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إيداع مبالغ الدفعة الثانية من الرياضيين“الثقافة” تنظم جداريات ديسمبرالكتل العراقية تبحث قانون االنتخابات1.9 % ارتفاع التضخم بأكتوبر7 يناير آخر جرس بمدرسة ابتدائية
اعتمدت وزارة التربية والتعليم  «

الجدول الزمني المتحانات المرحلة 
االبتدائية، والذي حددت فيه بتوزيع 

شهادات نهاية الفصل الدراسي 
األول من العام الدراسي 2019/2020 

للمرحلة االبتدائية يوم الخميس 
الموافق 30 يناير 2020.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك  «
“التضخم” بنسبة 1.9 % في 

شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر 
أكتوبر 2018. مقارنة بالشهر 

السابق )سبتمبر 2019(، ارتفع 
مؤشر أسعار المستهلك 

بنسبة 0.6 %.

بدأ، أمس اإلثنين، اجتماع قادة الكتل  «
السياسية العراقية لمناقشة قانوَني 

المفوضية واالنتخابات البرلمانية. 
ويأتي االجتماع قبل جلسة البرلمان 

المقررة، اليوم، لطرح قانوَني 
المفوضية واالنتخابات للنقاش، قبل 

التصويت عليهما بالبرلمان.

تزامنا مع احتفاالت المملكة  «
بالعيد الوطني المجيد، تنظم 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
مداخلة فنّية عبارة عن تقدم 
4 جداريات في 4 مناطق في 

البحرين: النبيه صالح، وعالي، 
والبديع والمنامة.

أنهت وزارة شؤون الشباب  «
والرياضة إجراءات دفع المستحقات 

المالية للدفعة الثانية من 
الرياضيين وتتضمن المنازعات 

التي اطلعت عليها هيئة تحكيم 
فض المنازعات الرياضية لحسم 

ملف مستحقات الرياضيين.

نائب الرئيس اإليراني: نمرُّ بأصعب األوضاع منذ 40 عاًما

صحيفة 
أميركية: 

طهران واجهت 
أسوأ موجة 

اضطرابات منذ 
40 عاًما

عواصم ـ وكاالت

إســـحق  اإليرانـــي،  الجمهوريـــة  لرئيـــس  األول  النائـــب  قـــال 
جهانجيـــري، إن “الوضـــع الحالـــي فـــي البـــاد هـــو أحـــد أصعب 
األوضـــاع منـــذ الثـــورة اإلســـامية، نتيجـــة تركيـــز األميركيين 
والضغـــوط على الحياة المعيشـــية لإليرانيين”، في إشـــارة إلى 

العقوبات األميركية على طهران.
ونفس التعبير استخدمته صحيفة “نيويورك تايمز” األميركية، 
حيـــث قالـــت إن إيـــران شـــهدت اضطرابـــات سياســـية ضخمة، 
وصفتها بأنها األكثر دموية منذ الثورة اإلسامية قبل 40 عاًما، 

)١٤(حيث تسببت في مقتل ما ال يقل عن 180 متظاهًرا.

الـــوزراء علـــى مشـــاريع  وافـــق مجلـــس 
لتطويـــر شـــبكات نقـــل الكهربـــاء والمـــاء 
المرتبطـــة بالمرحلـــة الثانيـــة مـــن محطة 

الدور 2 تبلغ كلفتها 615 مليون دينار. 
وتـــرأس ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة  الجلســـة االعتيادية 

األســـبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر 
القضيبية امس.

ووجه ســـموه إلى االســـتمرار في تحفيز 
ريـــادة األعمـــال بمـــا يفضي إلى توســـعة 
مشـــاريع رواد األعمـــال ويدعـــم االبتـــكار 

وتشجيع المبتكرين وأصحاب المشاريع.
تأســـيس  بمئويـــة  االحتفـــاء  وبمناســـبة 
بـــدور  ســـموه  أشـــاد  البحريـــن،  شـــرطة 
شـــرطة البحريـــن وبتضحياتهم من أجل 

حفظ أمن البحرين وشعبها.

لتطوير شبكات نقل الكهرباء في “الدور 2”
ســمو ولي العهد: توســعة مشــاريع رواد األعمال ودعم االبتكار

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

قالت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنسان إنها أصدرت قراًرا بإعادة 
الموظـــف المفصـــول إلـــى العمـــل 
واحتســـاب   2019 يونيـــو  فـــي 
وأخطـــرت  كافـــة،  مســـتحقاته 
بتنفيذهـــا  الموظـــف  المؤسســـة 
قـــرار محكمة التمييز وطلبت منه 
بأربـــع  العمـــل  اســـتام ومباشـــرة 
رســـائل مســـجلة بعلـــم الوصـــول 
فـــي أربعة أشـــهر، والتي اســـتلمها 

جميعها وتجاهلها جميعها أيضا.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى ما جـــاء في 
“الباد” فـــي العـــدد 4064 بتاريخ 
30 نوفمبـــر 2019 تحـــت عنـــوان 
“محكمـــة التمييز تحســـم شـــكوى 
مؤسســـة  مـــن  موظـــف  فصـــل 

الحقوق”.
وذكـــرت المؤسســـة أنه تـــم إيداع 
مســـتحقات الموظف لدى خزينة 

وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
القـــرار  إرســـال  بعـــد  واألوقـــاف 
وجميع اإلخطارات والمســـتندات 
والوثائـــق ذات الصلـــة إلـــى قضاة 
وأفادتهـــم  التنفيـــذ،  محكمـــة 
بتجاهل الموظـــف لحكم محكمة 
لتفســـير  وتجاهلـــه  التمييـــز، 
وتجاهلـــه  لحكمهـــا،  المحكمـــة 
لقرارات قضـــاة التنفيذ، وتجاهله 

قرار إعادته للعمل،

“الحقوق” تعيد توظيف 
عبدالعزيز ولكنه يرفض العمل

ضاحية السيف - مؤسسة حقوق اإلنسان

)٠٨(
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“^” و“بنفت” تتعاونان بالدفع اإللكتروني

وقعت شـــركة دار “البـــاد” للطباعة والنشـــر، 
أخيـــرا، اتفاقيـــة شـــراكة مـــع شـــركة “بنفت”؛ 
لتوفيـــر حلـــول الدفع اإللكترونيـــة للصحيفة 
فيما يتعلق باستقبال المدفوعات من العماء 

.”BenefitPay“ والمعلنين عبر تطبيق
ووّقـــع علـــى االتفاقية كل مـــن رئيس تحرير 
صحيفـــة “البـــاد” مؤنـــس المـــردي والرئيس 
عبدالواحـــد  “بنفـــت”  لشـــركة  التنفيـــذي 

الجناحي.

“األحمر” يبلغ نصف نهائي كأس الخليج

عسكر - ألبا

نجحت شـــركة “ألبا” في إعـــادة تمويل 
القرض المشترك بقيمة 1.5 مليار دوالر 
المرتبط بمشـــروع خط الصهر السادس 
للتوســـعة. ويتضمـــن القرض المشـــترك 
الجديد غير المضمون بقيمة 1.5 مليار 
دوالر هامـــش فائـــدة يبلـــغ 300 نقطـــة 
ا على سعر فائدة اإلقراض  أساس سنويًّ

بين مصارف لندن.

“ألبا” تعيد تمويل 
قرض منخفض الفائدة 

بـ 1.5 مليار دوالر

)05()10(

مليون دينار
615

قررت إيداع 
مستحقاته 

بخزينة “العدل” 
بسبب تجاهله 

التام

المحرر االقتصادي

أثناء توقيع االتفاقية بين الطرفين

)20(



بعد ذلك، بحث المجلس المذكرات المدرجة 
بخصوصها  واتـــخـــذ  ــه  أعــمــال جــــدول  عــلــى 

القرارات التالية:
مشاريع  على  الـــوزراء  وافــق مجلس  أوالً:   
لــتــطــويــر شــبــكــات نــقــل الــكــهــربــاء والـــمـــاء 
المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور 
بحريني،  دينار  مليون   615 كلفتها  تبلغ   2
في  التي عرضها  المذكرة  وذلــك في ضــوء 
ــد بن  هـــذا الــخــصــوص مــعــالــي الــشــيــخ خــال
ــيــس مجلس  رئ ــائــب  ن آل خــلــيــفــة  عــبــدهللا 
للشئون  الـــوزاريـــة  اللجنة  رئــيــس  ــوزراء  ــ الـ
المالية واالقتصادية والتوازن المالي والتي 
تــضــمــنــت طــريــقــة تــمــويــل هـــذه الــمــشــاريــع 
هذا  وفــي  لها.  المالية  التدفقات  وبرنامج 
الملكي  السمو  صــاحــب  أصـــدر  فقد  الــصــدد 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
بفحص  توجيهاته  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
الــكــهــربــاء  الــقــديــمــة لنقل وتـــوزيـــع  الــشــبــكــة 
الكهرباء  والمياه وكّلف سموه وزارة شئون 
ورفعها  لذلك  الالزمة  الخطة  بإعداد  والماء 

إلى اللجنة التنسيقية برئاسة سموه.
المذكرة  على  الـــوزراء  مجلس  وافــق  ثانًيا: 
ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد  ــ الــمــرفــوعــة مـــن وزي
برنامج  لتنفيذ  الــوزارة  الوطني حول خطة 
الخطة  وتتضّمن   ،2019-2022 الحكومة 
بالتعاون  لــلــدولــة  الــعــامــة  الميزانية  إعـــداد 
وتوقيع  المعنية،  والــجــهــات  ــوزارات  ــ الـ مــع 
والصديقة  الشقيقة  ــدول  ال مع  االتفاقيات 
التعاون  لتعزيز  الصلة  ذات  المجاالت  في 
الموحد  ــار  اإلطـ تنفيذ  ومتابعة  المشترك، 

الثالثة  نسخته  فــي  الحكومية  لــأولــويــات 
 36 لتنفيذ  العالقة  ذات  الجهات  كافة  مــع 

برنامًجا.
ثالًثا: حرًصا من سموه على المحافظة على 
فقد  المملكة،  في  الفطرية  والحياة  البيئة 
وّجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
والشعاب  المائي  المنتزه  باعتبار  الـــوزراء 
لها منطقة ذات اعتبارات  التابعة  الصناعية 
البيئة  على  للمحافظة  وذلــك  خاصة،  بيئية 
المنتزه  بها  الــكــائــن  المنطقة  فــي  البحرية 
صناعية،  ــاف  أريـ مــن  تحتويه  ومــا  الــمــائــي 
نظًرا لما تشتمل عليه من مقومات سياحية 
واقتصادية وجمالية، وذلك عن طريق حظر 
المناطق  تلك  فــي  األنــشــطــة  بعض  مــزاولــة 

واألنشطة  البحري  والصيد  المحار  كجمع 
ــط لــأنــشــطــة  ــ ــواب ــيـــة، ووضــــــع ضــ ــعـــمـــرانـ الـ
الترفيهية  كاألنشطة  مــزاولــتــهــا  المسموح 

والبحث العلمي واستخراج النفط والغاز.
انضمام مملكة  الوزراء  رابًعا: بحث مجلس 
ــــون الــتــي تعني  ــــى مــعــاهــدة ب الــبــحــريــن إل
بــالــمــحــافــظــة عــلــى األنـــــواع الــمــهــاجــرة من 
الحيوانات الفطرية وبيئاتها ومسار هجرتها 
للبيئة  األعــلــى  المجلس  توصية  ضــوء  فــي 
الوزراء،  والتي عرضها وزير شئون مجلس 
الوزارية  اللجنة  إلى  إحالتها  المجلس  وقرر 

للشئون القانونية والتشريعية.
الــوزراء عمليات  استعرض مجلس  خامًسا: 
يناير  مــن  للفترة  والــمــزايــدات  المناقصات 
الخطة  مــالمــح  ــرز  ــ وأب  2019 سبتمبر  إلـــى 
والمزايدات  المناقصات  لمجلس  التطويرية 
يحتاجها،  التي  التطويرية  األولويات  وأهم 
والتي عرضها وزير اإلسكان رئيس مجلس 

ــدات، حــيــث أرســـى  ــ ــزاي ــمــ ــ ــمــنــاقــصــات وال ال
مــجــلــس الــمــنــاقــصــات والـــمـــزايـــدات خــالل 
مناقصة   748 ما مجموعه  المذكورة  الفترة 
 1.3 حوالي  اإلجمالية  كلفتها  تبلغ  ومزايدة 

مليار دينار من أصل 800 عطاء.
ــة، فــقــد اطــلــع  ــ ــوزاري ــ وفـــي بــنــد الــتــقــاريــر ال
ــمــجــلــس عــلــى نــتــائــج اجـــتـــمـــاع الـــــدورة  ال
للتعاون  الدائمة  للجنة  والثالثين  الخامسة 
الــتــعــاون  لمنظمة  والــتــجــاري  االقــتــصــادي 
ــكــومــســيــك( الــــذي عــقــد في  اإلســالمــيــة )ال
إسطنبول بالجمهورية التركية مؤخًرا والتي 
البلديات  األشــغــال وشــئــون  ــر  وزيـ عــرضــهــا 

والتخطيط العمراني.

قرارات المجلس
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سمو رئيس الوزراء 
يتلقى شكر رئيس 

وزراء اليابان

الــــــوزراء صــاحــب السمو  تــلــقــى رئــيــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
رئيس  مــن  جوابية  شكر  برقية  خليفة 
على  ردًا  آبـــي،  شــيــنــزو  الــيــابــان  وزراء 
ــه بــضــحــايــا  ــ ــوه الـــمـــعـــزيـــة ل ــمـ بـــرقـــيـــة سـ
ــــذي ضـــرب شــمــال الــيــابــان،  اإلعـــصـــار ال
عــبــر فيها عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره 
لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه 
موفور  لسموه  متمنيًا  النبيلة،  الطيبة 
مملكة  ولــشــعــب  والـــســـعـــادة  الــصــحــة 

البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحب  الـــــوزراء  مــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
األســبــوعــيــة  االعــتــيــاديــة  الــجــلــســة  خليفة 
القضيبية  بقصر  وذلــك  ــــوزراء،  ال لمجلس 
ــعــام لمجلس  أمـــس، وقـــد أدلـــى األمــيــن ال
الــــــــوزراء يـــاســـر الـــنـــاصـــر عــقــب الــجــلــســة 

بالتصريح التالي:
 أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
الــعــمــل بجهود  ــة  الــــــوزراء أهــمــيــة مــواصــل
المنشود  النمو  تحقيق  أجــل  مــن  مضاعفة 
في القطاعات الحيوية المختلفة والذي من 
التنموية  العملية  رفــد  في  يسهم  أن  شأنه 
للمملكة بما يصب في صالح الوطن، منّوًها 
والبرامج  الخطط  وضــع  مواصلة  بأهمية 
ــيــة والــتــنــمــيــة  ــمــال الـــرامـــيـــة لــالســتــدامــة ال
الحفاظ  مع  المواطنين  لصالح  االقتصادية 
بما  الوطني  لالقتصاد  اإليجابي  النمو  على 
حضرة  وتطلعات  رؤى  تحقيق  في  يسهم 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
الــمــفــدى حــفــظــه هللا  الــبــالد  خليفة عــاهــل 

ورعاه.
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
الوزراء بدعم ورعاية صاحب الجاللة ملك 
البالد للقطاعات الداعمة للتنمية االقتصادية 
ومنها القطاع الصناعي والذي تمثل بتفّضل 
ــاه هللا بــافــتــتــاح مــشــروع خط  جــاللــتــه رعــ

الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين 
)ألبا(، مشيًدا سموه بما يشّكله المشروع من 
نقلة نوعية في القطاع الصناعي وفي دعم 
تطلعات  يلبي  بما  االقتصادي  النمو  خطط 
صاحب  بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 

