافـــة خير دليل على ذلك، وأن المجلس 
بإســـتراتيجيات  جـــاء  للمـــرأة،  األعلـــى 
مختلـــف  فـــي  المـــرأة  تواجـــد  لتعزيـــز 

المواقع القيادية.
جـــاء ذلك خـــالل رعايـــة المحافظ حفل 
ختام أعمال الورشة التدريبية للباحثات 
عـــن عمل فـــي مجـــال علـــوم المســـتقبل 
ومعـــرض التوظيـــف المصاحـــب، والذي 
نظمتـــه المحافظـــة بالتعـــاون مـــع وزارة 

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة وجمعيـــة 
المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
األعمـــال  ســـيدات  وجمعيـــة  البشـــرية 
وشركة ترشيد للطاقة ومعهد الدراسات 
المصرفيـــة ومعهـــد ذا ناين، وشـــارك في 
الحفـــل النائـــب فاطمـــة القطـــري، ومدير 

مركز معلومـــات وإســـتراتيجيات المرأة 
التدريـــب  إدارة  ومديـــر  خليفـــة،  رنـــا 
وتطويـــر القـــوى العاملـــة بـــوزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة عضـــو المجلـــس 
التنســـيقي للمحافظـــة الشـــمالية عصـــام  
العلوي، ومستشار المركز العربي للتطوع 

عضو اللجنـــة التنفيذية للخطة الوطنية 
لتعزيز االنتماء وترســـيخ قيم المواطنة 
مـــن  وعـــدد  ســـامية حســـين  “بحريننـــا” 

المدعوين والمشاركات في الورشة.
البرامـــج  هـــذا  أن  المحافـــظ  وأوضـــح 
فـــي  المشـــاركات  تهيئـــة  إلـــى  يهـــدف 

مجال علوم المســـتقبل، ويحفزهن على 
الخـــوض واالندمـــاج فـــي ســـوق العمـــل 
وفقـــًا الحتياجـــات هذا المجـــال الواعد، 
مثمنا جهود المحاضرين وحرصهم على 
تقديم نماذج تسهم في تنوير الباحثات 

حول متطلبات سوق العمل.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية 
يرعى ختام ورشة 
التوظيف للباحثات 

عن عمل

المنامة - وزارة الخارجية

شـــاركت ســـفيرة مملكة البحرين لـــدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكســـمبورغ 
الكبـــرى ومملكـــة الدنمارك، وممثلتها لـــدى االتحاد األوروبي وحلف شـــمال 
األطلســـي بهية الجشـــي، في االجتمـــاع المنعقد بين وزيـــر خارجية دوقية 
لوكســـمبورغ الكبرى جان أسلبورن  والسفراء العرب المعتمدين لدى بالده، 

وذلك في مدينة لوكسمبورغ.
وخالل االجتماع، رحب وزير خارجية دوقية لوكسمبورغ الكبرى بالسفراء، 
مثمًنا حرصهم على توطيد العالقات مع بالده في جميع المجاالت بما فيها 
التبـــادل التجاري والتعـــاون االقتصادي. وأعربت الجشـــي عن تطلع مملكة 
البحريـــن إلـــى تعزيـــز التعاون والتنســـيق المشـــترك علـــى المجـــاالت كافة، 
خصوصا في مجال الصيرفة اإلســـالمية؛ نظًرا الهتمام دوقية لوكسمبورغ 

بهذا الجانب وكون مملكة البحرين تعتبر مركًزا هاًما للصيرفة اإلسالمية.
كمـــا تـــم خـــالل االجتماع بحث عـــدد من القضايـــا ذات االهتمام المشـــترك، 
والتطـــرق إلـــى آخـــر التطـــورات اإلقليميـــة والدوليـــة، وبحـــث ســـبل تعزيز 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن العربـــي واللوكســـمبورغي بمـــا يخـــدم المصالـــح 

المشتركة، ويسهم في تحقيق األمن والسلم الدوليين.

تعزيز التنسيق بالصيرفة اإلسالمية بين المنامة ولوكسمبورغ

سمو األميرة سبيكة لعبت الدور المحوري في تطوير المرأة البحرينية
سابعة لدورة  للمرأة”  “األعلى  أعضاء  بتعيين  الباد  عاهل  قرينة  يهنئ  عيسى  بن  خليفة 

رفــع عضــو المجلــس االستشــاري للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة الشــيخ 
خليفة بن عيســى آل خليفة، أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى قرينة عاهل 
البالد، رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة، بمناســبة صــدور األمــر الملكــي رقم 59 لســنة 2019 بتعيين 

أعضاء المجلس األعلى للمرأة لدورة عمله السابعة.

وقـــال الشـــيخ خليفـــة بـــن عيســـى، إن 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
شـــجعت  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
وبدعم من صاحب الجاللة الملك، على 
تواجـــد المـــرأة فـــي مختلـــف الميادين 
لتشـــغل أرقى وأرفع المناصب القيادية 
مـــن  تحقـــق  بمـــا  منوهـــًا  واإلداريـــة، 
إنجـــازات ومكاســـب للمـــرأة البحرينية 

بفضل جهود سموها المتواصلة.
المـــرأة  إليـــه  مـــا وصلـــت  وأضـــاف أن 
البحرينيـــة مـــن مكانـــة مرموقـــة علـــي 

المســـتوى المحلـــي والدولـــي، ودورهـــا 
التنميـــة  مجـــاالت  فـــي  التنمـــوي 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، يؤكد مدى 
بعد رؤية صاحبة السمو الملكي وعمق 

ثقتها بالمرأة وبقدراتها.
فـــي  المـــرأة  تمكيـــن  تجربـــة  ووصـــف 
البحريـــن بأنها فريدة من نوعها ســـواء 
الدســـتورية  الضمانـــات  حيـــث  مـــن 
والقانونية لحقوق المرأة، أو من حيث 
التطـــور المســـتمر فـــي هـــذه الحقـــوق، 
مشـــددًا أن قرينـــة عاهـــل البـــالد لعبت 

تطويـــر  فـــي  األهـــم  المحـــوري  الـــدور 
المـــرأة البحرينيـــة ولها ينســـب الفضل 
في النجاحات التي تحققت علي كافة 
المســـتويات التـــي تشـــارك فيهـــا المرأة 

البحرينية.
وفي ذات الســـياق، هنأ الشـــيخ خليفة 

بن عيســـى، الشـــيخة مريم بنت حسن 
الســـامية،  الملكيـــة  بالثقـــة  خليفـــة  آل 
بتعيينهـــا عضوا فـــي المجلـــس األعلى 
قـــرار صاحبـــة  للمـــرأة، كذلـــك صـــدور 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة، بإعادة 
تعيينهـــا نائبة لرئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة، مؤكـــدا أنهـــا شـــخصية وطنية 
تحظـــى بثقـــة الجميع، وهـــي أهل لهذه 
الثقـــة الملكيـــة الغالية، لمـــا تمتلكه من 
خبـــرة وكفـــاءة كبيـــرة ســـوف تســـهم 
واســـتراتيجية  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي فـــي مواصلة 
التقـــدم واالزدهـــار في مختلـــف قضايا 
المرأة، إلـــى جانب ضمان الحفاظ على 
تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات  اســـتدامة 
فـــي  واالســـتمرار  البحرينيـــة،  للمـــرأة 

تحقيق المزيد من المكتسبات لها.

الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة

المنامة - بنا



شراكتنا مع اليونسكو تسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة
التقت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أمس الخميس، مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونيســكو( أودري آزوالي وذلــك علــى هامــش مشــاركتها في منتــدى وزراء الثقافة الذي أقيم ضمــن فعاليات الدورة األربعين للمؤتمر العام لليونيســكو 

في العاصمة الفرنسية باريس.

وعبرت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة 
عـــن ســـعادتها بهـــذا اللقـــاء الذي يـــدل على 
متانـــة عالقـــات التعـــاون مـــا بيـــن القطـــاع 
ومنظمـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الثقافـــي 
اليونيســـكو، وقالـــت: “شـــراكتنا مـــع منظمة 
أهـــداف  فـــي تحقيـــق  اليونيســـكو تســـاهم 
التنمية المســـتدامة للعـــام 2030 عبر أدوات 
التواصـــل  جســـور  وبنـــاء  الثقافـــي  الفعـــل 
اإلنســـاني ما بين شـــعوب العالـــم”، متوجهة 
بالشـــكر إلـــى آزوالي؛ لوقوفهـــا الدائـــم إلـــى 

جانـــب الثقافـــة وســـعيها المســـتمر لتوثيـــق 
التعـــاون ما بيـــن المنظمـــة والـــدول العربية 
كافة. وأشـــارت إلى أن هـــذا اللقاء يأتي في 
إطـــار الجهـــود المســـتمرة المشـــتركة ما بين 
البحريـــن واليونيســـكو؛ مـــن أجـــل االرتقـــاء 
بالحـــراك الثقافي العربي وتعزيز الدور الذي 
تقـــوم بـــه مملكـــة البحريـــن، والحفـــاظ على 
اإلرث الحضـــاري والثقافـــي والتاريخي في 

المنطقة.
ونّوهـــت إلـــى أن التعـــاون مـــا بيـــن مملكـــة 

البحريـــن ومنظمـــة اليونســـكو أثمـــر خـــالل 
ثقافيـــة  مشـــاريع  عـــن  الماضيـــة  الســـنوات 
البحريـــن  مملكـــة  ترأســـت  حيـــث  مهمـــة، 
خـــالل العـــام 2018 لجنـــة التـــراث العالمـــي 
واســـتضافت عاصمتهـــا المنامـــة االجتمـــاع 
بذلـــك  لتجمـــع  للجنـــة  واألربعيـــن  الثانـــي 
أكثـــر مـــن 2000 خبير ومختـــص في مجال 
التـــراث العالمـــي، كمـــا وتســـتضيف المملكة 
منـــذ العـــام 2012م المركز اإلقليمـــي العربي 
للتـــراث العالمـــي، والـــذي تـــم تأسيســـه بناء 

علـــى اتفاقيـــة بيـــن البحريـــن واليونيســـكو، 
مشيرة إلى أن المركز يعمل منذ ذلك الوقت 
علـــى الحفاظ علـــى اإلرث الحضاري العربي 
وموقـــع التـــراث العالمـــي فـــي المنطقـــة عبر 

برامج واسعة ومتنوعة.
وأضافت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين، وثمرة لعملها المتواصل 
في اإليفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية التراث 
العالمـــي للعـــام 1972 الصـــادرة عـــن منظمة 
اليونيســـكو، تمّكنت حتى اآلن من تســـجيل 
ثالثـــة مواقع على قائمة التراث العالمي هي 
موقـــع قلعـــة البحريـــن، موقع طريـــق اللؤلؤ 
وأخيـــرا موقع تالل مدافن دلمـــون الذي تم 
تسجيله خالل اجتماع لجنة التراث العالمي 

الثالث واألربعين في باكو بأذربيجان.
مـــن جهتهـــا، أعربـــت آزوالي عـــن إعجابهـــا 
بمســـتوى الحضـــور البحرينـــي فـــي الحـــراك 
الثقافي العالمي مشـــيرة إلى أهمية مشروع 
االســـتثمار في الثقافة وتأثيره على التنمية 
كان  والـــذي  العمـــل،  وفـــرص  المســـتدامة 
مضمـــون كلمة الشـــيخة مي خـــالل اجتماع 
وزراء الثقافـــة هذا األســـبوع، وتوّقفت عند 
أهميـــة الثقافـــة كرافد أســـاس في النشـــاط 

السياحي.

أودري آزوالي

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار
مي بنت محمد: تسجيل 3 مواقع على 

قائمة التراث العالمي حتى اآلن
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أفــاد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلف مجلس بلــدي المحرق بعدم إمكانية االســتجابة لطلب المجلس 
بنقل موقع مسجد حديقة المحرق الكبرى.

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أن  وبّيـــن   
أجـــرت دراســـة  اإلســـالمية واألوقـــاف 
حيـــث  المقتـــرح،  بشـــأن  مســـتفيضة 
حالـــة  فـــي  المســـجد  أن  إلـــى  انتهـــت 
إنشـــائية ومعمارية ال تســـتوجب هدمه 
وإعـــادة بنائـــه فضـــالً عن عـــدم تعارض 
اإلبقـــاء عليه فـــي موقعـــه الحالي، ومع 
اســـتراتيجية تطويـــر الحديقـــة الكائـــن 

بها.
 وعّبر المجلس البلدي عن تمسكه برأيه 
فـــي تغييـــر موقـــع المســـجد، لكـــون أن 
المسجد الحالي يقع داخل الحديقة مما 
يتسبب في إحداث ضغط مروري على 
شـــارع المطـــار وأوقـــات الصلـــوات عن 
دخول وخـــروج المصلين، ال ســـيما بعد 

افتتاح الحديقة وتزايد عدد مرتاديها.
ه على خطاب   ولفـــت المجلـــس فـــي ردِّ
الوزيـــر إلـــى أن نقـــل المقتـــرح للموقـــع 
المقتـــرح يمكـــن مرتاديـــه مـــن الدخول 
إليـــه والخـــروج منـــه دون الحاجـــة إلى 

الدخول إلى الحديقة.
وأشـــار إلى أن اإلبقاء على المسجد في 
الموقع الحالي سيربك توجه فرض أية 
رســـوم قد تفـــرض الحًقا علـــى مرتادي 

الحديقة.

صورة جوية للحديقة

بلــدي المحــرق يتمســك بعدم صالحيــة موقعــه الحالي
العدل: ال لنقل مسجد حديقة المحرق الكبرى

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزير خارجية جمهورية مصر العربية ســامح شــكري بمكتبه أمس، ســفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم 
لدى جامعة الدول العربية عميد الســلك الدبلوماســي العربي الشــيخ راشــد بن عبدالرحمن آل خليفة؛ بمناســبة انتهاء فترة عمله، ســفيرا للمملكة 

لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وخـــالل اللقـــاء، أثنـــى شـــكري علـــى عمق 
ومتانة العالقات التاريخية بين جمهورية 
مصـــر العربية ومملكة البحرين، معربا عن 
تقديـــره للـــدور الملمـــوس الـــذي يقـــوم به 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ومواقفه المشـــرفة 
والداعمـــة لجمهوريـــة مصـــر العربية على 
كافة األصعدة. وأكد شـــكري أن جمهورية 
مصـــر العربيـــة تقـــف إلـــى جانـــب مملكـــة 
البحريـــن في كافـــة الجهـــود واإلجراءات 
التـــي تتخذهـــا لحماية األمن واالســـتقرار 
ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل في 
شؤونها الداخلية. وقد وجه جزيل الشكر 
للســـفير الشيخ راشـــد بن عبد الرحمن آل 

خليفـــة علـــى جهـــوده المخلصـــة في دعم 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن جمهوريـــة مصـــر 
العربية ومملكـــة البحرين في فترة عمله، 

متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.
من جانبه، أعرب الســـفير الشيخ راشد بن 

عبدالرحمن آل خليفة عن ســـعادته بفترة 
عمله التي قضاها ســـفيرا لـــدى جمهورية 
مصـــر العربية ومندوبـــا للمملكـــة بجامعة 
الدول العربية، مؤكدا ســـعادته مدى عمق 

ومتانة العالقات بين البلدين الشقيقين.

مودعــا الســفير البحرينــي بمناســبة انتهاء فتــرة عمله
وزير خارجية مصر: نقدر مواقف جاللة الملك الداعمة لبالدنا

البحرين تعتمد القائمة البيضاء للمستوردين والمصدرين

فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الخليــج العربــي، 
أطلقــت مملكــة البحريــن يــوم 13 نوفمبــر الجــاري )القائمــة البيضــاء 
للمســتوردين والمصدريــن(، التــي مــن المنتظــر أن يكــون لهــا العديد 
من المنافع االقتصادية اإليجابية على االقتصاد الوطني، وتحسين 
اقتصاديــًا  البحريــن  لمملكــة  والترويــج  واالســتثمار  األعمــال  بيئــة 
علــى المســتوى العالمــي، وتعزيز تنافســية مملكة البحرين وتحســين 
مركزهــا وجعلها إحدى أهم الــدول المتقدمة عالميا في مجال المال 

واألعمال.

المهـــم،  القـــرار  هـــذا  جـــاء  وقـــد 
ترجمًة لتوصيات لجنة التخليص 
مـــن  بقـــرار  المشـــكلة  الجمركـــي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
مســـتوردة  لشـــركات  بالســـماح   ،
ومصدرة باإلفســـاح عـــن بضائعها 
دون انتظـــار الفحـــص الجمركي، 
وذلك بعد استيفاء تلك الشركات 

لمعايير الثقة وااللتزام.
تتضمـــن  البيضـــاء  والقائمـــة 
ســـواء  عديـــدة،  تيســـيرات 
أو  الجمركيـــة  اإلجـــراءات  فـــي 
إجـــراءات الفحـــص، وهـــي عبارة 
عـــن قائمـــة تســـتهدف المســـتورد 
أو البضائـــع أو االثنيـــن معـــًا فـــي 
تحديـــد مـــن يســـتوفون معاييـــر 
الثقة وااللتـــزام، وتصبح واردات 
هـــؤالء مـــن ضمـــن البضائـــع التي 
ويتـــم  األخضـــر،  المســـار  تتبـــع 

اإلفساح عنها بشكٍل فوري.
وكمرحلة أولى، اعتمدت شـــؤون 
الجمـــارك القائمة البيضاء للســـلع 
المســـتوردة الخاضعـــة للموافقـــة 
جهـــاٍت  ثـــالث  مـــن  والترخيـــص 
الوطنيـــة  الهيئـــة  هـــي:  رســـمية، 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
األعلـــى  المجلـــس  الصحيـــة، 

بحيـــث  الصحـــة  ووزارة  للبيئـــة، 
تســـتثنى ســـلع القائمـــة البيضـــاء 
من إجـــراءات الفحص والتدقيق 
المتبعـــة من قبل منافـــذ الجمارك 
الثالثة، وشـــملت المرحلة األولى 
طبيـــة  مســـتلزمات  القائمـــة  مـــن 
إلـــى جانب 2000 مـــادة كيميائية 
يســـتوردها 24 مصنعًا، وُتَعّد هذه 
الخطوة اســـتكماالً للجهـــود التي 
مســـتوى  اتفاقيـــات  تســـتهدفها 
تمثـــل  التـــي   ،”SLA“ الخدمـــة 
مشـــتركة  جهـــود  نتـــاَج  بدورهـــا 
مـــع لجنـــة التخليـــص الجمركـــي، 
مـــن  للعديـــد  إضافيـــة  وخطـــوة 
الخطوات التي اعتمدتها شـــؤون 
الجمـــارك مثـــل الربـــط الجمركـــي 
اإللكترونـــي  التخليـــص  ونظـــام 

“أفق”.
هـــذه الخطـــوة المتقدمـــة لمملكة 
البحريـــن، تعكـــس الريـــادة التـــي 
تتمتع بها اقتصاديًا، التي جعلتها 
محط اهتمام للشـــركات العالمية، 
وهي أحد أهـــداف رؤية البحرين 
االقتصاديـــة 2030، والتي تحمل 
عنوانًا تعمل المملكة على تطبيقه 
وهـــو مـــن الريـــادة إقليميـــًا إلـــى 

المنافسة عالميًا.
و ال شـــّك في أن اعتمـــاد القائمة؛ 
يحسن من ترتيب مملكة البحرين 
في التقارير الدولية، ومنها تقرير 

البنـــك الدولي الـــذي يعتمد ضمن 
مؤشراته )مدة اإلفراج الجمركي( 
وبالتالـــي  الـــدول،  تقييـــم  فـــي 
باعتمـــاد  البحرينيـــة  فالخطـــوة 
القائمـــة البيضـــاء؛ تخفـــض زمـــن 
اإلفـــراج الجمركـــي، ممـــا يضـــاف 
حققتهـــا  التـــي  النجاحـــات  إلـــى 
ضمـــن  اختيارهـــا  فـــي  البحريـــن 
قائمـــة أفضـــل الدول تحســـنًا في 
مؤشر تيســـير ممارســـة األعمال، 
وفقًا لمؤشرات البنك الدولي هذا 
العام، وهذا التحســـن في ترتيب 
البنـــك  مؤشـــرات  فـــي  البحريـــن 
الدولي؛ يجعلها تأتي في تصنيف 
مجـــال  فـــي  المتقدمـــة  الـــدول 
المال واألعمال، ممـــا يؤثر بدوره 
إيجابـــًا على تدفق االســـتثمارات 
مملكـــة  أن  ويؤكـــد  الخارجيـــة، 
البحريـــن ماضيـــة نحـــو تحقيـــق 
أهدافهـــا التنموية المنشـــودة، بما 
يعكـــس رؤى وتطلعـــات حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، عاهـــل البالد 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى، 
فالشـــركات االســـتثمارية الدولية 
تعتمـــد على التقارير الصادرة عن 
البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد 
الماليـــة  والمؤسســـات  الدولـــي 
الدوليـــة الرصينة فـــي التخطيط 

الستثماراتها وتوسعاتها.
وينعكـــس اعتمـــاد نظـــام القائمـــة 
البيضاء في المعامالت الجمركية 
إيجابًا على تيسير حركة التجارة 
فـــي  العمـــل  وتطويـــر  وتســـريع 
المنافـــذ الجمركيـــة، األمـــر الـــذي 
فـــي  اللوجســـتية  الحركـــة  يعـــزز 
المنافذ ويسهم في ارتفاع حركة 
البضائع والســـلع، مع سرعة إنجاز 
المعامـــالت الجمركيـــة وتقليـــص 
مـــدد االنتظـــار، وبالتالـــي توفيـــر 
الكثير من الوقت والجهد ســـواًء 
الجهـــات  أو  الجمـــارك  لشـــؤون 
مـــع  المســـتوردين،  أو  الرســـمية 
حقيقـــة أن هذا التيســـير لن يؤثر 
على الجانـــب األمنـــي أو يتجاوز 
معايير الرقابـــة لحماية المجتمع، 
فوجـــود القائمة البيضاء؛ ال يعني 
عـــدم خضـــوع البضائـــع للفحـــص 
ســـتخضع  وإنمـــا  والتدقيـــق، 
إلجـــراءات مختلفـــة منهـــا إجراء 
التجـــار  مخـــازن  فـــي  الفحـــص 
أنفســـهم، ممـــا يســـهم فـــي خلـــق 

قفـــزة اقتصاديـــة تســـتفيد منهـــا 
العديد مـــن القطاعـــات واألعمال 

في المملكة.
كما يسهم اعتماد القائمة البيضاء؛ 
علـــى  التكلفـــة  تخفيـــض  فـــي 
المســـتوردين والمصدريـــن، وهذا 
هـــدف اقتصادي بامتياز، تســـعى 
لـــه جميـــع دول العالـــم بتخفيـــف 
الحركـــة  طرفـــي  عـــن  األعبـــاء 
التجارية، مما يســـهم في تنشيط 
حركة التجارة، وهو هدف لطالما 
عملـــت الحكومـــة علـــى تحقيقه، 
باإلضافة إلى ذلك؛ تسهم القائمة 
البيضاء بشـــكٍل كبير في التيسير 
علـــى التجار، خاصـــًة فيما يتعلق 
ويتـــّم  اللوجســـتية،  بالقطاعـــات 
اســـتثمار الوقـــت والجهـــد الـــذي 
يوفـــره نظام القائمة البيضاء؛ من 
أجل تطوير الحركة اللوجســـتية، 
ومختلـــف الخدمـــات للمواطنين، 

والنهوض بمكانة البحرين.
ميـــزة إضافيـــة مهمـــة يتضمنهـــا 
اعتماد القائمة البيضاء، تتمثل في 

أنهـــا تتيح اعتمـــاد قوائم موحدة 
مع الـــدول والكيانات االقتصادية 
العالميـــة المهمـــة، مما يســـهم في 
تخفيـــض النفقـــات كهـــدف تعمل 
الحكومـــة جاهدة علـــى تحقيقه، 
تضـــع  البحريـــن  مملكـــة  وألن 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
فـــي قمـــة اهتماماتهـــا؛ فـــإن هذه 
بطـــرح  لهـــا  ستســـمح  الخطـــوة 
اعتمـــاد قوائـــم بيضـــاء موحـــدة 
خليجيـــًا، ممـــا يســـهم فـــي تعزيز 
حركة التجارة بين دول المجلس، 
وقـــد أكد رئيس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، على 
ذلـــك في المؤتمـــر الصحفي الذي 
أعلن تدشين القائمة البيضاء، أن 
هنـــاك جهودًا تنســـيقية مشـــتركة 
بيـــن دول الخليـــج، منهـــا: وثيقة 
االعتـــراف المتبادل، وهذه الميزة 
توفر ســـرعة االنتقال بين المنافذ 
البينية؛ لكن تبقى القائمة البيضاء 

سابقة أولى في المنطقة.

المنامة - بنا

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة 

 

ــة ــ ــي ــ ــدول ــ ــر ال ــ ــاري ــ ــق ــ ــت ــ ــال ــ ــة ب ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــن مـــــن تـــرتـــيـــتـــب الـ ــسـ ــحـ ــيـ سـ

سيدعلي المحافظة



سجن صاحب مؤسسة 6 أشهر لتزويره عقد عمل بـ50 دينارا
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة صاحب مؤسســة متخصصة ببيع أدوات تحلية المياه بالســجن لمدة 6 أشــهر؛ 
إلدانتــه بتزويــر عقــد عمــل ألحــد الموظفيــن فيها وذيله بتوقيــع المجني عليه خالفا للحقيقة، إذ ســجله لــدى هيئة تنظيم 
ســوق العمــل براتــب 50 دينــارا فقــط، في حين أنه وقع علــى عقد بقيمة 200 دينار مع عمولة 15 %، ولم يكتشــف العامل 
األمــر إال عندمــا قــرر رفــع دعــوى عماليــة للمطالبة بحقوقــه بعدما حصلت له مشــكلة مع المتهم، والــذي يدعي أن مخلص 

المعامالت هو من زّور العقد، وقدرت المحكمة كفالة مالية بمبلغ 50 دينارا لوقف تنفيذ الحكم لحين االستئناف.

واكتشـــف المجنـــي عليـــه الواقعـــة 
صـــورة  الســـتخراج  توجهـــه  عنـــد 
العقد لرفع دعوى عمالية، فاكتشف 
أن راتبـــه أقل مما هـــو متفق عليها 
ممـــا تســـبب له فـــي أضـــرار تتعلق 
بالدعـــوى والتأمينـــات المســـتحقة 

له.
وتتمثل التفاصيل حســـبما أبلغ بها 

المجنـــي عليهـــا، في أنـــه يعمل في 
محـــل لبيع أجهـــزة تنقيـــة وتحلية 
براتـــب   2018 العـــام  منـــذ  الميـــاه 
تفاجـــأ  وأنـــه  دينـــار،   200 وقـــدره 
عندمـــا توجـــه إلـــى هيئـــة تنظيـــم 
سوق العمل الستخراج عقد العمل 
لرفـــع دعوى عمالية، أن عقد العمل 
َن في صلبه  الخاص به مزور، إذ ُدوِّ

أن مرتبـــه 50 دينارا فقـــط، كما أن 
التوقيـــع المنســـوب لـــه فـــي عقـــد 
العمـــل ال يعود إليه، إنما هو توقيع 

مزور عليه.
وأفـــاد أيضـــا أن المتهـــم هـــو مـــن 
هـــو  أنـــه  كـــون  التزويـــر؛  ارتكـــب 
صاحـــب المحل الـــذي يعمـــل فيه، 
المحـــرر  اســـتعمل  مـــن  هـــو  وأنـــه 

المـــزور لـــدى هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمل، وذلك قد تســـبب له بأضرار 
حيث إنـــه عند رفع دعـــوى عمالية 
علـــى  بالدعـــوى  الفصـــل  فســـيتم 
أســـاس أن راتبـــه 50 دينـــارا فقط، 
فضـــا عن أنه في حـــال حدثت له 
إصابة عمل، فإن مبلغ التامين ضد 
إصابـــة العمـــل ســـيكون منخفضـــا 
بالمبلـــغ  الراتـــب  تحديـــد  بســـبب 

القليل المشار إليه.
وبالتحقيـــق مع المتهم اعترف بأن 
المجنـــي عليه التحـــق بالعمل لديه 
بوظيفـــة منـــدوب مبيعـــات، وكان 
يتقاضـــى عمولة على بيع األجهزة، 
وهـــي 15 % مـــن قيمـــة كل جهاز، 

وادعـــى أن مخلـــص المعامات هو 
مـــن قـــام بعمـــل عقـــد العمـــل محل 
الواقعة وقام بالتوقيع عليه توقيعا 
منســـوب صـــدوره للمجنـــي عليـــه، 
فضـــا عن قيام المخّلـــص بالتكفل 
بكافـــة إجـــراءات العقـــد والتوقيع 
عليه دون علم المجني عليه، مبينا 
أنه زود المخلص بنسخة من جواز 
سفر المجني عليه وشهادة فحصه 

الطبي وأكمل باقي اإلجراءات.
فأحالتـــه النيابـــة العامـــة للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنه في غضـــون العام 

2018، ارتكب اآلتي:
مجهـــول  وآخـــر  اشـــترك  أوال: 
بطريقـــي االتفاق والمســـاعدة في 

ارتـــكاب تزوير محـــرر خاص، وهو 
عقد العمل الخاص بالمجني عليه، 
بـــأن اتفـــق معه على وضـــع إمضاء 
للمجنـــي  زورا  صـــدوره  منســـوب 
عليـــه ســـالف الذكـــر، وســـاعده في 
ذلك بأن أمده بالبيانات الشخصية 
فتمـــت  عليـــه  بالمجنـــي  الخاصـــة 
الجريمـــة بنـــاء علـــى ذلـــك االتفاق 

وتلك المساعدة.
ثانيا: اشترك وآخر مجهول بطريق 
المحـــرر  اســـتعمال  فـــي  االتفـــاق 
مـــع  أوال  البنـــد  موضـــوع  المـــزور 
علمـــه بتزويره وذلك بـــأن اتحدت 
إرادتهمـــا لتقديمه إلى هيئة ســـوق 

العمل.