الجاللة العاهل.
ولي  الملكي  السمو  صــاحــب  وّجـــه  بــعــدهــا، 
ــى الــنــائــب األول  الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــل
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى االســتــمــرار 
إلى  يفضي  بما  األعــمــال  ريـــادة  تحفيز  فــي 
ويــدعــم  األعـــمـــال  رواد  مــشــاريــع  تــوســعــة 
االبتكار وتشجيع المبتكرين وأصحاب هذه 
برنامج  في  الفائزين  سموه  وهنأ  المشاريع، 
ــذي تــفــضــل ســمــوه بــرعــايــة  ــ ال رواد الــقــصــر 
من  الخليجية  للنسخة  الختامية  الفعالية 

البرنامج المذكور يوم األربعاء الماضي.
البحرينية  الـــمـــرأة  الـــــوزراء  مــجــلــس  وهــنــأ 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف 
ــعــام تحت  ــذي يــقــام هـــذا ال ــ 1 ديــســمــبــر، وال

التعليم  مجال  في  البحرينية  المرأة  شعار 
المجلس  وأثــنــى  المستقبل،  وعــلــوم  العالي 
برئاسة  للمرأة  األعلى  المجلس  جهود  على 
األعلى  المجلس  رئيسة  البالد  عاهل  قرينة 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة ودعم سموها للمرأة 
مشيًدا  الــقــطــاعــات،  جميع  فــي  البحرينية 
الــمــرأة  حققتها  الــتــي  الكبيرة  بــاإلنــجــازات 
وتقدم  متميزة  مكانة  من  إليه  وصلت  وما 
فخر  مبعث  والتي هي  األصعدة  كافة  على 
واعتزاز، باعتبارها الشريك الفاعل والرئيس 
مسيرتها  عبر  والتنمية  الــبــنــاء  عملية  فــي 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  بالعطاء  الحافلة 
وباألخص في مجال التعليم العالي وتبوأها 

للمناصب القيادية فيه.
شرطة  تأسيس  بمئوية  االحتفاء  وبمناسبة 
الملكي  السمو  صاحب  أشــاد  فقد  البحرين 
النائب األول  القائد األعلى  العهد نائب  ولي 
لرئيس مجلس الوزراء بدور شرطة البحرين 
البحرين  أمن  حفظ  أجل  من  وبتضحياتهم 
وشعبها، وأثنى سموه على ما حققته شرطة 
البحرين عبر مسيرتها من تطور مستمر في 
نجاح  قصة  شّكل  مــا  ا  ومهنيًّ ا  نوعيًّ أدائــهــا 
الفخر  على  تبعث  عصرية  شرطة  بناء  في 
الملكي  السمو  صاحب  أثنى  ثم  واالعــتــزاز. 
النائب األول  القائد األعلى  العهد نائب  ولي 
نجاح معرض  الــوزراء على  لرئيس مجلس 
العمل  الذي تنظمه وزارة  الشامل  التوظيف 

رئيس  نائب  وافتتحه  االجتماعية  والتنمية 
بــن عبدهللا  الــشــيــخ خــالــد  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
الفاعلة  بالمشاركة  سموه  ونــّوه  خليفة،  آل 
في  الــمــقــدرة  وإســهــامــاتــه  الــخــاص  للقطاع 
فيما  المواطنين،  أمــام  العمل  فــرص  توفير 
قّدم وزير العمل والتنمية االجتماعية عرًضا 
القطاع  من  المشاركة  بشأن حجم  للمجلس 
الخاص في المعرض المذكور وفرص العمل 
العمل  عــن  الباحثين  أمــام  فيه  المطروحة 
والتي تعكس قوة ونشاط االقتصاد الوطني 
المناسبة  العمل  فــرص  توليد  على  وقدرته 
لــلــمــواطــنــيــن بــكــافــة الــقــطــاعــات واألنــشــطــة 

االقتصادية.
 بعد ذلك، هنأ مجلس الوزراء دولة اإلمارات 

وحكومة  رئيًسا  الشقيقة  المتحدة  العربية 
ــا بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الــثــامــن  وشــعــًب
اضطراد  الشقيقة  للدولة  متمّنًيا  واألربعين، 
الــتــقــدم واالزدهــــــــار، مــشــيــًدا بــالــمــنــجــزات 
التنموية والحضارية والتطور الشامل الذي 
المتحدة في  العربية  تشهده دولة اإلمارات 
ــارات العربية  ظــل قــيــادة رئــيــس دولـــة اإلمــ
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  المتحدة 
رئيس  الدولة  رئيس  ونائب  نهيان  آل  زايــد 
السمو  دبــي صاحب  الـــوزراء حاكم  مجلس 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 

نهيان وأعضاء المجلس األعلى لالتحاد.

ســمو ولــي العهــد: مضاعفــة الجهــود لتحقيــق النمــو المنشــود فــي القطاعــات الحيوية

 اعتبار المنتزه المائي والشعاب الصناعية منطقة بيئية خاصة

ياسر الناصر

الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لــقــوة  ــعــام  ال الــقــائــد  استقبل 
الشيخ  الـــركـــن  الــمــشــيــر  الــبــحــريــن 
خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة في 
سفير  امــس  صباح  العامة  القيادة 
دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة 
الصباح  األحمد  جابر  ثامر  الشيخ 
رئيس  بحضور  تعيينه،  بمناسبة 
ذياب  الركن  الفريق  األركــان  هيئة 
بسفير  الــعــام  القائد  النعيمي.ورحب 
المملكة  ــدى  ل الشقيقة  الــكــويــت  دولـــة 

والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا  الجديد، 
مشيدًا  الدبلوماسية،  مهامه  أداء  في 
بمتانة العالقات األخوية الوطيدة التي 

تربط البلدين الشقيقين.
القيادة  فــي  الــعــام  القائد  استقبل  كما 
جمهورية  سفير  أمــس  صــبــاح  الــعــامــة 
بيالتو  دومينيكو  المملكة  لدى  إيطاليا 
بحضور  عمله،  فــتــرة  انتهاء  بمناسبة 
رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 

النعيمي.

القائد العام يشيد بمتانة العالقات مع الكويت

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ــــل وزيــــــر  ــب ــقــ ــ ــت اســ
شـــــــؤون الـــشـــبـــاب 
والـــريـــاضـــة أيــمــن 
الـــمـــؤيـــد بــمــكــتــبــه، 
ــب عــــــادل  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
الــــمــــرزوق والــــذي 
من  نسخة  ــداه  أهــ
ــه “خـــلـــيـــفـــة  ــ ــاب ــ ــت كــ
ســلــمــان مجد  بـــن 
ــز  ــ الـــــــــوطـــــــــن.. رمـ
ــيـــرة  الـــعـــطـــاء وسـ

الوفاء”.
وخـــــــالل الـــلـــقـــاء، 

الكاتب عادل  بذلها  التي  بالجهود  الشباب والرياضة  أشاد وزير شؤون 
ويرصد  يتضمن  الــذي  القّيم  الكتاب  هــذا  اعــداد  في  الــمــرزوق،  عيسى 
جوانب عديدة ومهمة في مسيرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
ويسلط  والعطاء  بالبذل  الحافلة  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 

الضوء على إنجازات سموه الكبيرة في مختلف األصعدة.

المؤيد يتسلم كتاب
 “خليفة بن سلمان... مجد الوطن”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكــــد وزيــــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة مواصلة تعزيز التعاون 
االقـــتـــصـــادي واالســـتـــثـــمـــاري مع 
ــا بما  ــّوًه روســيــا االتـــحـــاديـــة، مــن
الثنائية  الــعــالقــات  إلــيــه  وصــلــت 
بــيــن الــبــلــديــن مــن تــطــور ونــمــاء 
والشعبين  الــبــلــديــن  يــخــدم  بــمــا 

الصديقين.
ــه سفير  ــقــائ ل لــــدى   جــــاء ذلـــــك، 

ــدى مملكة  لـ االتــحــاديــة  روســيــا 
ــور كـــريـــمـــنـــوف،  ــ ــغ ــ الـــبـــحـــريـــن أي
كريمنوف،  بالسفير  رّحــب  حيث 
التي  الصداقة  بعالقات  مشيًدا 
الصديقين،  البلدين  بين  تجمع 
في  العالقات  تنمية  واستمرارية 

مختلف المجاالت.
وخـــــالل الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــرض مع 
السفير الروسي آخر المستجدات 
والتطورات االقتصادية العالمية.

تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري مع روسيا

توقيع االتفاقيات مع الدول الشقيقة 
والصديقة لتنفيذ 36 برنامًجا

البحرين قصة نجاح في بناء شرطة 
عصرية
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العالقـــات مـــع اإلمـــارات أنمـــوذج فـــي قـــوة ترابطهـــا
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أكــد ســفير اإلمــارات لــدى مملكــة البحرين الشــيخ ســلطان بــن حمدان بــن زايد آل 
نهيان أن دولة اإلمارات تمضي بعزيمة ال تلين في مسيرتها الرائدة.

وأضـــاف فـــي كلمـــة لـــه بمناســـبة الذكـــرى 
اإلمـــارات  لتأســـيس  واألربعيـــن  الثامنـــة 
والتطـــور  التقـــدم  أن  المتحـــدة  العربيـــة 
واالزدهـــار الـــذي نعيشـــه اليـــوم فـــي دولة 
اإلمارات تواكبه سياســـة خارجية متوازنة 
قائمـــة علـــى نهـــج االعتـــدال وقيـــم الحـــق 
والتســـامح،  اإلنســـاني  والعطـــاء  والخيـــر 
فاإلمارات العربية المتحدة أضحت أيقونة 
العطـــاء اإلنســـاني علـــى مســـتوى العالـــم، 
واستطاعت الدبلوماسية اإلماراتية بفضل 
رؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة بنـــاء جســـور مـــن 
عالقات األخوة والصداقة مع دول العالم.

وأردف أن مـــن أبـــرز اإلنجـــازات المتحققة 
إعـــالن صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان العام 2019 عاما للتســـامح، 
والشـــاهد علـــى ذلـــك زيـــارة قداســـة البابـــا 
فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة 
اإلمارات، وتوقيعه مع شـــيخ األزهر وثيقة 
األخوة اإلنســـانية، من أجل السالم العالمي 

والعيش المشترك.
وفيما يلي نص الكلمة:

“نحتفـــل اليوم بذكرى عزيزة على قلب كل 
إماراتي، وهـــي الذكرى الثامنـــة واألربعين 

لتأســـيس اإلمارات العربيـــة المتحدة، فقد 
أشرق فجر االتحاد في مثل هذا اليوم من 
عـــام 1971 وبـــدأت خطوات رحلـــة دولتنا 
الواثقـــة والمظفـــرة نحو التقـــدم والتنمية، 
كافـــة  فـــي  الريـــادي  طموحهـــا  لتحقيـــق 
المجاالت تجسيدا “لرؤية اإلمارات 2021” 
التـــي تهـــدف إلـــى جعـــل دولـــة اإلمـــارات 
الغاليـــة من أفضل دول العالـــم في الذكرى 

الخمسين إلنشائها.
إن دولـــة اإلمـــارات بقيادة صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيس 
الدولة “حفظه هللا”، وأخيه صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبـــي “رعاه هللا”، وصاحب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
المســـلحة،  للقـــوات  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
وإخوانهم أصحاب الســـمو الشيوخ أعضاء 
المجلـــس األعلـــى حـــكام اإلمـــارات تمضي 
بعزيمة ال تلين في مســـيرتها الرائدة، وهي 
بذلك تعـــول على ســـواعد أبنائها وشـــبابها 
العظيمـــة  اإلنجـــازات  تحقيـــق  لمواصلـــة 

للوطن والمواطن.

إن التقدم والتطور واالزدهار الذي نعيشـــه 
اليـــوم في دولة اإلمـــارات تواكبه سياســـة 
خارجية متوازنة قائمة على نهج االعتدال 
وقيـــم الحـــق والخيـــر والعطـــاء اإلنســـاني 
والتســـامح، فاإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
أضحـــت أيقونـــة العطـــاء اإلنســـاني علـــى 
مســـتوى العالم، واســـتطاعت الدبلوماسية 
اإلماراتيـــة بفضـــل رؤيـــة القيادة الرشـــيدة 
بناء جســـور من عالقات األخوة والصداقة 

مع دول العالم.
ففـــي كل عـــام يحتفـــل فيـــه اإلماراتيـــون 
باليوم الوطني في الثاني من شهر ديسمبر 
يلمســـون مـــا حققـــه الوطـــن مـــن إنجازات 
تنمويـــة كبيـــرة خـــالل العـــام الســـابق، وما 
يتطلـــع إلـــى تحقيقـــه خـــالل العـــام القادم، 
فـــي إطار رؤيـــة تنمويـــة شـــاملة ال ترضى 
إال بالصـــدارة وتهتم بالحاضر والمســـتقبل، 
مضمـــار  فـــي  المنافســـة  غمـــار  وتخـــوض 
التنمية بـــكل ثقة، اعتمـــادا على التخطيط 
السليم وإنتاج المعرفة والنظر إلى الكوادر 
البشـــرية المواطنـــة علـــى أنها أهـــم ثروات 

الوطن واالستثمار الحقيقي له. 
أبـــرز هـــذه اإلنجـــازات إعـــالن  ولعـــل مـــن 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيان عام 2019 عاما للتســـامح، في دولة 
تعيـــش في ربوعهـــا أكثر من 200 جنســـية 
مختلفـــة في جـــو من االنفتـــاح، واالحترام 

مبـــدأ  علـــى  المبنـــي  والتعايـــش  المتبـــادل 
التسامح.

والشـــاهد علـــى ذلـــك زيـــارة قداســـة البابـــا 
فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة 
اإلمارات، وتوقيعه مع شـــيخ األزهر وثيقة 
األخوة اإلنســـانية من أجل السالم العالمي 
والعيش المشـــترك، في خطوة تكرس رؤى 
الدولة الرامية إلى بث روح التســـامح  في 
المجتمع، وترسيخ ثقافة االنفتاح والحوار 
الحضـــاري، ونبذ التعصـــب والتطرف، وكل 
مظاهر التمييز بين الناس بســـبب الدين أو 

الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.
وجاء هذا العام أيضا ليكرس رؤية الشيخ 
زايد – رحمه هللا - الذي آمن - منذ تأسيس 
تتحقـــق  المجتمـــع  نهضـــة  بـــأن   - الدولـــة 
بتمكين المرأة وتفعيل مشـــاركتها وإفساح 
المجـــال لهـــا لتشـــارك الرجل في بنـــاء هذا 
الوطـــن، وعليـــه فقد أصدر صاحب الســـمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توجيهاته، 
هـــذا العـــام، برفـــع نســـبة تمثيل المـــرأة في 
المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي إلـــى 50 في 
المئـــة، بوصفهـــا صاحبة معـــارف ومهارات 
وإنســـانية  واجتماعيـــة  وخبـــرات وطنيـــة 
ُيعتّد بها. وكان من أبرز إنجازات هذا العام 
ما حققته الدبلوماسية اإلماراتية من تقدم 
الفت خالل الســـنوات الماضية على صعيد 
قوة جواز الســـفر اإلماراتي، والذي اســـتمر 

في تعزيز صدارته في المركز األول حسب 
مؤشر “باســـبورت أندكس”، وحْصد المزيد 
من اإلعفاءات من التأشيرة ليرتفع رصيده 
إلـــى 177 دولة تســـمح لمواطنـــي اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة بدخول أراضيهـــا بدون 

تأشيرة.
أمـــا علـــى صعيـــد اهتمـــام دولـــة اإلمـــارات 
أولـــت  فقـــد  المتقدمـــة،  بالتكنولوجيـــا 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة اهتماما خاصا 
بتطوير ودعـــم التقنيات الحديثة، وأعلنت 
فـــي هذا العام عن تأســـيس “جامعة محمد 
وهـــي  االصطناعـــي”،  للـــذكاء  زايـــد  بـــن 
أول جامعـــة مـــن نوعهـــا للدراســـات العليـــا 
المتخصصـــة ببحـــوث الـــذكاء االصطناعي 
مـــن تطويـــر  الطلبـــة  إلـــى تمكيـــن  تهـــدف 
تطبيقـــات الذكاء االصطناعي وتســـخيرها 