تخفيف عقوبة مدان بحرق دورية أمنية بمدينة حمد
ــة ــيارة المحترقـ ــة السـ ــع قيمـ ــن بدفـ ــي المدانيـ ــه وباقـ إلزامـ

خففت محكمة االســتئناف العليا الجنائية الخامســة العقوبة الصادرة بحق مســتأنف مدان مع 15 متهما آخرين بالشــروع في قتل عدد من أفراد الشــرطة المتمركزين 
بدوار 20 في منطقة مدينة حمد العام 2012، وإحراقهم دورية أمنية بالكامل، إذ اكتفت بســجنه لمدة 10 ســنوات بدال من 15 ســنة المحكوم بها على جميع المدانين 

من قبل محكمة أول درجة، كما ألزمته وباقي المدانين بالتضامن بدفع قيمة الدورية المحترقة والتي بلغت أكثر من 10 آالف و500 دينار.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه عن شكل 
االستئناف، فقد خلت األوراق مما يفيد أنه أعلن 
بالحكـــم الغيابي الصـــادر بحقه، ممـــا ينفتح معه 
ميعـــاد االســـتئناف بالنســـبة له، ومن ثـــم تقضي 
بقبول اســـتئنافه شكا وفي موضوع االستئناف 
بتعديـــل العقوبة المقضي بها بجعلها الســـجن 10 
سنوات وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وتشـــير التفاصيل حســـب حكم المحكمة في أن 
غرفة العمليات الرئيســـة بـــوزارة الداخلية كانت 
قد تلقت باغا يوم 23 يونيو 2012 عند الساعة 
2:30 فجـــرا، مفاده خـــروج أشـــخاص مجهولين 
 60 إلـــى   50 بيـــن  مـــا  وملثميـــن يقـــدر عددهـــم 

ويحملـــون عبـــوات “المولوتـــوف” بمنطقة مدينة 
المتجمهريـــن  مشـــاهدة  وفـــور   ،20 دوار  حمـــد 
للشـــرطة قاموا برمـــي تلـــك “المولوتوفات” على 
رجال الشـــرطة قاصدين قتلهم وتنفيذا لغرضهم 

اإلرهابي أثناء تأديتهم عملهم.
وبينـــت أنـــه خـــاب أثـــر الجريمـــة لســـبب ال دخل 
إلرادة الجنـــاة فيـــه، وهـــو خـــروج الشـــرطة مـــن 
الدوريـــة وتعاملهـــم مـــع المتجمهريـــن لتفريقهـــم 
بعدمـــا أطلقـــوا عليهـــم الغـــاز المســـيل للدمـــوع 
وطلقـــات الشـــوزن، ونتج عن رمـــي المتجمهرين 
للزجاجـــات على أفراد الشـــرطة احتـــراق دورية 
الشـــرطة بالكامـــل وجـــزء مـــن كابينـــة خشـــبية 

وزارة  بخســـارة  وتســـببوا  بالحراســـة،  خاصـــة 
الداخلية للســـيارة بســـبب احتراقها، والتي تقدر 

قيمتها بمبلغ 10508 دينار و85 فلسا.
وبمطـــاردة الجنـــاة مـــن قبـــل أفراد قـــوات حفظ 
النظـــام لم يتمكنوا من القبـــض عليهم، لكن ومن 
خـــال التحريـــات التـــي أجراها المـــازم أول تم 

التوصل إلى شخصية المدانين الـ 16.
وقـــد ثبـــت للمحكمة أن المدانيـــن جميعا ارتكبوا 

بتاريخ 23 يونيو 2012، اآلتي:
أوال: شرعوا وآخرون مجهولون في قتل عدد من 
أفراد الشـــرطة أثناء وبســـبب تأديتهم وظيفتهم 
بـــأن ألقـــوا عبـــوات المولوتـــوف علـــى الدوريات 

األمنيـــة قاصدين من ذلك قتلهـــم، وقد خاب أثر 
الجريمـــة لســـبب ال دخـــل لهـــم فيه، وهـــو تعامل 

قوات الشرطة معهم والعمل على تفريقهم.
ثانيـــا: أشـــعلوا وآخـــرون مجهولـــون حريقـــا في 
المنقـــوالت والمملوكـــة لـــوزارة الداخليـــة، والذي 
كان مـــن شـــأنه تعريـــض حيـــاة النـــاس وأموالهم 

للخطر.

ثالثا: اشـــتركوا وآخـــرون مجهولون فـــي تجمهر 
مكـــون مـــن أكثـــر مـــن خمســـة أشـــخاص الغرض 
منه اإلخال باألمن العام، مســـتخدمين في ذلك 

العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات 
قابلة لاشـــتعال “المولوتوف” بقصد استخدامها 
في تعريض حياة الناس واألموال العامة للخطر.
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محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

إلزام رجل بدفع مؤخر مهر 50 ألف دينار لصالح طليقته
قالت المحامية هدى الشاعر إن محكمة االستئناف العليا الشرعية الثانية )الدائرة الجعفرية(، حكمت بقبول استئناف مواطن شكال وفي الموضوع 

برفضه وتأييد الحكم المستأنف، القاضي بإلزامه أن يدفع لطليقته مبلغ 50 ألف دينار باعتباره مؤجل المهر عند الطالق.

وأوضحت الشاعر وكيلة السيدة المستأنف 
ضدهـــا، المطلقة والمحكـــوم لصالحها، في 
تفصيـــل وقائـــع القضية محـــل الحكم، بأن 
موكلتهـــا طليقة المســـتأنف بموجب حكم 
قضائي صادر من محكمة االستئناف العليا 
الشـــرعية الجعفريـــة، والقاضـــي بتطليقها 
طاقا بائنا للضرر واســـتحالة العشرة، علما 
بأنه قـــد تضمنت وثيقة الزواج -المنقضية 
رابطته بين طرفي الخصومة- النص على 
 50 بواقـــع  لموكلتهـــا  المســـتحق  الصـــداق 
ألفـــا و14 دينـــارا بحرينيـــا، علـــى أن يكون 

المعجل منه – والذي تقر المستأنف ضدها 
باســـتامه 14 دينـــارا فقـــط، والمؤجل منه 

50 ألف دينار يستحق عند طلب الطاق.
إيقـــاع  تـــم  قـــد  أنـــه ولمـــا كان  وأضافـــت 
الطـــاق بين طرفـــي الخصومـــة ودون أن 
تســـتلم المســـتأنف ضدها مؤجـــل الصداق 
المســـتحق لهـــا، ولمـــا كان مـــن شـــأن إنهاء 
رابطـــة الزوجيـــة أداء الحقـــوق المتبادلـــة 
بهـــا  الوفـــاء  والمتعيـــن  االشـــتراط  محـــل 
النقضـــاء الرابطـــة الزوجيـــة بينهمـــا، فمن 
شـــأن هـــذا أن يرصـــد مـــن المبالـــغ ســـالفة 

الذكـــر دينـــا فـــي ذمـــة المســـتأنف، واجـــب 
األداء، لحلـــول األجـــل، وتراضيهمـــا عليـــه 
وثبـــوت الطاق، مؤكـــدة أن المؤمنين عند 

شروطهم.
وبنـــاء على األســـس الشـــرعية والقانونية 
ســـالفة البيـــان رفعـــت موكلتهـــا المطلقـــة 
فـــي  درجـــة  أول  محكمـــة  أمـــام  دعواهـــا 
المطالبـــة بمؤجـــل الصداق المســـتحق لها، 
وقـــد قضت األخيـــرة بأحقيتها فـــي المبلغ 
فـــي  المســـتأنف طعـــن  أن  بيـــد  المذكـــور، 

الحكم باالستئناف.

وأكدت أن المحكمة االســـتئنافية أشـــارت 
فـــي أســـباب حكمهـــا برفض طعـــن الطليق 

إلى الدفوع التي تقدمت بها وسبق بيانها، 
كما أنها دفعت بعدم استكمال البينة نصابا 
من ناحية الشهود المقدمين من المستأنف 
وتناقض اليمين المتممـــة المؤداة من قبل 
المســـتأنف مع أقوال الشهود الذين جلبهم 
بنفسه، وترتيبا على تلك الدفوع والوقائع 
الســـابقة البيـــان والمقدمة مـــن قبل وكيلة 
المســـتأنف ضدهـــا صـــدر الحكـــم لصالحها 

وفق المبين أعاه.

هدى الشاعر

دفع لها 14 دينارا 
فقط كمعجل الصداق 

بينهما

“االستئناف” تؤيد سجن أجنبي 7 سنوات وتغريمه 10 آالف دينار
مــــــــزورة ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــم ــ ــت ــ ائ بــــبــــطــــاقــــات  ديـــــــنـــــــارا   8090 عــــلــــى  ــى  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ اسـ

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة مستأنف أجنبي حاز أداة لصناعة البطاقات االئتمانية، والتي استعملها في ارتكاب 
جرائم احتيال إلكتروني، إذ تم القبض عليه متلبسا أثناء ما كان يحاول سحب األموال من أجهزة الصراف اآللي مستعمال تلك البطاقات 
المزورة، وثبت أنه تمكن من ســحب أموال نقدية بلغت أكثر من 8000 دينار؛ وذلك بســجنه لمدة 7 ســنوات وبتغريمه مبلغ 10 آالف دينار 

وبإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المضبوطات.

وتتحصل واقعة القبض عليه في ورود 
بـــاغ للنيابـــة العامة مـــن إدارة مكافحة 
الجرائم االقتصادية، والتي تلقت باغا 
من أحد البنوك، تضمن وجود محاوالت 
لســـحب مبالغ مالية من أجهزة الصراف 
اآللي التابعة للبنك باســـتخدام بطاقات 
ائتمانية صادرة من عدة بنوك آســـيوية 
تبيـــن أنهـــا مـــزورة، إذ إن الصراف اآللي 
تمكن بالفعل من ســـحب تلك البطاقات 

المزورة والتحفظ عليها لدى البنك.
الكاميـــرات  تســـجيات  وبمراجعـــة 
األمنيـــة المثبتـــة على الصرافـــات اآللية 

الجنســـية،  األجنبـــي  المســـتأنف  ظهـــر 
وهو يحضر ألحـــد الصرافات اآللية في 
مجمـــع تجـــاري ويحـــاول ســـحب مبالغ 
ببطاقـــة ائتمانية، وبمجـــرد أن خرج من 
كابينـــة ذلـــك الصراف اآللي تـــم توقيفه 
من قبل أفراد الشرطة، وتبين أنه تمكن 
من ســـحب مبالغ ماليـــة بإجمالي 8090 
دينـــارا واالســـتياء عليهـــا، فيمـــا باءت 

عمليات عديدة أخرى بالفشل.
عثـــر  وشـــخصه  مســـكن  وبتفتيـــش 
فـــي مســـكنه علـــى جهـــاز قـــارئ بيانات 
حاســـب  وجهـــاز  االئتمانيـــة  البطاقـــات 

تـــوب” ومجموعـــة  آلـــي محمـــول “الب 
كبيرة من البطاقـــات االئتمانية المزورة 
والبطاقـــات الشـــخصية األخـــرى، ومبلغ 
فلـــس  و900  بحرينيـــا  دينـــارا   1283
و1185 درهمـــا إماراتيـــا ومبلـــغ 99 ينـــا 

صينيا.
وبسؤال المدان حول تلك المضبوطات 
دولـــة  فـــي  يعمـــل  كان  بأنـــه  اعتـــرف 
اإلمـــارات ســـائق ســـيارة، وكان يحتـــاج 
للمـــال حتى يتمكـــن من العـــودة لباده، 
فقـــام بالدخـــول إلـــى موقـــع للمحادثات 
والـــذي تعـــرف فيـــه على شـــخص طلب 

منه ســـحب أموال باستخدام البطاقات 
مقابل عمولة.

وأضـــاف أنـــه وافـــق علـــى طلـــب ذلـــك 
الشـــخص، وبالفعل حضر إلـــى البحرين 

بعـــد اســـتامه تلـــك البطاقـــات والجهاز 
قـــارئ بيانـــات البطاقـــات، إال أنـــه وفـــي 
األمـــوال  لســـحب  السادســـة  محاولتـــه 
مـــن صـــراف آلـــي فـــي أحـــد المجمعات 

التجارية تمت مداهمتـــه والقبض عليه 
متلبسا.

فوجهـــت لـــه النيابـــة العامـــة تهمتي أنه 
في غضون شـــهر يناير من العام 2019، 
أوال: حاز أداة إنشـــاء توقيـــع إلكتروني 
مملوكة لشـــخص آخر دون تفويض من 
ذلك الشـــخص، ثانيا: اســـتعمل التوقيع 
اإللكترونـــي الخاص بالغيـــر، وهو الرقم 
الســـري الخـــاص بالبطاقـــات االئتمانية، 

وكان ذلك لغرض احتيالي.
ثالثـــا: توصـــل دون مســـوغ قانوني إلى 
االســـتياء علـــى مبالـــغ نقديـــة مملوكة 
للغيـــر، وذلـــك باتخـــاذ اســـم كاذب مـــن 
خـــال إدخالـــه لبيانـــات وســـيلة تقنيـــة 
معلومـــات، وهي الرقم الســـري الخاص 
ببطاقات الصراف اآللي الخاصة بالغير، 
فتمكـــن بذلـــك من اتخـــاذ أســـماء الغير 

والتحصل على مبالغ نقدية.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشـــر البحريـــن العام أمس 
عند مستوى 1,505.65 بانخفاض 
وقـــدره 3.74 نقطة مقارنة بإقفاله 
أقفـــل  فـــي حيـــن  األربعـــاء،  يـــوم 
مؤشـــر البحريـــن اإلســـامي عنـــد 
مستوى 743.54 بانخفاض وقدره 
0.89 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون 6.66 مليون 
قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم، 
778.25 ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا 
من خـــال 70 صفقة، حيث ركزوا 
قطـــاع  أســـهم  علـــى  تعاماتهـــم 
قيمـــة  بلغـــت  والتـــي  االســـتثمار، 
ألـــف   334.99 المتداولـــة  أســـهمه 
دينـــار أي ما نســـبته 43.04 % من 
القيمة اإلجماليـــة للتداول وبكمية 
تـــم  ســـهم،  مليـــون   3.68 قدرهـــا 

تنفيذها من خال 15 صفقة.
جـــاءت مجموعـــة جـــي اف اتـــش 
المالية فـــي المركز األول، إذ بلغت 
قيمـــة أســـهمها المتداولـــة 298.09 
ألف دينار أي ما نســـبته 38.30 % 
من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 3.60 مليون ســـهم، 

تم تنفيذها من خال 10 صفقات.
لزيـــن  فـــكان  الثانـــي،  المركـــز  أمـــا 
 152.05 قدرهـــا  بقيمـــة  البحريـــن 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 19.54 
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %
 1.48 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
مليون سهم، تم تنفيذها من خال 

9 صفقات.
البحريـــن  شـــركة  جـــاءت  ثـــم 
لاتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمـــة قدرها 
107.56 ألـــف دينار، أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  13.82
األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
277.33 ألف سهم، تم تنفيذها من 

خال 13 صفقة.

تداول 6.7 مليون سهم بـ778.3 ألف دينار

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  شـــاركت 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
نظمتهـــا  التـــي  األعمـــال  ريـــادة  فعاليـــة 
الجامعـــة األهلية الثاثـــاء الماضي تحت 
عنـــوان “النســـخة السادســـة مـــن فعاليات 
ريـــادة األعمـــال”، تحـــت رعايـــة الرئيـــس 
مجلـــس  ورئيـــس  للجامعـــة  المؤســـس 

األمناء عبد هللا الحواج.
 وقـــال رئيـــس الجمعيـــة، النائـــب أحمـــد 
السلوم، إن الجمعية حريصة على التعاون 
مـــع كافـــة الجهـــات الفاعلة فـــي البحرين 
إلنجـــاح كل مـــا من شـــأنه أن يدعم ريادة 
البحرينـــي،  الشـــباب  األعمـــال وتوظيـــف 
وتأهيله أيًضا بشـــكل جيد لســـوق العمل، 
حتـــى يكـــون علـــى قـــدر مســـتوى العمـــل 
عندمـــا يحصـــل علـــى أي فرصـــة إلثبـــات 
وجـــوده، مؤكـــًدا احتياج الشـــباب لتغيير 
أفـــكاره واســـتثمار المنـــاخ العام المشـــجع 
علـــى ريادة األعمـــال. وشـــاركت الجمعية 
فـــي المعـــرض بحضـــور مميز شـــمل مركز 
فـــاروق لتنميـــة المؤسســـات و3 حاضنات 

تابعـــة للجمعية هي “بروســـكاي”، “ألواني” 
“بوابـــة البحريـــن” و”مجمع بوابـــة الخليج 

الطبي”.
 مـــن جهتهـــا، قالـــت مديـــرة مركـــز ريـــادة 
إن  حامـــد،  إنجـــي  بالجامعـــة  األعمـــال 
المعـــرض يتضّمن نخبة من أهم حاضنات 
ومســـرعات األعمال في البحرين، إضافة 
إلـــى مجموعة من الشـــباب الذين عرضوا 
مـــن  الهـــدف  مشـــاريعهم، وأوضحـــت أن 
المعرض هـــو تنمية ثقافة ريـــادة األعمال 

في الوسط الجامعي.

“الصغيرة” تدعم ريادة األعمال بـ“األهلية” “العقاري” توقع مذكرة تعاون مع “المحامين البحرينية”
المـــاك اتحـــادات  الجتماعـــات  مســـتقلة  مراقبـــة  خدمـــات  لتقديـــم 

وقعت مؤسسة التنظيم العقاري وجمعية 
المحاميـــن البحرينية مذكـــرة تعاون، يتم 
بموجبها تقديم خدمات المراقبة المستقلة 
التـــي يقدمها أعضـــاء الجمعية المعتمدين 
التحـــادات الماك، وذلك من خال حضور 
اجتماعات الجمعيـــات العمومية ومراقبة 
اجتماعـــات اتحـــادات المـــاك والتأكد من 
صحـــة اإلجـــراءات المتبعـــة التـــي تنظـــم 
هذه العملية، بحسب ما ينص عليه قانون 
التنظيم العقاري واالجراءات المنظمة له، 
وأيضا تســـهيل إجراءات تفعيل اتحادات 
المـــاك من خال إطـــار تنظيمي وقانوني 
واضح لتحقيـــق الحماية لجميع األطراف 
المعنيـــة باالتحـــادات، وضمـــان الواجبات 

والحقوق فيها. 
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 

بـــن خليفـــة آل  العقـــاري، الشـــيخ محمـــد 
خليفة، إن المؤسســـة حريصة على تقديم 
أفضل الخدمات واتباع أنجح الممارسات 
لتنفيـــذ أحـــكام القانـــون رقـــم )27( لســـنة 
القطـــاع  تنظيـــم  قانـــون  بشـــأن   ،2017
مســـتويات  ألعلـــى  وتحقيقـــًا  العقـــاري، 
الجودة والنزاهة والمراقبة المستقلة، “لذا 

نحن اليوم يســـعدنا توقيـــع مذكرة تفاهم 
مـــع جمعيـــة المحاميـــن البحرينيـــة كجهة 
مهنيـــة خارجيـــة مســـتقلة” مؤكـــدًا علـــى 
أهميـــة الشـــراكة بيـــن الجهـــات الحكومية 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، وبخاصة 
المهنية منها للوصول إلى أعلى مستويات 
التـــي  الشـــفافية، والنجـــاح واالســـتدامة، 

الخطـــط  فـــي  األولويـــات  ضمـــن  تأتـــي 
رؤيـــة  لتحقيـــق  الحكوميـــة  والبرامـــج 

البحرين االقتصادية 2030. 
وأشـــاد الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بالدور 
الذي تضطلع به الجمعية، وعلى الخدمات 
رئيـــس  شـــاكرا  تقدمهـــا،  التـــي  المهنيـــة 
بديـــوي  حســـن  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
وأعضاء الجمعية من المحامين. وذكر أن 
علـــى مالكـــي العقارات واتحـــادات الماك، 
والمعنيين االســـتفادة مـــن الخدمات التي 
تقدمهـــا الجمعيـــة في هـــذا الجانب كجهة 

متخصصة ومستقلة.
ومـــن جهته قال رئيـــس جمعية المحامين 
في البحرين “إن الجمعية يســـرها التعاون 
مع مؤسســـة التنظيم العقـــاري” معربًا عن 
تقديـــره للشـــيخ محمد بن خليفـــة وفريق 
العمل في المؤسســـة على اتخاذ مثل هذه 

السياسات”.

أثناء توقيع االتفاقية

جانب من معرض الجامعة األهلية

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

“تطويــر للبتــرول”: 1.5 مليــون دينــار لدعم عمليــات الحفر

لتوصيل 24 بئًرا بوحدات توزيع الغاز

طرحت شــركة تطوير للبترول في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس، مناقصة لهندســة وتجهيز وبناء الغاز لطبقة قبل-العنيزة بشــكل 
Petro-( لـ )وخطوط األنابيب المرتبطة بها، تقدم إليها 3 عطاءات أقلها بنحو 49.3 مليون دوالر )ما يعادل 18.5 مليون دينار UPS  جيد مع أنظمة

fac International )Bahrain( SPC(، وأكبرها بقرابة 99.4 مليون دوالر )ما يعادل 37.4 مليون دينار(.

ووفًقا لوصف المناقصة، فإنه ُيقترح 
توصيـــل مـــا مجموعـــه 24 بئـــًرا قبل 
العنيـــزة تتكّون من آبار رأســـية وآبار 
أفقية بوحـــدات توزيع الغاز الحالية. 
للبتـــرول”  “تطويـــر  طرحـــت  كمـــا 
مناقصتيـــن، أولهما لتقديـــم خدمات 
متجـــر )ماكينـــات API( بمـــا فـــي ذلك 
المعـــدات والعمالـــة والخدمـــات ذات 
الفحـــص  بآليـــة  المرتبطـــة  الصلـــة 
الحفـــر.  عمليـــات  لدعـــم  والتصنيـــع 
)API( تشمل التزامات المورد بتوفير 
وتصنيـــع  اآللـــي  التشـــغيل  خدمـــات 
للمعاييـــر،  وفًقـــا  المعتمـــدة  اآلالت 
تقـــدم إليها عطـــاءان أقلهمـــا بنحو 4 
ماييـــن دوالر )ما يعـــادل 1.5 مليون 
دينـــار(، واآلخـــر بنحـــو 25.3 مليـــون 
دوالر )مـــا يعـــادل 9.5 مليـــون دينار(. 
والثانيـــة لتوفير خدمة قطع العينات 
المخصصـــة لبرنامـــج الحفـــر الخاص 
بالشـــركة علـــى مـــدار الســـاعة طوال 
مـــدة العقـــد تقـــدم إليهـــا 3 عطاءات 
علق أحدهـــا، وأقل عطـــاء بنحو 1.7 
مليـــون دوالر )ما يعـــادل 647.3 ألف 
دينـــار(، وأكبرهـــا بنحـــو 2.8 مليـــون 

دوالر )ما يعادل 1.04 مليون دوالر(.
نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت   
المناقصـــات  مجلـــس  موقـــع  علـــى 
والمزايدات أمـــس، فتح 15 مناقصة 
تابعـــة لــــ 8 جهات حكوميـــة بإجمالي 
87 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 8 
عطـــاءات تابعة لــــ 7 مناقصات. وبلغ 
مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 
21.5 مليـــون دينـــار لــــ 49 عطاء، في 
حين تم اســـتثناء 38 عطاء لصعوبة 
علـــى  الفنيـــة  المعلومـــات  تحصيـــل 

موقع المجلس.
 وفتـــح المجلـــس 3 مناقصات إلدارة 
المخـــازن المركزيـــة بهيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء، أبرزها لشـــراء لوائـــح توزيع 
مـــن  اســـتخدامها  لغـــرض  كهربائيـــة 
قبل إدارة توزيع الكهرباء عن طريق 
التعاقـــد الزمني تقـــدم إليها عطاءان 
أقلهمـــا بـ 186.6 ألف دينار، ومناقصة 
لتزويـــد مـــادة كبريتـــات الصوديـــوم 
لمحطة سترة إلنتاج الكهرباء والماء 
تقـــدم إليهـــا 7 عطـــاءات أقلهـــا بنحو 

63.7 ألف دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  كمـــا   

لشـــركة نفط البحرين “بابكو”، أولهما 
لتوريـــد صمامـــات صنبـــور اإلطفـــاء 
لمدة عاميـــن تقدم إليهـــا 3 عطاءات 
أقلهـــا بنحو 17.7 ألف دينار، والثانية 
ســـنوات   3 لمـــدة  اتفاقيـــة  لتوقيـــع 
لتوفير مـــواد كيميائية لمعالجة الغاز 
المســـتخلص تقدم إليهـــا 3 عطاءات 
علـــق أحدهـــا وأقلهـــا بــــ 389.8 ألـــف 

دوالر )ما يعادل 146.6 ألف دينار(.
 وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن 
لهيئة الكهرباء والماء، أولهما لصيانة 
البطاريـــات وأجهـــزة الشـــحن التابعة 
لها بالمحطات الفرعية لنقل الكهرباء 
تقـــدم إليها 6 عطاءات علـــق أحدها، 
وأقـــل عطـــاء بنحو 54.2 ألـــف دينار، 
نظـــام  وتركيـــب  لتزويـــد  والثانيـــة 
)BLUECOAT( إضافـــة إلـــى صيانـــة 
النظام والدعم لمدة 3 ســـنوات تقدم 
إليهـــا عطاء وحيـــد بنحـــو 49.7 ألف 

دينار.
 وفتـــح المجلـــس أيًضـــا مناقصتيـــن 
أولهمـــا  والتعليـــم،  التربيـــة  لـــوزارة 
لصيانـــة وإصـــاح المكيفـــات العادية 
والمجزأة بمـــدارس وإدارات الوزارة 

لمـــدة ســـنتين تقـــدم إليهـــا 14 عطاء 
علق أحدها وأقل عطاء بنحو 249.9 
ألف دينـــار، والثانية لصيانة وإصاح 
المكيفات المركزية بمدارس وإدارات 

والوزارة تقدم إليها 15 عطاء.
 إضافـــة إلـــى ذلك، تم فتـــح مناقصة 
لتوفيـــر  الدوليـــة  البحريـــن  لحلبـــة 
الســـرعة  عاليـــة  إنترنـــت  خطـــوط 
متخصصة لنقـــل الخدمات من نقطة 
الفكريـــة  الملكيـــة  وتوفيـــر  لنقطـــة 
المستندة إلى خطوط اإلنترنت عالية 
الســـرعة مخصصـــة تخـــدم مصالـــح 
 3 ولفتـــرة  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
ســـنوات تقدم إليهـــا 4 عطاءات علق 
 38.2 بنحـــو  عطـــاء  وأقـــل  أحدهـــا 
ألـــف دينـــار، ومناقصة لشـــركة مطار 
البحريـــن إلبرام عقـــد لتوفير حراس 
أمـــن لمطار البحرين الدولي وشـــركة 
مطار البحرين تقدم إليها 8 عطاءات 
علق أحدها، ومناقصة لوزارة شؤون 
األيـــدي  خدمـــات  لتوفيـــر  اإلعـــام 
العاملة لمدة 3 سنوات تقدم إليها 15 

عطاء علق اثنان منها.

دبي - رويترز

“المؤسسات” بطرح 
أرامكو تجتذب 17 

مليار دوالر

العربية اإلخبارية أمس،  قالت قناة 
نقالً عن مصدر مصرفي، إن شريحة 
المؤسسات في الطرح العام األولي 
ــســعــوديــة تلقى  ال ــو  ــكـ لــشــركــة أرامـ
مليار   64 من  بأكثر  اكتتاب  طلبات 
وأضافت  دوالر(.  مليار   17.1( ريــال 
أن شق األفــراد من العملية المقررة 
وتسعى  ــال.  ــ ري مــلــيــارات   10 تلقى 
أرامـــكـــو لــجــمــع مــا يــصــل إلـــى 25.6 

مليار دوالر من بيع األسهم.

18.5
مليون دينار

أمل الحامد

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

49,283,196.00 دوالر Petrofac International )Bahrain( SPC 3
هندسة وتجهيز وبناء الغاز لطبقة قبل-العنيزة بشكل جيد 

مع أنظمة UPS وخطوط األنابيب المرتبطة بها
تطوير 
1,721,500.00 دوالرللبترول National Oilwell Varco Bahrain WLL 3 توفير خدمة قطع العينات

3,953,714.060 دوالر RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 2 API خدمات متجر ماكينات

249,948.00 AL FOUZ SERVICES CO W.LL 14
صيانة و إصاح المكيفات العادية والمجزأة بمدارس

 وإدارات وزارة التربية والتعليم

وزارة 
التربية 
والتعليم

اعتماد اإلجراءات التنفيذية لدعم “الصغيرة والمتوسطة”
اعتمد مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
بمنـــح  الخاصـــة  التنفيذيـــة  اإلجـــراءات 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  األفضليـــة 
والمتوســـطة في المناقصـــات الحكومية 
داخـــل  الخدميـــة  المرافـــق  ومزايـــدات 
منشـــآت الجهـــات الحكوميـــة وتطبيقهـــا 
علـــى المناقصـــات التـــي ســـيتم طرحهـــا 
اعتبـــارًا من 15 ديســـمبر المقبـــل. وتأتي 
هـــذه االجـــراءات تنفيـــذًا لقـــرار مجلس 
بتخصيـــص  المعنـــي  الموقـــر  الـــوزراء 
حصة تبلغ نســـبتها %20 من المشتريات 
للمؤسســـات  الحكوميـــة  والمناقصـــات 
الصغيرة والمتوســـطة وإعطائها أفضلية 
بنســـبة %10 مـــن مناقصـــات ومزايدات 
المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات 
الحكوميـــة، باعتبارهـــا إحـــدى مبـــادرات 
خطـــة تطوير عمـــل مجلـــس المناقصات 

والمزايدات التـــي أقرها مجلس الوزراء 
التنســـيقية  اللجنـــة  وبمتابعـــة  الموقـــر 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
مركزيـــة  اإلجـــراءات  هـــذه  وتتضمـــن 
المناقصـــات  كافـــة  عـــن  اإلعـــان 
موقـــع  علـــى  الحكوميـــة  والمزايـــدات 
وثائـــق  فـــي  بنـــد  وتضميـــن  المجلـــس، 
المناقصات/المزايـــدات يقضـــي بتطبيق 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  األفضليـــة 
ورش  لعقـــد  باإلضافـــة  والمتوســـطة، 
عمـــل للجهـــات المتصرفـــة حـــول آليـــات 
التطبيـــق ودورات تدريبية للمؤسســـات 
المســـجلة فـــي ســـجات وزارة الصناعة 
التجارة والسياحة الخاصة بالمؤسسات 

الصغيرة والمتوســـطة وسجات مجلس 
المناقصات والمزايدات.