في خدمة البشرية. 
ولـــم تأُل دولـــة اإلمارات جهـــدا في تمكين 
الشـــباب، وال أدل على ذلك مما شهدناه من 
دعـــم ومـــؤازرة من قيـــادات الدولـــة لهزاع 
المنصـــوري أول رائـــد فضـــاء عربـــي يـــزور 
وكالة الفضاء الدولية، والذي أصبح  مصدر 
إلهـــام للكثيرين من الشـــباب اإلماراتي في 

مجال التكنولوجيا.
والبد هنا من اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات 
تبـــوأت مراكـــز متقدمـــة حـــول العالـــم فى 
مؤشر الشـــعور باألمن واالستقرار، ما َأّهلها 

لكي تصبح مركز جذب هام لكل المبدعين 
وأصحـــاب المواهب، الســـاعين إلى البحث 
عن بيئة تدعم تميزهم الثقافي واإلنساني، 

وتقدر عطاءهم الفكري.
 كمـــا ال يخفى على أحـــد أن دولة اإلمارات 
كانت دائما سباقة إلى حمل رسائل السالم 
ومبـــادرات التعاون إلـــى العالم أجمع، وهي 
مـــن أجل ذلـــك كانت حريصـــة كل الحرص 
على بناء عالقات ودية، ورفيعة المســـتوى 

مع مختلف دول العالم. 
وهذا ما أهلها للفوز في استضافة المعرض 
الدولـــي إكســـبو 2020 دبـــي، الحدث األول 
فـــي العالـــم لعرض اإلنجازات البشـــرية في 
مجـــاالت عـــدة، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 200 
دولة وشـــركة ومنظمة ومؤسسة تعليمية. 
ويؤكـــد هذا الحـــدث العالمي قـــدرة دولتنا 
على جمع العالم في بقعة واحدة، ويكرس 
مـــا حققتـــه الدبلوماســـية اإلماراتيـــة فـــي 
تعزيـــز العالقـــات الثنائية مـــع معظم بلدان 

العالم.
وال يســـعنا في هذه المناســـبة، إال أن نشكر 
هللا ســـبحانه وتعالى، على ما أنعم به علينا 
من قيادة رشـــيدة ال تدخر جهدا في سبيل 
رفعـــة الوطـــن وتحقيـــق رفاهيـــة وســـعادة 

المواطن والمقيم.
فـــكل عام واإلمارات العربيـــة المتحدة في 

تقدم وازدهار دائمين”.

ــح ــام ــس ــت ــدال وال ــ ــت ــ ــى االع ــل ــة ع ــم ــائ ــق انــتــهــاج الــســيــاســات الـــمـــتـــوازنـــة ال

سلطان آل نهيان: اإلمارات أيقونة العطاء اإلنساني على مستوى العالم

المنامة - سفارة اإلمارات

أناب رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مستشار 
ســـمو رئيس الوزراء ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بن خليفـــة آل خليفة، لحضـــور الحفل الذي 
أقامه سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــيخ  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة 
ســـلطان بن حمـــدان بن زايـــد آل نهيان، في 
فندق الريتز كارلتون أمس، بمناســـبة اليوم 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة   48 الــــ  الوطنـــي 
المتحدة، بحضور عدد من كبار الشخصيات 
ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى 

المملكة.
وفـــي الحفل، نقل ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 

خليفـــة آل خليفة، تحيـــات وتهاني صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء، إلـــى قيادة 
وشـــعب اإلمارات الشـــقيق، بهذه المناســـبة 
الوطنيـــة العزيـــزة، وتمنيات ســـموه للدولة 

الشقيقة بمزيد من التقدم واالزدهار.
 وأكد ســـموه، عمق عالقات المحبة وروابط 

األخـــوة التاريخيـــة التي تربط بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
وشعبيهما الشـــقيقين، مشيرا سموه إلى أن 
العالقـــات بيـــن البلدين الشـــقيقين؛ تشـــكل 
أنموذجـــا فـــي قـــوة ترابطهـــا، ومـــا تشـــهده 
مـــن تقـــدم وتطـــور مســـتمر علـــى مختلـــف 

المســـارات؛ بفضـــل مـــا تحظى بـــه من دعم 
البلديـــن؛  قيادتـــي  جانـــب  مـــن  واهتمـــام 
والتنســـيق  التكامـــل  مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق 

بينهما.
 وهنـــأ ســـموه األشـــقاء فـــي دولـــة اإلمارات 
مـــن  مـــا تحققـــه  علـــى  المتحـــدة؛  العربيـــة 

مســـتوى  علـــى  رائـــدة  تنمويـــة  منجـــزات 
المنطقـــة والعالـــم، تعكس الـــرؤى الطموحة 
لقيادتهـــا الحكيمـــة، والتي تســـتلهم خطاها 
مـــن نهـــج مؤســـس الدولـــة وبانـــي نهضتها 
المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان )طيب هللا ثراه(.

 وعبـــر ســـموه عـــن تقديـــر مملكـــة البحرين 
لمواقـــف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشقيقة الداعمة والمساندة لها في مختلف 
الظروف، والتي تجسد عمق أواصر األخوة 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.
 من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، ســـفير دولـــة اإلمارات 
مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
البحرين، عن عظيم الشكر وخالص التقدير 
إلى صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء، 
علـــى مـــا يوليـــه ســـموه مـــن اهتمـــام ودعم 
وتعزيـــز العالقات األخوية التـــي تربط بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة 
البحرين وشـــعبها الشقيق مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا



وقعت شـــركة دار “البالد” للطباعة 
والنشر، مؤخرًا، اتفاقية شراكة مع 
شركة “بنفت”، الرائدة في البحرين 
مجـــال  فـــي  الرئيـــس  والالعـــب 
اإللكترونيـــة  الماليـــة  المعامـــالت 
علـــى مســـتوى المنطقـــة، لتوفيـــر 
حلـــول دفـــع إلكترونيـــة للصحيفة 
فيما يتعلق باستقبال المدفوعات 

من العمالء والمعلنين.
مـــن  كل  االتفاقيـــة  علـــى  ووّقـــع   
رئيـــس تحريـــر صحيفـــة “البـــالد” 
مؤنس المردي والرئيس التنفيذي 
عبدالواحـــد  “بنفـــت”  لشـــركة 

الجناحي. 
وُتمّكـــن االتفاقية زبائـــن صحيفة 
“البـــالد” والمعلنين مـــن الدفع عبر 
حيـــث   ،”BenefitPay“ تطبيـــق 

توّفـــر الخدمـــة الجديـــدة تجربـــة 
أفضـــل للعمـــالء عبـــر تمكينهم من 
الدفع باستخدام هواتفهم النّقالة، 
بـــكل يســـر وســـهولة، كمـــا تســـهل 
والمدفوعـــات  الحســـابات  إدارة 

لدى الصحيفة.

صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وأكـــد   
“البالد” مؤنس المردي، على أهمية 
هذه الخطوة والشـــراكة مع شركة 
“بنفـــت” الرائـــدة في حلـــول الدفع 
اإللكترونـــي، والتـــي تأتـــي ضمـــن 
خطـــط “البـــالد” لتعزيـــز خدماتهـــا 

ورفع مستوى األداء، خصوصا مع 
انتشـــار تطبيـــق BenefitPay بين 

مختلف شرائح المجتمع. 
من جهته، قـــال الرئيس التنفيذي 
عبدالواحـــد  “بنفـــت”  لشـــركة 
تؤكـــد  الشـــركة  إن  الجناحـــي، 
الخدمـــات  بتوفيـــر  التزامهـــا 
المبتكـــرة للعمـــالء عبـــر المحفظة 
للهواتـــف  اإللكترونيـــة  الوطنيـــة 
والتـــي   ،”BenefitPay“ الذكيـــة 
صممـــت لتســـهيل وضمـــان المزيد 
من االنســـيابية في خدمات الدفع 
فـــي البحريـــن، وذلـــك تماشـــًيا مع 
رؤيـــة المملكـــة االقتصاديـــة للعام 
2030، لتوفر توّجه واضح للتطور 
المستمر القتصاد المملكة وخدمًة 
للهدف المشـــترك الـــذي يتمثل في 
بنـــاء حيـــاة أفضـــل لـــكل مواطـــن 

بحريني.

أثناء توقيع االتفاقية بين الطرفين

local@albiladpress.com
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تكريم الحاصالت على الشهادات العليا في “الداخلية”
وكيل الوزارة: البحرينية وضعت بصمتها الواضحة في ميادين العمل االمني

تحـــت رعايـــة وكيـــل وزارة الداخليـــة 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
خليفة، نّظمت اإلدارة العامة للشرطة 
النســـائية احتفاالً بمناسبة يوم المرأة 
البحرينيـــة، تحـــت شـــعار )المـــرأة في 
المســـتقبل(،  العالـــي وعلـــوم  التعليـــم 
حيث قام بتكريم عدد من الضابطات 
والموظفـــات  الصـــف  وضابطـــات 
المدنيات الحاصالت على الشـــهادات 
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  العليـــا 
األكاديمية بالـــوزارة. وأكد وكيل وزارة 
الداخليـــة أن توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة، 
بتقديـــم الدعـــم للمـــرأة البحرينيـــة ورفـــع 
كفاءتهـــا اإلنتاجيـــة، أســـهمت فـــي تقلدها 
المناصـــب العليـــا بالـــوزارة، مشـــيًدا بـــدور 
كافـــة  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتها  المـــرأة 
مجـــاالت العمـــل، حيـــث أثبتـــت كفاءتهـــا 

موّجًهـــا  المجـــال.  هـــذا  فـــي  وجدارتهـــا 
علـــى  الـــوزارة  إلدارات  والتقديـــر  الشـــكر 
جهودهـــا المخلصـــة فـــي إبراز يـــوم المرأة 
البحرينيـــة بالشـــكل الذي يليـــق بما تحقق 
للمـــرأة البحرينية، موضًحـــا أن تخصيص 
هذا العـــام لالحتفاء بإنجـــازات المرأة في 
التعليـــم العالـــي وعلـــوم المســـتقبل يأتـــي 
لمـــا حققتـــه المـــرأة البحرينية علـــى مدى 

األعـــوام الماضيـــة مـــن إنجاز فـــي المجال 
العلمـــي والثقافـــي وذلـــك راجـــع لعزيمتها 
وقدرتهـــا علـــى الوقـــوف بجانـــب الرجـــل 

لحماية مكتسبات الوطن وإنجازاته.
صاحـــب  قرينـــة  ورعايـــة  دعـــم  وقـــّدر 
الجاللـــة رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة للمـــرأة البحرينية 

وجهود ســـموها في رفع قـــدرة المرأة في 
المساهمة التنافسية في العملية التنموية 
القائمة على أســـس تكافؤ الفرص وإدماج 
احتياجـــات المـــرأة فيهـــا بمـــا يحقـــق لهـــا 
فـــرص متجـــددة لالرتقـــاء بخياراتها نحو 
جودة حياتهـــا والتعلم مدى الحياة، حتى 
اصبح المجلس األعلى للمرأة بيت للخبرة 

الوطنية المتخصص في شئون المرأة.
وأضاف الشـــيخ ناصر بـــن عبدالرحمن أن 
المرأة البحرينية اســـتطاعت بفضل الدعم 
كافـــة  فـــي  الواضحـــة  أن تضـــع بصمتهـــا 
مياديـــن العمـــل األمنـــي لتصل بذلـــك إلى 
مناصـــب قيادية وإدارية ورتب عســـكرية 
لتتـــوج  واســـتحقاق  جـــدارة  عـــن  عاليـــة 
مســـيرتها فـــي رفع لـــواء النهضة الشـــاملِة 
بالمملكـــة، وقد أصبحت المـــرأة البحرينية 
اليـــوم نموذًجـــا يحتـــذى بها فـــي مختلف 

المحافل وحققت قصص نجاح بارزة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - محافظة العاصمة

محافظـــة  محافـــظ  رعايـــة  تحـــت 
العاصمـــة الشـــيخ هشـــام بـــن عبـــد 
الرحمـــن آل خليفـــة، ينظـــم النـــادي 
العالمي لإلعالم االجتماعي “منتدى 
فـــي  االجتماعـــي”  اإلعـــالم  رواد 
نسخته السابعة، وذلك يوم السبت 
فـــي  ديســـمبر   7 الموافـــق  القـــادم 
فنـــدق انتركونتيننتال الريجنســـي 

بالعاصمة المنامة.
ويقام المنتدى هـــذا العام بالتعاون 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  مـــع 
مجموعـــة  مـــن  وبدعـــم  البحريـــن 
دايـــم العالميـــة، ويســـتعرض ورش 
عمـــل ومحاضـــرات متخصصة في 
وبحضـــور  االجتماعـــي،  اإلعـــالم 
مرتقـــب من أكثر 100 مشـــاركا من 
لإلعـــالم  العالمـــي  النـــادي  أعضـــاء 
برامـــج  ومنتســـبي  االجتماعـــي 
النادي إضافة إلى مشاركين آخرين 

مـــن العاملين والمهتمين في مجال 
ريادة األعمال واإلعالم االجتماعي 
في البحرين والمنطقة.وأكد الشيخ 
هشـــام بن عبـــد الرحمـــن آل خليفة 
أن رعايتـــه لهذا المنتـــدى تأتي في 
العاصمـــة  إطـــار حـــرص محافظـــة 
على تشـــجيع رواد األعمال وصناع 
المحتوى لالستفادة من اإلمكانيات 
الكبيرة في مجاالت التسويق التي 

يوفرها اإلعالم االجتماعي.

محافظ العاصمة يرعى “رواد اإلعالم االجتماعي 7”

المنامة - هيئة تنظيم سوق العملالمنامة  - المجلس األعلى للقضاء

رفع رئيس محكمـــة التمييز نائب رئيس 
المستشـــار  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
عبدهللا البوعينين أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلى صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
قرينـــة العاهل المفدى، رئيســـة المجلس 
يـــوم  بمناســـبة  وذلـــك  للمـــرأة،  األعلـــى 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال التعليـــم 
العالي وعلوم المســـتقبل، مثمنا مبادرات 
صاحبة الســـمو البارزة في تمكين وتقدم 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي جميـــع المجاالت 
والتي تبوأت من خاللهـــا أرفع المناصب 
والتشـــريعية  والتنفيذيـــة  السياســـية 

ومختلف المناصب القيادية. 
وتزامنـــا مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحرين 

بيـــوم المرأة البحرينيـــة احتفى المجلس 
األعلى للقضاء بجميع عضوات الســـلطة 
العامـــة  األمانـــة  وموظفـــات  القضائيـــة 
بحضـــور النائـــب العـــام علـــي البوعينين 
وأعضاء المجلـــس األعلى للقضاء وذلك 
الحثيثـــة  لهـــن علـــى جهودهـــن  تكريمـــا 
لالرتقـــاء بالمنظومـــة القضائيـــة. وألقـــى 
البوعينين كلمة بهذه المناسبة، حيث قال 
إن المـــرأة البحرينيـــة إذا كان لهـــا دورها 

المعروف في سائر مجاالت العمل، فإنها 
فـــي العمـــل القضائي  قد أثبتـــت مكانتها 
بجدارة.   وخالل الحفل أشاد البوعينين 
وبجميـــع  القضائيـــة  الســـلطة  بعضـــوات 
موظفات األمانة العامة للمجلس األعلى 
للقضاء، وقام بتكريمهن وشـــكرهن على 
الـــدور الكبيـــر الـــذي يقومون به، مشـــيدا 
بعطـــاءات المـــرأة في مختلـــف الميادين 

والسيما في المجال العدلي.

احتفلـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
المـــرأة البحرينيـــة  بيـــوم  يـــوم األحـــد 
والـــذي يأخذ هـــذا العام محـــور “المرأة 
البحرينيـــة فـــي التعليم العالـــي وعلوم 

المستقبل”. 
 وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
سوق العمل أسامة العبسي عن تقديره 
وفخـــره بالـــدور الذي تلعبـــه المرأة في 
البحرينـــي  والمجتمـــع  العمـــل  ســـوق 
قرينـــة جاللـــة  بحـــرص  مشـــيًدا  ككل، 
الملـــك رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، علـــى دعمها 
المستمر والمتواصل للمرأة البحرينية.

 وأشـــاد العبســـي بالدعم الكبيـــرة التي 

تحظى بـــه المـــرأة البحرينيـــة من قبل 
القيـــادة السياســـية فـــي المملكة، حتى 
تبـــوأت بـــكل ثقـــة وجـــدارة العديد من 
المناصـــب القياديـــة العليا، مشـــيًرا إلى 
أن ثقـــة القيـــادة بالمرأة انعكســـت على 
مجمـــل مفاصـــل المجتمـــع البحرينـــي، 
مكانتهـــا  تعـــزز  المـــرأة  باتـــت  حيـــث 

وتكتسب المزيد من االحترام والتقدير 
المســـتويات  بمختلـــف  لجهودهـــا 

الوظيفية.
 وأشـــار إلـــى أن هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل تفخر الهيئـــة بالعنصر النســـوي 
فـــي مختلـــف المســـتويات الوظيفيـــة 

والقيادية في الهيئة.

“سوق العمل” تفخر بالعنصر النسوي في مختلف المناصبتكريم عضوات السلطة القضائية وموظفات األمانة العامة
العبسي: دور بارز تلعبه المرأة في سوق العملالبوعينين: المرأة أثبتت مكانتها في العمل القضائي

محرر الشؤون المحلية

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

“^” توقع اتفاقية مع “بنفت” للدفع اإللكتروني
ً أول وســـيلة إعالميـــة تـــدرج فـــي “BenefitPay” األوســـع انتشـــارا

المبارك: المرأة ركيزة أساس بالمسيرة التنموية
ــد مـــن الــمــنــاصــب اإلداريــــــة ــدي ــع ــل ــول ل ــ ــوص ــ ــت فـــي ال ــح ــج ن

رفـــع وزيـــر شـــؤون الكهرباء والمـــاء وائل 
المبارك أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلى قرينة العاهل رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناســـبة 
المـــرأة  بيـــوم  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــال 
البحرينيـــة، والـــذي أقيـــم فـــي هـــذا العام 
تحت شـــعار “المـــرأة البحرينية في مجال 

التعليم العالي وعلوم المستقبل”.
مـــن  للمـــرأة  المســـتمر  الدعـــم  أن  وأكـــد   
قبـــل المجلـــس األعلـــى للمرأة ســـاهم في 
تعزيـــز مكانـــة المـــرأة البحرينيـــة، الســـّيما 
وأنهـــا أصبحـــت تمثل ركيزة أساســـية في 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التـــي يقودها 

عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وذلك بعد أن أثبتت 
التـــي  المناصـــب  فـــي مختلـــف  جدارتهـــا 

أوكلت إليها. 

مجـــال  فـــي  بالمـــرأة  باالحتفـــاء  وأشـــاد 
التعليـــم العالـــي وعلـــوم المســـتقبل؛ نظًرا 
إلســـهاماتها وإنجازاتها في مجال التعليم 
العالـــي، وقال “نجحـــت المـــرأة البحرينية 

فـــي الوصـــول إلـــى العديـــد مـــن المناصب 
اإلدارية العليا عبر مراحل متتالية، لتكون 
الطبيبة والمهندســـة والمعلمة والمحامية 

والمتخصصة في كافة المجاالت”.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

انتهاكات “السفارة”
Û  فــي تاريــخ األمــم تلعــب الشــعوب دوًرا كبيــًرا فــي درء المخاطــر، فــي

النأي بأوطانها بعيًدا عن الصراعات الحضارية واالحتدامات المذهبية، 
والمهاتــرات الفكريــة، تحاول مثاًل أن ترتقي بالخطاب الديني، أن تعيد 
الحضــور للخطــاب المجتمعي، أن تغلب التفكير علــى التلقين، والحوار 

على الصدام.
Û  فــي مملكــة البحرين نعيش التنوع في أزهى عصوره، والتعدد في أوج

انتشاره، والتسامح في أبهى صوره.
Û  رغــم ذلــك تخرج علينا بين الحين واآلخر، نعــرات دخيلة، عدوى عابرة

للحــدود -انســحاب مــع نقائــص لنخــب علــى مــا أظــن، اختصــار ُمخــل 
لمضامين فقهية غائبة، هذا ما يروج له البعض، ويزيح عنه الستار.

Û  ونحمد هللا ونشكر فضله أن مجتمعنا الذي تربى على القبول باآلخر قد
وضــع حــًدا لهذا القبول، زمًنا ومســافة ُبعد، ثابت مــن الثوابت الرصينة 
للوطن والعقيدة، لذلك فإن باب االجتهاد الذي مازال مفتوًحا ال يسمح 
لكائــن مــن كان أن يتخطــى حدود هللا، أن يقيم الحــد على أبدية الدين 
اإلسالمي الحنيف، أو أن يجري محاكمات سرية ألمور متفق عليها بين 
فصائــل األمــة وملتف حولها اللفيــف األعظم منها، من هنا فإن التكليف 
المشــوه إلفصــاح جماعــة “الســفارة” عــن رؤيــة غيــر مرئية أو عــن بيان 
يفتقر ألسس الشريعة والشرعية، أو عن خطاب خفي يتردد في بعض 
البيــوت واألنفاق،هذا كله يدخل فــي صميم التداخل المتجاوز لحدود، 
المتخطى لمواقع سماوية، اإلمام المهدي )عجل( لم يظهر قطعًا بأحكام 
المذاهب جميعها، اتفاق قياداتها الشرعية المؤهلة، فال يعقل أن يفتقر 
اإلعــالن ألدنــى مقتضيات التراتبية، بمعنى أنه ال ظهور لولي إال بعد أن 
يتفشــى مظهــر غيــر مالئــم للمجتمــع، وال انكشــاف عن غطــاء إال عندما 
تتراكم المغالطات لدى الجهة المهيمنة على الفتوى في الدولة المعنية، 
وال أساس لرؤية إذا كانت تفتقر ألبسط المشاهدات أو األدلة الثبوتية.

Û  مــن الســهل جــدًا أن يجلــس 4 أو 5 أشــخاص ويدعــون أنهــم اكتشــفوا
عالجــًا حاســمًا لمختلــف أنواع الســرطانات في البشــر، لكن هل الشــفاء 
تحقــق، وهــل كان العالج الناجع متوفًرا بالشــكل والهيئــة التي اعتادت 

عليه األمم عند مكافحة مرض من األمراض؟
Û  مــن الســهل كذلــك أن يدعــي بعــض العلمــاء أنهــم توصلــوا إلــى نظريــة

مضــادة للجاذبيــة األرضيــة، مفســرين ذلــك بــأن تفاحــة اســحاق نيوتن 
التــي ســقطت مــن إحــدى األشــجار لتــوارى الثــرى أي إلــى أســفل قــد 
تغيرت وجهتها وأصبح السقوط إلى أعلى، هذا األمر أيضا يحتاج إلى 
مشــاهدات ثبوتية جماعية، تجمع عليها األمة ويتفق حولها المفســرين 

والمتابعين والمدججين بالعلوم والمباحث المعتبرة.
Û  من السهل جًدا أن يأتي أي فاسق بنبأ، واذا لم تتبينوا فإنكم قد تصيبوا

قومًا بجهالة فتصبحوا على ذلك نادمين.
Û .و... للحديث بقية

عادل المرزوق
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الصخير - جامعة البحرين

ذكرت دراسة علمية أن الطلبة يشاركون وينشرون أعمالهم الفنية 
على منصات اإلعالم االجتماعي من أجل ترويج أفكارهم اإلبداعية 
وتسويقها، بينما أوضح عدد قليل من الطلبة أنهم ينشرون أعمالهم 
لتحقيق الشــهرة وكســب عدد أكبر من المتابعين، ولوحظ أن بعض 

الطلبة يستخدمون اإلنستغرام كأرشيف ألعمالهم.

بحثـــي  فريـــق  الدراســـة  أعـــد 
مـــن  مكـــون  البحريـــن  بجامعـــة 
األستاذ المســـاعد بقسم اإلعالم 
بكليـــة  والفنـــون  والســـياحة 
اآلداب في الجامعة سماء علوي 
ماجســـتير  وطلبـــة  الهاشـــمي، 
أمينـــة  الكليـــة:  فـــي  اإلعـــالم 
الموالي، وياســـمينا زكي، وناصر 

مهدي.
ووســـمت الدراســـة التي نشرتها 
للنشـــر  العالميـــة   iJET مجلـــة 
وســـائل  “فاعليـــة  بعنـــوان: 
التواصـــل االجتماعـــي والتعليم 
القائم علـــى الوســـائط المتعددة 
فـــي تعزيـــز اإلبـــداع لـــدى طلبـــة 
والوســـائط  والتصميـــم  الفـــن 

الرقمية “ .

تجربتيـــن  الفريـــق  وأجـــرى 
بحثيتيـــن علـــى مجموعتين من 
الطلبـــة، والمجموعـــة مكونة من 
42 طالًبـــا فـــي تخصـــص الفنون 

والتصميم.

سواق الطلبة يشكون “حيتان” المواصالت للبرلمانطلبة يستخدمون “االنستغرام” أرشيفا
مصـــادر “^”: زايــــد يتعهــــد بلقـــاء مـــع الــوزيـــر كمـــال أحمـــد

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس 
أن  زايـــد  أحمـــد  علـــي  النـــواب 
أصحـــاب  ومطالـــب  احتياجـــات 
الطلبـــة  نقـــل  وســـواق  المهـــن 
محـــل اهتمـــام وتبنـــي ودعم من 
المجلس النيابي، من أجل توفير 
التســـهيالت الالزمـــة للمواطنيـــن 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  العامليـــن 
وحمايتهـــم من دخول أشـــخاص 
غيـــر مرخص لهـــم للعمل في هذا 
المجـــال، بجانـــب ضـــرورة توفير 
الغطاء التأميني والوظيفي لهم، 
والســـعي مع الجهـــات الحكومية 

لتذليل جميع العقبات. 
اســـتقباله  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
مجموعة من ســـواق نقـــل الطلبة 
مـــن المواطنيـــن البحرينييـــن، إذ 
تم بحث شـــؤون وقضايا المهنة، 
والمقترحـــات  والمالحظـــات 
يتطلعـــون  التـــي  والمرئيـــات 

لتحقيقهـــا مـــن أجل دعـــم المهنة 
الجهـــات  دعـــوة  مـــع  وحمايتهـــا 
أمورهـــم  لتســـهيل  المختصـــة 
وفـــق القانـــون والنظـــام المعمول 
مواطنـــون  انهـــم  خصوصـــا  بـــه، 
ويعيلون أسرا وعائالت، وعليهم 
ومعيشـــية  ماليـــة  التزامـــات 

ويتطلعون للحياة الكريمة.

الحافـــالت  مـــالك  أحـــد  وقـــال 
الصغيرة لنقل الطلبة لـ “البالد” إن 
النائـــب الثاني تعهد بترتيب لقاء 
مع وزير المواصالت واالتصاالت 
شـــكاوى  لبحـــث  أحمـــد  كمـــال 
الضـــرر  ورفـــع  المهنـــة  أصحـــاب 

عنهم.
المواطنيـــن  شـــكوى  وتتلخـــص 

بوقـــف ترخيص اصـــدار بمزاولة 
نقـــل الطلبة لألفراد وقصر صرف 
هـــذا الترخيـــص للشـــركات فقط، 
وهو ما يجبر األفراد لسداد مبالغ 
للشـــركات الكبـــرى - التـــي تعتبـــر 
حيتانا ابتلعت سوق المواصالت 

- لتسجيلها تحت مظلتها.

علي زايد متوسطا أصحاب الحافالت الصغيرة لنقل الطلبة

7 ينايــر آخــر جــرس بمــدرسـة ابتـدائيــة

1403 طالب ببرنامج “تكوين” يتدربون ميدانيا

الــشــهــادات ــع  ــوزيـ تـ ــر  ــاي ــن ي  30 الـــربـــيـــع...  ــة  عــطــل يـــومـــا   20

يهــدف لفتــح مجــاالت العمل المختلفة أمــام الخريجين بجميــع التخصصات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني المتحانات المرحلة االبتدائية، 
والــذي حــددت فيــه بتوزيــع شــهادات نهايــة الفصــل الدراســي األول مــن العــام 
الدراسي 2019 - 2020 للمرحلة االبتدائية يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020.

ومـــن المقرر أن يخضع طلبـــة المرحلة 
الفصـــل  نهايـــة  المتحـــان  االبتدائيـــة 
الدراسي األول لمادة التربية للمواطنة 
للحلقـــة الثانيـــة من التعليم األساســـي 
بيوم االثنين الموافق 23 ديســـمبر من 
العـــام الجـــاري، فيما ســـيكون آخر يوم 
للفصـــل  األولـــى  الحلقـــة  لطلبـــة  دوام 
الدراسي االول يوم األحد الموافق 29 

من الشهر الجاري.
أصدرتـــه  الـــذي  التعميـــم  وتضمـــن 
وزارة التربيـــة والتعليـــم الموجـــه إلـــى 
مديري المـــدارس االبتدائية إجراءات 
وتعليمـــات تنفيذ االمتحانـــات النهائية 

العـــام  مـــن  األول  الدراســـي  للفصـــل 
للمرحلـــة   2020  -  2019 الدراســـي 
فيـــه  حـــددت  والتـــي  االبتدائيـــة، 
أمتحانات نهاية الفصل الدراسي االول 
للحلقـــة الثانيـــة من التعليم األساســـي 
بـــدءَا مـــن يـــوم االثنيـــن الموافـــق 30 
ديســـمبر 2019، وحتى يـــوم االثنين 6 

يناير 2020.
ووفـــق خطـــة وزارة التربيـــة والتعليم 
الحلقـــة  طلبـــة  دوام  نهايـــة  ســـتكون 
الثانية للفصل الدراسي األول بدءًا من 
يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 7 يناير 2020، 
وستبدأ الدراســـة في الفصل الدراسي 

يـــوم  الثانـــي  الدراســـي  للعـــام  الثانـــي 
األحـــد الموافـــق 26 من الشـــهر نفســـه، 
وســـتكون مدة اجـــازة عطلة الربيع 20 

يومًا.
وأرفقت إدارة التعليم االبتدائي بوزارة 
لتحديـــد  مرفقـــات  والتعليـــم  التربيـــة 

مـــدة امتحـــان المـــواد الدراســـية غيـــر 
المركزيـــة، الئحـــة األمتحانـــات العامة، 
امتحـــان  مـــادة  وتعليمـــات  إرشـــادات 
اللغة اإلنجليزية للصف الســـادس وكل 
مـــا يتعلـــق بهـــا، وإرشـــادات وتعليمات 

لمادة الرياضيات للحلقة الثانية.

يعد برنامج “تكوين” أحد المتطلبات األساسية للحصول على شهادة الثانوية 
العامة للتعليم الفني والمهني، حيث أن وزارة التربية والتعليم تولي التعليم 

الفني والمهني اهتماما كبيرًا تنفيذا لما جاء في برنامج الحكومة. 