وأكـــد  وزيـــر اإلســـكان رئيـــس مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات، باســـم الحمر، 
بـــأن البحريـــن تتخـــذ خطـــوات متقدمة 
نحو تمكين ودعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة بما يعزز موقعها كمركز رائد 
فـــي هـــذا المجال وبمـــا يدعـــم االقتصاد 
الوطنـــي، منوهـــًا إلـــى أن ذلك من شـــأنه 
إيجـــاد بيئـــة تنافســـية متكافئـــة لجميـــع 

الممارســـات  أفضـــل  وفـــق  المورديـــن 
العالمية”. 

وأشـــار الوزير بالتزام المجلس بتشـــجيع 
فـــي  للمشـــاركة  والمورديـــن  المقاوليـــن 
الحكوميـــة  والمزايـــدات  المناقصـــات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  ذلـــك  فـــي  بمـــا 

والمتوســـطة مـــن خـــال زيـــادة الوعـــي 
علـــى  االطـــاع  وضمـــان  باإلجـــراءات 
والمشـــاركة  المطروحـــة  المناقصـــات 
الســـليمة بمـــا يضمـــن تقديـــم عطـــاءات 
الشـــروط  ومســـتوفية  متكاملـــة 
والمتطلبـــات ومـــن ثـــم منـــح األفضليـــة 

المنصوص عليها في وثائق المناقصات.
وقال وزير الصناعة التجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي “يعـــد تنفيذ قـــرار مجلس 
الـــوزراء الموقـــر بمنـــح نســـبة األفضلية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 
والمزايـــدات  المناقصـــات  فـــي   10%
الحكوميـــة إنجـــازًا مهمـــًا اللبحريـــن في 
تكريـــس ريادتهـــا للمبادرات والمشـــاريع 
البيئـــة  ازدهـــار  إلـــى  الهادفـــة  النوعيـــة 
االقتصاديـــة في كافـــة القطاعات وعلى 
الصغيـــرة  المؤسســـات  قطـــاع  األخـــص 
والمتوســـطة لمـــا يمثله من قطـــاع واعد 
وهـــام فـــي منظومـــة االقتصـــاد، ولكونه 
إحـــدى المبـــادرات الســـبعة عشـــر التـــي 
تضمنتها خطة العمل الوطنية الخمســـية 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة  لمجلـــس 

والمتوسطة لألعوام 2018-2022”.

المنامة - مجلس المناقصات

باسم الحمرزايد الزياني

منحها األفضلية 
في المناقصات 

اعتبارا من 15 
ديسمبر



business@albiladpress.com11

رئيس “جارمكو” 
يؤكد استقرار 
وضع الشركة 

وتحسن إنتاجها

 وّقعت شركة بن فقيه لالستثمار العقاري اتفاقية تفاهم مع بنك البركة اإلسالمي-البحرين، تهدف إلى تقديم تمويل للزبائن الراغبين 
في شراء فيال بمشروع السدرة السكني. حضر توقيع االتفاقية في مقر بنك البركة اإلسالمي في خليج البحرين كل من رئيس مجلس 

إدارة شركة بن فقيه لالستثمار العقاري، فيصل فقيه، والمدير العام – قطاع األعمال لبنك البركة اإلسالمي، طارق كاظم. 

ا بهذه   وقال فيصل فقيه “إننا سعداء جدًّ
الشـــراكة مع بنك البركة اإلســـامي الذي 
يعتبـــر من البنـــوك المتميـــزة، وتأتي هذه 
االتفاقية ضمن مســـاعي الشـــركة لزيادة 
أوجه التعاون مع المؤسســـات المصرفية 
الرائدة بهدف المســـاهمة في نمو القطاع 
االتفاقيـــة  هـــذه  وبموجـــب  العقـــاري، 
سيحصل عماؤنا على مختلف الخدمات 
إلـــى  باإلضافـــة  البنـــك،  يقدمهـــا  التـــي 
حصولهم على تمويات خاصة وبأســـعار 

تنافسية تناسب مختلف الفئات”.
 ومـــن جانبه، قـــال المدير العـــام – قطاع 
األعمال لبنك البركة اإلسامي – البحرين، 
طارق كاظم “إنه لمن دواعي ســـرورنا أن 

نقيم هذا التعاون المشـــترك مع شركة بن 
فقيـــه لاســـتثمار العقاري، التـــي تعد من 
أبـــرز المؤسســـات المرموقة فـــي القطاع 
العقاري. تعكس هذه الشـــراكة مســـاعينا 
في بنك البركة اإلســـامي لتقديم أفضل 
الحلـــول التمويليـــة للعماء مـــن مختلف 
أيًضـــا  ونهـــدف  والقطاعـــات.  المجـــاالت 
عبـــر هـــذه المبـــادرة إلـــى إتاحـــة الفرصة 
لعماء مشـــروع الســـدرة لاســـتفادة من 
الحلـــول العقاريـــة التـــي يقدمهـــا البنـــك، 
وذلـــك بتوفيـــر خدمـــات تمويليـــة تائـــم 
احتياجاتهـــم. ومن هـــذا المنطلق، نتطلع 
قدًما لحصد ثمار هذه الشراكة ومواصلة 
والتمويليـــة  المصرفيـــة  خدماتنـــا  نشـــر 

لشريحة أوسع من العماء”.
 يمتلك بنك البركة اإلســـامي – البحرين 
منـــذ تأسيســـه بالمملكـــة في عـــام 1984، 
باالبتـــكارات  وحافـــًا  متميـــًزا  ســـجًا 
واإلنجازات الباهرة. ويحتل البنك مركًزا 
بتقديمـــه  الرائـــدة  البنـــوك  بيـــن  متقدًمـــا 
خدمـــات ومنتجـــات مصرفية إســـامية. 
كما يوفر البنك فرص استثمارية مجزية 
تعـــزز من أدائه المالـــي ومكانته الريادية. 
وتضـــم قائمـــة منتجـــات البنـــك، باقـــات 
تمويليـــة مبتكـــرة ومتوافقـــة مـــع أحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسامية، حيث تتوفر 
لاســـتثمارات، والتجارة الدولية، وإدارة 
السيولة قصيرة األجل، وتمويل األفراد.

 ويعد مشروع السدرة أول مجمع سكني 
مســـور فـــي ديـــار المحـــرق، حيـــث يضم 
452 فيـــا فخمـــة بتصاميم ومســـاحات 
مختلفـــة، ويقدم المشـــروع بيئـــة جذابة 
لشـــتى األســـر عبر طرحه أنواع مختلفة 
مـــن الفلـــل، بدًءا مـــن الفلـــل بغرفتي نوم 

ووصـــوالً إلـــى خمـــس غـــرف نـــوم، وتـــم 
تصميـــم كل فيـــا إمـــا بطريقـــة عصريـــة 
أو بلمســـة عصريـــة علـــى طـــراز تقليـــدي 
العمـــارة  بيـــن  تصاميـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
البحرينيـــة والمغربيـــة الحديثـــة. وتمثل 
هـــذه االتفاقيـــة خطوة مهمة في ســـبيل 

إعطاء المزيد مـــن الثقة للقطاع العقاري 
فـــي البحريـــن، حيـــث تبـــوأت شـــركة بن 
مـــن  فقيـــه مكانـــة مرموقـــة وأصبحـــت 
أبـــرز المطورين العقاريين فـــي المنطقة، 
واليوم ستساهم هذه المبادرة في تعزيز 

ثقة المستثمرين في السوق العقارية.

عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين

المنامة - شركة بن فقيه

“بن فقيه” و“البركة اإلسالمي” يوقعان اتفاقية لتمويل “السدرة”
فيال  452 ويـــضـــم  الـــمـــحـــرق  ــار  ــديـ بـ مـــســـور  ــي  ــن ــك س ــع  ــم ــج م أول  ــروع  ــشـ ــمـ الـ

“تنمو” تقدم الدفعة التجريبية لتدريب “مالئكة األعمال”
نظمــت “تنمــو” أخيــرا دفعــة تجريبية من برنامــج تدريب مالئكــة األعمال، 
والــذي تــم عقــده علــى مــدى يوميــن، بتاريــخ 28 و29 أكتوبــر، بشــراكة 
اســتراتيجية مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”. ويأتــي تطويــر هــذا البرنامــج 
الشــامل بالشــراكة مع مؤسســة “مالئكة األعمال” التدريبيــة، وهي مبادرة 
دولية مســتقلة للتعليم والبحوث، يقع مقرها في النمســا، تســعى إلى تبني 
تطويــر مفهــوم “مالئكة األعمــال”، حيث تمكنت الدفعــة األولى من تدريب 
10 مســتثمرين مــن المكاتــب العائليــة المحليــة، باإلضافــة إلــى القطاعيــن 
الخــاص والحكومــي فــي البحرين. وســتضم الدفعة التاليــة المنطلقة عام 

2020 حوالي 20 مستثمًرا إضافًيا.

مائكـــة  تعليـــم  برنامـــج  إطـــاق  وتـــم 
األعمال بغية ســـد الفجـــوة بين تحديات 
اســـتثمارات المرحلة المبكرة ومتطلبات 
البيئـــة االقتصاديـــة المحليـــة، حيث يتم 
بـــاألدوات  الجـــدد  المســـتثمرين  تزويـــد 
والممارســـات التوجيهيـــة لاســـتثمارات 
المستقبلية، من أجل إنشاء شبكة كبيرة 

لمائكـــة األعمـــال، والتـــي من شـــأنها أن 
تدعم نمو قطاع ريادة األعمال المتنامي 

للمملكة.
ويتضمـــن البرنامـــج مواضيـــع مختلفـــة 
ضمن مجال التمويـــل، وذلك مع التركيز 
بشـــكل خـــاص علـــى الشـــركات الناشـــئة 
القائمـــة علـــى التكنولوجيـــا، مثـــل: عالم 

وإدارة  االســـتثمار،  وعمليـــة  التمويـــل، 
الصفقات، وزيـــادة رأس المال اإلضافي، 
عاوة على أســـاليب التقييـــم واالجتهاد 
الازمة للقطاعات المتعددة. كما يشتمل 
البرنامـــج أيًضـــا علـــى المهـــارات الازمة 
وطـــرح  التفـــاوض،  فـــن  ضمنهـــا:  مـــن 
حيـــث  مـــن  النقـــدي  التحســـين  مناهـــج 
نماذج األعمال، وإدارة الفريق، وتشكيل 

االستراتيجية.
 وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “تمكيـــن”، 

مـــن  اقترابنـــا  جناحي”مـــع  إبراهيـــم 
العـــام 2020، تمكنـــا مـــن تنفيـــذ إحـــدى 
اســـتراتيجياتنا الرئيســـية فـــي “تمكين”، 
والمتمثلـــة فـــي زيـــادة عـــدد المبـــادرات 
لتوفيـــر  منـــا  ســـعًيا  وذلـــك  التدريبيـــة، 
برامـــج تدريب متكاملـــة ومعتمدة دولًيا 

مختلـــف  فـــي  البحرينييـــن  تســـتهدف 
القطاعـــات، بهـــدف تأهيلهـــم لُيصبحـــوا 
قـــادة مبتكرين فـــي مجاالتهم، باإلضافة 
إلى التأكيد على منحهم نظرة مستقبلية 
ومنحهـــم  التجاريـــة،  لألعمـــال  راســـخة 
مرونـــة تجاريـــة طويلـــة األجـــل وأكثـــر 

استدامة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
لشـــركة “تنمـــو”، نـــواف الكوهجـــي “منـــذ 
تمحـــورت  “تنمـــو”،  لشـــركة  إطاقنـــا 
مساعينا حول تأسيس نظام إيكولوجي 
الناشـــئة،  المحليـــة  للشـــركات  بحرينـــي 
لُنمكنهـــا مـــن التنافـــس علـــى الصعيدين 
اإلقليمـــي والعالمـــي، وذلـــك عبـــر إطاق 
مبـــادرات وبرامـــج متنوعـــة. مـــن خال 
هـــذا البرنامج التعليمي لمائكة األعمال، 
ســـيلتزم كل مســـتثمر مشـــارك باستثمار 
دينـــار خـــال   10,000 عـــن  يقـــل  مـــا ال 
العـــام المقبل، وســـيخضع كذلك لتدريب 
مكثف في العديد من الموضوعات التي 
تـــم اختيارهـــا بعنايـــة مـــن أجـــل تطوير 
المهـــارات الازمـــة والمعرفـــة المطلوبـــة 

لتحقيق هذا الهدف”.

المنامة - تنمو

نواف الكوهجيإبراهيم جناحي

تأهيل 10 
مستثمرين من 

المكاتب العائلية 
المحلية

الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع األول 1441 - العدد 4056

المنامة - محافظة العاصمة

أقيم مهرجان )وين وبكم( التسويقي 
التجمیـــل  قطاعـــات  شـــمل  الـــذي 
واألزیـــاء والغـــذاء وكل مـــا يســـتلزم 
محافـــظ  رعایـــة  تحـــت  األســـرة، 
ھشـــام  الشـــیخ  العاصمـــة،  محافظـــة 
بـــن عبدالرحمـــن آل خلیفـــة، إذ ُنِظـــم 
المهرجـــان في مشـــروع واتـــر جاردن 
ســـيتي، بحضـــور النائب فـــي مجلس 
مـــن  وعـــدد  البنـــاي  عمـــار  النـــواب 
الشـــخصيات وأصحـــاب الشـــأن فـــي 

المجال التسويقي واإلعاني.
  وأكد الشـــیخ ھشـــام بن عبدالرحمن 
أن محافظـــة العاصمـــة تشـــّجع علـــى 
إقامة مثل ھذه الفعالیات واألنشـــطة 
التـــي تســـھم فـــي دعـــم رواد األعمال 
من األســـر المنتجة ومـــا يقدمونه من 
منتجـــات وخدمـــات مبتكرة، مشـــيًرا 
إلى أن الفعاليات التسويقية أصبحت 
تســـتقطب أعداًدا كبیرًة من الجمهور 
والتـــي تهتـــم بمثـــل ھـــذه الفعالیـــات 

عروًضـــا  تضـــم  إنھـــا  إذ  واألنشـــطة، 
مختلـــف  مـــع  تتناســـب  ومنتجـــات 
األذواق تحت سقف واحد، بما یسھل 
على المتسوقین حصولهم على جميع 
المســـتلزمات، كما أنهـــا تخلق جو من 
التنافس اإلیجابي بین العارضین في 
األســـعار بما یعود بالنفـــع على الزوار، 
الفًتـــا إلـــى أن المهرجـــان یعـــد فرصة 
ممیزة للعارضین للترویج لمنتجاتھم 

واالنتشار في السوق.

 وأشـــار المحافـــظ إلـــى دور مثل هذه 
الفعاليـــات فـــي الترويـــج للمملكة في 
الخارج وعكس وجهها الحضاري، كما 
تســـهم في تنشـــيط القطـــاع التجاري 
المحلـــي بشـــكل عام وإعطـــاء فرصة 
ومجـــاالً للعارضين لعرض ومشـــاركة 
إبداعاتهـــم وإيصالهـــا إلـــى أكبـــر عدد 
ممكن من الجمهور، مشيًدا بالمستوى 
الجهـــة  وبـــدور  للمهرجـــان  المتميـــز 

المنظمة في خروجه بهذه الصورة.

مهرجان “وين وبكم” التسويقي يدعم رواد األعمال

الساعي: بدء االستثمار لتطوير أقسام ومعدات “جارمكو”
ــوم” خــــــــــال الـــــــعـــــــام الـــمـــقـــبـــل ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ طــــــــــرح مــــنــــتــــج “غـــــــريـــــــن أل

كشــف رئيس مجلس إدارة شــركة الخليج لدرفلة األلمنيوم “جارمكو” باســم الســاعي عن البدء باالســتثمار في تطوير بعض أقســام 
الشركة والمعدات بالعام المقبل؛ بهدف رفع اإلنتاجية وتخفيض الكلفة لتصبح الشركة منافسة على المدى الطويل.

علـــى  للصحافييـــن  الســـاعي  وصـــرح 
هامش افتتـــاح مؤتمر عربال أن دخول 
إعـــادة  قانـــون  تحـــت حمايـــة  الشـــركة 
التنظيم هذا األمر ساعد في استقرارها 
وأصبـــح وضعهـــا اليوم مســـتقر وبحكم 
القانون اســـتطاعت شركة مثل جارمكو 
وتنميتهـــا،  الســـيولة  علـــى  تحافـــظ  أن 
وبالتالي زيادة اإلنتاج وتحسن وضعها. 
ولفت إلى “أننا اآلن مقبلون على مرحلة 
مهمـــة أال وهـــي إعـــادة تنظيم الشـــركة، 
األميـــن  عينـــت  المحكمـــة  إن  حيـــث 
وشـــكلت لجنـــة للدائنيـــن، ومـــن خـــال 
مـــن  المعيـــن  الدائنيـــن واألميـــن  لجنـــة 

المحكمة سنبدأ مرحلة إعادة التنظيم”. 
وأضـــاف أن جارمكـــو ســـتبدأ فـــي العام 
المقبـــل ببعـــض البرامـــج خططـــت لهـــا 
بعـــض  فـــي تطويـــر  تشـــمل االســـتثمار 
أقســـامها وبعـــض المعدات؛ بهـــدف رفع 
وزيـــادة  الكلفـــة  وتخفيـــض  اإلنتاجيـــة 
اإلنتاجيـــة وفـــي نفســـه الوقـــت لتصبح 

الشركة منافسة على المدى الطويل. 
وتابع “نتطلع للتعـــاون مع الدائنين ومع 
جهـــود المحكمة فـــي الخـــروج ببرنامج 
مقبـــول بيـــن جميع األطـــراف للبدء في 
مرحلة إعادة تنظيم الشـــركة، الفًتا إلى 
أن وضـــع جارمكـــو حالًيا مقارنـــة بالعام 

الماضـــي، فإنهـــا اليوم شـــركة مســـتقرة 
وتحســـن إنتاجهـــا، وســـتبدأ مـــع الســـنة 

المقبلة بانطاقة أسرع”.
وأكـــد الســـاعي أن لديهـــم عـــدة أهداف 
أحدهـــا االســـتفادة القصوى مـــن مصنع 
الصهر الذي نفذته الشركة، بإعادة صهر 
األلمنيـــوم وإعـــادة تدويـــره؛ ألن عملية 
إعـــادة صهـــره ســـوف تعطـــي “جارمكو” 
نقلـــة نوعيـــة للمنتـــج وإعـــادة التدويـــر 
وتخفيـــض الكلفـــة وفـــي الوقت نفســـه 
يفتـــح فرصـــة جديـــدة؛ ألن كثيـــر مـــن 
الشركات المستخدمة لمنتجات الشركة  
لديها سياســـة بيئية وسياسة مجتمعية 

مـــن ناحيـــة تخفيـــض التلـــوث وانبعاث 
إعـــادة  فـــإن  الكربـــون،  أكســـيد  ثانـــي 
التدويـــر يســـاهم فـــي إنتـــاج “جارمكو” 
خام ألمنيوم من المواد المعاد تدويرها، 

وسيتم طرح منتج “غرين ألمنيوم” في 
العام المقبل.

يذكـــر أن “جارمكو” تأسســـت فـــي العام 
1981 وتعتبـــر واحـــدة من أكبـــر مصانع 

األلمنيوم التكميلية في الشرق األوسط، 
وهـــي متخصصـــة فـــي إنتـــاج منتجات 
األلمنيوم المدرفلة ذات النوعية الجيدة 
وباألحجـــام والســـبائك المختلفـــة، بمـــا 
في ذلـــك الصفائح واأللواح المســـطحة 
هـــذه  وتصـــّدر  الملفوفـــة  واأللـــواح 
المنتجـــات إلـــى أســـواق رئيســـة حـــول 
العالم تمتد من أســـتراليا إلـــى الواليات 

المتحدة.

الساعي متحدًثا للصحافيين

محافظ العاصمة لدى تفقده المهرجان

أمل الحامد من المنامة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٠٨١( لسنة ٢٠١٩
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى الشخص الواحد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســيد/ نبيــل عــوض علي عبيد علــي المالك لـ كســاب لمقاوالت )مؤسســة فردية( 

المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٩٥٥١٩، يطلــب تتحويــل مؤسســة المذكــورة إلــى 

الشــخص الواحد ، برأســمال وقدره ١٠٠٠ دينار لتصبح مملوكة من الســيد نايف 

عوض علي عبيد عبيد علي.

القيد : ٩٥٥١٩ 

 تاريخ: 2019/٥/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة الشخص الواحد 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 

الســادة الشــركاء في شــركة الواجع للمقاوالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 

٩٦٦٣١، طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى الشــخص الواحد 

، برأســمال وقدره ١٠٫٠٠٠ دينار بحريني، لتصبح مملوكة من حنان مجايد واجع 

احمد.

القيد : ٩٦٦٤١ 

 تاريخ: 2019/١٩/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٨٨٦٣( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠١٩

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســيدة نســرين وليد محمد انور بيطار المالكة لمؤسســة ســلكون لأليدي العاملة 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٨٧١٩٩، طالبتــًا تحويــل الفــرع رقم ٥ و،المســمى 
انســتا موتورز  إلى شــركة ذات مســئولية محدودة ، برأسمال وقدره ١٫٠٥٠ دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. نسرين وليد محمد انور بيطار

٢. محمد باسم سليمان عيسى

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
مالك شركة مجوهرات ميرزا خان ش.ش.و لمالكها ميرزا خان المسجلة بموجب 
القيد رقم ١٠٩٤٧١، طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة 

ذات مسئولية محدودة ، برأسمال وقدره ٥٠٠٠ دينار، بين كل من:
MIRZA KHAN .١

MUKHTAR AHMAD .٢
MUHAMMAD AFZAL .3

4. مريم توقير احمد نزير احمد نظام دين نظامي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة رقية امر 
هللا فتــح هللا المالكــة لـــ ســيد المفاتيــح )مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٤٠٧١٤، 
طالبا تحويل الفرع الرابع للمؤسسة الفردية المسماة بحرين ستار التجارية إلى شركة إلى شركة 
ذات مســئولية محدودة ، برأســمال وقدره ٥٠٠٠ اآلف دينار، لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة 

التالية اسمائهم:
REDHA HUSAIN ALI FATHI .١

CHERIYAN ABRAHAM .٢
وتعديل االسم التجاري لتصبح تخت اسم تجاري شركة بحرين ستار التجارية ذ.م.م

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

القيد : ٨٧١٩٩ 

 تاريخ: 2019/١٧/١١

القيد : ١٠٩٤٧١ 

 تاريخ: 2019/٢١/١١

القيد : ٤٠٧١٤ 

 تاريخ: 2019/١٧/١١

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليها السيد / نبيل عبدهللا احمد الساعي باعتباره المصفي القانوني لشركة 

بوينــا فيســتا تريدينــغ ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة 

بموجــب القيــد رقــم ٧٢٧٠٠ ، طالبــا ٕاشــهار انتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة 

تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٤٥٦٠١( لسنة 2019 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة بوينا فيستا تريدينغ ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليها الســيد / HOSSAIN MOKBUL AHMED باعتباره المصفي القانوني 

لشــركة المحالويين لدعم االعمال ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســئولية 

محــدودة بموجــب القيــد رقم 109125 ، طالبا ٕاشــهار انتهــاء ٔاعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٤٣٨١٥( لسنة 2019 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 

شركة المحالويين لدعم االعمال ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
ٕاليهــا الســيد / مور ســتيفينز - تضامــن مهنية متخصصة باعتبــاره المصفي 
القانوني لشــركة ريغ سيرفيســز ميدل إيســت ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات 
مســئولية محــدودة بموجــب القيد رقم ٤٥٣٢٥ ، طالبا ٕاشــهار انتهاء ٔاعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )9999( لسنة 2019 

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة ريغ سيرفيسز ميدل إيست ذ.م.م

قيد رقم: ٧٩٩٨١-٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٥٩٢٠
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.
اســـــــم التاجـــــــــــر: امل السيد ابراهيم مكي

االسم التجاري الحالي: لمع فوود
االســـــم التجـــاري الجديد: مايندفل كوك

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٥٥٧٦٩( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة المبين لتنظيم الرحالت 
السياحية ش.ش.و لمالكها ميرزا خلف منصور احمد شعبان

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســيد صاحــب شــركة شــركة المبيــن لتنظيــم الرحــالت الســياحية ش.ش.و 
لمالكهــا ميــرزا خلــف منصــور احمــد شــعبان، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
١٢٦٤٥٩، طالبيــن تغيير االســم التجاري من شــركة المبيــن لتنظيم الرحالت 
الســياحية ش.ش.و لمالكهــا ميــرزا خلــف منصــور احمــد شــعبان الــى المبيــن 

للسفر والسياحية ش.ش.و لمالكها ميرزا خلف منصور احمد شعبان
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١٢٦٤٥٩ 

 تاريخ: 2019/٢١/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - إعالن رقم )١٥٥٠٩٥ 

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري 

تقدم إلينا الســادة روان امير عبدهللا رجب الرقم الشــخصي: ٧٧٠٨٠٧١٤٣ 
بتحويــل المحــل التجاري التالي إلى الســادة/ صفية عبدهللا ســلمان حســن 

الحاوي
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٨٩٥٧٣

االسم التجاري

أزياء روانا

 تاريخ: 2019/٢٠/١١

الفرع

١
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23 36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

36026333
رضا عبد هللا
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الوكالــة الذرية ترصــد آثار يورانيوم بموقــع إيراني غير معلن

السعودية: طهران سّخرت عائد “النووي” إلثارة االضطرابات

الوكالة  لــدى  السعودي  الــوفــد  أكــد 
ــة، أمــس  ــ ــذري ــ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة ال
العائد  إيران سّخرت  أن  الخميس، 
االقــتــصــادي مــن االتـــفـــاق الــنــووي 
مــن أجــل إثـــارة االضــطــرابــات في 

المنطقة.
األمير  السعودي،  السفير  واعتبر   
عــبــدهللا بــن خــالــد بــن ســلــطــان بن 
الحرمين  خــادم  سفير  عبدالعزيز، 
الشريفين لدى جمهورية النمسا في 
للوكالة  اجتماع  خالل  ألقاها  كلمة 
في فيينا، أن ما تقوم به إيران من 
يعد  فـــوردو  مفاعل  فــي  تخصيب 

ابتزاًزا وتهديًدا للمجتمع الدولي.
 كما لفت إلى أن “التقارير الصادرة 
إيران  مخالفات  حيال  الوكالة  من 
نسبة  النووي في مستوى  لالتفاق 
إثراء اليورانيوم، والكمية المنتجة 
منه، وتركيبها ألجهزة طرد مركزية 
التزاماتها  جميع  وإيقاف  متقدمة، 
وما  والتطوير،  بالبحث  المتعلقة 
ــًرا مـــن تخصيب  ــؤخـ بـــه مـ قــامــت 
اليورانيوم في منشأة فوردو، ُيعد 
الدولي،  للمجتمع  وتهديًدا  ابتزاًزا 
ويــؤكــد قــصــور هـــذا االتـــفـــاق، كما 
ــوايــا  ــول ن ــن الـــشـــكـــوك حــ ــّزز مـ ــعـ يـ

وسلمية برنامج إيران النووي”.

“أيديولوجية توسعية”

إيــران سخرت  إلى ذلــك، اعتبر أن 
ــد االقـــتـــصـــادي مـــن االتــفــاق  ــعــائ ال
ــات  الـــنـــووي فــي إثــــارة االضــطــراب
ــدول الــمــجــاورة،  ــ الــداخــلــيــة فــي ال
ــا عــلــى تــطــويــر  ــرارهــ فـــي ظـــل إصــ
ودعمها  الــبــالــيــســتــيــة،  ــصــواريــخ  ال
المنطقة،  في  اإلرهابية  للجماعات 
للمالحة  تــهــديــدهــا  ذلـــك  فـــي  بــمــا 
ــبــحــريــة،  ــة والـــمـــضـــائـــق ال ــيـ ــدولـ الـ
المنطقة  وزعــزعــة أمــن واســتــقــرار 
عام،  بشكل  والعالم  خــاص،  بشكل 

العائد في  ذلــك  استغالل  من  بــدالً 
وتحسين  الداخلية  تنميتها  خدمة 
أوضــــاع الــشــعــب اإليـــرانـــي، األمــر 
الذي انعكس على ما تشهده إيران 
ــا مـــن اضـــطـــرابـــات داخــلــيــة،  ــيًّ حــال
ذرعا  اإليراني  الشعب  حيث ضاق 
التوسعية  نــظــامــه  بــأيــديــولــوجــيــة 
على حساب مقدراته واحتياجاته”.
 كما دعا الوفد السعودي إلى اتخاذ 
كــافــة اإلجــــــراءات الـــرادعـــة تجاه 
على  الــحــفــاظ  بــمــا يضمن  ــران،  ــ إيـ
األمـــن والــســالم الــدولــيــيــن، ويحد 
مـــن تـــصـــرفـــات إيــــــران وســلــوكــهــا 
األربعين  خالل  المستمر  العدواني 
سنة الماضية في المنطقة والعالم 

أجمع.
 من جانبه، قال المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بــاإلنــابــة 
كورنيل فيروتا، أمس الخميس، إن 
بأنشطة  المجلس  أحاطت  الوكالة 

إيران النووية األخيرة. 
في  الذرية  الوكالة  مدير  وأضــاف 
مؤتمر صحافي في فيينا: “رصدنا 
آثـــار يــورانــيــوم فــي مــوقــع إيــرانــي 

ولم نبلغ به”.
وأكـــدت الــوكــالــة الــذريــة أن إيــران 
التعاون  وعليها  إجــابــات  توفر  لــم 
مشيًرا  النووية،  التزاماتها  لتنفيذ 
إلــى أن مــخــزون إيـــران مــن الماء 

الثقيل تجاوز 130 متًرا مكعًبا.
أثر  إذا  مــا  نعلم  “ال  فيروتا  وقــال   
قطع اإلنترنت على عمل فريقنا في 
إيران”، ولفت إلى أن فريق الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ال يعلق على 
مدى  يراقب  وإنما  النووي  االتفاق 

التزام إيران به.
بين  التمييز   وشــّدد على ضــرورة 
الوكالة وبين تنفيذ االتفاق النووي 
مع إيران، موضًحا أن لدى الوكالة 
الذرية فريًقا من الخبراء يعمل مع 

المسؤولين اإليرانيين.
 ولــفــت إلــى أنــه سيقّرر الحــًقــا إذا 
إلى  النووي  الملف  إعــادة  ما يجب 
أن مجلس  مــؤكــًدا  األمـــن،  مجلس 
المحافظين بالوكالة الدولة للطاقة 
الذرية سيتخذ قراراته بشأن إيران 

على ضوء المعلومات التي لديه.
ــقـــوم نــيــابــة عن   وتـــابـــع “نـــحـــن نـ
أنشطة  بمراقبة  الــدولــي  المجتمع 
ــنــوويــة”، مــعــرًبــا عــن أمله  إيــــران ال
مفتشي  مع  الحوادث  تكرار  بعدم 

الوكالة في إيران.
واالثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي، أفــــاد تــقــريــر 
أن  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة 
لالتفاق  آخــر  بــنــًدا  ــران   انتهكت  إيـ
الكبرى  الــقــوى  مــع  المبرم  الــنــووي 
من  ــا  طــنًّ  130 مــن  أكــثــر  بتخزينها 
والذي يستخدم في  الثقيل،  الماء 
تطورها  التي  المفاعالت  من  نــوع 

إيران.

فيينا ـ وكاالت

كورنيل فيروتا قبل بدء اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذرية في فيينا )أ ف ب(

موسكو ـ وكاالت

قاعدة  على  سيطرتها  الخميس،  أمس  الروسية،  العسكرية  الشرطة  أعلنت 
نشاطها  توسيع  إطــار  في  وذلــك  سوريا،  شمالي  حلب  محافظة  في  جوية 
في الشمال السوري.  وقالت الشرطة العسكرية الروسية إنها سيطرت على 
كانت  والتي  محافظة حلب،  في  منبج  مدينة  قرب  الجوية  قاعدة سيرين 
مركًزا للقوات األميركية قبل انسحابها مؤخًرا. وتعد قاعدة سيرين الجوية 
انسحاب  بعد  الروسية  الــقــوات  فيها  تتمركز  سابقة  أميركية  قاعدة  ثاني 

القوات األميركية من مناطق شمال شرقي سوريا مطلع أكتوبر الماضي.
األسبوع  صاروخية  وأنظمة  مروحيات  نشرت  قد  الروسية  القوات  وكانت 
الماضي في مطار القامشلي شمال شرقي روسيا، وأقامت قاعدة لطائرات 
الروسية،  الدفاع  لــوزارة  تابعة  تلفزيونية  قناة  وعرضت  هناك.  الهليكوبتر 
من  هجوميتين  هليكوبتر  طائرتي  تحليق  يظهر  مقطعا  الماضي،  الخميس 
في  الهبوط  قبل  منطقة صحراوية  فوق  منخفض  علو  على  مــي35-  طــراز 

القاعدة الجديدة.

روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمالي سوريا

واشنطن ـ آر تي

الخارجية  وزير  كيسنجر  هنري  اعتبر 
ــات  ــ ــوالي ــ ال أن  األســــبــــق،  األمـــيـــركـــي 
كبير  بشكل  اقتربتا  والصين  المتحدة 
ــال إن  ا مــن حــافــة الــمــواجــهــة، وقـ ــدًّ جـ
الــدولــتــيــن تــقــفــان عــنــد “ســفــح حــرب 

باردة”. 
القيام بأي  أنــه إذا لم يتم   وحــّذر من 
شــيء، فــإن عــواقــب الــنــزاع قــد تكون 
أسوأ من نتائج الحرب العالمية األولى.
المخضرم،  األميركي  السياسي  وقــال 
ــالل مــنــتــدى اقــتــصــادي:  فـــي كــلــمــة خـ
تتبع  أن  ا،  ــدًّ المهم جـ مــن  ــه  أن “أعــتــقــد 
جــادة  محاولة  النسبي،  التوتر  فــتــرة 
لــفــهــم الــمــشــكــالت الــســيــاســيــة الــتــي 

تسببت فيها والعمل من أجل حلها. 
بذل  الجانبين،  على  ويجب 

الجهود لحلها. حتى اآلن 
لم يفت األوان للقيام 
ــنــا مــا زلنا  بــذلــك، ألن

نقف عند سفح الحرب الباردة”.
 ويعتقد كيسنجر أن الواليات المتحدة 
الراهن،  الوقت  تتفوقان في  والصين، 
ــــواليــــات الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد  عــلــى ال
الــبــاردة،  الحرب  فترة  في  السوفيتي 
بــكــيــن وواشــنــطــن  وشــــــّدد عــلــى أن 
التجارية  الحرب  ظل  في  ستحاوالن 
لبعضهما  مشاكل  في  التسبب  بينهما، 

البعض في جميع أنحاء العالم.
وشــّدد كيسنجر على ضــرورة محاولة 
الصين  بين  الــنــزاع  عــواقــب  مــن  الحد 

والواليات المتحدة.
وقال: “إذا ترك هذا النزاع بدون رقابة، 
ــوأ مــمــا كانت  فــقــد تــكــون عــواقــبــه أسـ

عليه في أوروبا بعد الحرب”.
ــه، بـــأن تسمح  وأعــــرب عــن أمــل
الــمــفــاوضــات الــتــجــاريــة بين 
ــحــوار  ــبــدء ال ــتــيــن، ب ــدول ال

السياسي بينهما.

كيسنجر: واشنطن وبكين على “سفح حرب باردة”

بيروت ـ وكاالت

بــري،  نبيه  الــنــواب،  رئــيــس مجلس  دعــا 
والموازنة  المال  لجنتي  الخميس،  أمس 
مشتركة،  جلسة  إلــى  والــعــدل،  واإلدارة 
ــعــاشــرة مــن قــبــل ظــهــر األربـــعـــاء،  عــنــد ال
المتعلقة  الــقــوانــيــن  اقــتــراحــات  ــــدرس  ل

بسرية المصارف.
 ووفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية 
لـــإعـــالم، فـــإن الــجــلــســة ســتــشــهــد أيــًضــا 
المتعلقين  القانونين  اقــتــراحــي  ــة  دراسـ

باسترداد األموال المنهوبة.
الــرئــيــس اللبناني  ــر، قــال  مــن جــانــب آخـ
ميشال عون على تويتر إنه تلقى برقية 
من الرئيس األميركي دونالد ترامب أكد 
فيها أن الواليات المتحدة ”على استعداد 
ــبــنــانــيــة جـــديـــدة  ــلــعــمــل مــــع حـــكـــومـــة ل ل

تستجيب لحاجات اللبنانيين“. 
 من ناحيته، أصدر الجيش اللبناني بياًنا 
والسبعين  الــســادســة  الــذكــرى  بمناسبة 

لالستقالل، أمس، قال فيها إن المؤسسة 
لكل  الــجــامــعــة”  “المظلة  هــي  العسكرية 

اللبنانيين.
لبنان يمر بظروف  البيان إلى أن   وأشار 
نهًجا  “العسكريين”  على  فرضت  دقيقة 
يرغبوا  لم  واقع  التعاطي مع  جديًدا من 
به يوًما. وأكد أنهم التزموا بالقسم الذي 
والداني  “للقاصي  وأثبتوا  عليه،  أقسموا 
مظلة  هـــي  ــعــســكــريــة  ال ــمــؤســســة  ال أن 

اختلفت  مهما  الوطن،  أبناء  لكل  جامعة 
توجهاتهم أو وجهات نظرهم”.

 ويأتي احتفال الجيش، في الوقت الذي 
يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره 
تعصف  سياسية  أزمة  ظل  وفي  الثاني، 
بالبالد، خصوًصا مع عدم تشكيل حكومة 
رئيس  أن  مــن  ــرغــم  ال عــلــى  اآلن،  حــتــى 
الوزراء سعد الحريري قدم استقالته في 

29 أكتوبر الماضي.

يحتفل لبنان بيوم االستقالل في 22 نوفمبر

عون: أميركا على استعداد للعمل مع حكومة لبنانية جديدة
بري يدعو لجلسة استرداد “المال المنهوب”

بغداد ـ وكاالت

قتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات 
الخميس،  ليلة  اختناق،  بجروح وحاالت 
العراقية  األمنية  الــقــوات  استخدام  مــع 
ــاص الـــحـــي والـــقـــنـــابـــل الــمــســيــلــة  ــرصــ ــ ال
لــلــدمــوع فـــي مــواجــهــة مــحــتــجــيــن في 
وطبية.   أمــنــيــة  مــصــادر  بحسب  ــغــداد،  ب
األول  مــنــذ  انطلقت  احــتــجــاجــات  وتــهــز 
جنوبي  مــدن  وبعض  بغداد  أكتوبر،  من 
العراق، مطالبة بـ”إسقاط النظام” والقيام 
ــة، مــتــهــمــة الــطــبــقــة  ــعــ بـــإصـــالحـــات واســ
إدارة  و”الفشل” في  بـ”الفساد”  السياسية 
330 شخًصا،  مــن  أكــثــر  الـــبـــالد.  وقــتــل 
موجة  بــدء  منذ  مــتــظــاهــرون،  غالبيتهم 
إلى  االحتجاجات  وأدت  االحتجاجات. 
شطري  بين  رئيسية  جسور  ثالثة  قطع 
بغداد، هي الجمهورية واألحرار والسنك.

 ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك 
الطوق المفروض من القوات األمنية على 

إلى  الرصافة  من  والعبور  الجسور،  هذه 
الكرخ، حيث تقع المنطقة الخضراء التي 
والعديد  الحكومية  المقار  غالبية  تضم 
تقوم  مــا  وهــو  األجنبية،  الــســفــارات  مــن 
قوات األمن بصده.  إلى ذلك، أفاد مصدر 
بــغــداد  عمليات  “قــيــادة  أن  أمـــس  أمــنــي 
سجالت  فــي  بالتدقيق  ــراًرا  ــ ق أصـــدرت 
االطالع  وإمكانية  المدارس  في  الــدوام 
والمعلمين  لــأســاتــذة  وخــصــوًصــا  عليها 

للتأكد من عدم تغيبهم”.  من جهته، أفاد 
أن  أمــس  التربية  وزارة  باسم  متحدث 
قوات األمن انتشرت في محيط مدارس 
تنظيم  دون  لـــلـــحـــؤول  ــعــاصــمــة  ال فـــي 
ــارج  ــلــطــرق.  وخـ اعــتــصــامــات أو قــطــع ل
خــالل  االحـــتـــجـــاجـــات  أدت  الــعــاصــمــة، 
من  العديد  إقفال  إلى  الماضية  األسابيع 
الدوائر الحكومية وقطع الطرق المؤدية 

إلى مرافق حيوية.

جسر األحرار في بغداد 

الجيش العراقي ينتشر حول المدارس.. ويراقب المعلمين
4 قتلى في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز

دبي ـ العربية نت

مايك  األميركي  الرئيس  نائب  أعلن 
ــم  ــن دعـ ــ ــس أمــــــس الـــخـــمـــيـــس عـ ــنـ بـ
الواليات المتحدة لالحتجاجات التي 
أسبوع على  إيران منذ نحو  تشهدها 

خلفية رفع أسعار الوقود في البالد.
وانتقد بنس في تغريدة على حسابه 
ــي تـــويـــتـــر اســـتـــخـــدام الــســلــطــات  فــ
ــع تــجــاه  ــمـ ــقـ ــة الـ ــاسـ ــيـ اإليــــرانــــيــــة سـ
خرجوا  الذين  السلميين  المحتجين 
للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.  
إلى  اإليــرانــيــون  يخرج  “بينما  وقــال: 
الـــشـــوارع احــتــجــاجــا، يــســتــمــر نــظــام 
الماللي في طهران باستخدام العنف 

لقمع الشعب”.
ــة  ــك، أكـــد بــنــس أن “رســال ــ إلـــى ذل

واضحة:  المتحدة  الواليات 
الشعب األميركي يقف 

ــانـــب شــعــب  ــى جـ ــ إلـ
إيران”.

وكان وزير الخارجية األميركي مايك 
تغريدة  فــي  الــثــالثــاء  اعتبر  بومبيو 
عــلــى “تــويــتــر” أن الــشــعــب اإليــرانــي 
تبدأ  عندما  أفضل  بمستقبل  سيتمتع 
اإلنسان  احترام حقوق  في  حكومته 
أنشطتها  عـــن  والــتــخــلــي  األســاســيــة 
المنطقة.  فــي  لــالســتــقــرار  الــمــزعــزعــة 
وأضــــاف أن الــخــيــار فــي يــد الــنــظــام 
اإليراني. وتابع قائال إن “أميركا تتابع 
عن كثب ما يحدث في إيران”، مبديا 
ــالده مــن تــقــاريــر تــتــحــدث عن  قــلــق بـ

عشرات القتلى.
كانت  الدولية  العفو  منظمة  أن  يذكر 
أفادت الثالثاء بسقوط أكثر من 100 
العارمة  االحــتــجــاجــات  فــي  قتيل 
محافظات  معظم  عــمــت  الــتــي 
ــالد، وانـــطـــلـــقـــت مــســاء  ــ ــبـ ــ الـ
الجمعة الماضي؛ احتجاجا 
على رفع أسعار البنزين.

بنس: النظام اإليراني مستمر في قمع شعبه
بيونغ يانغ ـ أ ب

زعيمها  أن  الشمالية  كــوريــا  أعــلــنــت 
دعــوة سيئول  أون رفض  كيم جونغ 
تستضيفها  إقــلــيــمــيــة  قــمــة  لــحــضــور 
ــا الــجــنــوبــيــة مــطــلــع األســـبـــوع  ــوريـ كـ

المقبل. 
ــاء الــكــوريــة  ــ ــب ــ وأفـــــــادت وكـــالـــة األن
ــه أمــس  ــشــرت ــرســمــيــة فـــي بـــيـــان ن ال
الكوري  الرئيس  بأن مكتب  الخميس 
لكيم  وجــه  إن،  جــاي  مــون  الجنوبي 
ــجــاري  فـــي الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر ال
ستجمع  الــتــي  القمة  لحضور  دعـــوة 
اإلثنين  الساحلية  بوسان  مدينة  في 
والثالثاء المقبلين زعماء دول جنوب 
شرق آسيا، أو إرســال مبعوث خاص 

له إلى هذا االجتماع.
الــجــانــب  أن  الــبــيــان  ــد  ــ وأكـ

أي  يــــرى  ال  الــشــمــالــي 
سبب لسفر كيم إلى 
القمة في “األجواء 

غياب  إلى  مشيرا  الحالية،  المظلمة” 
لــقــاء شخصي  عــقــد  فـــي  فـــائـــدة  أي 
ومــون في ظل عدم  كيم  بين  جديد 
إحراز أي تقدم في تطبيق االتفاقات 
السابقة  االجــتــمــاعــات  فــي  الــمــبــرمــة 

بينهما.
ــكــــوري الــشــمــالــي  ــ ــب الـــبـــيـــان ال ــالـ وطـ
سيئول مجددا باالبتعاد عن الواليات 
ــهــمــا حـــكـــومـــة مـــون  الـــمـــتـــحـــدة، مــت
ــرار بــالــتــعــاون بــيــن الــجــارتــيــن  ــاإلضـ بـ

باعتمادها المتواصل على واشنطن.
وشدد البيان على أن المسؤولين في 
كوريا الجنوبية لن يستطيعوا معالجة 
الوضع القائم بين الجارتين، مضيفا أن 
بيونغ يانغ لن تتجاوب مع محاوالت 
سيئول لخلق انطباع بأن الحوار 
في  البلدين،  زعيمي  بين  جار 
وقت لم تتم فيه تسوية أي 

من المسائل الجذرية.

كيم يرفض دعوة لزيارة كوريا الجنوبية

القوات اإلسرائيلية 
تعتقل محافظ القدس

القدس المحتلة ـ وكاالت

ــوات اإلســرائــيــلــيــة أمـــس الــخــمــيــس،  ــقـ اعــتــقــلــت الـ
عدنان  الفلسطينية  السلطة  في  القدس  محافظ 
سلوان.   بلدة  في  الكائن  منزله  مداهمة  بعد  غيث، 
عيان  شهود  عن  فلسطينية  إعــام  وسائل  ونقلت 
المخابرات  أفــراد  من  وعــدًدا  إسرائيلية  قــوات  أن 
يقتادوه  أن  قبل  واعتقلوه  غيث،  منزل  اقتحموا 
التوقيف.  ويأتي توقيف غيث  للتحقيق في مراكز 
أردان،  جلعاد  اإلسرائيلي  األمــن  وزيــر  إصــدار  بعد 
قراًرا بإغاق عدد من المؤسسات الفلسطينية، بينها 
فلسطين،  تلفزيون  ومكتب  والتعليم،  التربية  مقر 

ومسجد الرصاصي، وغيرها من المؤسسات.
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العيد الوطني لسلطنة ُعمان
احتفلت ســـلطنة ُعمان الشـــقيقة مؤخـــرا بعيدها الوطني، وُيمثل هـــذا اليوم وقفة 
الشـــعب الُعمانـــي مع ما حققته بالدهم مـــن بناء وتطوير بقيادة الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد الذي اســـتلم مقاليد البالد في 1970م، ومنُذ ذلك الوقت بدأ بناء الدولة 

الحديثة سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا.
أعوام من الجهد والعطاء في مسيرة النهضة الُعمانية أثمرت الكثير من المنجزات 
في كل مجال وعلى كل شبر من أرض السلطنة، مسيرة نقلتها من الظالم إلى النور 
كموطـــن ومجتمع وأفراد، ومـــن المجتمع المحلي إلى الخليجـــي فالعربي فالدولي 
واإلسهام في تحقيق السالم واألمن واالستقرار لها ولمنطقة الخليج العربي واألمة 
العربية والعالم. كثيرة هي اإلنجازات الُعمانية التي يرتفع مؤشـــرها وحجمها عاًما 

بعد عام، أثمرت تطورا كبيرا لُعمان ومستوى معيشة المواطن الُعماني.
وحظيـــت ُعمـــان بجملـــة مـــن االهتمامات السياســـية من قبـــل قيادتهـــا تمثلت في 
تدشـــين دولـــة المؤسســـات وُحكـــم القانـــون والتعـــاون بيـــن الســـلطات التنفيذيـــة 
والتشـــريعية وتحقيق المساواة وتيسير العدالة بين المواطنين، كما نال االقتصاد 
جانًبا من هذا االهتمام فارتفعت نســـبة االستثمارات الداخلية والعربية واألجنبية 
وتعمقـــت العالقـــات االقتصاديـــة الُعمانيـــة إيجابًيـــا لصالـــح ُعمان، ونـــال المواطن 
والشـــباب الُعمانـــي حقه مـــن الرعاية الكاملة من التعليم والصحـــة والعمل، وتنويع 
مصادر الدخل وتنفيذ جملة من المشاريع التي تعمل على تحسين مستوى معيشة 
المواطنيـــن من خالل برنامـــج الدعم الحكومي لعدد من الخدمـــات الحياتية التي 
خففت أعباء الُعمانيين، وحققت المرأة تقدًما نوعًيا في المشـــاركة المجتمعية في 
ُعمان بفضل رعاية الدولة لها وتمكينها وتطوير قدراتها ومهاراتها فأصبحت بذلك 

شريًكا فاعاًل في صياغة القرار المجتمعي الُعماني.
ومع كل ما حققته السلطنة من مكاسب وإنجازات فهي تنطلق اليوم بخطى واثقة 
فـــي مســـيرتها التنمويـــة لتحقيق الكثير مـــن التقـــدم واالزدهار لُعمـــان ومواطنيها 
بشـــكل دائم ومتواصـــل، وصوال لتحقيـــق اســـتراتيجية الرؤية المســـتقبلية لُعمان 

2040م فتبوأت بذلك مراتب متقدمة محلًيا وخليجًيا وعربًيا ودولًيا. 
وترتبط مملكة البحرين بسلطنة عمان بعالقات أخوية وتاريخية ومصيرية مشتركة  «

في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يدعمها حرص 
القيادتين السياسيتين والحكومتين الدائم على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي 

والتنسيق إزاء القضايا ذات االهتمام المشترك والخليجية والعربية بما ُيلبي تطلعات 
وطموحات البلدين وشعبيهما. كل عام وُعمان وقيادتها بخير، متمنين لها كل 

التوفيق والتقدم في مسيرتها.

عبدعلي الغسرة

رحالت طيران مخفضة
ســـبق أن كتبـــت مقـــاال عـــن موضـــوع تشـــجيع الســـياحة البينيـــة بيـــن دول الخليج 
العربيـــة وضـــرورة اتخاذ قرارات بهدف زيادة مدخول دول الخليج وتعزيز وتقوية 

اقتصادها الوطني.
دول الخليـــج تمتلـــك مقومـــات ســـياحية جذابـــة وال أبالغ في ذلك، لكن مع األســـف 
ينقصها التسويق الالزم عدا دبي، ومملكة البحرين على سبيل المثال وليس الحصر 
ممثلـــة فـــي وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة تشـــارك في معارض تـــكاد تكون 
محـــدودة جًدا فـــي أوروبا، لكن في اعتقادي أن ذلك ليس كافًيا، حمالت التســـويق 
يجـــب أن تكون مكثفة بدًءا بدول الخليج والدول العربية وأوروبا وأميركا وآســـيا 
وغيرها، فدبي نجحت وبتفوق في هذا الجانب بفضل خطتها التسويقية المتميزة 

التي الشك كلفت خزينة الدولة الكثير ولكن في نفس الوقت آتت ثمارها.
كنت مؤخًرا في زيارة إلى الواليات المتحدة األميركية، وتنقلت بين مدنها الكثيرة 
والبعيـــدة ولـــم تكلفن كثيـــًرا، وأود أن أعطـــي مثاال هنا، فقد كلفتنـــي تذكرة طيران 
مرجعة من مدينة تامبا إلى الس فيجاس التي تبعد 5 ساعات ونصف الساعة مبلًغا 
قدره 115 دوالرا أميركيا فقط! صدق أو ال تصدق! ما ال أفهمه لماذا تذاكر الطيران 
بين دول الخليج باهظة، وال داعي لذكر أسعارها فالجميع يعرف ذلك، واألدهى من 

ذلك أن تكلفة الوقود عندنا أرخص بكثير منهم.
في اعتقادي الشخصي إن أسعار التذاكر الباهظة بين دول مجلس التعاون الخليجي 
الهاجـــس األهـــم لمعظم العائالت للتفكير في الســـفر إليها. أنا لســـت اقتصادًيا ولكن 
إذا كنـــا نتكلـــم بالمنطـــق، فإن بإمكان تلـــك الدول دعم اقتصادها مـــن خالل التركيز 
على كيفية اســـتغالل هذا الجانب بالشكل الصحيح، فالناس عند السفر تحتاج إلى 
المسكن والمأكل والمشـــرب والتسوق واستخدام المواصالت واالتصاالت والقائمة 
تطول، لذا فإن ذلك يؤدي إلى انتعاش اقتصادها وهي كما تسمى )cycle(، فالجميع 
فـــي هـــذه الحالـــة يســـتفيد وخصوصا أننـــا ال نملك قوة شـــرائية كبيـــرة، إذ نجد أن 
 win win ( الجميع يعتمد على مواســـم ومناســـبات لتنشـــيط األعمال، وينطبق مبدأ
situation ( فـــي هـــذا الجانـــب، إذ إن االنتعاش في األعمال والتجارة يكون شـــامال 

الحكومة والمؤسسات واألفراد. 
لذا أقولها من هذا المنبر، المؤسسات الحكومية المختلفة وغرفة تجارة وصناعة  «

البحرين عليها مسؤوليات وتحديات كبيرة لحلحلة هذا الموضوع ووضع خطة طموحة 
والتفكير خارج الصندوق، وأعتقد أن ذلك يمكن تحقيقه مثلما فعلها غيرنا، ومتى ما 
كان عملنا بشكل جماعي فإن هذا الحلم سيكون سهل المنال. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

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

للتواصل: 17111483

القراء ال يهبطون من السماء
رغـــم قلـــة الجوائـــز األدبية فـــي منطقة 
الخليـــج، إال أن هناك حالـــة غير طبيعية 
تســـود هـــذا العالـــم الملـــيء بالغمـــوض 
والعـــدم،  الوجـــود  بيـــن  انتقـــال  وكأنـــه 
الجوائـــز  يقاطعـــون  األدبـــاء  فبعـــض 
ويـــودون تحطيمهـــا بالمطـــارق وتقطيع 
اآلخـــر  والبعـــض  بالمناجـــل،  أوصالهـــا 
وكأن  مفضـــوح  بشـــكل  إليهـــا  يركـــض 
بينهمـــا قصة حب، البعـــض يرى الجوائز 
والحمـــام،  العصافيـــر  أســـراب  مثـــل 
والبعض اآلخر يراها منطقا غير إنساني 
وأسالكا شائكة يحرســـها مجنون يقتله 
الضجر، وقد استمعت شخصيا إلى آراء 
الطرفين، إلى الرعب والوهم المتســـلط 
أن  شـــخصي  تقديـــر  وهـــذا  وتأكـــدت 

مطالـــب الحيـــاة اليومية تضغـــط بعنف 
وقســـوة علـــى األديـــب وتجعلـــه يعيش 

التناقض والتمزق.
بوســـعنا فهم أســـباب تشوق األديب إلى 
نيـــل جائـــزة، فهو يرغب في أن يكســـب 
فجـــأة جمهـــورا قارئـــا، ويـــود أن يكـــف 
األدب عن أن يكون بالنســـبة إليه نشاطا 
شرفيا قد يغري ويثير الغرور، لكنه يظل 
شبه مجاني، هو ينسى أن جمهورا قارئا 
يكسبه عاما، سيخسره بسهولة في العام 
التالـــي، فكـــم عـــدد المرشـــحين إلحـــدى 
الجوائـــز الذيـــن رأوا كميـــة المطبوع من 
أحد كتبهم ترتفع إلى الرقم الفالني، ثم 
تهبط من جديد إلى رقم آخر من نســـخ 
الكتـــاب التالي. إن نتاجـــا ما ال يمكن أن 

يفـــرض بصـــورة مصطنعة علـــى جمهور 
ليـــس هـــو جمهوره، أمـــا كتاب مـــا، فهذا 
ممكـــن، فالقراء ال يهبطون من الســـماء، 
إنمـــا يســـتحقهم المؤلف اســـتحقاقا، مع 

الزمن وعلى قدر الجهد والبذل.

تستطيع الجائزة أن تمارس تأثيرا قويا  «
حين تتوج األديب، وفي نفس الوقت 

هناك جوائز تقتل ولها عدة طرق لتقتل 
كاتبا وتحطمه، فهي أوال تدفعه إلى 

كتابة نوع من األدب ال يبدع فيه دائما، 
وهي تحثه على أن يفرغ من كتابه في 

وقت سريع، ثم إنها تغذي لديه مطامع 
وأوهاما ليست لها أية مبررات وجيهة 

وهكذا هو عالم الجوائز األدبية والتهاب 
آفاقها!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“اللـــي حدنـــي” للعـــودة إلـــى هـــذا الحديث هـــو االزديـــاد الالفت واالنتشـــار 
الملحـــوظ فـــي حاالت العقم، ســـواء كانـــت عند الذكور أو اإلنـــاث من أفراد 
الشـــعب البحريني، وعلـــى وجه الخصوص عند شـــرائح المتزوجين حديثا 
أو الذيـــن مضـــت على زواجهم ســـنوات طويلـــة وأصبحت هذه اإلشـــكالية 

الصحية المتعبة تهدد حياتهم وحياة األجيال المقبلة.
بحسب ما يقوله المتخصصون من االستشاريين واألطباء في هذا الجانب 
هنـــاك أســـباب معروفة وأخرى إلـــى اآلن لم تعرف بعد، لكـــن العلم الحديث 
توصـــل إلـــى نتائج مطمئنة في هـــذا المجال، ومن الممكـــن جدا أن تحصل 
مفاجـــآت ومعجـــزات غير متوقعـــة، والدليل على ذلك هنـــاك حاالت كثيرة 
ســـواء فـــي البحريـــن أو خارجهـــا اســـتطاعت أن تتخطـــى تلـــك المعوقات 
الصحيـــة وأن تتوصـــل لنتائج جـــدا طيبة والكثير من الحـــاالت التي كانت 
مســـتعصية ســـابقا مـــّن هللا تعالـــى عليهـــم بمواليـــد عـــن طريـــق العالجات 
المتطـــورة والمتوافـــرة فـــي العيادات الطبيـــة الخاصة، لكنهـــا تحتاج مبالغ 
طائلة إلجرائها، والمثل البحريني يقول “أنفخ يا شريم قال ما في برطم”.