وفـــي لقاء مع أحد أعضـــاء فريق المتابعة 
لبرنامـــج تكويـــن التدريبـــي، االختصاصي 
التربـــوي بـــإدارة التعليـــم الفنـــي والمهنـــي 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم محمد يوســـف 
الطلبـــة  عـــدد  يصـــل  قـــال:  العباســـي 
الملتحقيـــن ببرنامـــج التدريـــب الميدانـــي 
لطلبـــة مـــدارس التعليـــم الفنـــي والمهنـــي 
للعـــام  الثالـــث  المســـتوى  مـــن  )تكويـــن( 
إلـــى   2020  -  /2019 الحالـــي  الدراســـي 
1403 طالب، ينفـــذون تدريباتهم العملية 
علـــى شـــكل دفعـــات بـــدأت من األســـبوع 
الثالـــث مـــن شـــهر ســـبتمبر مـــع 439 طالبا 
من المســـارين الصناعي والتجـــاري نفذوا 

مؤسســـة   177 فـــي  العمليـــة  تدريباتهـــم 
حكوميـــة وخاصـــة. ويســـتهدف البرنامج 
توفير خيارات عديدة مـــن أنماط التعليم 
الفنـــي والمهنـــي لـــكل الطـــالب، واالرتقاء 
بمســـتوى المهارات لدى الشباب البحريني 
مـــن خـــالل تطبيق نظـــام تعليـــم وتدريب 
يشـــارك ســـوق العمل في إعداده وتنفيذه 
لضمـــان إتقـــان الطلبـــة للكفايـــات المهنية 
األساســـية التي تتطلع إليها ســـوق العمل. 
وقـــال المرشـــد المهنـــي المتابـــع للتدريـــب 
الثانويـــة  الجابريـــة  بمدرســـة  الميدانـــي 
الصناعيـــة عبـــاس جعفـــر كاظـــم: يهـــدف 
برنامج “تكوين” إلى تنمية وتوثيق عالقة 

التربيـــة  وزارة  بيـــن  والشـــراكة  التعـــاون 
والتعليم والمؤسسات والشركات بمختلف 
قطاعاتها وأنشطتها، بما يساعد على فتح 
مجاالت العمـــل المختلفة أمام الخريجين 
فـــي جميـــع التخصصـــات، وتهيئـــة الطلبة 
لالنتقال الســـلس مـــن مناخ الدراســـة إلى 
منـــاخ العمـــل فـــور تخرجهـــم، وتزويدهـــم 
بالمهارات والخبـــرات واالتجاهات والقيم 

الســـلوكية الســـليمة والكفايـــات المطلوبة 
المعرفـــة  وربـــط  العمليـــة،  حياتهـــم  فـــي 
اكتســـبها  التـــي  والمهـــارات  األكاديميـــة 
الطلبـــة في المدرســـة بالواقـــع العملي في 
الشركات والمؤسسات، واالطالع المستمر 
للطلبـــة علـــى احتياجـــات ســـوق العمل ما 
يســـهل اختيار التخصص وتحديد المسار 

المستقبلي.

العودة للمدارس )صورة أرشيفية(

عباس جعفر محمد يوسف
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أكـــد الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم 
بـــوزارة  والمســـتمر  الخـــاص 
جعفـــر  والتعليـــم  التربيـــة 
مراجعـــة  طلبـــات  أن  الشـــيخ 
الرســـوم الدراســـية المقدمة من 
الخاصة،  التعليمية  المؤسســـات 
والتي تشـــمل المدارس الخاصة 
والمعاهـــد  األطفـــال  وريـــاض 
الخاصـــة،  التعليميـــة  والمراكـــز 
المســـتفيضة  للدراســـة  تخضـــع 
من قبل لجنة الرســـوم الدراسية 
بالـــوزارة، والتي تتخـــذ قراراتها 
وفـــق  الرفـــض  أو  بالموافقـــة 
معاييـــر واضحة، واســـتناًدا إلى 
المرســـوم بقانون رقم 25 لســـنة 

.1998
الموافقـــة  أن  الشـــيخ  وأضـــاف 
علـــى تعديـــل رســـوم المـــدارس 
الخاصـــة محكومـــة بوجود عدد 

مـــن المبـــررات المقنعـــة، وُينظـــر 
إلـــى طلـــب زيـــادة الرســـوم مرة 
ســـنوات،   3 كل  فقـــط  واحـــدة 

بنسبة 5 %. 
وأكد الشيخ أن الوزارة ال توافق 
علـــى زيـــادة رســـوم أي مدرســـة 
خاصـــة يقـــل تقديـــر أداؤها عن 
ارتكبـــت  قـــد  تكـــون  أو  جيـــد، 
مخالفات لشروط الترخيص، إال 
أنه يمكن دراســـة طلب المدرسة 
زيادة رســـومها بنســـبة 5 % في 
حـــال لـــم يكـــن لديهـــا مخالفـــات 
ماليـــة،  لخســـائر  وتتعـــرض 
حيـــث يعرض طلبهـــا على إدارة 
الموارد المالية بالوزارة، لدراسة 
الجـــدوى ومـــدى الخســـارة التي 
تتعـــرض لهـــا المدرســـة، ومن ثم 
يرفع األمر للجهات العليا التخاذ 

الالزم.

رفض رفع رسوم المدارس “الجيدة”

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

أطلقـــت جامعة الخليـــج العربي 
التجريبـــي  الجديـــد  التحديـــث 
لموقعهـــا الرســـمي علـــى شـــبكة 
وفقـــًا  تطويـــره  بعـــد  اإلنترنـــت 
للمعاييـــر التكنولوجية الحديثة 
وإعـــادة تصميمه ليكون أســـهل 

تصفحًا وأكثـــر توافقًا مع جميع 
االلكترونيـــة  األجهـــزة  أنـــواع 
النقالـــة  كالهواتـــف  الحديثـــة 
الذكيـــة  اللوحيـــة  واألجهـــزة 
وجميـــع أنـــواع جهـــاز حاســـوب 
باستخدام متصفحات متعددة.

تحديث موقع جامعة الخليج

ال قبـــــول لشهـــــادة بكالــوريـــوس أجنبيــــة دون إقـــامــــة

تدارســـت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية 
وزارة  وكيـــل  برئاســـة  الـــدوري  اجتماعهـــا  خـــالل 
التربيـــة والتعليم لشـــؤون التعليـــم والمناهج فوزي 
الجـــودر، بمبنـــى الـــوزارة بمدينة عيســـى، المؤهالت 
المحولة إليها في تخصصات علمية مختلفة، شملت 
الطـــب والهندســـة والعلوم العامـــة والقانون والعلوم 
اإلنســـانية  والعلـــوم  األعمـــال  وإدارة  السياســـية 

والتمريض.
ومـــن جانـــب آخـــر، أكـــدت اللجنـــة ضـــرورة التحاق 
الطلبـــة ببرامـــج البكالوريوس األجنبيـــة التي ال تقل 
مدة الدراســـة الجامعية فيها عن 4 ســـنوات دراسية 
أو مـــا يعادلهـــا باألنظمـــة األخـــرى )360 وحـــدة بعـــد 
الســـنة التمهيديـــة(، مع تأكيد ضـــرورة اجتياز جميع 

متطلبـــات البرنامـــج بنظـــام االنتظـــام الكلـــي، وعدم 
التســـجيل لمـــواد يتـــم تدريســـها بنظـــام التعلـــم عن 
بعـــد “أون اليـــن”، إضافـــًة إلـــى أن الدراســـة البـــد أن 
تتـــم بنظـــام التفـــرغ واإلقامة فـــي بلد الدراســـة، إال 
أنـــه يجوز للطالـــب أن يتفرغ جزئًيـــا خالل مرحلتي 

الماجســـتير والدكتـــوراه فـــي مختلـــف التخصصات 
باســـتثناء التخصصـــات الهندســـية والطبيـــة التـــي 
تتطلب الدراســـة بطريقة االنتظام بالحضور الكامل 
والتفـــرغ واإلقامة بالدولة مقر المؤسســـة التعليمية 

طوال فترة الدراسة.
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اجتماع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية

محرر الشؤون المحلية

مروة خميس

سماء الهاشمي

يمكن التصفح بجميع أنواع األجهزة 
االلكترونية 

المحتفلون بتحديث الموقع

محرر الشؤون المحلية



مجمــع 338 الشــهير فــي العدليــة، يســقط هــو اآلخــر بضربــة الركــود، بعدما أعلــن العديد مــن التجار فــي المجمع بيع 
مقاهيهم ومطاعمهم؛ بسبب تكبدهم خسائر كبيرة عصفت بمحالتهم أّدت إلى إعالنهم بيعها بشكل علني.

قبـــل  مـــن  ُخّصـــص  المجمـــع  هـــذا   
الجهات الرســـمية في البحرين كحي 
بحريني يتألـــق بالعديد من المقاهي 
والمطاعم العالميـــة والمحلية، ويعد 
المجمع من المناطق المحّببة للجذب 
االســـتثماري لكونهـــا محـــط للعديـــد 
من المعـــارض الفنيـــة والمهرجانات، 
عوًضا على تشكيله بزخرفات كثيرة 
المحليـــة،  العمـــارة  تعبـــر عـــن واقـــع 
الفنـــادق  مـــن  العديـــد  ويحيطـــه 
الفعاليـــات  تقيـــم  التـــي  والســـاحات 

االجتماعية المختلفة.
 “البـــاد” جالـــت فـــي الجـــادة التـــي 
صممـــت علـــى نمـــط ثقافـــة العمـــارة 
البحرينيـــة بطريقـــة “الـــداون تـــاون” 
ا  فـــي أوروبا، وســـجلت حضـــوًرا قويًّ
رصدهمـــا  يمكـــن  كلمتيـــن  ألشـــهر 
 FOR SALE,“ وهمـــا  المجمـــع  فـــي 
التجـــار  بعـــد أن كان   ،”FOR RENT
يتهافتـــون ويتنافســـون بالظفر على 
محاتـــه التجاريـــة لفتـــح مطاعمهم 

ومقاهيهم.
 الواقع المرصود يسّجل أن حالة من 
الركـــود بـــدأت تعصف فـــي المحات 
مـــع  بـــدأت  والمقاهـــي،  التجاريـــة 
انطاقة رفع أسعار سلعتي الكهرباء 
ـــا  حاليًّ ســـعرها  فـــاق  حتـــى  والمـــاء 
سعرها السابق بواقع يفوق 500 %.

التجـــار كان لهـــم وقفـــة مـــع مندوب 
الصحيفـــة حيـــث أكـــد “ف،م” وهـــو 
معـــروض  ومطعـــم  مقهـــى  صاحـــب 
للبيـــع أن المجمع يشـــهد ركـــوًدا على 
قلـــة  فـــي  أبرزهـــا  عـــدة  مســـتويات 
مرتاديـــه مـــن المواطنيـــن والســـياح 

على حد سواء.
 وقال: “ارتفاع التكاليف التشـــغيلية 
بســـبب الضرائب، وارتفاع األســـعار، 
وارتفاع أســـعار الخدمات كالكهرباء، 

سبب إرباًكا كبيًرا في عملية تشغيل 
المحل، حاولنا التغلب على المشـــكلة 
بضـــخ مزيد من األموال التي كنا في 
السابق قد ربحناها من مشروعنا، إال 
أن عـــزوف حضور المســـتهلكين أدى 

إلى خسائر فادحة”.
 وتابـــع: “وضعـــت إعاًنـــا لبيع المحل 
أيـــام  وبعـــد  المقهـــى،  واجهـــة  علـــى 
وجـــدت أن المـــرض انتشـــر في كافة 
أرجـــاء المجمـــع، هنالـــك العديد ممن 
التجاريـــة  محاتهـــم  بيـــع  يريـــدون 

لذات األسباب”.
 وعلى ذات المشـــرب قال أحد ماك 
المطاعم ولم يشـــأ ذكر اســـمه “منينا 
بخســـائر فادحـــة منـــذ منتصـــف عام 
2018 حتـــى اآلن، ومـــا زلنـــا ننـــزف 
أمـــواالً مـــن جيوبنا، وال حلـــول تلوح 

في األفق”.
 وأضـــاف: “خســـرت نحـــو 300 ألـــف 

دينـــار وهـــي القيمـــة اإلجماليـــة التي 
وضعتهـــا لتشـــغيل محلـــي التجاري، 
واليـــوم وضعـــت المحـــل للبيـــع ولـــم 
يصـــل ســـعره ســـوى إلـــى 120 ألـــف 
دينـــار، أي أننـــي خســـران 180 ألـــف 
دينار عن تشـــغيل المحل، ناهيك عن 
ا إزاء  الخســـارة التـــي أتكّبدها شـــهريًّ

عدم بيع المحل”.
 وأكـــد أن المجمـــع يفتقـــد للفعاليات، 
والمعارض الفنية والثقافية، مشـــيًرا 
بالمريـــض  أشـــبه  المجمـــع  أن  إلـــى 
ويحتاج إلى تدخل ســـريع إلســـعافه 
تشـــخيصية  معالجـــة  ومعالجتـــه 

صحيحة.

 وبعدهـــا، انطلقنـــا فـــي جولتنـــا فـــي 
المجمـــع الـــذي صمـــم للتجول ســـيًرا 
باألقـــدام، وأوقفنـــا أحد اآلســـيويين 
العامليـــن فـــي مطعـــم مـــن الدرجـــة 
األولـــى فـــي المنطقـــة “هـــا أربـــاب ما 
في شغل مني” سألناه لماذا؟ فأجاب 
“بيـــاه نفـــرات مـــا فـــي يجـــي، وكهربا 

واجد جوري”.
حديـــث التاجر وصاحـــب العمل تراه 
بشـــكل ملموس بين أروقة وطرقات 
المجمع حيث يعـــم الصمت والهدوء 
أكثـــر المناطق، فيمـــا يمكنك أن تجد 
تهافـــت النـــاس علـــى 4 أو 5 مطاعم 

فقط.

FOR RENT... FOR SALE ...338” بالعدلية“
القصوى العناية  إلى  تحتاج  مرضية  بحالة  و“الجادة”  المحالت...  بين  ينتشر  داء  الركود 
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علوي الموسوي

السلوم لـ “^”: الركود يضرب “338” وخسارات عديدة يسجلها التجار
أكــد رئيــس اللجنــة الماليــة في البرلمان النائب أحمد الســلوم لـــ “البالد” أن مجمع 338 يعيش حالة مــن الركود االقتصادي العام، 

مشيًرا إلى أن هنالك مفاجأة أن تضرب حالة الركود هذا المجمع الذي يعد المكان األول للسياحة في البحرين.

وبيـــن أن أغلبيـــة التجار في المجمع 
محاتهـــم  مـــن  التخلـــص  يريـــدون 
التجارية، وذلك راجع ألســـباب عدة 
مـــن جملتهـــا قلـــة مرتـــادي المجمـــع 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، موعًزا 
أن هـــذا يرجـــع الفتتـــاح العديـــد من 
المحـــات التجاريـــة ذات الواجهات 
البحريـــة مؤخًرا، ناهيـــك عن توقف 
علـــى  الصـــرف  فـــي  المواطنيـــن 

الكماليـــات والذي مـــن جملته ارتياد 
مطاعم ومقاهي هذا المجمع.

وأفاد عن أن هنالك خسارات بمئات 
األلـــوف من الدنانيـــر بالمجمع، وثمة 
أحـــد التجـــار ممـــن وضـــع 300 ألـــف 
لـــم  لكنـــه  بإحـــدى مطاعمـــه،  دينـــار 
يعـــد له بالربحية ممـــا حدا به عرض 

المحل التجاري للبيع.
وأشـــار إلـــى أن مـــن جملة األســـباب 

التـــي أدت إلـــى الركود فـــي المجمع 
الكهربـــاء  ســـلعتي  تعرفـــة  الشـــهير 
والمـــاء التـــي ال تتناســـب مـــع واقـــع 
الحركة االقتصادية، كما أن التقاعد 
ســـلبي  بشـــكل  ســـاهم  االختيـــاري 
بوقـــع 10 آالف مواطـــن من الصرف 
على الكماليات ممـــا أدى إلى فقدان 
هـــذه المنطقة إلى أعداد ضخمة من 

المستهلكين.