أريـــد أن أصـــل إلى صلـــب الموضـــوع، اآلن لدينـــا مواطنـــون بحاجة ملحة 

وضروريـــة لمســـاعدتهم، ظلـــوا محرومين مـــن اإلنجاب لســـنوات تمتد إلى 
أكثـــر مـــن ثالثين عامـــا دون أن ينالوا ذلك، والعائق الرئيـــس أمامهم الكلفة 
الماديـــة باهظـــة الثمـــن بالنســـبة للمواطـــن البســـيط، إذ يصل ســـعر العملية 
الواحـــدة إلـــى ما يقـــارب 3000 دينار، وربمـــا أكثر من ذلك ونســـبة نجاحها 
80 بالمئـــة، وبعض الحاالت يتطلب األمر إجراء أكثر من عملية حتى يصل 

لنتيجة تفرحه.
وعلى ذلك المطلوب من المشافي الحكومية أن يكون لها دور أكبر في هذا 
الشأن الصحي “العويص”، وتساهم في حل هذا الموضوع المؤلم جدا سواء 
بإنشـــاء المزيد من العيادات التخصصية وتوفير كامل األطقم االستشارية 
والطبيـــة والتمريضية، أو أن تقوم بإرســـال تلك الحـــاالت على نفقة الدولة 
للعالجات سواء من خالل العيادات التخصصية داخل البحرين أو األخرى 

المستشفيات الخاصة خارجها.
بهذا التوجه الطيب سنفرح قلوب المواطنين الذين يعانون من هذه اإلشكالية  «

الصحية ونفرج عن ما يشعر به أولئك من معاناة وحيرة وألم نفسي، خصوصا 
عند الذين لم يسبق لهم أن أنجبوا من ذي قبل. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“أنفخ يا شريم قال برطم ماميش”

ال يتواجـــد الذكاء االصطناعي العام AGI في الواقع الحقيقي، لكنه ظهر في 
قصـــص الخيـــال العلمي ألكثر من قرن من الزمان، وقد تم تعميمه في العصر 

.A Space Odyssey: 2001 بواسطة أفالم مثل
وتختلـــف التصورات الخيالية عـــن الذكاء االصطناعي العـــام اختالفا كبيرا، 
على الرغم من أنها تميل أكثر نحو الرؤية البائسة لآلالت الذكية التي تقضي 
 The Matrix على البشرية أو تقوم باستعبادها، كما هو الحال في أفالم مثل
أو The Terminator. فـــي مثـــل هـــذه القصـــص، غالبا ما يتـــم تصوير الذكاء 
االصطناعـــي العـــام إما علـــى أنه غير مبـــاٍل بالمعانـــاة اإلنســـانية أو أنه عازم 
على تدمير البشـــرية. وعلى النقيض من ذلـــك، فإن التصورات المثالية، مثل 
روايات الحضارة الثقافية للكاتب إيان بانكس تصور الذكاءات االصطناعية 
العامة بصورة الحراس الخيرين، والذين يديرون مجتمعات متساوية خالية 
من المعاناة، حيث يمكن للســـكان السعي خلف شغفهم، وتتقدم التكنولوجيا 

بسرعة كبيرة.
وإذا كانت هذه األفكار تحمل أي تشابه مع الذكاء االصطناعي العام المتواجد 
في العالم الحقيقي فهو أمر ال يمكن معرفته بما أنه لم يتم إنشاء شيء من 
هذا القبيل، أو وفقا للكثير من العاملين في مجال الذكاء االصطناعي، حتى 

قريبين من خلقه. ما الذي يمكن أن يقوم به الذكاء االصطناعي العام؟
نظريا، يمكن للذكاء االصطناعي العام أن يقوم بأية مهمة يمكن أن يقوم بها 
اإلنســـان، ومن المرجح العديد من المهمات التي ال يســـتطيع اإلنســـان القيام 
بهـــا، وعلى أقـــل تقدير، بمقدور الذكاء االصطناعي العـــام الجمع بين التفكير 
واالســـتدالل المرن الموجود عند البشـــر والمزايا الحسابية، مثل التذكر شبه 

الفوري والقيام بالعمليات الحسابية بسرعة فائقة.
إن اســـتخدام هـــذا الذكاء للســـيطرة على روبوتات تكـــون على األقل حاذقة 
ومتحركـــة كاإلنســـان قد تنتج عنه ســـاللة جديدة مـــن اآلالت التي يمكن أن 
تؤدي أية مهمة بشرية، ومع مرور الوقت، ستكون هذه الذكاءات قادرة على 
تولـــي كل دور يقوم به البشـــر. فـــي البداية، قد يكون اإلنســـان أقل كلفة من 
اآلالت، أو قـــد يكون عمل البشـــر إلى جانب الـــذكاء االصطناعي أكثر فعالية 
مـــن عمـــل الذكاء االصطناعي وحده، لكن مع ظهور الذكاء االصطناعي العام 

فإنه من المرجح أن يجعل العمل البشري أمرا قديما عفا عليه الزمن.
إن إنهاء الحاجة إلى العمل البشري ستكون له تداعيات اجتماعية ضخمة، ما  «

يؤثر على قدرة األشخاص على إطعام أنفسهم وقدرتهم على الشعور بوجود 
الغاية والهدف والقيمة الذاتية التي يمكن أن يجلبها العمل.

 

د. جاسم حاجي

هل يمكن للذكاء االصطناعي أن يتفوق على البشر
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اللجنة اإلعالمية

كــرم إنمــار دي فــوس رئيــس االتحــاد الدولــي للفروســية الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة نائب رئيــس االتحــاد الدولي رئيــس المجموعة 
اإلقليميــة الســابعة عضــو المجلــس التنفيــذي باالتحــاد الدولي بمنصب نائب رئيس فخــري بعد إنتهاء الدورة الثالثــة واألخيرة ضمن مجلس 

إدارة االتحاد الدولي وذلك في العاصمة الروسية موسكو التي استضافت اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد الدولي للفروسية. 

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  شـــغل  وقـــد   
عبـــدهللا عدة مناصب في االتحاد 
الدولـــي منذ العـــام 2006 كرئيس 
الســـابعة  اإلقليميـــة  المجموعـــة 
باالتحـــاد  العربيـــة(  )المجموعـــة 
والمكتـــب  للفروســـية  الدولـــي 
التنفيذي منذ عام 2010 ومنصب 

نائب الرئيس منذ العام 2014. 
 وقـــدم رئيـــس االتحـــاد الدولـــي 
للشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة 
نائـــب  وشـــارة  تذكاريـــة  لوحـــة 

الرئيـــس الفخري لالتحـــاد الدولي 
عربـــي  أول  ليعتبـــر  للفروســـية 

يحظى بهذا التكريم المميز. 
 من جانبه أعرب الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة عـــن ســـعادته 
بهـــذه الثقـــة واالنجـــاز البحرينـــي 
الـــذي يعكس الثقـــة العالمية التي 
البحريـــن  مملكـــة  إليهـــا  وصلـــت 
بفضـــل مـــا تحظـــى بـــه الرياضـــة 
رعايـــة  مـــن  مجاالتهـــا  بمختلـــف 
واهتمـــام ودعـــم من عاهـــل البالد 

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائب القائـــد االعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  االول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، مشيدا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه بالدعـــم الكبير 
والالمحدود من قبل سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 

جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
وشـــئون الشباب، مستشـــار األمن 
الوطنـــي، رئيـــس المجلس األعلى 
الرئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
الفخري لالتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القـــدرة، وأكـــد أن هذا 
االهتمـــام والدعم من قبل القيادة 
جعـــل المملكة تعـــزز موقعها على 
العالميـــة  الرياضيـــة  الخارطـــة 
مرموقـــة  مكانـــة  بذلـــك  لتمتلـــك 

خالل التكريم وسمعة حسنة لدى الجميع.

رئيـــس االتحـــاد الدولـــي للفروســـية يعتمـــد تعيينـــه نائبـــا فخريـــا للرئيـــس

خالد بن عبداهلل.. أول عربي يحظى بهذا المنصب

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

فتيات السباحة 
إلى ألمانيا

غادر وفد منتخبنا الوطني للسباحة 
ــيــا  ــمــان لــلــفــتــيــات مـــتـــوجـــهـــا إلـــــى أل
للمشاركة بالبطولة الدولية والمزمع 
بون  بمدينة  فرانكنباد  في  إقامتها 
نوفمبر   24  -  22 بين  ما  الفترة  في 

.2019
 يتكون الوفد كل من عضو مجلس 
اإلدارة فيصل النبول )رئيسًا للوفد(، 
وآالء عادل بن رجب - آية عادل بن 
رجب - نور يوسف - مريم العريض 

- هبه خالد.

تغطية - المكتب اإلعالمي

بــارك ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، توصل االتحاد الملكي التفاق 
مــع شــركة منــارة البحريــن التــي تتخذ من دولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة 
مقــرًا لهــا لتقديــم الدعــم المادي لفرســان القدرة وتقديــم مكافآت دوريــة للجياد التي 

تكمل السباق لكافة مراحل سباقات القدرة للموسم الرياضي 2019/2020. 

 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة عن تقديره لشـــركة منارة البحرين 
على هـــذا الدعم االســـطبالت والفرســـان، 
حيث سيساهم في رفع سقف الطموحات 
وســـيفتح  والفرســـان  االســـطبالت  لـــدى 

المنافسة القوية في كافة السباقات. 

عيسى بن عبداهلل يشيد بدعم 

شركة منارة البحرين 

مـــن جانبه، أوضح ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن عبـــدهللا آل خليفة أن االتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاسة سمو 
آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ عيســـى 
الشـــركات  مـــع  التعـــاون  علـــى  حريـــص 
والمؤسســـات لدعـــم المســـابقات المحلية، 
مشـــيرًا ســـموه إلى ان هذه الخطوة تؤكد 
التنويع في برامج القدرة للفرســـان ودعم 
االســـطبالت، الســـيما أن كافـــة الســـباقات 
واعتبـــارًا مـــن الســـباق التأهيلـــي الســـابق 
سيحصل الفرســـان الذين ينهون المراحل 
علـــى مكافـــآت ماليـــة ســـتكون حافـــز لهم 

لتقديم األفضل في السباقات القادمة. 
 وأكد ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل 
خليفـــة أن المكافـــآت المالية لالســـطبالت 
والفرســـان ســـتكون حافـــزَا لهـــم لتقديـــم 
بـــاب  األفضـــل فـــي الســـباقات وســـيفتح 
التنافس الشريف الذي نتطلع له دائمًا بين 
جميـــع المشـــاركين، حيث حققـــت رياضة 
القـــدرة مســـتويات مرموقـــة فـــي الفتـــرة 
الماضيـــة وكان لها األثر الكبير بتطور هذه 
الرياضـــة حتـــى باتـــت إحـــدى الواجهـــات 
الحقيقيـــة لمملكتنـــا الغالية فـــي المحافل 
التوفيـــق  الخارجيـــة، متمنيـــًا ســـموه كل 
والنجاح لكافة المشـــاركين في البطوالت 
القادمة.  وأضاف ســـمو الشيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة أن االتحاد وبتوجيهات 
مباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة فتح باب التعاون مع شـــركة منارة 
البحريـــن لتقديم مكافآت مالية للفرســـان 
في كافة البطـــوالت المحلية التي ينظمها 
االتحـــاد انطالقـــًا مـــن الســـباق التأهيلـــي 
للموســـم الجديـــد الـــذي أقيم بداية شـــهر 

نوفمبر الحالي. 
 وأشـــار سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفـــة أن هذا الدعم الذي قدمته شـــركة 
منـــارة البحريـــن يعطـــي االتحـــاد الحافـــز 
لبذل المزيد من الجهود لمواصلة االرتقاء 
برياضة القـــدرة التي حققت طفرة نوعية 
فـــي الفترة الماضية بفضـــل دعم ومتابعة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
 وأعرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة عـــن تقديـــره وتقديـــر االتحـــاد 
وكافة االسطبالت والفرسان لشركة منارة 
البحريـــن على هذا الدعم الذي ســـينعكس 
باإليجاب على مواصلـــة النهوض برياضة 

القـــدرة فـــي مملكتنا الغالية، مثمنًا ســـموه 
التعاون الالمحدود بين االتحاد والشـــركة 

طوال الفترة الماضية. 

مكافآت مالية 

البحريـــن  منـــارة  شـــركة  وســـتقدم  هـــذا 
لكافـــة  دوريـــة  بصفـــة  ماليـــة  مكافـــآت 
بطـــوالت القـــدرة التـــي ينظمهـــا االتحـــاد 
للموسم الرياضي الحالي، حيث سيحصل 
الفرسان على مكافآت مالية للذين ينهون 

المراحل في البطوالت. 
 وبدأ االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القدرة حصر الفرسان واالسطبالت الذين 
أنهوا السباق التأهيلي السابق وسيواصل 
االتحـــاد تســـجيل جميـــع الفرســـان الذين 
ينهـــون الســـباقات القادمـــة للحصول على 

المكافآت المالية. 

تعاون كبير 

مـــن جانبه، صرح مصدر مســـئول بشـــركة 
منـــارة البحريـــن أن الشـــركة حريصة على 
دعـــم رياضـــة القـــدرة فـــي المملكة وســـط 
الجهود الكبيرة والمبذولة من سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة الذي يبذل جهود 

كبيرة لمواصلة االرتقاء برياضة القدرة. 
وتقديـــم  التعـــاون  هـــذا  أن  وأوضـــح   

المكافـــآت قائم على أســـاس دعم االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة ودعم لالســـطبالت والفرســـان 
في مملكـــة البحرين، متمنيـــًا كل التوفيق 
والنجاح لكافة المشاركين في البطوالت. 

آلية صرف المكافآت 

وقـــد أعـــد االتحـــاد الملكـــي آليـــة صـــرف 
المكافـــآت للفرســـان وســـيتم االعالن عنها 

في السباقات القادمة. 

الصالحي: تغطية إعالمية موسعة 

مـــن جانبـــه، أكـــد توفيـــق الصالحـــي مدير 
المكتب اإلعالمي لســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة ومركـــز المعلومات رئيس 
اللجنـــة اإلعالمية، أن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة قد وجه بتقديم تغطية 
الموســـم  لمنافســـات  موســـعة  إعالميـــة 
الفعاليـــات  لكافـــة   2019/2020 الجديـــد 
التي ينظمها االتحاد، مبينًا إلى أن ســـموه 

على متابعة مستمرة. 
 وأشـــار توفيـــق الصالحـــي إلـــى أن اللجنة 
اإلعالميـــة ســـتبذل قصـــارى جهدهـــا مـــن 
أجـــل تقديـــم مـــادة إعالميـــة مميـــزة فـــي 
كافة الوسائل ســـواء المقروءة أو المرئية 

أو المســـموعة، مبينـــًا أن اللجنة اإلعالمية 
نجـــاح  فـــي  المســـاهمة  علـــى  حريصـــة 
القـــدرة  االتحـــاد، وأن موســـم  مســـابقات 

سيحظى بتغطية مميزة كالعادة. 
 وأوضح توفيق الصالحي أنه تم تشـــكيل 
افتتـــاح  ســـباق  لتغطيـــة  إعالمـــي  فريـــق 
موســـم القدرة ويضم حمد الماجد واحمد 
فتحـــي لتصويـــر الســـباق وعصـــام الماجد 
واحمـــد بطي ومبـــارك الدوســـري لتصوير 
برنامـــج مـــا وراء القدرة، ســـلطان الحداد 
)لوســـائل  جـــاد  ويوســـف  )انســـتغرام(، 
التواصل االجتماعي(، وراشـــد عادل )فني 
الصـــوت(، امـــا االســـتيديو التحليلـــي كل 
مـــن صـــدام ناصر وناصـــر العمـــري لإلدارة 
مـــن  كال  االســـتيديو  وضيـــوف  والحـــوار 

عايض الغيالن وخالد جناحي. 
 وأكـــد توفيق الصالحي أن ســـباق افتتاح 
الموســـم سيشـــهد نقـــل تلفزيوني مباشـــر 

على قناة البحرين الرياضية. 

برنامج “ما وراء القدرة” 

اللجنـــة  أن  الصالحـــي  توفيـــق  وكشـــف   
اإلعالميـــة انتهـــت مـــن وضـــع تصوراتهـــا 
بموســـم  خـــاص  برنامـــج  تقديـــم  حـــول 
القـــدرة ســـيحمل اســـم “مـــا وراء القـــدرة” 
ويتنـــاول جوانـــب الســـباق ولقـــاءات مـــع 

الفرسان واالسطبالت والمسئولين إضافة 
إلـــى العديـــد مـــن الجوانـــب المهمـــة التـــي 
ستشـــهدها البطولـــة، وســـيكون البرنامـــج 
مـــن إعـــداد وتقديـــم أحمـــد محمـــد بطـــي 
والمونتاج الفني مبارك الدوسري وتصوير 

عصام الماجد. 

 اليوم الفحص البيطري 

 ويقـــام اليـــوم الجمعـــة الفحـــص البيطري 
لســـباق افتتـــاح الموســـم وذلك بمشـــاركة 
فـــي  المشـــاركة  واالســـطبالت  الفرســـان 
الســـباق الذي ســـيكون لمســـافة 80 و120 

كم دولي، و40 و80 كم سباق محلي. 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وأنهـــى   
التجهيـــزات  كافـــة  القـــدرة  وســـباقات 
والترتيبـــات الخاصـــة بالفحـــص البيطري 
االســـتعداد  أتـــم  علـــى  االتحـــاد  وأصبـــح 

للسباق الذي سيقام غدًا السبت. 
 ويترأس لجنة التحكيم علي غلوم وتضم 
فهـــد الرميحـــي ومهـــدي حســـن الكليتـــي 

وعبدالصمد البوسطة ومشاري الحنفي. 
داد  عبـــدهللا  محمـــد  الفنـــي  والمنـــدوب   
هللا ورئيـــس المفوضيـــن ســـالم البلوشـــي 
ومســـاعده منيـــر الدمســـتاني، والمنـــدوب 
كلثـــل  ونـــزار  حمـــاد  محمـــد  البيطـــري 
ويترأس اللجنة البيطرية عباس الحايكي 
الكعبـــي  صبـــاح  الدكتـــور  واألعضـــاء 
والدكتور إبراهيم يوســـف وحسن الهاشم 

وملو كنابو. 

السبت االنطالق 

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وســـينظم 
وســـباقات القدرة بطولة افتتاح الموســـم 
عبر ســـباق دولي مسافة 80 كم و120 كم، 
وسباق تأهيلي محلي لمسافة 40 و80 كم 

وذلك صباح يوم غدًا السبت. 

جاهزية تامة 

أكمل االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القـــدرة كافـــة التجهيـــزات إلقامة الفحص 
البيطـــري اليوم الجمعة، كما أن التســـجيل 
اكتمـــل مـــن أجـــل المشـــاركة في الســـباق 
غدًا الســـبت والذي ســـينطلق عند الساعة 
السادسة صباحًا.  وستنتهي اللجان اليوم 
من تســـجيل الجياد والفرســـان المشـــاركة 

في السباق وترقيم الجياد.

عيســى بن عبــداهلل: ترجمة توجيهات ناصر بــن حمد في دعم القدرة ونقــدر رعاية “المنارة”

ناصر بن حمد يبارك خطوة شركة منارة البحرين لفرسان القدرة

منارة البحرين تقدم 
مكافآت مالية 
للفرسان في 

سباقات القدرة

 اليوم 
الفحص البيطري 

لسباق افتتاح 
الموسم

 الصالحي: 
تغطية إعالمية 

موسعة لموسم 
القدرة

برنامج تلفزيوني 
“ما وراء القدرة” 

ينطلق مع افتتاح 
الموسم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

توفيق صالحي

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 
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اللجنة اإلعالمية

ازدحامـــا  وأكثرهـــا  البطولـــة  أيـــام  أطـــول  فـــي 
بالمباريات تشـــهد مالعـــب نـــادي البحرين للتنس 
بالجفيـــر اليوم 26 مباراة ضمن منافســـات بطولة 
والتـــي  التنـــس  فـــي  المفتوحـــة   33 ال  “جيبـــك” 
ينظمهـــا نـــادي البحريـــن للتنـــس مـــن 17 إلـــى 28 
نوفمبـــر الجـــاري برعايـــة شـــركة الخليـــج لصناعة 

البتروكيماويات.
 حيث ســـيكون عشـــاق رياضة التنس على موعد 
مـــع وجبة دســـمة مـــن المباريات تبدأ من الســـاعة 
الرابعـــة والنصـــف عصـــرا بإقامـــة 5 مباريـــات في 
الثنائـــي  لقـــاء  أهمهـــا  الرجـــال  زوجـــي  مســـابقة 
أنـــور هجرس وهشـــام أمير مـــع الثنائـــي عبد هللا 
المناعـــي وغـــازي الســـبيعي ولقـــاء الثنائـــي عبـــد 
الرحمـــن الجـــودر وخالد خميس مـــع الثنائي علي 
العالـــي وأحمـــد محفوظ، وفي الســـاعة السادســـة 

تقام مباريات دور ال 16 لمســـابقة فردي الســـوبر 
ومـــن أهمهـــا لقـــاء العمانـــي يونـــس الرواحـــي مع 
التركي أمير أســـيك ولقاء الهندي أفنيت سنك مع 
الفلبيني جنجي ســـوكوينو ولقـــاء البحريني عبد 

الرحمن جناحي مع الهولندي هايد سيلس واللقاء 
البحرينـــي الخالص بين أحمد جناحي وكريم عبد 

الرضا.
وضمـــن برنامـــج مباريـــات اليـــوم أيضا تقـــام في 

الســـاعة السابعة مساء مباريات الدور ربع النهائي 
لمسابقة فردي السيدات ومنافسات زوجي الرواد 

وزوجي السوبر.
وقد أســـفرت مباريـــات األمس في فردي الســـوبر 

عـــن فـــوز خالـــد الموســـوي علـــى ســـلمان حســـن 
بنتيجة 3-6 و4-6 وفوز افنيت سنك على يوسف 
عبـــد الرضـــا 7-5 و5-7 و6-10 وفوز يوســـف قائد 

على الفرنسي فيليب سيرجنت 3-6 و6-1.
وفـــي فردي الرجـــال واصل المرشـــح األول أحمد 
ضيف تألقه وفاز علـــى الالعب جيرش فيدياناث 
ابراهيـــم ســـامي علـــى عيســـى  1-6 و1-6 وفـــاز 
الســـماك 2-6 و6-7 )5( كما واصل المرشـــح الثاني 
للبطولـــة خالد جناحي سلســـلة انتصاراته وتمكن 
من الفـــوز على الالعب علي حســـين عبد اللطيف 
بنتيجـــة 3-6 و3-6، وتقـــام غـــدا األحـــد مباريـــات 

الدور ربع النهائي لهذه المسابقة.
وفي مســـابقة زوجي السوبر فاز الثنائي الفرنسي 
فيليب ســـيرجنت وفريدي ســـلمون علـــى الثنائي 
البحرينـــي عبد الرحمن جناحي وخالد الموســـوي 

بنتيجة 5-7 و6-2.

ــرة ــي ــب ــا وســـــط مـــتـــابـــعـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة ك ــيـ ــومـ ــات يـ ــ ــاري ــ ــب ــ ــم ــ تــــواصــــل ال

منــافسـات قــويـة فــي بطــولــة “جيبــك” للتنــس

وبهذه المناسبة قال الالعب السابق والمدرب حسن عيسى “ يمتلك سمو الشيخ  «
ناصر بن حمد آل خليفة رؤية ثاقبة لتطوير الحركة الرياضة البحرينية وقيادتها الى 

االحتراف الرياضي وهو ما اتضح من خالل إدارة سموه لملف مستحقات الرياضيين 
 ومتابعته إلنهاء الملف وايداع المبالغ في حسابات الرياضيين”. 

 وتابع عيسى “ أوجه رسالة شكر الى ناصر الرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة على تأصيله لمبادئ العدالة وتسليم الرياضيين لمستحقاتهم المالية 

بعد انهاء أصعب الملفات والتي كانت تشغل فكر الرياضيين وتؤثر على 
أدائهم وأصبح الرياضيون االن مطمئنين على مستحقاتهم وستعود 

هذه الطمأنينة على أدائهم الفني مع انديتهم والمنتخبات الوطنية 
وتدخل الراحة النفسية في قلوبهم وتعطيهم الدافع من اجل 

 تقديم افضل المستويات للوصول الى الذهب”. 
 وأشار عيسى “ الرسالة الثانية أود أن أقدم من خاللها الشكر 

الى وزير شؤون الشباب والرياضة واستطاع بفضل توجيهات 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من انهاء الملف 

وتسلم الرياضيين للمستحقات المالية كما أن االخبار 
تتوارد من الوزارة بأن إجراءات تسليم الدفعة الثانية من 

الرياضيين شارفت على االنتهاء االمر الذي يعطي الالعبين دافعا من 
اجل الذل والعطاء”. 

عيسى: حنكة ناصر بن حمد

 وقال الحارس عبدالله الكعبي بعد تسلمه لمستحقاته المالية “ يجب علينا جميعا  «
كرياضيين أن نتقدم بالشكر الوافر الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 

مبادراته بإنهاء ملف المستحقات المالية للرياضيين والذي كان يعتبر من الملفات 
الشائكة في الشأن الرياضي البحريني ولكن سموه تمكن بفضل إصراره وعزيمته وحنكته 

ودرايته بسلبيات هذا الملف على نفوس الرياضيين من انهاءه بصورة متميزة وإدخال 
 الفرحة والسرور في نفوس الالعبين بعد تسلمهم لمستحقاتهم المالية”. 

وأشار الكعبي “ كثيرا من اخواني الالعبين كانوا يطالبون بمستحقاتهم  
المالية لسنوات طويلة لكنهم لم يتمكنوا من استالمها وتمكن 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفضل بمبادرته من انصاف 
الرياضيين وتسلم مستحقاتهم في مدة زمنية قصيرة منذ أن 

 أطلق سموه مبادرته في اللقاء التاريخي مع االسرة الرياضية”. 
 أضاف الكعبي “ استالم الرياضيين لمستحقاتهم المالية 

ستساهم بصورة واضحة في تطوير الجوانب الفنية 
للرياضيين بعد تسلمهم للمستحقات المالية التي 

كانت تؤثر على تركيزهم واداءهم لكن أصبح الرياضيين 
االن يفكرون فقط في الجوانب الفنية وأن مستحقاتهم 

سيتسلمونها بفضل دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة”. 

الكعبي: ناصر بن حمد أنصف الرياضيين 

ومن جانبه قال الحارس السابق ومدرب الحراس علي  «
سعيد “ جميع كلمات الشكر لن توفي سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة حقه بعد أن أثلج سموه صدور الالعبين 
وجميع عوائلهم بإطالق مبادرته المتميزة بإنهاء ملف 
مستحقات الرياضيين حتى باتت على أرض الواقع من 

خالل استالم الدفعة األولى من الرياضيين لمستحقاتهم 
المالية االمر الذي سيساهم في جعل الرياضيين 

يبذلون جهودا مضاعفة ويبذلون الغالي 
والنفيس داخل المالعب من اجل 
تحقيق المزيد من اإلنجازات باسم 

 المملكة”. 
 وأشار سعيد “ نثني على 

جهود وزير شؤون الشباب 
والرياضة وجميع العاملين في 

الوزارة على جهودهم الطيبة 
وتحملهم عناء انهاء اإلجراءات 

اإلدارية للملف وتسلم الدفعة األولى 
من المستحقات المالية”.

سعيد: شكرا ناصر الرياضة

 وقال المدرب الوطني “القناص” عدنان إبراهيم في تصريح له  «
بهذه المناسبة “ تمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

بفضل مبادرته المتميزة من إنهاء ملف مستحقات الرياضيين 
والذي يعتبر من الملفات الصعبة ولكن سموه بفضل إصراره 

وخبرته اإلدارية تمكن من تجاوز جميع التحديات في هذا الملف 
وصوال الى إيداع المبالغ المالية للرياضيين وهو ما وعد به 
سموه في اللقاء التاريخي مع االسرة الرياضية حينما وعد 

 الرياضيين بإنهاء الملف”. 
 وتابع المدرب إبراهيم “ لقد كانت الفرحة 
بالنسبة لي كبيرة حينما تم إيداع المبلغ 

ودفع مستحقاتي المالية بعد انتظار طويل 
وأيقنت أن الرياضة مع سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة تسير في الطريق الصحيح 
فسموه يسعى داما الى احقاق الحق والعدالة 

وإشاعة البيئة التنافسية العادلة المفتوحة 
بين جميع الرياضيين وهو ما أتضح جليال من 

خالل مبادرة سموه بإنهاء ملف مستحقات الرياضيين وحرصه 
الموصول على تسلم الرياضيين لجميع مستحقاتهم المالية 

 التي كانت متراكمة منذ سنوات طويلة”. 
 وأشار القناص “ الشارع الرياضي تلفه البهجة والسرور بمناسبة 
تسلم الدفعة األولى لمستحقاتهم المالية والجميع يشكر سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على انهاء هذا الملف ووقوفه 
الى جانب الرياضيين االمر الذي يمنحهم الطمأنينة ويدخل 

الرضى في نفوسهم ويدفعهم للمبادرة ولرفع مستوياتهم 
الفنية ويقدمون كل ما يمتلكون من مهارات وقدرات 

لتعود بالشكل اإليجابي على الرياضة البحرينية 
واألندية والمنتخبات الوطنية في تحقيق اإلنجازات 

 باسم المملكة”. 
 وتقدم المدرب إبراهيم بجزيل الشكر والتقدير 
الى وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد 

على جهوده وكوادر الوزارة الذين بذلوا جهودا 
كبيرة من أجل انهاء الملف بالصورة المتميزة.

القناص: ناصر بن حمد أنهى ملفا صعبا

وتحدث المدرب الوطني علي عاشور عن مبادرة سمو  «
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإنهاء ملف مستحقات 

الرياضيين وقال “ كان خبر إيداع المبالغ المالية خبر 
سعيدا جدا بالنسبة لي ولعائلتي وهذه الفرحة تعود الى 

إصرار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على انهاء 
ملف المستحقات المالية وتحقيق العدل في تسلم 

الرياضيين لمستحقات المالية بعد انتظار طويل 
االمر الذي سيعطي الرياضيين الدفاع األكبر 

لبدل المزيد من الجهود والتفاني من أجل 
خدمة الرياضة البحرينية في ظل دعم 

ومساندة ناصر الشباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذي 
يقدم المبادرات الرائدة لرفعة الرياضة 

 البحرينية”. 
 وبين عاشور “ بعد انتظار طويل ولسنوات 
عديدة وبفضل حنكة سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة العالية وادارته المتميزة لملف مستحقات 
الرياضيين ومتابعته المستمرة والمباشرة تم إيداع 
مستحقاتي المالية ومع دعم سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة أصبحت أفكر جديا في االحتراف الرياضي 
وهذا اليوم المناسب له بعد أن ادخل سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة الطمأنينة في نفوس الرياضيين 
بأن حقوقهم ستون محفوظه مستحقاتهم المالية 

 سيتسلمونها”. 
 وتابع عاشور “ اشعر حاليا بالطمأنينة والراحة 

النفسية بعد استالمي لكافة حقوقي 
ومستحقاتي المالية واجدد الشكر الى سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل حليفة على دعمه 

للرياضيين كما أتقدم بالشكر الى وزير 
شؤون الشباب والرياضة وجميع العاملين 

في الوزارة والذين بذلوا جهودا يجب أن 
يشكروا عليها إلنهاء الملف”. 

عاشور: ناصر بن حمد اسعد عائلتي

الثنائي الفرنسي فيليب وفريدي سلمون خالد الموسوي

“ناصــر بــن حمــد.. تحــدث فصــدق ووعد فأوفــى، ال يقدم مبــادرة إال وهو يملك برنامجــا متكامال لتنفيذهــا.. وخطة عمل 
محكمــة ال تحتمــل االنتظار أو التأجيل.. يعمل لصالح الشــباب البحرينــي... ويبذل جهودا لينعم الرياضيون ببيئة مثالية 
لتحقيــق اإلنجــازات... والتوشــح بالذهــب ورفع اســم المملكــة عاليا... وفقــا لمبادئ البيئة التنافســية العادلــة المفتوحة.. 

بالفعل سموه قول وفعل”. 

بهـــذه الكلمـــات تحـــدث عـــدد مـــن 
الرياضييـــن عن فرحتهـــم الغامرة 
باســـتالمهم لمســـتحقاتهم الماليـــة 
ضمـــن مبادرة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللة 

الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار االمـــن الوطني 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
وزارة  انهـــت  ان  بعـــد  والرياضـــة، 
شؤون الشباب والرياضة بالتعاون 

مع بنك البحرين للتنمية إجراءات 
للرياضييـــن  األولـــى  الدفعـــة 
وايـــداع  لشـــروطهم،  المســـتوفين 
حســـابات  فـــي  الماليـــة  المبالـــغ 

الرياضيين. 

رياضيون: ناصر بن حمد إذا تحدث صدق وإذا وعد أوفى

يواصـــل العب منتخبنا الوطني للشـــراع 
)فئـــة الليـــزر( عبـــدهللا جناحي مســـيرته 
الرياضيـــة االحترافية في جـــزر الكناري 
بهدف تطويـــر قدراتـــه وإمكاناته الفنية 
والبدنيـــة اســـتعدادا لمختلـــف البطوالت 
كأس  بطولـــة  مقدمتهـــا  وفـــي  القادمـــة 
ميامـــي  بواليـــة  ســـتقام  التـــي  العالـــم 
بشـــهر  األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 

يناير المقبل 2020.

وقال جناحي بأنه مقيم في جزر الكناري 
وليس في البحرين حيث يخوض حياة 
االحتـــراف بدعـــم مـــن اســـرته واللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ومتابعة مســـتمرة 
من االتحاد البحريني للرياضات البحرية 
لالرتقاء بمســـتواه الفني وتشـــريف اسم 
المملكـــة فـــي المحافـــل الدولية، مشـــيرا 
إلـــى أن االســـتحقاق األقـــرب لـــه يتمثل 
فـــي منافســـات األســـبوع األولمبـــي في 
جـــزر الكناري خالل الفترة من 5 لغاية 9 

ديسمبر المقبل.

وأوضـــح أن وجـــوده فـــي جـــزر الكناري 
يعطيـــه مســـاحة أوســـع لتنميـــة قدراتـــه 
مـــن  عـــدد  خـــوض  خـــالل  مـــن  الفنيـــة 
التدريبيـــة  والمعســـكرات  البطـــوالت 
واالحتـــكاك مع نخبة من ابـــرز الالعبين، 
كما أن البيئة البحرية والظروف الجوية 
تساهم بشكل كبير في تحقيق ما يصبو 

إليه.
وعن مشـــاركته فـــي كأس العالم أجاب “ 
أشارك في كأس العالم بصفتي المصنف 
رقم 70 عالميًا، حيث يشارك في البطولة 

العالمية مباشـــرة افضل 100 العب على 
مســـتوى العالـــم، وافتخر كثيـــرا بتمثيل 
بـــالدي في هذا المحفـــل العالمي وأتمنى 

تحقيق نتيجة إيجابية مشرفة”.
وأمـــا بخصوص أولمبيـــاد طوكيو 2020 
فقد أوضح بأن البطولة اآلســـيوية التي 
ســـتقام في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
خـــالل شـــهر ينايـــر المقبل ســـتكون هي 
إلـــى دورة األلعـــاب األولمبيـــة  المؤهلـــة 
القادمة، متمنيا لنفسه التوفيق والنجاح 

لخطف بطاقة التأهل.

وشـــكر جناحـــي كل الداعمين لـــه ابتداء 
من اللجنة األولمبية البحرينية واالتحاد 
البحرينـــي للرياضـــات البحرية واســـرته 
متمنيـــا بأن يكون عند حســـن ظنهم في 

االستحقاقات القادمة.

عبداهلل جناحي يشارك بكأس العالم للشراع

ــة ــاض ــري ــًرا نـــاصـــر ال ــكـ ــفــا صــعــبــا.. وســعــيــد: شـ الـــقـــنـــاص: ســـمـــوه أنـــهـــى مــل

عبدالله جناحي

حسن علي

بصفته الـ70 
عالميا ويخوض 

مسيرة احترافية 
بجزر الكناري

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

 سمو الشيخ ناصر بن حمد في اللقاء التاريخي 



طاقم بحريني دولي لمباريات خليجي 24
رشــح االتحاد البحريني لكرة القدم، طاقما تحكيميا دوليا، للمشــاركة 
فــي إدارة مباريــات بطولــة كأس الخليج العربــي “خليجي 24”، والتي 
ســتقام في الدوحة خالل الفترة 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديســمبر 

المقبل.

ورشـــح االتحاد البحرينـــي الحكم 
الدولي علي الســـماهيجي، الحكم 
الحكـــم  محفـــوظ،  عمـــار  الدولـــي 
تلفـــت،  ياســـر  الدولـــي  المســـاعد 
الحكـــم المســـاعد الدولـــي صـــاح 

جناحي.
وغادر الحـــكام األربعـــة، الخميس 
21 نوفمبـــر الجـــاري إلـــى الدوحة، 
اســـتعداًدا لمنافســـات البطولـــة، إذ 

ستسبق االفتتاح محاضرات فنية 
للحـــكام حـــول آخـــر المســـتجدات 
وتطبيق تقنيـــة “var” في البطولة 
ألول مرة، باإلضافة إلى اختبارات 

اللياقة البدنية.
علـــي  الدولـــي  الحكـــم  ويعـــد   
الســـماهيجي مـــن خيـــرة الحـــكام 
فـــي  التواجـــد  لهـــم  ســـبق  الذيـــن 
اإلقليميـــة  البطـــوالت  مختلـــف 

والقارية والدولية، وتعذر تواجده 
فـــي قائمة النخبة اآلســـيوية للعام 
الحالي )2019( إثر اإلصابة، بعد أن 
كان متواجدا فيها طوال السنوات 
الســـماهيجي  أن  علمـــا  الماضيـــة، 
شارك في إدارة منافسات خليجي 
المبـــاراة  وأدار  بالكويـــت،   23
االفتتاحية بصفته حكًما للســـاحة، 
كمـــا كان حكًمـــا رابًعا فـــي المباراة 

النهائية.
أمـــا الحكم الدولي عمـــار محفوظ 

فهو من األسماء التحكيمية الشابة 
التـــي برزت فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، وهو ضمـــن نخبة حكام 

القارة اآلسيوية للعام 2019.
الحكـــم المســـاعد الدولـــي ياســـر 
الحـــكام  خيـــرة  مـــن  تلفـــت 
المســـاعدين، وســـبق لـــه التواجد 
فـــي كأســـي عالـــم علـــى التوالـــي 
ضمـــن  وهـــو  و2018(،   2014(
نخبة الحكام المســـاعدين بالقارة 

اآلسيوية للعام الحالي.

 ويعتبر الحكم المساعد الدولي صالح جناحي من ضمن نخبة الحكام  «
المساعدين بالقارة اآلسيوية للعام الحالي، وهو من الحكام الواعدين الذين 

ينتظرهم مستقبل زاهر، وقد حصل على الشارة الدولية في العام 2018.

 الطاقم التحكيمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أنقــذ العــب بيــت التمويــل الكويتــي محمــد عبدهللا فريقه من هزيمــة محققة بعد أن ســجل هدفين ليتعادل بها أمام منافســه 
فريــق بنــك األهلــي المتحــد بنتيجــة 2-2، فيمــا حقــق فريــق بنــك البحريــن والكويت فــوزا معنويا على حســاب منافســه فريق 
بنــك البحريــن للتنميــة بنتيجــة 0-1 فــي ختام مباريــات الدور األول من المجموعــة األولى لبطولة دوري البنوك والمؤسســات 
المصرفيــة لكــرة القــدم للصــاالت 2019 والتي تأتي برعاية المصرف الخليجي التجاري وتســتمر حتى 30 الجاري بتنظيم من 

نادي النجمة.

وكانـــت مباراتـــي المجموعة األولى 
هي األخيرة في الدور األول، والتي 
أسفرت عن تأهل فريقا بنك األهلي 
المتحـــد وبيـــت التمويـــل الكويتـــي 
إلـــى الدور قبل النهائي من البطولة، 
حيـــث تصـــدر فريـــق بنـــك األهلـــي 
المتحد منافسات المجموعة برصيد 
ســـبع نقـــاط مـــن فوزيـــن وخســـارة، 
فيمـــا احتل بيت التمويـــل الكويتي 
المركـــز الثاني برصيـــد خمس نقاط 
من تعادلين وفوز، فيما خرج حامل 

اللقب فريق بنك البحرين والكويت 
مـــن دائـــرة المنافســـة بعدمـــا احتل 
المرتبـــة الثالثـــة برصيد أربـــع نقاط 
مـــن فـــوز وتعـــادل وخســـارة، بينما 
احتل فريـــق بنك البحريـــن للتنمية 
المركـــز األخير فـــي المجموعة دون 

أي نقطة من ثاث هزائم.
وجـــاء تأهـــل كل مـــن بنـــك األهلـــي 
المتحـــد وبيـــت التمويـــل الكويتـــي 
بعـــد تعادلهما معـــا بنتيجـــة هدفين 
لكل منهما في مباراة لتحديد هوية 

المتصـــدر والوصيـــف، حيث جاءت 
المبـــاراة مثيـــرة ونديـــة فـــي أدائها، 
األهلـــي  بنـــك  فريـــق  خالهـــا  كان 
المتحد األفضل نســـبيا، واســـتطاع 
أن  قبـــل   ،2-0 بنتيجـــة  يتقـــدم  أن 
يتمكـــن العـــب وهداف فريـــق بيت 
التمويـــل الكويتـــي محمـــد عبـــدهللا 
الشـــوط  فـــي  هدفيـــن  إحـــراز  مـــن 
الثانـــي من اللقاء، لينقـــذ فريقه من 

الخسارة.
وفـــي المبـــاراة األولـــى حقـــق فريق 

بنـــك البحريـــن والكويـــت انتصـــاره 
األول فـــي المجموعة على حســـاب 
فريـــق بنك البحريـــن للتنمية بهدف 
يتيـــم، أحرزه الاعب علـــي المالكي 

في اللحظة االخيرة من المباراة.

يـــوم  ســـتنطلق  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
غـــد الســـبت مســـابقة كأس البنـــوك 
والمؤسســـات المصرفية لكرة القدم 
للصـــاالت، حيث يلعب فـــي المباراة 
األولـــى فريقا تمكين وبنك البحرين 

للتنميـــة فـــي تمـــام الســـاعة الثامنة 
والنصف مســـاء، تليها مباشرة لقاء 
يجمـــع فريقا بنـــك البحرين الوطني 
وبنـــك ســـتاندرد تشـــارترد في تمام 

الساعة التاسعة والنصف مساء.

اللجنة اإلعالمية

األهلي المتحد والتمويل الكويتي يتأهالن لدور األربعة

جانب من المنافسات

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

للجوجتســـو  اآلســـيوي  االتحـــاد  اعتمـــد 
رئيـــس االتحـــاد البحريني للجوجيتســـو 
رضـــا إبراهيم منفردي عضوا في االتحاد 
اآلســـيوي والمكتـــب التنفيـــذي باالتحاد 
اآلســـيوي، وذلـــك فـــي اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة لاتحاد القاري للجوجيتســـو، 
والذي عقد يوم أمس، على عامش بطولة 
العالم للجوجيتسو التي تستضيفها دولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة في 
الفتـــرة -16 24 نوفمبر الجاري بالعاصمة 

أبوظبي.
وقـــد تـــرأس االجتمـــاع رئيـــس االتحـــاد 
اإلماراتـــي  للجويتســـو  اآلســـيوي 
عبدالمنعم الهاشمي، والذي حضره أمين 
الســـر العـــام باالتحاد اآلســـيوي فهد علي 
الشامســـي، ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
للجوجيســـتو رضا منفردي ونائب رئيس 
االتحـــاد البحرينـــي للجوجيتســـو أحمـــد 

جناحي وأمين الســـر باالتحاد البحريني 
للجوجيتســـو عيســـى خليل، إلـــى جانب 
رؤســـاء االتحـــادات الوطنيـــة األعضـــاء 

باالتحاد اآلسيوي.
 وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس االتحـــاد 
البحرينـــي للجوجيتســـو رضـــا إبراهيـــم 
االتحـــاد  رئيـــس  اعتمـــاد  “إن  منفـــردي: 
فـــي  عضـــوا  للجوجيتســـو  البحرينـــي 
االتحـــاد اآلســـيوي والمكتـــب التنفيـــذي، 
هـــو تأكيـــد واضح على مـــا تحتله مملكة 
البحريـــن من مكانة رفيعة على مســـتوى 
أن  كمـــا  والدوليـــة،  اآلســـيوية  الرياضـــة 
للجوجيتســـو  كبيـــرا  ثقـــا  ذلـــك يشـــكل 
البحرينيـــة، والذي يعكس ما حققته هذه 
الرياضـــة مـــن نتائج مشـــرفة أكـــدت من 
خالهـــا حضورهـــا المميـــز علـــى مختلف 
المشـــاركات”، مضيفـــا أن ذلـــك التواجـــد 
علـــى مســـتوى االتحاد اآلســـيوي تكليف 

فـــي المســـاهمة ودعـــم الجهـــود من أجل 
علـــى  الجوجيتســـو  رياضـــة  االرتقـــاء 
المســـتوى القـــاري”، موجهـــا فـــي الوقـــت 
ذاته الشـــكر والتقدير إلى رئيس االتحاد 
اآلسيوي للجويتسو اإلماراتي عبدالمنعم 
الهاشمي، وإلى أمين السر العام باالتحاد 
اآلسيوي السيد فهد علي الشامسي على 
دعمهم في تأكيد تواجد مملكة البحرين 

كعضو في االتحاد اآلسيوي.

رضا منفردي

اجتماع الجمعية العمومية في أبوظبي على هامش عالمية الجوجيتســو
منفردي عضوا باالتحاد القاري والمكتب التنفيذي

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

تتواصـــل االســـتعدادات المكثفـــة للجنـــة 
المنظمـــة العليـــا لبطولـــة العيـــد الوطنـــي 
لرفـــع األثقال، حيث تواصل لجنة الحكام 
برئاســـة علـــي يحيـــى عقـــد لقاءاتهـــا مـــع 
الحـــكام المشـــاركين فـــي ادارة وتحكيـــم 
المنافســـات من أجـــل االطاع علـــى آلية 

سير البطولة وجميع تفاصيلها.
 وعقدت اللجنة اجتماعًا تنســـيقيًا مساء 
يـــوم أمـــس األول برئاســـة علـــي يحيـــى 
وبحضـــور عـــدد من الحـــكام المشـــاركين 
األثقـــال  رفـــع  للعبـــة  الفنـــي  والمديـــر 
عبدالرضا عبدهللا، حيث تم االطاع على 
القوانيـــن واألنظمـــة المعمـــول بهـــا دوليـــًا 
والتي ســـتطبق خال منافســـات البطولة 
القادمة.  وتولي اللجنة المنظمة بالتنسيق 
مع مجلـــس ادارة االتحاد البحريني لرفع 
األثقال اهتمامـــًا بالغًا لهذه البطولة كونها 
تقـــام بالتزامـــن مع احتفـــاالت الباد بأعز 

مناســـباتها العيـــد الوطنـــي المجيد وعيد 
جلـــوس جالـــة الملـــك. وأكـــدت اللجنـــة 
المنظمـــة العليا للبطولة اســـتعدادها التام 
الستقبال منافسات البطولة والمشاركين 
مفتوحـــة  البطولـــة  أن  حيـــث  فيهـــا، 
للجنسين وللمقيمين وأيضًا أنها مفتوحة 
للراغبين بالمشاركة من خارج الباد، وتم 

تخصيص المنافسات لرفعة النتر فقط.
 وأكد رئيس لجنة الحكام يحيى أن لجنة 
الحـــكام على أتـــم الجاهزية واالســـتعداد 
مـــن أجل اخراج البطولة بالصورة الائقة 

والتـــي تعكس مـــا يكنه الجميـــع من حب 
ووالء للوطـــن والقيادة الحكيمة، كما أنها 
إلى جانـــب ذلك وما تعكســـه من جوانب 
المحبة والوالء ســـتكون بطولة تنافسية 
نظرًا لما وصلـــت إليه رياضة رفع األثقال 

البحرينية من مستوى متطور والفت. 
وسيكون موعد مراسم التسجيل وعملية 
الوزن من الساعة 8 وحتى 9 صباحًا يوم 
الخميـــس الموافق 12 من شـــهر ديســـمبر 
المقبل على أن تنطلق المنافســـات رسميًا 

عند الساعة التاسعة صباحًا.

جانب من االجتماع

لجنة الحكام تستعرض آخر تحضيراتها لتنظيم المنافسات
استعدادات متواصلة لبطولة العيد الوطني لألثقال

مكـــون مــــن السمـاهيجــــي ومحفـــــوظ 
وتلفــــت وجنـــاحــــي
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البوعينين والدوسري ومهدي أعضاء بلجان خليجي 24
ــرة الــقــدم ــك ــي ل ــرب ــع ــأس الــخــلــيــج ال ــاب اتــحــاد كـ ــط ــاء عــلــى خ ــن ب

رشـــح مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم، أعضاء لجـــان بطولة كأس 
الخليـــج العربـــي “خليجـــي 24”، والتـــي 
ســـتقام فـــي الدوحـــة خـــال الفتـــرة 26 
نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك بناء علـــى خطاب اتحاد كأس 

الخليـــج العربـــي لكرة القـــدم لاتحادات 
الخليجية األعضاء والعراق واليمن.

ورشـــح االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم، 
األمين العام لاتحاد إبراهيم البوعينين 
لعضوية اللجنـــة الفنية في البطولة. كما 
تم ترشيح رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
لجنـــة  القـــدم وعضـــو  لكـــرة  البحرينـــي 
الدوســـري  خليفـــة  الخليجيـــة  الحـــكام 

لعضوية لجنة الحكام في البطولة.
وتـــم ترشـــيح رئيـــس المركـــز اإلعامـــي 
باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم أحمد 
اللجنـــة  فـــي  عضـــًوا  ليكـــون  مهـــدي، 
اإلعامية للبطولة. وعاوة على اللجان، 
فقد رشح االتحاد الموظف سعد العيسى 
ليكـــون ضمـــن قائمـــة مراقبـــي مباريات 
البطولة، إذ يعد العيســـى مـــن المراقبين 

المعتمدين لدى االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم، وكانـــت لـــه مشـــاركات خارجيـــة 

على مستوى البطولة العربية.
وســـيغادر أعضـــاء لجـــان البطولـــة فـــي 
وقت مبكر قبل االفتتاح يوم 26 نوفمبر 
الجاري، لحضـــور االجتماعات المختلفة 
انطـــاق  قبـــل  النهائيـــة  والتحضيريـــة 

الحدث الخليجي.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

أحمد مهدي  إبراهيم البوعينين خليفة الدوسري سعد العيسى

مباريات دوري 
البنوك والمؤسسات 

المصرفية وبرعاية 
KHCB

أوروبا تحت المجهر
 أكد المدرب الهولندي رونالد كومان إلى أنه يطمح لتدريب برشلونة االسباني ولكن بعد  «

انتهاء بطولة اليورو 2020..كومان هو الرجل المناسب لقيادة برشلونة بسبب توافق 
فكره مع فكر وعقلية النادي.

يأتي هذا في الوقت الذي يبدو فيه فالفيردي أن أيامه أصبحت معدودة والجميع يطالب  «
برحيله..فالجماهير الكاتلونية بقدر ما يهمهما تحقيق النتائج اإليجابية والمنافسة على 

كل الجبهات يهمها أيضا أن تشاهد الكرة الجميلة التي كانت عهًدا للفريق الكاتلوني 
وهذا ما لم يستطع فالفيردي تحقيقه..أما كومان فإنه قد يضمن تحقيق النتائج 

المرضية ويلعب اللعب الذي يسر ناظري الكاتلونيين!!. 

  الميركاتو الشتوي القادم قد يشهد العديد من الصفقات المدّوية بسبب أن هناك  «
العديد من الالعبين الذين ستنتهي عقودهم في الصيف القادم، وبالتالي ستسعى 

أنديتهم للتخلص منهم بمبالغ مالية..كافاني..إريكسن..مودريتش..مارتينز وبيدرو..أبرز 
األسماء التي ستتهافت عليها األندية في يناير القادم!!.  

 تأكيدات كثيرة تأتي من إيطاليا حول ثمة اتفاق قد تم بالفعل بين النجم السويدي  «
زالتان إبراهيموفيتش ونادي ميالن اإليطالي يقتضي بعودة السلطان لقيادة الميالن 

فيما تبقى من الموسم وربما لموسم آخر.. المفاجأة الكبرى كانت حول قيمة الصفقة 
المتوقع إتمامها.. إذ ذكرت شبكة سكاي سبورت أن قيمة الصفقة قد تبلغ 60 مليون 

يورو.. فهل يعقل أن يتم التعاقد مع العب بعمر 38 سنة بهذا المبلغ؟!!.

ا هذه الصفقة وبهذا المبلغ حينها سنجزم أن إدارة الميالن مصابة بالزهايمر!!. «  إن تمت فعليًّ

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



ثالثية نظيفة حققها النجمة على حســاب األهلي في قمة العاصمة أمس الخميس 
ضمــن منافســات الجولــة الثانيــة مــن دوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة والتي 
أقيمت على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية، ليحقق النجمة انتصاره الثاني 

بنتيجة غير متوقعة.

بنتيجـــة  الثالثـــة  األشـــواط  وانتهـــت 
طاقـــم  بـــإدارة   27/25  ،25/22  ،25/17
عبـــاس  األول  مـــن  المكـــون  الحـــكام 
عبدالرضـــا والثاني جعفـــر المعلم، ليرفع 
النجمـــة رصيـــده إلى 3 نقـــاط فيما تلقى 

األهلي أول خسارة في الموسم.
ولم ترتق المباراة إلى المســـتوى المؤمل 
بعدمـــا فـــاز النجمـــة لـــكل ســـهولة علـــى 
منافســـه األهلي ليقـــدم “الرهيب” أوراق 
اعتماده بقوة هذا الموســـم بتحقيق هذا 
االنتصـــار الثميـــن، فيمـــا ظهـــرت كتيبـــة 
النسور بصورة مهزوزة للغاية وغاب عن 

الفريق ضارب مركز 2 محمد عنان.
عـــرض ســـيء قدمه األهلي في الشـــوط 
األول لكثـــرة األخطـــاء الهجومية وعدم 
تفـــوق  مقابـــل  األولـــى  الكـــرة  وصـــول 
هجومـــي واضح ليوســـف خالـــد بمركز4 
والبرازيلي كوســـتا بمركز2 مع استخدام 
لينتهـــي  المركـــزة  االرســـاالت  ســـالح 
الشـــوط 25/17، فيمـــا لـــم يظهـــر ناصـــر 
عنان بمســـتواه المعهـــود. تواصل األداء 
المميـــز للنجمة في الشـــوط الثاني بقوة 
أطرافه مع التنويع الهجومي الرائع الذي 
انتهجه المعد محمود جاســـم في توزيع 

األلعاب الهجومية بصورة متقنة مســـببا 
ازعاجـــا كبيـــرا لحوائـــط األهلـــي التائهة، 
فيمـــا بـــرز علـــي عبدالنبي بشـــكل ملفت 
فـــي الهجوم ووســـع النجمـــة الفارق -18
9، بيـــد أن اشـــراك المعد علي حبيب بدال 
مـــن عمـــاد ســـلمان غيـــر مجـــرى المباراة 
وزادت الفاعليـــة الهجوميـــة لينجـــح في 
تقليص الفارق 17-20 ثم 21-22 قبل ان 
يضيع الصيرفي اإلرسال ليتقدم النجمة 
23/21 ومـــن ضربـــة طائشـــة للعبـــار فاز 
النجمـــة 25/22. وقـــدم األهلي مســـتوى 
أكثـــر  وكان  الثالـــث  الشـــوط  فـــي  رائـــع 

فاعلية في الشـــق الهجومي مع النشـــاط 
والتغطيـــة  الصـــد  لحوائـــط  الملحـــوظ 
الدفاعية، لكن النجمة لعب بروح قتالية 
عالية وبرع كوســـتا بضرباتـــه القوية مع 
تألق محمـــد عمر في الصد ليهزم األهلي 

27/25 ويلحق به أول خسارة.

المحرق يسجل انتصاره الثاني

وفـــي المواجهـــة الثانيـــة، أحـــرز المحرق 
بعـــد  المســـابقة  فـــي  الثانـــي  انتصـــاره 

تغلبه علـــى عالي بثالثة أشـــواط نظيفة 
فريـــق  ليرفـــع   )  25/23  ،25/16،25/22(
“طائـــرة األحـــالم” رصيـــده إلـــى 6 نقـــاط 
مـــن فوزين متتالييـــن، فيما منـــي “أبناء 
الفخار” بالخسارة الثانية ليبقى من دون 
أي نقاط. وســـجل محترف عالي الالعب 
المغربي حمزة وافي أول مشاركة له مع 
الفريق في الدوري حيث ظهر بمســـتوى 

جيد في مركز 2 )أشول(.
وبصـــورة عامـــة فقـــط ســـيطر المحـــرق 
علـــى مجريـــات اللقـــاء بتعـــدد خياراتـــه 

الهجوميـــة الممثلة في ثالثـــي األطراف 
فاضل عباس ومحمد يعقوب والمحترف 
الكاميرونـــي “ ايفـــان كـــودي” إلى جانب 
اســـتقرار الكـــرة األولـــى والتـــي ســـهلت 
مهمة صانع األلعاب حسين الحايكي في 
تفعيل األطراف، فيما عانى أبناء الفخار 
من ضعف االستقبال والذي أجبر الفريق 

على اللعب المفتوح في األطراف.
أدار اللقاء طاقم الحكام الدولي المكون 
مـــن األول ســـيد جعفـــر حســـين والثاني 

حسين الكعبي.

النجمة يقسو على األهلي بثالثية نظيفة

األهلي سقط أمام النجمة بسهولة المحرق أطاح بعالي

حسن علي

اللجنة اإلعالمية

اســتقطب مقــر فعالية “أنت بطــل” التي تنظمها اللجنــة البارالمبية البحرينية 
فــي مجمــع البحريــن ســيتي ســنتر أفواًجــا كبيرة مــن طلبة مــدارس البحرين 
فــور افتتــاح الفعاليــة صبــاح الخميــس، حيث فــاق عدد الحضــور 700 طالب 
ومــدرس شــاركوا فــي برامــج وأنشــطة الفعاليــة، باإلضافة إلــى تفاعل زوار 

المجمع بالمشاركة. 

 وجاء تواجد الطلبة والمدرســـين في 
الفعاليـــة بعد التنســـيق الذي قامت به 
اللجنة البارالمبية البحرينية مع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم لتواجـــد مجموعـــة 
مـــن المدارس في المقر، وذلك لضمان 
نشر أهداف الفعالية وأبرزها التعريف 
بالحركة الرياضية البارالمبية وإقامة 
األســـوياء  بيـــن  رياضيـــة  منافســـات 

وذوي العزيمة. 
 ويشـــتمل مقـــر فعاليـــة “أنـــت بطـــل” 
على عـــدد من األنشـــطة وأبرزها عدد 
مـــن المالعـــب )كرة ســـلة/ كـــرة قدم/ 
كـــرة طائـــرة( باإلضافـــة إلى مســـاحة 
لممارســـة رياضـــات أخـــرى كالمبارزة، 
عالوة على محطـــة للتتويج والتقاط 

الصور التذكارية. 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  وخصصـــت   
الهدايـــا  مـــن  مجموعـــة  البحرينيـــة 
التذكاريـــة للمشـــاركين فـــي فعاليـــات 
وأنشـــطة مقر “أنت بطـــل” كما أقامت 
وخصصـــت  للجماهيـــر  مســـابقة 

جائزتين قيمتين. 
 وســـيمتد مقـــر “أنـــت بطـــل” ليوميـــن 
مـــن  والســـبت،  الجمعـــة  إضافييـــن 
العاشـــرة  ولغايـــة  صباًحـــا  العاشـــرة 
مســـاًء، ومن المتوقع أن يشهد تفاعالً 
ا من قبـــل زوار المجمع  كبيـــًرا مســـتمرًّ
مـــن  عـــدد  مشـــاركة  إلـــى  باإلضافـــة 
الرياضييـــن األســـوياء وذوي العزيمة 

أنشطة المقر.

افتتاح مقر فعالية “أنت بطل”

Sports@albiladpress.com

الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع األول 1441 - العدد 4056
19

المحرق هزم عالي 
بختام الجولة الثانية 

لدوري الطائرة

اللجنة اإلعالمية

أشـــادت الوفود المشـــاركة في بطولة البحرين األولى المفتوحة للبوتشـــيا، 
والبطولة الخامسة والخمسين للجنة التنظيمية لرياضة ذوي االعاقة لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي اشـــادة كبيرة بتنظيـــم مملكة البحريـــن المتميز 
للبطولـــة، والتي اســـتضافتها المملكـــة خالل الفترة مـــن -14 20 من نوفمبر 

الجاري.
وأشـــادو  بمســـتوى االســـتقبال والتنظيم الراقي 

باإلضافة الى حفل االفتتاح المتميز 
وتهيئـــة  المباريـــات،  وادارة 

الرياضيـــة  المنشـــآت 
البطولـــة  الســـتضافة 

المثلـــى  بالطريقـــة 
مـــع  يتناســـب  بمـــا 
ذوي  احتياجـــات 

العزيمة.