ولفـــت إلـــى أنـــه يجب علـــى الجميع 
وضـــع الخطط لمعالجة ما آلت عليه 
األمـــور في هـــذا  المجمـــع، وأن يتم 
اجتـــراع الحلول؛ لكـــي ال تفقد هذه 
المنطقة الشهيرة حيويتها وسمعتها 

 أحمد السلوم متحدثا لـ “البالد” الثقافية والسياحية.

الكهرباء وارتفاع 
الرسوم من أهم 

األسباب

محرر الشؤون المحلية



باإلشــارة إلــى مــا جــاء فــي صحيفــة “البــاد” العــدد 4064 بتاريــخ 30 نوفمبــر 2019 تحــت عنــوان “محكمة 
التمييز تحسم شكوى فصل موظف من مؤسسة الحقوق”، وبمراجعة الموضوع وتلبية للواجب الحقوقي 
والمهنــي واســتجابة إلــى التعاون الســاعي على الــدوام لتقصي الحقيقــة من مصدرها المهنــي المبني على 
مبادئ الشــفافية والصراحة، تود المؤسســة الوطنية أن تتقدم بالتوضيح التالي لقراء صحيفتكم الغراء، 
واإلفادة بأن المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان وعما بقانون إنشائها حريصة على صيانة وحفظ حقوق 

اإلنسان، واحترام القضاء وتنفيذ قرارات المحاكم.

1 - قام الرئيس الســـابق للمؤسسة 
فـــي العـــام -2015 بعـــد االتفاق مع 
 - بالموضـــوع  المعنـــي  الموظـــف 
بتحويلـــه مـــن موظـــف بعقـــد دائم 
إلـــى موظـــف بعقـــد جزئـــي، حيـــث 
قام الموظف بتوقيع العقد الجزئي 
بإرادتـــه فـــي 1 مايـــو 2015 ولمدة 
ســـتة أشـــهر، وقبل انتهاء المدة تم 
الحصـــول علـــى موافقـــة الموظف 
لتجديـــد العقد، حيث قام الموظف 
أيضـــا بتوقيـــع العقد الجديـــد بدًءا 
مـــن 1 نوفمبـــر 2015، إال أنه انقطع 
عـــن العمـــل فـــي 20 نوفمبـــر 2015 

بمحض إرادته.

شـــؤون  الئحـــة  إن  وحيـــث   -  2
الموظفين تعتبر االنقطاع المتصل 
عن العمـــل مدة تزيد عـــن 15 يوما 
بعـــد إخطـــار الموظـــف ومـــن دون 
إبداء أية أســـباب اســـتقالة إرادية؛ 
لذا تم إخطاره بذلك ومنحه جميع 
حقوقـــه الوظيفيـــة، فليـــس هنـــاك 
قـــرار بالفصـــل مـــن العمـــل، بـــل تم 
إنهـــاء خدماته بناء علـــى انقطاعه 
عـــن العمـــل مـــدة زادت عـــن أربعـــة 
إبـــداء  أشـــهر متواصلـــة مـــن دون 
أية أسباب مع اســـتالمه إخطارات 

برسائل مسجلة بعلم الوصول.
3 - قـــام الموظف برفع دعوى على 

المؤسســـة حول فصله مـــن العمل، 
حيـــث رفضت محكمـــة أول درجة 
وثانـــي درجـــة الدعـــوى واعتبرتـــه 

منقطعا عن العمل.

اســـتلمت   2019 مايـــو  فـــي   -  4
التمييـــز  محكـــم  حكـــم  المؤسســـة 
واحترامـــا  التنفيـــذ،  قاضـــي  عبـــر 
وأهميـــة  القضـــاء  ألحـــكام  منهـــا 
تنفيذهـــا والتزاًمـــا منهـــا بمنطـــوق 
الحكـــم قامـــت علـــى الفـــور بتنفيذ 
حكـــم المحكمـــة، وأصـــدرت قـــراًرا 
يونيـــو  فـــي  العمـــل  إلـــى  بإعادتـــه 
2019 واحتساب مستحقاته كافة، 
الموظـــف  المؤسســـة  وأخطـــرت 
التمييـــز  محكمـــة  قـــرار  بتنفيذهـــا 
ومباشـــرة  اســـتالم  منـــه  وطلبـــت 
العمل وذلك بأربع رســـائل مســـجلة 
بعلـــم الوصـــول خالل أربعة أشـــهر، 

والتي اســـتلمها جميعهـــا وتجاهلها 
جميعها أيضا.

5 - طلبـــت المؤسســـة مـــن محكمة 
حيـــث  لحكمهـــا،  تفســـيرا  التمييـــز 
أصدرت محكمة التمييز تفســـيرها 
في 19 سبتمبر 2019، حيث أفادت 
فيـــه “بأن الحكم بإلغـــاء قرار إنهاء 
الخدمـــة وكافة ما ترتـــب عليه من 
آثار مفاده هو إعـــادة الطاعن الذي 
صـــدر فـــي حقـــه القـــرار إلـــى عمله 
الـــذي كان عليه قبـــل إنهاء خدمته 
المقـــررة  حقوقـــه  كافـــة  ومنحـــه 
لشاغل هذه الوظيفة وفقا للقانون 
العمـــل  لجهـــة  األساســـي  والنظـــام 

المقررة في هذه األحوال”.
 

تذكيـــر  المؤسســـة  أعـــادت   -  6
قـــرار  نفـــذت  قـــد  بأنهـــا  الموظـــف 

محكمـــة التمييز، حيث تم إشـــعاره 
بنفـــس  إلـــى عملـــه  إعادتـــه  بقـــرار 
لـــه  المســـتحقة  والمزايـــا  الراتـــب 
ســـابقا، وتـــم تحديد موعـــد جديد 
الستالم ومباشرة العمل في أكتوبر 
2019، إال أنه تجاهل تفســـير حكم 
المحكمـــة، وتجاهـــل اإلخطـــار ولم 
يباشـــر العمـــل في الموعـــد المحدد 
التمييـــز،  محكمـــة  لحكـــم  تنفيـــذا 
بالرغـــم مـــن إخطـــاره أربـــع مـــرات 
برسائل مسجلة بعلم الوصول منذ 
اصـــدار محكمـــة التمييز تفســـيرها 

لحكمها.
والتزامـــا مـــن المؤسســـة الوطنيـــة 

قامـــت  فقـــد  الحكـــم،  بمنطـــوق 
بإرســـال القرار وجميـــع اإلخطارات 
ذات  والوثائـــق  والمســـتندات 
الصلـــة إلى قضاة محكمـــة التنفيذ، 
وأفادتهم بتجاهـــل الموظف لحكم 
محكمة التمييز، وتجاهله لتفســـير 
وتجاهلـــه  لحكمهـــا،  المحكمـــة 
لقرارات قضـــاة التنفيـــذ، وتجاهله 
قرار إعادته للعمل، وتجاهله جميع 
والمســـجلة  الموثقـــة  اإلخطـــارات 
بعلـــم الوصـــول، والتي أرســـلتها له 
لقـــرار محكمـــة  تنفيـــذا  المؤسســـة 
التمييـــز وتفســـيرها لحكمهـــا، ولـــم 
المحكمـــة  لحكـــم  اهتمامـــا  يعـــر 

بالعـــودة  لـــه  المؤسســـة  وطلـــب 
تـــم  بأنـــه  علمـــا  العمـــل،  لمباشـــرة 
خزينـــة  لـــدى  مســـتحقاته  إيـــداع 
وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية 

واألوقاف.
قـــد  بأنهـــا  المؤسســـة  تؤكـــد  وإذ 
اتخذت قـــرارا بإعادة الموظف إلى 
والعـــالوات  الراتـــب  بنفـــس  عملـــه 
التـــي كان يتقاضاهـــا ســـابقا، كمـــا 
منحتـــه جميع مســـتحقاته وفق ما 
نص عليه تفســـير محكمـــة التمييز 
لحكمها في الطعن رقم 533 لســـنة 
2018، واســـتجابة لقـــرارات قضاة 
محكمة التنفيذ بشأن ملف التنفيذ 
حيـــث   ،7  10380  2019  04 رقـــم 
استنفدت المؤسسة جميع الوسائل 
حكـــم  بتنفيـــذ  المتعلقـــة  والطـــرق 
محكمـــة التمييز وتفســـيرها الجلي 
لحكمهـــا، في ضـــوء التجاهل التام 
والمستمر والمتواصل من الموظف 
العمـــل  للعـــودة لمباشـــرة  المذكـــور 
علـــى  بنـــاء  مســـتحقاته  واســـتالم 
لوائـــح وأنظمـــة المؤسســـة، ولـــدى 
المؤسســـة الوطنية جميـــع الوثائق 

والمستندات الداعمة إلجراءاتها.

ضاحية السيف - مؤسسة حقوق اإلنسان

“مؤسسة الحقوق” تعيد توظيف عبدالعزيز ولكنه يرفض العمل
ــه الــتــام ــل ــاه ــج ــب ت ــب ــس ــة “الــــعــــدل” ب ــن ــزي ــخ ــه ب ــات ــق ــح ــت ــس قـــــررت إيــــــداع م

الدوسري: البحرين نموذج متقدم بحماية حقوق ذوي اإلعاقة
ــات ــس ــؤس ــم ــال ب الـــتـــوظـــيـــف  وزيــــــــادة  الـــــمـــــدارس  ــن  ــ م  %  40 ـــ  ــ ب ــج  ــ ــدم ــ ال ــق  ــي ــب ــط ت

أعــرب مســاعد وزيــر الخارجيــة عبدهللا الدوســري عــن حرص واســتمرار مملكة البحريــن على احتــرام وتعزيز حقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقة انطاقا من اإلرث التاريخي والحضاري البحريني والقيم الســامية والدينية والثقافية، مما 
حقق الكثير من اإلنجازات وجعل مملكة البحرين نموذج رائد في حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. جاء 

ذلك بمناسبة االحتفال باليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة والموافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكد مساعد وزير الخارجية إيمان مملكة 
البحريـــن بضـــرورة االرتقـــاء باألشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة وتوفيـــر أفضـــل الخدمـــات 
الكامـــل  لهـــم وضمـــان تمتعهـــم  المقدمـــة 
األساســـية  وحرياتـــه  اإلنســـان  بحقـــوق 
تحقيقا للرؤية الملكية السامية في إيجاد 
مجتمـــع بحرينـــي يتمتـــع فيه األشـــخاص 
مســـتدامة  كريمـــة  بحيـــاة  اإلعاقـــة  ذوي 
تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.

لألشـــخاص  الدولـــي  اليـــوم  أن  وأوضـــح 
ذوي اإلعاقـــة فـــي هـــذا العـــام، يركـــز على 
تمكيـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقة من أجل 

التنميـــة الشـــاملة المنصفـــة والمســـتدامة 
كما هو مرســـوم في خطة تحقيق التنمية 
تتعهـــد  والتـــي   ،2030 لعـــام  المســـتدامة 
الركـــب”  خلـــف  شـــخص  أي  تـــرك  “بعـــدم 
باعتبار اإلعاقة على أنها القضايا الشـــاملة 
التـــي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف 
التنميـــة المســـتدامة الســـبعة عشـــر، وبمـــا 
يتماشـــى مع اســـتراتيجية األمم المتحدة 
إلدمـــاج منظـــور اإلعاقـــة والتـــي أطلقهـــا 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو 

غوتيريش في يونيو 2019م.
وأكـــد أن برامـــج عمـــل الحكومـــة، والتـــي 

أدمجـــت فـــي محاورهـــا أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة 2030، اهتمـــت بشـــكل كبيـــر 
بدعم الفئات األكثر احتياجًا في المجتمع 
مـــن  اإلعاقـــة،  ذوي  األشـــخاص  ومنهـــم 
خـــالل توفيـــر الدعـــم المـــادي والمعنـــوي 

والخدماتي.
وأشـــار إلـــى حـــرص مملكـــة البحرين على 
تفعيـــل بنود اتفاقيات األمـــم المتحدة بما 
يخـــص ذوي اإلعاقة حيث عمـــدت وزارة 
الصحة إلى وجـــود مباني صحية صديقة 
برامـــج صحيـــة  ونفـــذت  اإلعاقـــة  لـــذوي 
والتدخـــل  التشـــخيص  فـــي  للمســـاعدة 

البكـــر وبرامـــج عالجيـــة لزيـــادة قـــدرات 
ذوي اإلعاقـــة، ولتحســـين جـــودة حياتهم 
وتأهيلهـــم للدمـــج بفعاليـــة فـــي المجتمع، 
وكذلـــك كفالـــة رعايـــة الطفـــل ذي اإلعاقة 
وتعليمـــه وتأهيلـــه مجاًنـــا، ومنحـــه كافـــة 

الخدمات.
وتابـــع أن اللجنـــة العليـــا لرعايـــة شـــؤون 
مـــع  بالتعـــاون  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
مملكـــة  تقريـــر  أعـــدت  الخارجيـــة  وزارة 
عـــن  والثانـــي  األول  الـــدوري  البحريـــن 
تطبيـــق اتفاقيـــة حقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فـــي جنيف وأن 
التقريـــر يؤكـــد أن المملكـــة أبـــدت اهتماًما 
بالًغـــا باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن قبل 

صدور االتفاقية المذكورة.
وأكد أن المملكة البحرين تواصل جهودها 
فـــي ضمـــان الحـــق فـــي التعليـــم، حيـــث 
المعـــززة  المـــدارس  تعميـــم مشـــروع  تـــم 
للمواطنـــة وحقوق اإلنســـان، وهـــو يدمج 
الـــدروس النظريـــة المنهجيـــة واألنشـــطة 
العملية، ليشـــمل جميع المراحل الدراسية، 

كمـــا نجحت المملكة في اســـتيعاب جميع 
الطلبـــة فـــي مختلـــف المراحل الدراســـية 
وضمـــان المقعـــد الدراســـي لهـــم، وتوفيـــر 
فـــرص الدمـــج للطلبـــة ذوي االحتياجـــات 
مـــن   %  40 أصبحـــت  حتـــى  الخاصـــة، 
للدمـــج،  مطبقـــًة  الحكوميـــة  المـــدارس 
وأضـــاف أن الحكومـــة ترعـــى أكثـــر فئات 
المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير 
مقومـــات األمـــن االجتماعـــي عبـــر حزمـــة 
مـــن النظم والتدابيـــر للحماية االجتماعية 
وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة 
والخدمات األساسية وتقديم مخصصات 
لـــذوي اإلعاقـــة، والتأميـــن ضـــد التعطـــل، 
وعـــالوة الغالء ومبـــادرة التعويض مقابل 
رفع الدعـــم عن اللحوم وتخفيض رســـوم 
الكهربـــاء والماء وغيرهـــا وبالتالي يضمن 

لذوي اإلعاقة العيش الكريم.