إشادات بتنظيم بطولة البحرين للبوتشيا

صدارة ملكاوية للدرجة الثانية
واصــل المالكيــة صدارته لدوري الدرجة الثانيــة لكرة القدم بفوزه 
على االتفاق بهدفي دون مقابل في المباراة التي جمعت الطرفين، 
أمــس، علــى ملعــب مدينــة حمــد، ضمــن افتتــاح منافســات الجولة 
السادســة للمسابقة. وسجل هدفي المالكية الالعبان أحمد يوسف 
فــي الدقيقــة )44( وعيســى البري في الدقيقــة )68(. ووصل رصيد 
المالكيــة إلــى 18 نقطــة من 6 مباريات، فيمــا االتفاق 4 نقاط من 5 

مباريات.

وفي لقاء احتضنه استاد النادي 
األهلـــي، فاز مدينة عيســـى على 
االتحاد بهدفين دون رد، وسجل 
الهدفين الالعبان راشد قمبر في 
الدقيقة )65( وبريتو في الدقيقة 
)85(. وصل رصيد مدينة عيسى 
مباريـــات،   5 مـــن  نقـــاط   9 إلـــى 
االتحـــاد 3 نقاط من 5 مباريات.  
)الجمعـــة(  اليـــوم  وتختتـــم 

منافســـات الجولة السادســـة من 
المســـابقة بإقامـــة لقاءيـــن عنـــد 
5.30 مســـاء، حيث يلعب قاللي 
أمام البحرين على ملعب مدينة 
حمد، ويلعب التضامن مع البديع 
على ملعب الرفـــاع. في المباراة 
بقيـــادة  األولـــى، يدخـــل قاللـــي 
وفـــي  زويـــد  صديـــق  المـــدرب 
رصيـــده 6 نقاط مـــن 5 مباريات. 

أمـــا البحريـــن، فيقـــوده المـــدرب 
عدنان إبراهيم ويملك 12 نقطة 

من 5 مباريات.
الثانيـــة، يدخـــل  المبـــاراة  وفـــي 
التضامن بقيـــادة المدرب محمد 

جواد، في حيـــن ال يملك الفريق 
أي نقطـــة بعـــد 4 مباريـــات. أمـــا 
البديـــع، فيقـــوده المدرب هشـــام 
الماحوزي وفـــي رصيده 6 نقاط 

من 4 مباريات.

من لقاء المالكية واالتفاق

صراع مثير على كأس البحرين الدولي األول للخيل
ــن ــري ــح ــب ــي عـــلـــى مـــضـــمـــار ال ــخـ ــاريـ ــتـ ــس لـــلـــفـــوز بـــالـــســـبـــاق الـ ــاف ــن ــت ــاد ت ــيـ ــجـ الـ

تتجــه أنظــار جمهــور ومتابعــي رياضة ســباق الخيل فــي العالم اليــوم صوب مملكــة البحرين 
لمتابعــة الحــدث الدولــي التاريخــي بإقامة ســباق كأس البحريــن الدولــي األول للخيل والذي 
يقام للمرة األولى على مضمار سباق الخيل بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وبمشاركة 
مــالك ومدربيــن وفرســان وجياد من مختلــف اإلســطبالت العالمية الذين سيتســابقون للفوز 

بكأس أول سباق دولي على أرض البحرين.

 ويأتـــي إقامـــة الســـباق الدولـــي نتـــاج فكـــرة 
أطلقهـــا ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العليـــا 
لنادي راشد للفروســـية وسباق الخيل ودعمها 
رئيـــس الهيئـــة العليا ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفة، وذلك ضمن أهداف الرؤية 
التطويريـــة الموضوعة لرياضة ســـباق الخيل 
فـــي مملكة البحرين والتي تتضمن اســـتضافة 
الســـباقات الدوليـــة، وحظيت الفكـــرة بتفاعل 
كبير في أوساط رياضة سباق الخيل العالمية 

لـــذا جاءت المشـــاركة مـــن قبـــل مجموعة من 
اإلســـطبالت المعروفة في عالم ســـباق الخيل 
والتي ســـتحضر إلى البحرين اليوم بمجموعة 
من الجياد القوية وسيقودها فرسان ومدربون 
عالميون، فيما تـــم الحرص على توفير أفضل 
السبل إلنجاح النسخة األولى لسباق البحرين 
الدولـــي حيـــث تواصـــل العمـــل طيلـــة الشـــهر 
الماضيـــة على األعداد لتنظيم هذا الحدث من 
خـــالل التعـــاون مـــن مختلف الجهـــات المعنية 
فـــي مملكـــة البحرين وبدعم من قبل شـــركات 

بتلكو وبابكو وطيران الخليج.
أشـــواط   7 علـــى  اليـــوم  ســـباق  وسيشـــتمل   
ســـيكون الشوط الســـابع واألخير هو الرئيسي 

حيث سيقام على كأس سباق البحرين الدولي 
األول والمخصص لجياد الفئة األولى مســـافة 
2000 متـــر وبمشـــاركة 14 جـــواًدا من مختلف 

اإلســـطبالت العالميـــة المعروفـــة بجانـــب عدد 
مـــن اإلســـطبالت البحرينية والتي ســـتخوض 
المنافســـة القويـــة والمثيرة للمـــرة األولى على 

مضمار البحرين.
 ويترقب جمهور ســـباق الخيـــل لحظة اإلثارة 
والحماس بانطالقة الســـباق والتنافس القوي 
بيـــن مجموعة من الجيـــاد العالمية التي تمثل 
عدد من اإلسطبالت المعروفة في عالم سباق 
الخيـــل وســـيقودها فرســـان عالميـــون وتحت 
إشـــراف مدربيـــن عالمييـــن يحضـــرون للمـــرة 
األولـــى فـــي مملكـــة البحريـــن وســـط توقعات 
بصراع قوي ومثير بشـــأن المنافســـة بين هذه 
الجيـــاد ذات المســـتويات والتصنيفـــات عالية 
وتمتلك ســـجالً حافـــالً باالنتصـــارات والمراكز 
المتقدمة والمشـــاركات في الســـباقات القوية 

في المضامير العالمية الشهيرة.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

لقطة لسباق الخيل

أحمد مهدي

اكتمال االستعدادات النطالقة النسخة 22 لبطولة الجولف الخيرية السنوية
ــة” ــالية األميركيـ ــم “اإلرسـ ــل وبتنظيـ ــة العاهـ ــة جاللـ ــت رعايـ ــام تحـ تقـ

تحــت رعايــة كريمــة مــن عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة اســتكملت االســتعدادات النطالقــة بطولــة “آيالنــد كالســيك” الخيريــة 
للجولــف 2019 فــي نســختها 22 بملعــب الجولــف الخــاص بجاللة الملــك في قصر 
الصافرية. تســتمر فعاليات البطولة رفيعة المســتوى على مدى ثالثة أيام بهدف 
جمع التبرعات لدعم برنامج مستشفى اإلرسالية األميركية للتوعية المجتمعية.

تنطلـــق ضربـــة البدايـــة للجولـــة األولى 
من منافســـات البطولة في تمام الساعة 
7:30 صبـــاح اليـــوم األول، بينما تجري 
مراســـيم حفـــل االفتتـــاح الرســـمي في 
الســـاعة 12 ظهًرا لتنطلق بعدها الجولة 
الثانية من المنافســـة في تمام الســـاعة 
12:30 ظهـــًرا. تحتضـــن البطولـــة التـــي 
تنظم على نسق فلوريدا كالسيك أيضا 
العديـــد من المســـابقات المصاحبة على 
هامـــش البطولة مما يزيد من مســـتوى 

المتعة واإلثارة لهذا الحدث.
 وبهذه المناســـبة، صرح مدير التسويق 

والعالقـــات المجتمعية والمســـؤول عن 
حملـــة التبرعات لمستشـــفى اإلرســـالية 
األميركيـــة  علي طرادة قائـــالً: “ يتطلع 
العبـــو الجولـــف ســـنويًا إلى المشـــاركة 
فـــي بطولـــة “آيالنـــد  كالســـيك” التـــي 
تمثل فرصـــة نادرة لتجربة اإلســـتمتاع 
باللعـــب فـــي ملعـــب فريـــد مـــن نوعـــه. 
لقـــد تشـــرفنا بالدعـــم الالمحـــدود مـــن 
المجتمع البحريني. نحن ممتنون كثيرًا 
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لتفضلـــه مرة أخـــرى بمنحنا 
فرصة فريدة إلجراء منافســـات بطولة 

“آيالنـــد  كالســـيك” الخيريـــة للجولـــف 
كمـــا  بجاللتـــه.  الخـــاص  الملعـــب  فـــي 
نعبـــر عـــن إمتناننا لجميع الرعـــاة الذين 
أســـهموا برعايـــة هـــذه الفعالية”.ســـوف 

تختتـــم البطولة بحفل عشـــاء يقام في 
24 نوفمبـــر 2019 فـــي فنـــدق دبلومات 
راديسون بلو  آند سبا يتم خالله تكريم 

الشركات الراعية.
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تصوير: خليل إبراهيم

تعـــد كالســـيك فيوجن رمًزا من رموز “فـــن االنصهار”، وهي تطوق 
المعصـــم بســـاعة مرصعـــة باأللمـــاس علـــى طـــراز “ريفييـــر”. يتألق 
موديـــال ُفـــل بافيه من الكينـــغ غولد الوردي عيـــار 18 قيراًطا بألف 
حبـــة مـــن األلمـــاس بتقطيـــع بريليانـــت ُرصـــع بهـــا الســـوار والعلبة 

واإلطار والقرص. 
 يتمثـــل مفهـــوم هوبلو التعريفـــي بـ ”فن االنصهار” فـــي الدمج بين 
صناعة الســـاعات التقليدية واالبتكار مـــن خالل الجمع بين المواد 
الجديـــدة تماًما والمواد الثمينة. وُتبرز ســـاعة المجوهرات الراقية 
كالســـيك فيوجـــن هذه التألـــَق المتميز لذهب كينـــغ غولد عيار 18 
قيراًطـــا، الحصـــري الخـــاص بهوبلو، المرصـــع بالكامل. أما فلســـفة 

الشركة فثابتة وال تتغير: أن تكون أولى، فريدة ومختلفة.  

الذهب واأللماس

كالســـيك فيوجن كينغ غولد ُفل بافيه برايســـِلت، 38 مم و33 مم، 
1517 حبـــة من األلمـــاس )10.5 قيـــراط( و1380 حبة من األلماس 

)7.3 قيراط(. 
ُتعـــد ســـاعات كالســـيك فيوجـــن موديـــاًل كالســـيكًيا أساســـًيا مـــن 
مجموعـــة هوبلـــو، وهـــي تجمـــع ما بيـــن قواعـــد العالمـــة ومبادئها 
األساســـية من جهة، وأبحاثها التقنية واألســـلوبية من جهة ثانية. 
ويســـاهم ترصيـــع موديل المجوهـــرات الراقية هـــذا باأللماس في 
خلق انصهار ُمبهر بين العلبة والسوار. كما يتوافر هذا الموديل في 
إصداَريـــن يبلغ قطر كل منهما 38 و33 مم، وكالهما مصنوعان من 
الكينغ غولد الوردي الملمع عيار 18 قيراًطا ويشعان بأكثر من ألف 
حبـــة دائرية من األلمـــاس )10.5 قيراط و7.3 قيراط على التوالي( 
على كل جزء من القرص والعلبة والسوار المدمج. ُيذكر أن السوار 
يتكـــون من وصالت مرنة ومريحة، ويضم بمفرده قرابة ألف حبة 
مـــن األلماس، ُيقارب وزنها اإلجمالي 6.8 قيراط و5.3 قيراط  لكل 
مـــن اإلصداَريـــن على التوالي. ويمكن القـــول إن هذين اإلصداَرين 
يجســـدان االنصهـــار بيـــن الكينغ غولد الـــوردي والمـــاس واألجزاء 
الميكانيكيـــة المتقنـــة، وكل منهما مزود بآلية حركـــة ذاتية التعبئة 
تعرض الســـاعات والدقائق والثواني، باإلضافة إلى مؤشر التاريخ 
عند الساعة 3، وتستمد طاقتها من دوار الُتنغستن الهيكلي الظاهر 

من خالل ظهر العلبة المصنوع من الصفير.

“ُفل بافيه” من “هوبلو” ... 

حلقـــــــة مــــن األلمــــاس

Patek Philippe

وظيفـــة   Patek Philippe تقـــدم 
جديـــدة لســـاعات التقويـــم: التقويم 
األســـبوعي، وهو ٓالية نصف مدمجة 
باإلضافة ٕالى يوم األسبوع ويعرض 
التاريخ ؤايًضا رقم األسبوع. عالوة 
 5212A-001 فالكـــود  ذلـــك،  علـــى 
Calatrava Weekly Calendar تـــم 
منحـــه عيـــار ٔاساســـي جديـــدة تماًما 

ذاتي الملء. 
طيًفـــا   Patek Philippe طـــّورت   
واســـًعا مـــن وظأيـــف التقويـــم، بدًءا 
إلـــى  البســـيط  التاريـــخ  مـــن فتحـــة 
للغايـــة  المعقـــد  العلمانـــي  التقويـــم 
تـــم برمجتـــه مســـبًقا حتـــى  والـــذي 
لبعـــض  والعشـــرين.  الثامـــن  القـــرن 
الوقـــت، ٔاثبت التقويم الدأيم نفســـه 
علـــى ٔانـــه تخصـــص ٔاصيل للشـــركة. 
ٔاحـــدث التقويـــم الســـنوي الحاصـــل 
على براءة اختراع، والذي ٔاطلق في 
العـــام 1996، ثـــورة صغيـــرة كتقويم 
كامـــل يحتـــاج إلـــى التصحيـــح مرة 
واحـــدة فقـــط فـــي العـــام فـــي ٔاول 
 Days،” مارس. تم الترحيب بســـاعة

Day & Date Indication 8“ الكـــود 
مدهـــش  كٕابـــداع   ،Gondolo 5200
بمـــا تحمـــل مـــن عـــرض فـــوري ليوم 
واآلن،  التاريـــخ  ومٔوشـــر  األســـبوع 
تتخـــذ   Patek Philippe باتـــت 
خطوة ٕالى األمام من خالل توســـيع 
مجموعتهـــا من “التعقيدات المفيدة” 
مـــع ٕاضافـــة تقويم ٔاســـبوعي يعرض 
رقـــم األســـبوع الحالي. ٕانهـــا وظيفة 
عمليـــة بالتٔاكيـــد فـــي عهـــد العولمة، 

وحتى في عصر الهواتف الذكية. 

وجه سهل القراءة ال تخطئه 
العين

 5212A-001 الجديـــد  الكـــود  يعبـــر 
Calatrava Weekly Calendar عن 
تفرده بميناء ٔاوبالين فضي وتنسيق 
غيـــر معتاد وتخطيـــط غير عادي مع 
5 عقـــارب مـــن المركـــز - تكوين نادر 
ا. يشـــير إلى الســـاعات والدقأيق  جدًّ
عقـــارب دوفيـــن ٔانيقـــة مـــن الذهـــب 
وهـــي  باألســـود.  المطلـــي  األبيـــض 
تتميـــز بوجهيـــن، فـــي تناغـــم مثالي 

بتصميـــم  المركبـــة  المٔوشـــرات  مـــع 
بيتون مـــن الذهب األبيـــض المطلي 
باألســـود مـــع 4 جوانـــب لـــكل منهـــا 
عقرب نحيل مـــوازن يتتبع الثواني. 
يتـــم عرض يوم األســـبوع من خالل 
عقرب على شـــكل مطرقـــة مع رٔاس 
مطرقـــة حمـــراء علـــى نطـــاق دأيري 
فـــي منتصـــف الميناء. يقـــدم عقرب 
ثانـــي بنفس التصميم قـــراءات رقم 
األســـبوع والشـــهر علـــى مقياســـين 

محيـــط  حافـــة  علـــى  مركزييـــن 
مٔوشـــرات  وتســـتكمل  الميناء. 
التقويم هـــذه مع فتحة تاريخ 
عنـــد الســـاعة 3. ميـــزة خاصـــة 

تمـــت  التـــي  الطباعـــات  ٔاخـــرى: 
خصيصـــا لهذه الســـاعة مبنية على 

الشـــركة،  مصممـــي  ٔاحـــد  يـــد  خـــط 
حروفهـــا ؤارقامها فريـــدة من نوعها 
على تماًما. مطبوعة باللون األســـود 
مالحظـــات  تضيـــف  ٕاتقـــان،  بـــكل 
مينـــاء  ٕالـــى  وشـــاعرية  شـــخصية 
الســـاعة كـــود 5212، تذكرنـــا بحقبة 
في الماضي غير البعيد عندما كانت 

المالحظـــات ال تـــزال مكتوبـــة بخط 

اليد في اليوميات الورقية.

تطرح ســاعــة يــد معقـدة ذات غالف مــن الصلــب

العالمـــة  نصولـــي”  “مجوهـــرات  تشـــارك 
التجاريـــة الرائدة على مســـتوى المنطقة 
والتـــي انطلقـــت مـــن بيـــروت للعالميـــة، 
للمرة العاشـــرة علـــى التوالي في معرض 
الجواهـــر العربية، والذي تعتبره الشـــركة 

من المعارض المهمة في المنطقة.
 وتقـــول دينـــا نصولـــي، والتـــي أّسســـت 
إلـــى جانـــب زوجهـــا  التجاريـــة  العالمـــة 
قبـــل أكثر مـــن قرابـــة األربعيـــن عاًما، إن 
المـــرأة الخليجيـــة “متذوقـــة لأللمـــاس”، 
وأن “مجوهـــرات نصولـــي” تحـــرص على 
عرض مـــا يرضي ذوق المـــرأة الخليجية 
من مختلف التشكيالت بأسعار مدروسة 
وذات مواصفـــات عاليـــة، خصوًصـــا فيما 
األطقـــم  أو  األعـــراس  بأطقـــم  يتعلـــق 
الخفيفة أو مـــا يعرف بـ “النواعم. إذ تبدأ 
أســـعار بعـــض القطـــع الخفيفـــة مـــن 500 

دوالر. 
 وما يميز مجموعة “مجوهرات نصولي” 
أنهـــا احترفـــت صناعـــة وتجـــارة المـــاس 
علـــى أصولهـــا، ليـــس فقـــط علـــى قطـــاع 
التصنيـــع والبيـــع المجـــزأ، بـــل حتى على 
مســـتوى البيع بالجملة، إذ تمتلك الشركة 
مكتًبا لها فـــي بورصة الماس في بلجيكا 
المناجـــم  ويعنـــي بشـــراء األلمـــاس مـــن 
مباشـــرة لتـــرى طريقهـــا لزبائـــن الشـــركة 

بالمنطقة والعالم.

 وقـــال “مـــا نفتخر به أننـــا نصنع األلماس 
مـــن األلف إلـــى الياء أي مـــن المنجم إلى 

يدك”.

 وكان الفًتـــا هذا العـــام عرض المجموعة 
لمجموعة من األطقم األلماســـية المبهرة، 
والتـــي كللت أحدها ألماســـة عمالقة زنة 

30 قيـــراط وتعتبر قطعة مميزة وفريدة 
نوعها، وذلك في طقم قيمته نحو مليون 

دوالر.

ــرات األعـــــراس ــوهـ ــجـ ــة كــامــلــة مـــن مـ ــوع ــم ــج ــرض م ــعـ تـ
“نصولي” تلبي ذوق الخليجية بأطقمها الماسية
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برونـــي  باســـكال  ـــا،  يدويًّ المصنوعـــة  الفاخـــرة  اإليطاليـــة  المجوهـــرات  دار 
Pasquale Bruni، تعلـــن عـــن عودتهـــا إلى معـــرض المجوهـــرات العربية في 
البحريـــن 2019. هـــذه الـــدار اإليطالية العريقـــة التي تبلغ من العمـــر 50 عاًما، 
ســـوف تحضر مـــن فالنزا )مهد صناعـــة المجوهرات اإليطالية( للمشـــاركة في 

المعرض إلى جانب مجوهرات آسيا، شريكها الدائم في البحرين.
 في هذه المناسبة، تقول مديرة شركة مجوهرات آسيا مايان جعفر: “يسعدنا 
أن نرّحـــب بعـــودة باســـكالي بروني بعد حوالـــي 15 عاًما من الغيـــاب، ونفخر 

بتمثيلهم في مملكة البحرين”.
 في معرض هذا العام، تعيد دار باسكال برونيPasquale Bruni تقديم بعض 
المجموعـــات التي اشـــتهرت بها. كما ســـيتّم عرض مجموعـــات قطع األتيلييه 
الفريـــدة ضمـــن مجموعـــة فينتـــو Vento، وكذلك مجموعة الكوتور الكشـــمي 
Lakshmi بالحرفية العالية التي تمتاز بها التي تذّكر فســـاتين األزياء الراقية 
ا في أســـبوع الموضة ميالنو. وبالنســـبة للباحثات عن قطعة  المشـــغولة يدويًّ
بارزة متعددة االستخدامات - قطعة من المجوهرات الراقية عصرية وسهلة 
Giardini Seg-  االرتداء مًعا – فســـوف تعجبهّن حتًما جيارديني ســـيجريتي

reti التـــي تضفـــي جانًبا من األناقـــة والرفاهية األزلّية إلـــى المجموعة، حيث 
إنها مستوحاة من حدائق ميالنو المخّبأة، وتمتاز بالترصيع بأسلوب الحجارة 

المرصوصة الفريد من نوعه الذي تشتهر به الدار. 
 من جهته، يقول المدير التجاري العالمي لدار باسكال بروني روبرتو بوكوس 
“نحن في باسكال برونيPasquale Bruni مسرورون بالعودة وتقديم أحدث 
مجموعاتنا لعّشاق المجوهرات في الشرق األوسط. فنحن اآلن على الطريق 
الصحيح الســـتعادة الســـوق الذي أحّب عالمتنا التجاريـــة منذ البدايات، وقد 

حان الوقت اآلن لنعود ولنكشف عن خبرتنا بالمنطقة”.
 سوف تتاح لزائري معرض المجوهرات العربية 

فـــي البحرين أيًضا الفرصـــة لالّطالع على 
مجموعات بون تـــون Bon Ton وجولي 

Joli وإلقاء نظرة إلى إبداعات أوجينيا 
برونـــي، والســـيما األقـــراط المتأللئـــة 

التـــي تمّثـــل أزهـــاًرا حالمة تصل 
إلى القمر على ســـيقان متمايلة 
مـــن الماس في قلـــب الليل. لقد 

تـــّم تحقيق درجـــة اللـــون األزرق 
الفريـــدة من نوعها باســـتخدام تقنية 

المزدوج  بالترصيع   ،doublets”دوبليه“
بالعقيق األبيض والـــالزورد األزرق. 
مـــن  واحـــدة  هـــي  القطعـــة  وهـــذه 

بيـــن العديـــد من التصاميـــم التي تبرز 
اإلتقان والخبرة الفنيـــة اللذين تمتاز 

بهمـــا إبداعـــات باســـكوال برونـــي 
.Pasquale Bruni

YEPREM تعرض أحدث مجموعاتها في معرض المجوهرات
تشـــارك   ،  Asia Jewellers شـــركائها  مـــع  بالتعـــاون 
YEPREM فـــي النســـخة الثامنة والعشـــرين من معرض 

. Jewellery Arabia
أحـــدث  عـــن   YEPREM تكشـــف   ، الحـــدث  هـــذا  فـــي 
إبداعاتها مـــن مجموعاتها المختلفـــة لالحتفال بالذكرى 
السنوية الخامسة والخمسين لتأسيسها ، مع تصميمات 
ثورية وفريدة من نوعها مصممة مع التفكير في الهيكل 

وتأثير الحركة التي تخلقها كل قطعة.
تكشف YEPREM عن أحدث إبداعات األحجار الكريمة 

.Jewellery Arabia 2019 في معرض
الشـــرق  مـــن  المجوهـــرات  عشـــاق   YEPREM ودعـــت 
 Reign Supreme مجموعـــة  الكتشـــاف  األوســـط 
المســـتوحاة من جوهر المرأة التي تعكس صورة الملكة 

الحديثة في مجموعة YEPREM الملكية.
تـــم تقديـــم قيـــد يـــد مهيبـــة مصممـــة بدقـــة و حرفيـــة 
اســـتثنائية في المعرض. كما ان مجموعات األذن وزينة 
العنق الفخمة جميعها مرصعة بأحجار الزمرد والياقوت 

الثمينة. 
 YEPREM هذا العام األول الذي تشـــهد فيه تصميمات“
إلـــى  طريقهـــا  تشـــق  اللتـــي  الكريمـــة  األحجـــار  بريـــق 
مجموعـــة   .  YEPREMالعالمـــي المصمـــم  مجموعـــات 

Reign Supreme تعكـــس شـــعورًا بالحيوية والملوكية 
الســـيدة فيرنـــا  الخضـــراء والزرقـــاء”، تشـــرح  بألوانهـــا 
تشـــاكارديميان، مديـــرة التســـويق والمخـــرج اإلبداعـــي 
للشـــركة. بماهـــرة وتقنيـــة رائعـــة ، يتـــم تقليـــم و تلميـــع 
أحجـــار الوســـط لتكشـــف عن روعـــة كاملة فـــي مختلف 
اشـــكالها. ســـتتوفر أحدث تصاميم األحجار الكريمة من 
مجموعة Reign Supreme في بوتيك مجوهرات آسيا 

في المنامة.

YEPREM أحدث مجموعات

تعـــرض YEPREM أيًضا أحدث مجموعاتها لعام 2019، 
Black Strada و  Electrifiedفـــي المعـــرض. وتعكـــس 

كلتا المجموعتين شخصية  و ازياء السيدة المعاصرة.
Black Strada هـــي مجموعـــة جريئـــة تم فيهـــا إدخال 
الذهـــب األســـود الغامـــق مـــع االمـــاس األســـود. تقـــدم 
المجموعـــة تفاصيـــل مختلفة مـــن الخطوط واالشـــكال 
الهندســـة وكذلك السالسل الســـوداء المرصعة باالماس 
األســـود لتعكس اإليقـــاع الديناميكي ، مما يعرض هوية 

YEPREM الجريئة المثيرة.
تســـتمد مجموعـــة Electrified اإللهـــام مـــن اإلحســـاس 
الكهربائـــي النقي مع تصاميم الخطية التي تخلق حركة 

لتحفيـــز  وطاقـــة 
القـــوة علـــى 

البشرة.

بوتشيالتي تحتفل بمرور قرن 
وتطلق مجموعة خاصة للمناسبة

“بانيراي” تقدم ساعة غوص احترافية
بانيـــراي ُتقـــّدم ســـاعة غـــوٍص 
تتمّيـــز  جديـــدة،  احترافيـــٍة 
ومتانتهـــا،  وجرأتهـــا  بقوتهـــا 
SUBMERS- ســـاعة  إنهـــا 

 IBLE CHRONOGRAPH
مســـتوحاة مـــن غّيـــوم نيـــري، 
بطـــل الغـــوص الحّر الفرنســـي 
عالميـــًا  والشـــهير  الجنســـية 
القياســـية  األرقـــام  بفضـــل 
العالمية التـــي حطّمها وللصور 
المذهلـــة التـــي التقطهـــا تحت 

الماء.
مـــن  الجديـــدة  الســـاعة  إن 
Panerai Sub-  بانيـــراي
mersible Chrono Guil-
laume Néry Edition عبـــارٌة 
عـــن مزيـــٍج مـــن األداء والقوة 
والمقروئيـــة الواضحة العالية، 
جديـــرة بالبطـــل الرائـــع الـــذي 
كان وراء اإللهـــام لهذا اإلبداع 
الهندســـي الجديـــد، فقـــد كان 
العالـــم  بطـــل  نيـــري  ِغّيـــوم 
مرتيـــن، وحطـــم أربعـــة أرقـــام 
ثابتة عالمية في الغوص الحر، 
المحتـــرف  الرياضـــي  وهـــذا 
الســـابق هـــو اآلن ســـفيٌر للبحر 
حيث يقـــوم بتحويـــل تجاربه 
المذهلـــة تحت الماء إلى صوٍر 
ُتدِهـــُش كلَّ  ومقاطـــع فيديـــو 
َمـــن يراها. وتكريمًا له ابتكرت 
بانيراي ســـاعًة جديـــدة تجمع 
التقنـــي والمظهـــر  األداء  بيـــن 

الرياضي المفعم بالقوة.
Pan- بـــدء، ســـاعة  بـــادَئ ذي 
 erai Submersible Chrono
 Guillaume Néry Edition
هي ســـاعُة غـــوٍص احترافية، 
عمـــق  حتـــى  للمـــاء  مقاومـــة 
بـــار(.   30( متـــر   300 حوالـــي 
وُمـــزّودة بطـــوٍق دّوار باتجـــاه 
واحـــد وظيفته حســـاب وقت 
الغـــوص بدقة. أمـــا ميناء هذه 
بوضـــوح  فمقـــروٌء  الســـاعة 
مهمـــا كانـــت ظـــروف اإلضاءة 
المحيطـــة، بل حتـــى في حالة 

الظـــالم الدامـــس وذلك بفضل 
الُمضيئـــة  البيضـــاء  العالمـــات 
علـــى  بوضـــوح  تبـــُرز  التـــي 
الخلفيـــة الرماديـــة التي تضم 
إلـــى  توحـــي  تزيينيـــة  لمســـًة 
ســـمك الِقـــرش، وعلـــى الغطاء 
بإحـــكام  المثبـــت  الخلفـــي 
بواســـطة البراغـــي هناك نقش 
توقيع البطل الذي أوحى بهذه 
الســـاعة، مـــع العمـــق المذهـــل 
الـــذي وَصـــَل إليـــه: 126 مترًا، 

بَنَفٍس واحد فقط.
ســـاعٌة تمتاز باإلثـــارة والِخّفة، 

فقد ُصِنَع هيكلها من التيتانيوم 
الذي يتكامل بشـــكٍل مثالي مع 
يكتســـي  الـــذي  األزرق  اللـــون 
بـــه قرص الســـيراميك الُمطَبق 
على الطوق والحزام المطاطي 
والعقـــارب الزرقـــاء. فضالً عن 
مـــع  الدقيـــق  الكرونوغـــراف 
الوظيفة االرتجاعية – فاليباك 
– وجهـــاز تصفير الثواني الذي 
ُيتيح مزامنًة مثالية مع إشارٍة 
ســـاعة  ُزّوَدت  لقـــد  مرجعيـــة. 
 Panerai Submersible
 Chrono Guillaume Néry

كاليبـــر  بالحركـــة:   Edition
P.9100 األوتوماتيكيـــة التـــي 
تتمتع باحتياطـــي طاقة يمتد 
علـــى ثالثة أيام، وقد تم وضع 
وتطوير هـــذه الحركة بالكامل 
Laborato-  في ُمختبر األفكار

rio di Idee في مصنع بانيراي 
للساعات ذات النوعية الفائقة 
في بلدة نوشاتيل، حيث تقوم 
أصالـــة ودقة ســـاعات بانيراي 
بتحويل كل تصميم إلى إبداع 
ذي شخصيٍة ال ُتضاهى وأداء 

تقنّي يمتاز بالتفوق.