المنامة - وزارة الخارجية

عبدالله الدوسري
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تخريج 55 بحرينيا بدورة لمعهد البحرين للضيافة
تحـــت رعاية وزيـــر العمـــل والتنمية 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
للضيافـــة  البحريـــن  معهـــد  احتفـــل 
والتجزئـــة، التابـــع لمجموعة داداباي 
مـــن  مجموعـــة  بتخريـــج  القابضـــة، 
دبلـــوم  مـــن  الخريجيـــن  الطـــالب 
وشـــهادة  السويســـري  الضيافـــة 
فـــي  وذلـــك  األســـترالية،  التجزئـــة 
نوفمبـــر  مـــن  والعشـــرين  الســـابع 
فـــي قاعـــة الســـفراء الكبـــرى بفندق 
دبلومـــات راديســـون. حضـــر الحفل 
ســـفير تايالند فـــي البحرين وقنصل 
السفارة الفلبينية في البحرين وعدد 
مـــن كبـــار الشـــخصيات ومـــن مدراء 
فـــي  والتجزئـــة  الضيافـــة  مرافـــق 
البحريـــن ومـــدراء التنمية البشـــرية 
هـــذا  وكان  المتخرجيـــن.  وأهالـــي 

االحتفـــال تتويًجا لجهـــود متواصلة 
للمعهد خالل األعوام الماضية بدعم 
وتعـــاون مـــن تمكيـــن ووزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة ومعهد إدارة 
الضيافـــة السويســـري )اتـــش تـــي أم 

آي( ورابطة التجزئة األسترالية. 
المتخرجيـــن  مـــن   55 تكريـــم  تـــم 
البحرينيين وتســـليم شـــهاداتهم من 
قبـــل الدكتور عصـــام العلـــوي، مدير 
القـــوى  وتطويـــر  التدريـــب  إدارة 
وذلـــك  العمـــل  وزارة  فـــي  العاملـــة 
نيابـــة عن وزير العمـــل، وذلك بمعية 
المنتـــدب  المديـــر  دادابـــاي،  حاتـــم 
والقنصـــل  دادابـــاي  مجموعـــة  فـــي 
العـــام الفخـــري السويســـري همبـــرت 
فينســـنت وإيـــان الرمـــور مـــن معهد 
الضيافـــة السويســـري وجاري تيريل 

من رابطة التجزئة األسترالية. 
 وفي كلمته، التي ألقاها للمتخرجين 
حـــّث إيان الرمـــور، المديـــر المنتدب 
والمؤسس المشـــارك لمعهد الضيافة 
أم  تـــي  )أتـــش  العريـــق  السويســـري 
االســـتمرار  علـــى  الخريجيـــن  آي(، 
فـــي التعليـــم والتدرب مـــدى الحياة 
متســـلحين  النجـــاح  ســـلم  وتســـلق 
بالســـمعة الطيبـــة والعالمة التجارية 
العالميـــة لمعهـــد البحريـــن للضيافـــة 

والتجزئة.
 وفـــي كلمـــة ألقاهـــا علـــي صليبيـــخ، 
المديـــر في معهد البحريـــن للضيافة 
الضيافـــة  والتجزئـــة وأحـــد خبـــراء 
 “ قـــال فيهـــا  البحريـــن  فـــي مملكـــة 

يحظـــى  ألنـــه  المحظـــوظ  المعهـــد 
بدعـــم وتعـــاون مـــن تمكيـــن ووزارة 
العمل والتنمية االجتماعية لتدريب 
البحرينييـــن وتوظيفهـــم في مجال 
الضيافـــة والتجزئـــة وهـــذه فرصـــة 

شـــركائنا  كل  فيهـــا  نشـــكر  كذلـــك 
والتجزئـــة  الضيافـــة  صناعـــة  فـــي 
فـــي مســـاهمتهم فـــي تحقيـــق هـــذه 
النجاحات المشـــتركة لتحقيق رؤية 

الحكومة في هذا المجال”.

المنامة - معهد البحرين للضيافة والتجزئة

صورة جماعية للخريجين

أحرزوا دبلوم 
الضيافة السويسري 

وشهادة التجزئة 
األسترالية

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في  «
تعقيبها على المادة المنشورة بعدد يوم السبت 

بصحيفة )البالد( إن ما ُنشر يخالف تسلسل 
األحداث واإلجراءات التي قامت بها المؤسسة، كما 

جاء مجترًئا ولم يوضح الحقيقة كاملة، حيث كنا 
نتمنى من الجريدة توّخي الدقة في النشر وااللتزام 

بالتواصل المتفق عليه بين المحرر والمؤسسة 

للحصول على المعلومات الدقيقة حول ما تم نشره 
خاصة أن الخبر لم يتضمن كافة الحقائق.

 ويسجل محرر الصحيفة بأن الصحيفة دأبت على  «
نشر أحكام دورية لمحكمة التمييز في أعداد يوم 

السبت، وما نشر بالعدد المشار إليه أحد أحكام 
محكمة القانون، وتسليط للضوء على المبادئ التي 

ترسيها المحكمة، وليست قصة خبرية عن مشكلة 
بين الموظف عبدالعزيز والمؤسسة.

والتزمت الصحيفة بنشر ما ورد في حيثيات  «
الحكم دون خوض في تفاصيله األخرى، وبالتالي 

فإن الحقيقة جاءت من نظارة الحكم، وفي القول 
المشهور “أحكام القضاء عنوان الحقيقة”.

تعليق المحرر: أحكام القضاء عنوان الحقيقة



البحرين تشارك في جلسات محكمة العدل الدولية بقصر السالم بـ “الهاي”
أولـــى  الدوليـــة  العـــدل  محكمـــة  عقـــدت 
جلســـات االستماع للمناقشـــة المقدمة من 
قبـــل ممثلي مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
مصر العربية والمملكة العربية الســـعودية 
المتحـــدة؛  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
للنظـــر في الطعـــن المقدم مـــن قبل دولهم 
للمحكمة حول اختصاص منظمة الطيران 
المدني الدولي ICAO تحت المادة 84 من 
االتفاقيـــة الدولية للمالحة الجوية ١٩٤٤، 
والطعـــن حول اختصـــاص مجلس منظمة 
الطيران المدني الدولي تحت البند الثاني 
مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن اتفاقيـــة خدمات 
النقـــل الجـــوي الدولـــي ١٩٤٤ المقـــدم من 

قبل البحرين ومصر واإلمارات.
وقـــد بـــدأت جلســـات االســـتماع للطعنين 
المذكوريـــن بكلمة لســـفير مملكة البحرين 
مملكـــة  المتحـــدة وممثـــل  المملكـــة  لـــدى 
البحريـــن أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة 

الشـــيخ فـــواز بـــن محمـــد آل خليفـــة، أكد 
مـــن خاللهـــا بأن قـــرار مجلـــس منظمـــة الـ 
الخـــالف  أصـــل  إلـــى  يتطـــرق  لـــم   ICAO
القائـــم، حيـــث إن األســـباب الحقيقيـــة ال 
تتعلـــق بالمالحـــة الجويـــة، بـــل هـــي تعود 
مباشـــرة إلى الجهـــود اإلقليمية لثني قطر 
عن دعم اإلرهـــاب والتطرف، بخاصة عبر 
اتفاقـــات الريـــاض، إضافـــة إلـــى مخالفـــة 
قطر لألهداف المؤسســـة لمجلس التعاون 
دول الخليـــج العربيـــة، إضافـــة إلـــى عدم 
دعـــا  ممـــا  الدوليـــة،  بالمواثيـــق  التزامهـــا 

مملكة البحريـــن ودول الرباعي المناهضة 
لإلرهـــاب التباع اإلجـــراءات المتخذة في 
5 يونيـــو 2017 وذلك بغرض حماية أمنها 

الوطني.
أن  علـــى  كلمتـــه  فـــي  الســـفير  وأكـــد 
مملكـــة  قبـــل  مـــن  المتخـــذة  اإلجـــراءات 
البحريـــن والدول األخـــرى كانت ضرورية 
والتـــي  دولهـــم،  واســـتقرار  أمـــن  لضمـــان 
تضمنت قطـــع العالقات الدبلوماســـية مع 
دولة قطر، وفـــرض القيود الجوية، والتي 
تـــم تنفيذها بأمل أن تقـــوم قطر بمراجعة 
نفســـها والعـــودة إلـــى التزاماتها الســـابقة، 
كمـــا أكـــد الســـفير التـــزام مملكـــة البحرين 
بالقانون الدولي والحل السلمي للخالفات 
والنزاعات الدوليـــة، وثقة مملكة البحرين 
التامة بمحكمة العدل الدولية والتي سبق 
أن لجـــأت إليها في الســـابق وعدم ترددها 
للتقدم بالطعون أمام المحكمة لمرة ثانية.
وستســـتمر جلسات االســـتماع التي بدأت 
أمس االثنين 2 ديسمبر الجاري، في قصر 

الســـالم في مدينة الهـــاي بمملكة هولندا، 
حتـــى يوم الجمعة 6 ديســـمبر الجاري، مع 
جولتيـــن مـــن المرافعـــات الشـــفهية للنظر 
فـــي اثنيـــن من الطعـــون المقدمة من دول 
الرباعـــي حول اختصـــاص مجلس منظمة 
الطيران المدني الدولي ICAO في إصدار 
قرارات تتعلق باإلجراءات المفروضة على 
المجال الجـــوي التي فرضتهـــا المجموعة 

الرباعية في يونيو 2017، حيث ســـتكون 
لقـــرارات  المســـتأنف  هـــي  األربـــع  الـــدول 
المجلـــس المذكـــور، والنظـــر فيمـــا إذا كان 
بإمكان قطر عرض الموضوع على منظمة 
تقنيـــة معنية بالطيران المدنـــي، علما بأنه 
بالمســـائل  يتعلـــق  طبيعتـــه  فـــي  خـــالف 
الوطنييـــن  واالســـتقرار  لألمـــن  الحيويـــة 
للدول المســـتأنفة للحكم، إضافة إلى عدم 

امتثال قطـــر اللتزاماتهـــا الدولية بموجب 
اتفاقات الرياض، وغيرهـــا من االلتزامات 

الدولية ذات الصلة.
وقـــد أعربت الـــدول األربع عـــن اعتراضها 
علـــى قـــرارات مجلـــس منظمـــة الطيـــران 
المدني الدولي المتخذة في يونيو 2018، 
حيـــث أكـــدت مـــن خـــالل الجلســـات على 
االحتـــرام الكامـــل للمنظمـــة ومـــا تقوم به 
من جهود لضمان سالمة المالحة الجوية، 
وأعادت التشـــديد على طلبها من محكمة 
القـــرارات  تلـــك  تحييـــد  الدوليـــة  العـــدل 
المتخـــذة من قبل الـ ICAO وذلك بموجب 
األســـباب المقدمة مـــن قبل الـــدول األربع 
بعـــدم اختصـــاص منظمة الــــ ICAO للنظر 

في اإلجراءات المتخذة. 
يذكـــر بأنـــه قـــد تـــم تعليـــق تلك القـــرارات 
الصادرة من قبل المنظمة الدولية للمالحة 
الجوية ومجلسها إلى حين صدور الحكم 
النهائـــي من محكمة العدل الدولية بشـــأن 

االستئنافات والطعون المقدمة إليها.

عقد أولى جلسات االستماع بمحكمة العدل الدولية
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المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

المنامة - النيابة العامة

صـــّرح رئيـــس النيابة بنيابـــة المرور 
الشـــيخ نايـــف بـــن عبدالرحمـــن آل 
الصغـــرى  المحكمـــة  بـــأن  خليفـــة 
الجنائيـــة قـــد أصـــدرت حكًمـــا يـــوم 
أمس اإلثنين بمعاقبة متهم بالحبس 
النفـــاذ  مـــع  ســـنوات  ثـــالث  لمـــدة 
وتغريمه مائة دينار؛ لقيادته سيارة 
تحـــت تأثير المواد المخدرة وبحالة 
تعّرض حياة األشـــخاص للخطر مما 

ترتب عليه وفاة شخص.
 وكانـــت النيابـــة العامة قد باشـــرت 
التحقيـــق فـــي الحادث والـــذي نتج 
عنه وفاة فتاة، واســـتجوبت المتهم 

وأمرت بإحالته محبوًسا للمحاكمة، 
وتداولـــت القضيـــة أمـــام المحكمـــة 
المختصـــة إلـــى أن أصـــدرت حكمها 

بإدانته ومعاقبته.

3 سنوات لمتعاطي مخدرات قاد 
سيارته وتسّببه بوفاة فتاة

نّظمـــت وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة بالتعاون 
مـــع األمانـــة العامـــة للتظلمـــات، ورشـــة عمل 
متخصصـــة حـــول اســـتراتيجيات التحقيق، 
يقدمهـــا نخبة من الخبراء من كلية الشـــرطة 
البريطانية، ويشـــارك فيها أعضاء من وحدة 
التحقيق الخاصة وعدد من منتسبي األمانة 

العامة للتظلمات.
 ويركـــز برنامـــج عمـــل هـــذه الورشـــة الممتد 
فـــي  العملـــي  الجانـــب  علـــى  أيـــام  لثالثـــة 
تحقيق الشـــكاوى المتعلقة بادعاءات إساءة 
المعاملـــة، كما يشـــمل بيان االســـتراتيجيات 
ذلـــك  فـــي  للتحقيـــق  المثلـــى  واإلجـــراءات 

النـــوع من القضايا، فضالً عـــن تبادل األفكار 
والخبرات.

 وقد جاء تنظيم هذه الورشة نتاًجا للتعاون 
المثمـــر مع برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي 
البحريـــن،  بمملكـــة  البريطانيـــة  والســـفارة 

وتأكيـــًدا على العالقة التكاملية بين األجهزة 
الوطنيـــة المعنيـــة بمواجهـــة ذلـــك النوع من 
القـــدرات  وتنميـــة  تعزيـــز  بهـــدف  الجرائـــم، 
الوطنيـــة للوصـــول ألفضل المســـتويات في 

الواقع العملي طبًقا للمعايير الدولية.

 

ــة الــبــريــطــانــيــة ــرط ــش ــا خـــبـــراء مـــن كــلــيــة ال ــه ــدم ق
تنظيم ورشة عمل حول استراتيجيات التحقيق

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور 
بـــأن أوقات العمل في الفحص 
)األربعـــاء(  غـــد  ليـــوم  الفنـــي 
ســـيكون في الفترة الصباحية 
فقـــط وحتـــى الســـاعة الثانية 

ظهًرا.
ودعـــت إلـــى تبكيـــر الحضـــور 
لضمـــان إنجـــاز الفحـــص الفني 
للمركبات ضمن نطاق ســـاعات 
العمـــل المعلنـــة علـــى أن تعـــود 
أوقـــات العمـــل المعتـــادة يـــوم 
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الفحص الفني 
غدا في الفترة 

الصباحية فقط

تأييد السجن 15 عاما لـ 3 مروجين للحشيش واألفيون
ــار ــنـ ديـ  5000 مـــبـــلـــغ  مـــنـــهـــم  ــاً  ــ ــ ك ــرم  ــ ــغ ــ ت الـــمـــحـــكـــمـــة 

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
باإلتجـــار  مدانيـــن   3 معاقبـــة  األولـــى 
همـــا  مخدرتيـــن  مادتيـــن  وتعاطـــي 
الحشيش واألفيون وتعاطيهم للمؤثرات 
العقليـــة الميتامفيتاميـــن واألمفيتاميـــن 
لمـــدة  بســـجنهم  وذلـــك  والكلونازيبـــام، 
15 عامـــا وبتغريم كل منهـــم مبلغ 5000 

دينار، وبمصادرة المضبوطات.
أنـــه  فـــي  الواقعـــة  تفاصيـــل  وتتحصـــل 
وردت  و2019   2018 عامـــي  بغضـــون 
بـــإدارة مكافحـــة  تحريـــات لمـــالزم أول 
المســـتأنفين  أن  تضمنـــت  المخـــدرات، 
علـــى  تعمـــل  شـــبكة  يشـــكلون  الثالثـــة 
حيـــازة وإحـــراز المـــواد المخـــدرة بقصد 
بيعهـــا وتعاطيها، وأن المســـتأنف الثالث 
هـــو رئيس تلـــك الشـــبكة، إذ يعمـــل على 

اســـتيراد المـــواد المخـــدرة، ويعاونه في 
ذلـــك العمـــل المســـتأنفان األول والثاني، 
إذ يقومـــان بتخزين وحفـــظ المخدرات، 

ويبيعونها لحساب المستأنف الثالث.
إذنـــا  المـــالزم  اســـتصدر  فقـــد  وعليـــه، 
وإحضـــار  لضبـــط  العامـــة  النيابـــة  مـــن 
المســـتأنفين األول والثانـــي وتفتيشـــهما 
ومســـكنهما، إذ تم رصـــد األول متواجدا 
ســـيارته،  مســـتقال  جـــرداب  بمنطقـــة 
فتـــم القبـــض عليـــه بمجـــرد نزولـــه منها، 
وبتفتيش ســـيارته تم العثـــور فيها على 
قطعـــة لمـــادة الحشـــيش المخـــدرة تـــزن 