Pasquale Bruni تعود إلى معرض المجوهرات

للتواصل: 17111509

فريق العمل: دليلة ارناؤوط، 

أمل الحامد، علي الفردان 

تصوير: خليل إبراهيم



تحتاج للحصول على إجازة من الراحة.

 تجديد النشاط وعليك االجتهاد أكثر.

تبدأ الشهر مسرورًا متحمسًا وتفاوض بثقة.

تتغلب على الصعاب التي تواجهك في عملك.
 

تنتظر الفرصة لتكتسب المهارات.
 

تتسرع في العديد من ردود فعلك اليوم.
 

ال تقلل من قيمة ما لديك فأنت قادر.

تحظى بترقية لمكان عملك فالتزم بثقتك.

تلقى عروضًا مهمة لكن المطلوب منك التأني.

يطلب إليك عدم االستعجال بتنفيذ الخطط.
 

ابَق حذرًا وانتبه فقد ترهق أعصابك.

تجنب الخيبات واالرتباك وحافظ على هدوئك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

22 نوفمبر

 1924
توجيه إنذار بريطاني إلى 

حكومة سعد زغلول عقب مقتل 
سردار الجيش المصري وحاكم 

السودان السير لي ستاك بوجوب 
إعالن االعتذار وتقديم 

التعويض الالزم 
وسحب القوات 

المصرية من السودان.

أستقر القائمون على مسلسل “االختيار - أحمد المنسي”، على 
الفنان أحمد العوضي، ليجســد شــخصية “عشماوي”، خالل 
أحداث العمل، الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر 
عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج ســينرجي، وتأليف باهر 

دويدار، وإخراج بيتر ميمي. وفي ســياق متصل، يعقد حســام 
شــوقي، مدير عام شركة ســينرجي المنتجة للعمل، وأمير كرارة 

وبيتر ودويدار، جلســات عمل مكثفة، لالســتقرار على الشــكل المبدئي للمسلسل، 
والمالبس والشخصيات الرئيسة، السيما أن العمل يكتظ بضيوف شرف.

تســتعد الفنانة جميلة عوض لتصوير مشاهدها في فيلم 
“بنــات ثانوي” بإحــدى الشــقق بمصر الجديــدة وتجمع 
المشــاهد بين جميلة وهنــادي مهنى ومحمــد مهران، 
وآخرين من النجوم الشــباب. وتدور أحــداث الفيلم حول 

خمس فتيات بمرحلــة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث 
لهن أثنــاء رحلتهن في البحث عن ذاتهــن بمرحلة المراهقة، 

ق، وعلى رأســهم الفنانة  وتتوالــى األحــداث والمفاجآت في إطار اجتماعي مشــّوِ
جميلة، التي تدرس بمدرسة حكومية في الصف الثاني الثانوي خالل األحداث.

نقلت الفنانة حال شــيحة قضية أطفال الشوارع المشردين 
إلى النقاش عبر صفحتها الخاصة على “إنســتغرام” حيث 
ــرة عن حزنها  شــاركت متابعيهــا بصورتيــن لطفلين معّبِ
على حياتهم الصعبة. وشــرحت في تعليقها على الصورة 

أنها تأثرت بشــدة عندما رأت الطفل الصغير يســير وســط 
الســيارات حيث تخيلت ابنها في نفــس الموقف وبكت، كاتبة: 

“اســتوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشــي وســط زحمــة العربيات 
ويبكي، فعال بكيت معاه، وتخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه.

أطفال الشوارعبنات ثانويشخصية عشماوي
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الجديدة  االفــالم  اجمل  من 
المليئة االحداث واالصوات 
فيلم Midwayالذي شاهدته 
لـــكـــم فــــي ســيــنــمــا اتـــمـــوس 
دولـــبـــي بــســيــنــكــو مـــؤخـــرا، 
وفيه يأخذنا المخرج روالند 
ايمريش في رحلة تاريخية، 
ــى فــتــرة  ــ ــا إلـ حـــيـــث يــعــيــدن
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 

لــيــلــقــي الـــضـــوء عــلــى قصة 
التي دارت  معركة ميدواي، 
رحـــاهـــا بــيــن األمــريــكــيــيــن 
واليابانيين، ولكنه ينقلها من 
والجنود  القادة  نظر  وجهة 
المعركة،  في  شاركوا  الذين 
التي جاءت ردًا على هجوم 
القوات اليابانية على ميناء 

بيرل األميركي.
الفيلم، وهو من تأليف ويس توكي، وبطولة وودي هاريلسون  «

ولوك إيفانز، نجح في إقناع النقاد والجمهور على حد سواء، 
وتمكن في أسبوعه األول من اعتالء شباك التذاكر األمريكي، 

بإيرادات تجاوزت 17 مليون دوالر.

Midway شاهدت لكم: فيلم

 1943
لبنان يحصل على استقالله من فرنسا، وبشارة الخوري يتولى رئاسته.

 1963
اغتيال جون كينيدي قنصًا وذلك أثناء زيارته لمدينة داالس.

 1975
تنصيب خوان كارلوس ملًكا على إسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانكو.

 1989
اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه معوض بسيارة مفخخة.

 2003
معارضون للرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يقتحمون البرلمان.

أشاد المخرج مارتن 
سكورسيزي، بالعالقة 

“السحرية” بين روبرت 
دي نيرو وآل باتشينو 

في الفيلم الجديد “ذي 
آيرشمان” الذي أخرجه. 

وقال: “ما نراه في الفيلم 
هو عالقتهما كممثلين 

وكصديقين لفترة امتدت 
إلى أكثر من 40 عاما”.

الـــ12 العربــي”  “المســرح  النطــاق  مكثفــة  اســتعدادات 

البحريني خليفة العريفي يلقي كلمة المهرجان

ــدادات النــطــالقــة  ــعــ ــ ــت تـــتـــواصـــل االســ
ـــ12 مــن مــهــرجــان المسرح  ــ ال ــدورة  ــ الـ
ــعــربــي الــــذي تــســتــضــيــفــه الــعــاصــمــة  ال
األردنية عمان في الفترة من 10 – 16 
األردنــي  العاهل  برعاية   2020 يناير 
الملك عبدهللا الثاني بن الحسين، وقد 
المسرحي  الفنان  على  االختيار  وقــع 
ــقــديــر خــلــيــفــة الــعــريــفــي  الــبــحــريــنــي ال
في  العربي  المسرح  يــوم  كلمة  إللقاء 
حــفــل االفـــتـــتـــاح، وهــــو عــــرف ســنــوي 
الفنان  القي  المهرجان، حيث  في هذا 
ــجــزائــري ســيــد أحــمــد أقــومــي كلمة  ال
يوم المسرح العربي في دورة القاهرة 
ــعــام الــمــاضــي. مــن جــانــب آخـــر أكــد  ال
الهيئة  عــام  أمــيــن  هللا  عبد  إسماعيل 
الجديدة  الــدورة  أن  للمسرح  العربية 

مــن الــمــهــرجــان ســتــكــون فــارقــة على 
وذلك  العمل،  وآليات  المحتوى  صعيد 
األردنية  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون 
ونقابة الفنانين األردنيين، مضيفا بان 
مسار  األول  مسارين  ستقدم  الـــدورة 
التنافس  الثاني  والمسار  المهرجان، 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  ــزة  جــائ لنيل 

القاسمي  محمد  بــن  سلطان  الدكتور 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
إضافة  عربي،  مسرحي  عمل  ألفضل 
ــيــة،  إلـــى مــســار ثــالــث لــلــعــروض األردن
ــنــدوات الفكرية  إضــافــة إلــى أقــامــة ال
ــدورة  ــ ــتــي ســتــثــري ال والــمــؤتــمــرات ال
بمشاركة نخبة من المسرحيين العرب. 

هذا وسيتم تكريم كوكبة من الفنانين 
باسم  وهــم  المهرجان  فــي  األردنــيــيــن 
دلقموني، حابس حسين، حاتم السيد، 
الخاليلة،  الكامل  عبد  الطريفي،  خالد 
عبد الكريم القواسمي، مجد القصص، 
نــجــم، ويــوســف  نــــادرة عـــمـــران، نبيل 

الجمل.

خليفة العريفي

محرر مسافات

تعلــن هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار عن بــدء التســجيل للجولة 
الميدانّية في موقع تالل مدافن مقابة، والتي تقام اليوم الجمعة 
الموافق 22 نوفمبر 2019 عند الساعة 4 عصرًا ويمكن التسجيل 

 www.culture.gov.bh للجولة عبر الموقع االلكتروني للهيئة

ــدكــتــور  ــرأس الـــجـــولـــة ال ــيــ وســ
ســايــتــو مـــن مــعــهــد آثـــــار نـــارا 
الــــيــــابــــانــــي، حـــيـــث ســتــكــون 
وسيحظى  اإلنجليزية  باللغة 
الجولة  هـــذه  فــي  الــمــشــاركــون 
بـــفـــرصـــة االطـــــــالع عـــلـــى آخـــر 
مقابة  في  األثرية  االكتشافات 

إلى فترة تايلوس  والتي تعود 
المتأخرة 

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
لــتــعــريــف الــجــمــهــور عــلــى أهــم 
المالمح التاريخية التي شكلت 

التراث الحضاري البحريني.

تزامنــا مــع احتفاالت المملكــة بالعيد الوطنــي المجيد، تنظم 
هيئــة البحرين للثقافة واآلثــار مداخلة فنّية عبارة عن تقدم 
4 جداريات في 4 مناطق في البحرين: النبيه صالح، وعالي، 

والبديع والمنامة.

يـــــقـــــوم مــــــن خــــاللــــهــــا عــــدد 
التشكيليين  الــفــنــانــيــن  ــن  مـ
بصمتهم  بــنــقــل  الــمــحــتــرفــيــن 
ــامـــة  ــن الـــخـ ــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة مـ
ــى مـــقـــٍر دائـــم  ــ االعـــتـــيـــاديـــة إل
ــرّواد االســتــمــتــاع  ــ ــلـ ــ يــمــكــن لـ
اللونية  الــمــســاحــات  هــذه  ــه،  ب
فــي األمـــاكـــن الــعــامــة تضيف 
الــزائــر،  لتجربة  إنسانيًا  بــعــدًا 
سيعرض  ديسمبر   7 فبتاريخ 
الفنان زهير السعيد في النبيه 
صالح، أما بتاريخ 14 ديسمبر 
ستعرض الفنانة فائقة الحسن 
ــبــحــريــن وجــعــفــر  ــاب ال ــ ــي ب فـ
الــعــريــبــي فــي مــمــشــى عــالــي، 

علي  الفنان  سيعرض  وأخيرا 
ميرزا 21 ديسمبر في حديقة 
البديع، ووقت الدخول من 12 

ظهرا الى 4 مساء.

بدء التسجيل للجولة الميدانّية لتالل مدافن مقابة “الثقافة” تنظم جداريات ديسمبر

فائقة الحسن
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إطالق الدورة السادسة لمهرجان أفالم السعودية أبريل المقبل

تنطلــق الــدورة السادســة لمهرجــان أفــام الســعودية فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 
15 أبريــل لعــام 2020م، والــذي تنظمــه جمعيــة الثقافــة والفنــون فــي الدمــام 

بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(. 

وأشـــار مديـــر المهرجـــان أحمـــد المـــا إلى 
أن الـــدورة القادمـــة ســـتتضمن عـــددًا مـــن 
المبـــادرات النوعيـــة لدعم صناعـــة األفام 
وعقـــد شـــراكات فاعلـــة لتنميـــة مســـتوى 
إنتاج األفام الســـعودية من أجل التعريف 
باألفام وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة 

صناعة األفام السعودية عموما.
وأضاف أن المهرجان يسعى إلى خلق بيئة 
لتبادل األفـــكار بين المبدعين، ضمن خطة 
علـــى مـــدار العام تقدم العديـــد من الفرص 
ألصحـــاب المواهـــب فـــي صناعـــة األفـــام 

للتعلم مباشـــرة من أجود الممارسين 
كمـــا  والعالمييـــن،  المحلييـــن 
التحتيـــة  البنيـــة  لهـــم  يوفـــر 
لعرض أفامهم والتواصل مع 

الجمهور. 

المبـــادرة  برامـــج  أحـــد  المهرجـــان  ويعـــد 
الوطنية لتطوير صناعة األفام السعودية 
التـــي أطلقتها الجمعية العربية الســـعودية 
للثقافة والفنون، وسعى منذ دورته األولى 
األفـــام  صناعـــة  لتحريـــك  2008م  عـــام 
المملكـــة  فـــي  الثقافـــي  الحـــراك  وتعزيـــز 
وتوفيـــر الفـــرص للمواهب الســـعودية من 
بصناعـــة  المهتميـــن  والشـــابات  الشـــباب 
دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  وقـــام  األفـــام. 
الخامسة في مارس الماضي بطباعة عدد 
مـــن الكتـــب المعرفية في صناعـــة األفام 
وهي: كتاب “تحفة الفن السعودي.. لطفي 
زيني” وكتاب “سينمائيات سعودية” 

للناقد الســـينمائي خالد ربيع، وكتاب “األب 
مســـعود  الخليجيـــة..  للســـينما  الروحـــي 
أمـــرهللا آل علـــي” للكاتـــب محمـــد حســـن 
أحمـــد، وكتـــاب “روبرت دي نيـــرو وصدمة 
التحـــول” للناقـــد الســـينمائي أميـــن صالح، 
وترجمـــة كتـــاب “إنقـــاذ القطـــة” للمترجـــم 
المهرجـــان  اســـتضاف  الخنيـــزي.  غســـان 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة ومملكة 
البحريـــن وســـلطنة عمـــان ودولـــة الكويت 
لاســـتفادة من التجارب الســـينمائية 
فيهـــا، حيـــث اســـتقطب مجموعـــة 
منتقـــاة مـــن أفامها للعـــرض ضمن 

برنامـــج المهرجـــان. كمـــا تعاقـــد المهرجان 
المحتـــوى  صنـــاع  أشـــهر  مـــن  نخبـــة  مـــع 
واألفـــام إلقامـــة ورش تدريبيـــة مكثفـــة 
توفـــر المحتـــوى العلمـــي والتقنـــي الـــازم 
لتطوير مستوى صناعة األفام على جميع 
األصعدة، إضافة إلى استضافة شخصيات 
بارزة من مجال صناعة الســـينما للمشاركة 
في نـــدوات الحوار. كـــرم المهرجان الفنان 
السعودي الراحل لطفي زيني والسينمائي 
مســـعود أمـــرهللا آل علي اإلماراتـــي  جريًا 
على عـــرف المهرجان منذ نســـخته األولى 

في تكريم رواد صناعة األفام.

خاص

حضرت عارضة األزياء األميركية الفلسطينية األصل جيجي حديد حفل  «
توزيع جوائز CMA Awards )Country Music Awards(، بدورته ال53 

 في ناشفيل.
وكانت جيجي برفقة النجمة كايسي ماسغرايفز البالغة 31 عاما، 

وارتدت فستانا أبيض من Helmut Lang، أما كايسي فارتدت فستانا 
أصفر براقا مزينا بالريش.

٢٣

tariq_albahhar

كرمت ادارة مهرجان القاهرة الســـينمائي 
في دورته ال_41 “عراب السينما العربية” 
في ليلة النجوم وافتتاح المهرجان الكبير 
الراحـــل  الناقـــد  اســـم  تحمـــل  دورة  فـــي 
يوســـف شـــريف رزق هللا الذي توفي في 
يوليـــو الماضي عـــن 77 عاما بعد مشـــوار 

طويل قدم.
وافتتحت مساء األربعاء فعاليات الدورة 
41 لمهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي، 
وسط أجواء من البهجة والمتعة اكتملت 
المحتـــرف  واإلخـــراج  التنظيـــم،  بجـــودة 
لهشـــام فتحي. وقال خالـــد الصاوي الذي 
شـــارك فـــي تقديـــم الحفـــل: “بالنســـبة لي 
مهرجـــان  هيفضـــل  الســـينمائي  القاهـــرة 
شـــباب ولـــه معـــزة خاصـــة ألنه يقـــام في 
نفـــس شـــهر مولـــدي نوفمبـــر، لكـــن الفرق 
بيننـــا 13 عاًمـــا، فأنا األكبر، لذلك ســـيظل 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي شـــابا فـــي 
المنتـــج محمـــد حفظـــي  نظـــره”. وأعلـــن 
رئيس المهرجان، افتتاح الدورة 41 نيابة 
عن وزيـــرة الثقافة الدكتـــورة إيناس عبد 
الدايم، التـــي اعتذرت عن حضور الحفل، 
لظـــروف ســـفرها خـــارج الباد فـــي مهمة 
رســـمية للمشـــاركة فـــي فعاليـــات منتدى 
وزراء الثقافة، باليونســـكو، قبل أن يعرب 
عـــن فخره بإهـــداء الدورة الحالية الســـم 
الراحل يوسف شريف رزق هللا، وموضحا 
أنه ما كان ســـيتولى رئاسة المهرجان لوال 
ترشـــيح اســـمه من قبل “رزق هللا” لوزيرة 

الثقافة.
حضر افتتاح المهرجان كثير من الفنانين 
الذيـــن  واألجانـــب  العـــرب  والمخرجيـــن 
تهادوا على البساط األحمر بمابس غاية 
فـــي األناقـــة والتميـــز قبـــل الدخـــول إلـــى 
الحفـــل الـــذي أقيم بالمســـرح الكبيـــر لدار 

األوبرا المصرية.
وكـــرم المهرجـــان فـــي االفتتـــاح الممثلـــة 
المصرية منة شـــلبي بجائزة فاتن حمامة 
للتميـــز، فيمـــا حصـــل المخـــرج المصـــري 
البريطانـــي  والمخـــرج  عرفـــة  شـــريف 
تيـــري غيليـــام على جائـــزة فاتـــن حمامة 

التقديرية.
وقالت منة شـــلبي عقب تســـلمها الجائزة 
أو  الســـينما  لصناعـــة  بانتمائـــي  “فخـــورة 
أنـــي جـــزء صغير جـــدا من هـــذه الصناعة 
التي ُتعلمنا اإلحســـاس والحب والضحك 

والمشاعر الجميلة”.
وأضافـــت “أهدي هذا التكريم لكل مخرج 
ومخرجـــة صدقـــوا فـــي وفـــي موهبتـــي 
وجعلوني بطلة فـــي أحامهم وعملنا معا 
بصـــدق وأمانـــة من أجل أن نقـــدم لكم ما 
أفـــام..  مـــن  شـــاهدتموه وستشـــاهدونه 

وأهدي الجائزة أيضا ألمي”.
مقدمـــة الحفـــل الثالثة كانـــت الفنانة دينا 
الشـــربيني، التي أبرزت توقيـــع المهرجان 
علـــى اتفاقيـــة 5050 فـــي 2020، والتـــي 
يكـــون  بـــأن  المهرجـــان  بموجبهـــا  يلتـــزم 
نصـــف فريـــق البرمجـــة ولجنـــة االختيـــار 
من الســـيدات، وهو ما يلتزم به المهرجان 

بالفعل.
و صعـــد رئيـــس المهرجـــان محمد حفظي 
مـــرة أخرى إلى خشـــبة المســـرح لتســـليم 
المخـــرج البريطاني تيري جيليـــام جائزة 

فاتـــن حمامة التقديرية، والذي أكد خال 
كلمتـــه: “لـــم أكـــن أتوقـــع أن تكـــون هـــذه 
الليلة مشرقة وباهرة بهذا القدر.. أنا فعًا 
أحييكـــم، وأتمنى العودة إلى القاهرة مرة 

أخرى، ألنها مدينة مليئة بالطاقة”.
وكشـــف “جيليام” عن حبه لمصر وشـــعبها 
كثيًرا، كونهم “أذكياء وحيويون” حســـب 
وصفه، كما أعرب عن حبه لآلثار المصرية 
المناطـــق  زيـــارة  إلـــى  داعًيـــا  القديمـــة، 

التاريخية المصرية.
وأوضـــح “جيليـــام”: “عندمـــا ســـمعت أني 
ســـأحصل علـــى جائـــزة رائعـــة مـــن هـــذا 
المهرجـــان شـــعرت بمفاجـــأة، وأن الوقت 
مـــا زال مبكـــرا ألننـــي أرى نفســـي صغيرا، 
ثم نظرت للمرآة اكتشـــفت أن الزمن قاٍس 

وأني كبرت”
كان التكريـــم الثالث مـــن نصيب المخرج 

يمنحـــه  الـــذي  عرفـــة،  شـــريف  الكبيـــر 
المهرجان جائـــزة فاتن حمامة التقديرية، 
أشـــادت  التـــي  يســـرا،  الفنانـــة  وقدمتهـــا 
فـــي بدايـــة كلمتهـــا بالمهرجـــان وتنظيمه 

والحضور الكبير من النجوم.
مـــن جانبه، قـــال المخـــرج شـــريف عرفة، 
فور تســـلمه التكريم: “االســـتقبال ده أهم 
حاجـــة حصلـــت لي فـــي حياتـــي، أنا مش 
موهوب في الـــكام، ألني معتاد الوقوف 
وراء الكاميـــرا فهـــذا هو مـــا أجيده، ولكن 
عندمـــا طلبوا مني أقول كلمـــة، قررت أن 
تكـــون عن النـــاس اللي بســـببهم أنا واقف 
هنا مـــن أول البيت اللي اتربيت فيه أمي 
وأبويـــا، وأســـتاذي األول والـــدي المخرج 

الكبير سعد عرفة «.
الحفـــل،  فعاليـــات  تختتـــم  أن  وقبـــل 
احتفى المهرجان برئيســـه األســـبق الفنان 

الراحـــل عزت أبو عوف، والـــذي رحل 30 
يونيـــو الماضـــي، وكذلـــك الفنـــان الراحل 
هيثم أحمـــد زكي، الذي تســـببت وفاته 7 
نوفمبر الجاري، في صدمة للوســـط الفني 

والمجتمع.
وفـــي ختـــام الحفـــل، صعـــد الناقـــد أحمد 
الفنـــي،  المديـــر  بأعمـــال  القائـــم  شـــوقي، 
ليقـــدم فيلم االفتتاح “األيرلندي” للمخرج 
الشهير مارتن سكورسيزي، مفتتحا كلمته 
بتقديـــم التحيـــة للراحل يوســـف شـــريف 
رزق هللا، ومؤكـــدا علـــى أن “األيرلنـــدي” 
هـــو أهم أفام العام، ومرشـــح بقوة للفوز 
بجوائز في منافســـات األوســـكار المقبلة، 
كمـــا كان لفيلـــم االفتتـــاح العـــام الماضـــي 
“كتـــاب أخضـــر” نصيـــب مـــن األوســـكار، 
وكذلـــك “رومـــا” الذي فـــاز بجائـــزة أفضل 

فيلم.

تكريم عراب السينما مع انطالق مهرجان القاهرة السينمائي
تكريـــم المخـــرج شـــريف عرفـــة ومنـــة شـــلبي والمخـــرج البريطانـــي تيـــري غيليـــام

طارق البحار



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الثانية عشرة - العدد 4056 

الجمعة 
22 نوفمبر 2019 

25 ربيع األول 1441
albiladpress.com

local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

أظهــر مقطــع فيديــو جرى تداولــه بكثافة علــى مواقع التواصــل االجتماعي، 
لحظــة قتــل رجــل لمتســولة طلبــت منــه مســاعدة ماليــة فــي أحــد شــوارع 
البرازيــل. وكان القاتــل يســير فــي أحــد شــوارع البرازيل عندمــا اقتربت منه 
ســيدة مشــردة وطلبــت منــه منحهــا 20 ســنًتا، وعندمــا كــررت طلبهــا، اتخــذ 

ا، بحسبما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. الموقف منحى دراميًّ
ووّثــق الفيديــو لحظــة إخــراج الجاني مسدســه وإطالقه النار علــى الضحية 
مــن مســافة قريبــة، قبل أن يمشــي بهــدوء من مــكان الحادث وكأن شــيًئا لم 
يحدث. ووقع الحادث في شــارع رئيســي في مدينة نيتيروي. وفي الفيديو 
الذي ســجلته كاميرات المراقبة القريبة، يمكن رؤية ســيدة تتوقف لمساعدة 

الضحية وتستنجد بالسيارات المارة لنقلها للمستشفى.
وقالــت الشــرطة إنــه بعــد إلقاء القبــض على القاتــل والمعروف باســم أدربال 
ــا  رامــوس دي كاســترو، اعتــرف بــأن المــرأة كانــت تطلــب منــه ريــاالً برازيليًّ
واحًدا، أي ما يعادل 20 سنًتا فقط. وكشفت التقارير أن الضحية التي ماتت 
متأثرة بجراحها تدعى زيلدا هنريك دوس سانتوس لياندرو، وتبلغ من العمر 

31 عاًما، وهي مشّردة ُتعرف باسم “نييا”.

برازيلي يقتل متسّولة في الشارع بدم بارد

النجم  مــن  مــقــربــة  مــصــادر  كشفت 
ــالـــدو  ــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ ال
“الــدون” من صديقته  حقيقة زواج 
في  رودريغيز  جورجينا  اإلسبانية 
“ديــلــي  صحيفة  ونــقــلــت  ــمــغــرب.  ال
ميل” البريطانية عن المصادر نفيها 
تحدثت  التي  الصحافية،  للتقارير 
عن زواج النجم البرتغالي )34 عاًما( 

“السيدة  نجم  أن  اإليطالية،   ”2000 “نوفيال  مجلة  وذكــرت  اإلسبانية.  من صديقته 
العجوز”، تزوج من جورجينا بشكل سري، وأقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس 
ا من صديقته، حيث عنونت  الماضي. وتناقلت الصحف اإليطالية زواج رونالدو سرًّ
صحيفة “توتو ســبــورت”: “كريستيانو رونــالــدو تــزوج، قــام بحفل زفــاف ســري في 
ا للغاية”، عندما قام النجم  المغرب”. وأضافت الصحيفة، أن حفل الزفاف كان “سريًّ

البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه بمدينة مراكش.

رونالدو يكشف حقيقة زواجه في المغرب

قــام ســكان روســيا وفنلنــدا بابتــكار طــرق لحفــظ الحليــب مــن الفســاد لعــدم وجــود 
ثالجــات. ويتلــف الحليــب بعد 4 أيام إن لم يتم حفظه، والحظ بعض ســكان روســيا 

وفنلندا أن الحليب ال يفسد في حال وضع الضفدع داخله.
واكتشــف العلمــاء مــن جامعــة اإلمــارات العــام 2010، ســبب هــذه الظاهــرة العجيبة، 

فجلود بعض أنواع الضفادع تفرز مواد مضادة للبكتيريا والفطريات. 
وفي العام 2012، أجرى باحثون بقيادة ألبرت ليبيديف بجامعة موسكو الحكومية، 
دراسة أثبتت أن جلد الضفدع البني يفرز 76 نوًعا من المواد الكيميائية التي تقضي 

على البكتيريا في المختبر.
وقــال ليبيديــف: إن بعــض المــواد الكيميائية المكتشــفة تحارب بكتيريا الســالمونيال 

والمكورات العنقودية كما هو الحال لدى بعض المضادات الحيوية.

ذكرت دراســة أن ســكان المدن يعيشون 
فترة أطول إذا كانوا يقيمون في أحياء 
ذات أشــجار مورقــة، وربطــت الدراســة 
وانخفــاض  الخضــراء  المناطــق  بيــن 
مــا  وفــق  المبكــرة  الوفيــات  معــدالت 
ذكرتــه “رويترز”. ويعود الفضل ألشــجار 
المــدن بالفعل في تبريــد الهواء وتنقيته 
وامتصــاص الغازات المســببة لالحتباس 
الحــراري، وقد وجــد الباحثون في معهد 
برشــلونة للصحــة العالميــة أن األشــجار 

ُتبعــد أيًضــا خطــر المــوت.  وقــال مــارك 
التخطيــط  مبــادرة  مديــر  نيوانويســن 
بالمعهــد  والصحــة  والبيئــة  العمرانــي 
“المزيــد من المســاحات الخضراء أفضل 
للصحــة... النــاس فــي الواقــع يعيشــون 

لفترة أطول في المساحات الخضراء”.
 وقال الباحثون إن الدراسة التي نشرت 
 9 مــن  بيانــات  علــى  اعتمــدت  األربعــاء 
دراسات أخرى شملت أكثر من 8 ماليين 

نسمة في 7 دول من الصين إلى كندا.

تطلــق مصــر اليــوم الجمعــة أول قمــر صناعــي لالتصــاالت إلــى مــداره حــول األرض فــي 
خطــوة قالت إنها ستحســن من البنيــة التحتية لالتصاالت وخدمــات اإلنترنت وتجتذب 

االستثمارات.
وقال مســؤولون إن القمر الصناعي طيبة1- ســيطلق الســاعة )2108 بتوقيت جرينتش( 

على متن أحد صواريخ أريان سبيس األوروبية من مركز الفضاء في جيانا الفرنسية.
وقــال مســؤولون إن القمــر الصناعي الذي يزن 5.6 طــن، وصنعته إيرباص وتاليس إلينيا 
ســبيس، ســيظل في الفضاء لخمســة عشــر عاما على األقل بهدف تزويد كل أنحاء البالد 

بخدمات االتصاالت واإلنترنت.
ويشمل نطاق تغطية القمر طيبة1- بعض دول الجوار العربية واإلفريقية وقد تبيع مصر 

خدمات القمر الصناعي لتلك الدول في المستقبل.

مصر تطلق أول قمر صناعي لالتصاالتسكان المدن الخضراء يعيشون أطوللماذا يضع الروس الضفادع في الحليب؟
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وتساءلت “توتو سبورت”، عن السبب وراء هذه السرية 
في حياة رونالدو، مؤكدة أن والدته قد تكون من بين 

األسباب، كونها غيورة للغاية على ابنها.