نحو 3 جرامات وورق اللف “كاغد”.
أثنـــاء  اإلدارة  شـــرطة  أفـــراد  عثـــر  كمـــا 
عملية تفتيش مســـكن المســـتأنف األول 
وبحضـــوره علـــى عـــدد 18 قطعـــة ثبـــت 
أنهـــا مادة الحشـــيش المخـــدرة، وقد بلغ 
إجمالي وزنهم 9765.717 جرام، وكذلك 

علبة بالستيكية بداخلها مادة كريستالية 
بهـــا مادة الميتامفيتامين وأقراص طبية 
تحتـــوي على الكلونازيبـــام ومبالغ نقدية 
بلغت 1180 دينـــارا و600 دوالر أميركي 

يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.
وبناء على اإلذن الصادر بضبط وتفتيش 
المســـتأنف الثانـــي ومســـكنه، فقـــد قـــام 
شـــرطي تابع إلدارة مكافحـــة المخدرات 
بالتوجـــه إليـــه، والـــذي رصـــده متواجدا 
فـــي منطقـــة القضيبيـــة، فقـــام بالقبـــض 
عليه، وبتفتيش ســـيارته عثـــر فيها على 
مـــادة الحشـــيش المخدرة موجـــودة في 
طفايـــة الســـجائر الخاصة بالســـيارة، كما 
أن  للشـــرطي معلومـــات مفادهـــا  وردت 
المســـتأنف الثانـــي يســـتأجر منـــزال فـــي 
المنطقـــة ذاتهـــا المقبـــوض عليـــه فيهـــا، 
فمـــا كان منـــه إال أن اســـتصدر إذنـــا آخر 
مـــن النيابة العامة، وتوجـــه لذلك المنزل 

المستأجر برفقة فريق الضبط، إذ عثروا 
فيه على عدد 13 قطعة لمادة الحشـــيش 
تـــزن أكثـــر مـــن 100 جـــرام وكذلـــك عدد 
مـــن األقـــراص الطبيـــة المؤثـــرة عقليـــا، 
وعـــدد 2 ميـــزان حســـاس ومبالـــغ نقدية 
بلغـــت 840 دينـــارا و100 ريال ســـعودي 
يعتقـــد أنهـــا حصيلة بيـــع مـــواد مخدرة، 
وكانـــت جميـــع المضبوطـــات فـــي خزانة 
مالبســـه الموجـــودة بغرفة نومـــه، وبناء 
على ذلك كله تم القبض على المســـتأنف 
الثالـــث.  وثبـــت مـــن تقرير فحـــص عينة 
إدرار المســـتأنف األول احتواؤهـــا علـــى 
مـــادة الحشـــيش واألفيـــون والمؤثـــرات 
العقليـــة الميتامفيتاميـــن والكلونازيبـــام 
واألمفيتامين، واحتوت عينة المستأنف 
الحشـــيش  و  المورفيـــن  علـــى  الثانـــي 

والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.

المنامة - النيابة العامة

صّرح وكيـــل النيابـــة بمحافظة 
العجمـــان  عيســـى  العاصمـــة 
أنجـــزت  العامـــة  النيابـــة  بـــأن 
تحقيقاتهـــا فـــي واقعـــة اإلتيان 
بالحيـــاء  مخـــل  بفعـــل  علًنـــا 
والتحريض  الدعارة  وممارســـة 
عليهـــا ونشـــر وحيـــازة وإتاحـــة 
مـــواد إباحيـــة، وأمـــرت بإحالـــة 
إلـــى  محبوســـين  المتهميـــن 
بعـــد  الجنائيـــة  المحكمـــة 
ومواجهتهـــم  اســـتجوابهم 
باألدلـــة، والتي أكـــدت ارتكابهم 
للواقعـــة محـــل التحقيـــق، وقد 
جلســـة  الدعـــوى  لنظـــر  تحـــدد 
أمـــام   )04/12/2019( بتاريـــخ 

المحكمة الصغرى الجنائية.
قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت   
تلّقت بالًغا مـــن اإلدارة األمنية 
بالقبـــض على فتاتين أجنبيتين 

ا على إثر تداولهم  وآخر بحرينيًّ
التواصـــل االجتماعـــي  بمواقـــع 
أوضـــاع  فـــي  للفتاتيـــن  صـــور 
مخلة بالحياء من أجل اإلغراء 
لممارســـة الدعارة معهما؛ مقابل 

مبالغ مالية.
وقـــد باشـــرت النيابـــة التحقيق 
فـــي الواقعة فور تلقيهـــا البالغ 
واستجوبت المتهمين، ووّجهت 
إليهـــم التهـــم المنســـوبة إليهـــم، 
وأمـــرت بحســـبهم جميًعـــا على 

ذمة التحقيق.

غًدا أولى جلسات المتهمين بنشر صور إباحية

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف متهم واحد من أصل ثالثة مدانين بتفجير 
قنبلــة محليــة الصنــع بمنطقــة العكــر الشــرقي في إحــدى الســاحات، أثناء مــا كان يزرعها شــخص آخر، 
والــذي توفــي بعدمــا انفجــرت القنبلــة وتســببت بتناثر أشــالئه بمــكان الواقعــة، في حيــن ضبطت عبوة 
متفجــرة أخــرى فــي الموقــع لكنهــا لــم تنفجــر، وتبيــن احتواؤها على مــادة الـــC4 المتفجــرة، والتي كان 

الهدف من زرعهما هو استهداف أفراد الشرطة المتمركزين بالمنطقة.

وأيدت المحكمة معاقبة المســـتأنف بـــذات العقوبة 
وهـــي  اآلخريـــن،  المتهميـــن  علـــى  بهـــا  المحكـــوم 
الســـجن المؤبد، كمـــا ألزمته وباقـــي المتهمين بدفع 
قيمـــة التلفيـــات التي تعرض لها ســـكن عمال إحدى 
الشركات الخاصة والمجاور لموقع االنفجار، والتي 

بلغت 220 دينارا، وبمصادرة المضبوطات.
وتتمثـــل ظـــروف الواقعـــة وفـــق ما جاء فـــي حكم 
المحكمـــة في أن مركز شـــرطة ســـترة كان قد تلقى 
بالغـــا مـــن مســـؤول األمـــن في ســـكن عمال شـــركة 
خاصـــة، مفـــاده أنـــه وأثنـــاء تأديتهـــم خدمتهم في 

حراسة الشـــركة بمنطقة العكر الشرقي قرابة 3:15 
فجـــرا تناهى إلى مســـامعهم صوت انفجار شـــديد، 

أدى الهتزاز المكان.
فهرع أحـــد الموظفين خارج مكتبه وســـأل زمالءه 
عن مصدر االنفجار، فأبلغه شاهدان آخران للواقعة 
أن مصـــدره ســـكن عمـــال الشـــركة، وعندمـــا توجـــه 
كل منهـــم بالقـــرب من مـــكان االنفجار شـــاهدوا كال 
مـــن مكان وقوفه مجموعة من األشـــخاص يتراوح 
عددهم ما بين 10 إلى 15 شـــخصا يصرخون خلف 
ســـور الشـــركة، ولم يســـتطيعوا تحديـــد مالمحهم، 

حيـــث كان الظـــالم يخيـــم علـــى المنطقـــة. وأوضح 
الشـــاهد األول أنه عندما ألقى بنظرة من خلف سور 
الشركة، شاهد على مقربة منه أشالء بشرية، يعتقد 
أنها للشخص المتوفى، وأضافوا جميعا أن االنفجار 
قـــد أحدث تلفيـــات بمنقوالت الشـــركة المثبتة على 
ســـورها. مـــن جهتـــه، اعتـــرف المتهـــم األول أثنـــاء 
التحقيـــق معه فـــي النيابة العامة، أنـــه توجه لموقع 
الجريمـــة والقريب من شـــركة، بناء علـــى اتفاق مع 

المتوفى؛ وذلك لتنفيذ عملية زرع عبوة متفجرة.
وقرر أنه التقى المتوّفى والمتهمين الثاني والثالث 
“المســـتأنف”، وأبلغه المتوّفى أنه ســـيتم استهداف 
الشـــرطة الذيـــن يتمركـــزون بمدخـــل منطقـــة العكر 
بتلـــك العبـــوة، فوافـــق، وكلفـــه المتوفـــى بمراقبـــة 
المنطقة من فوق ســـطح إحدى البنايات، بينما كلف 
المتهم الثانـــي بمرافقته، والثالـــث بمراقبة المدخل 

البحري للقرية.
كمـــا أفـــاد األول أنـــه ســـمع صـــوت االنفجـــار، لكنـــه 
لـــم يـــدرك ما حصـــل، فعـــاد لمنزلـــه وعلم فيمـــا بعد 

أن صديقـــه توفـــي، وأن المتهـــم الثانـــي حدثـــت له 
إصابـــات، وعلـــم أن المتوّفـــى ضغـــط علـــى جهـــاز 

التحكم عن بعد بالخطأ.
وخالل تواجد رجال الشـــرطة في مســـرح الجريمة 
عثـــروا فـــي مـــكان الجريمـــة علـــى عبـــوة أخـــرى لم 
تنفجـــر، وبفحصها تبين احتواؤها على حشـــوة من 

مادة C4 شديدة االنفجار.
وثبـــت للمحكمـــة أن المتهميـــن جميعـــا بتاريـــخ 15 
يوليـــو 2015، أوال: اســـتعملوا المفرقعـــات المبينـــة 
باألوراق اســـتعماال من شـــأنه تعريـــض حياة الناس 
واألموال العامة والخاصـــة للخطر، بأن توجهوا مع 
آخـــر توفـــي، حاملين عبوتيـــن متفجرتيـــن لزرعهما 
في منطقة العكر الشـــرقي الستهداف رجال األمن، 
وحـــال قيـــام المتهـــم الثانـــي بـــزرع إحداهمـــا مـــع 
المتوفـــى، ووقف المتهمـــان األول والثالث يراقبان 
المكان لهما ويتواجدان بمســـرح الجريمة للشـــد من 
أزرهمـــا، انفجـــرت العبـــوة وأحـــدث انفجارها موت 

شخص وكان ذلك تنفيذا لغرٍض إرهابي.

ثانيـــا: اســـتعملوا عمـــدا وآخـــر متوفـــى المفرقعات 
وترتـــب علـــى ذلـــك حـــدوث إتـــالف بمبنى ســـكني 
لعمـــال الشـــركة بالقيمـــة المبينـــة بـــاألوراق وجعلوا 

حياة الناس وأمنهم في خطر.
ثالثـــا: حـــازوا وأحـــرزوا مـــع آخر متوفـــى مفرقعات 
عبـــارة عـــن عبوتيـــن متفجرتين بغيـــر ترخيص من 
الجهة المختصة بقصد اســـتعمالها في نشـــاط يخل 

باألمن والنظام العام.

صورة أرشيفية لقنبلة محلية الصنع

ـــه ـــر نفس ـــأ وفج ـــى أخط ـــن المتوف ـــرطة لك ـــة الش ـــن إصاب ـــدف المتهمي ه

المؤبد لمدان بوضع قنبلة في العكر ووفاة صديقه

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

للنظر في الطعن 
المقدم من الدول األربع 
بشأن اختصاص منظمة 
الطيران المدني الدولي
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المحرق - ديار المحرق

أعلنت شركة “ديار المحرق”، عن استكمال المرحلة األولى لمشروع التشجير على الطريق الرئيسي وزيادة المسطحات 
الخضراء في مدينة “ديار المحرق”، وذلك بهدف خلق نمط حياة صحي.

الجويـــة،  األحـــوال  تحســـن  ومـــع   
ســـتكتمل المرحلة األولى من مشـــروع 
زيادة الرقعة الخضـــراء، وذلك بحلول 
نهايـــة شـــهر نوفمبـــر الجـــاري، ليتمكن 
القاطنيـــن والـــزوار – علـــى حد ســـواء 
– من االســـتمتاع ببيئـــة صحية ونقية 
فـــي الهـــواء الطلـــق. ومـــن المقـــّرر أن 
وتركيـــب  المرحلـــة،  هـــذه  تتضمـــن 
مقاعد للجلـــوس، وحاويات للفعاليات، 
الـــري  نظـــام  تشـــغيل  إلـــى  باإلضافـــة 
اآللـــي الـــذي يهـــدف للمحافظـــة علـــى 
المســـطحات الخضـــراء دون الحاجـــة 
اليدويـــة، حيـــث ســـتتم  العمالـــة  إلـــى 
ويبرمـــج  أوتوماتيكًيـــا  الـــرّي  عمليـــة 
للعمل وفق جدول زمني محدد، والذي 

من شـــأنه أن ُيســـاهم فـــي التقليل من 
االستهالك الزائد للمياه.

 يذكر أن “ديار المحرق” قامت بتصميم 
المخطط الرئيسي بطريقة ُتساهم في 
التقليـــل مـــن اســـتهالك الطاقـــة والحد 

مـــن انبعاثـــات الكربـــون. كما تـــم أيًضا 
تعزيـــز مفهـــوم االســـتدامة عبـــر أخـــذ 
ثالثـــة عناصـــر رئيســـية بعيـــن االعتبار 
من النواحي االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية.

زيــادة المســطحات الخضــراء بالمرحلــة األولى للمشــروع
“ديار المحرق” تستكمل تشجير مخططها الرئيس

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك “التضخم” بنسبة %1.9 في 
شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2018. ويرجع سبب 
االرتفاع الى ارتفاع أســـعار مجموعة الطعام والمشروبات 
غير الكحولية بنسبة + %4.3 مدفوعة بالزيادة في أسعار 
األســـماك والمأكوالت البحرية بنســـبة %25.5 تلتها أسعار 

الخضروات بنســـبة %15.1. كما ارتفعت أســـعار السيارات 
بنســـبة %6 ممـــا أدى الـــى ارتفـــاع أســـعار مجموعـــة النقل 
بنســـبة %3.8. ومقارنة بالشـــهر الســـابق )ســـبتمبر 2019(، 
فقد ارتفع مؤشـــر أســـعار المســـتهلك بنســـبة %0.6، ليصل 

إلى 100.5 نقطة )باعتبار أبريل 2019 = 100(.

2018 ـــام  ـــعـ الـ ــا  ــ ـــه ذاتـ ــرة  ــتـ ــفـ ــالـ بـ مـــقـــارنـــة 
1.9 % ارتفاع التضخم بأكتوبر 2019

اكتتاب أرامكو
يعتبـــر اكتتـــاب شـــركة أرامكـــو الســـعودية الـــذي بدأ قبل أســـابيع مـــن أكبـــر االكتتابات في 
المنطقة، إن لم نقل في العالم، وذلك نظرا للوضع المالي الكبير الذي تتمتع به هذه الشركة 
في الوقت الحالي وسيظل كذلك أو أفضل على المدى المنظور. واالكتتاب مفتوح لألفراد 
والمؤسســـات والشـــركات المحليـــة واألجنبيـــة، ونالحظ دخـــول أكبر الصناديق الســـيادية 
الخليجيـــة، مثل صندوق أبوظبي الســـيادي وهيئة االســـتثمارات الكويتيـــة، في االكتتاب. 
فمثل هذه الصناديق الغنية يعطي زخما كبير لالكتتاب وأيضا يدفع بأبناء الخليج للدخول 

في هذا االستثمار الواعد. 
فـــي كل االكتتابات، تلعب نشـــرة االصـــدار دورا كبيرا في نجاح االكتتـــاب أو عدمه. وهذه 
النشرة يجب أن تكون ذات شفافية ومصداقية وتعكس الوضع المالي واالقتصادي وغيره 
للشـــركة الراغبة في طرح االكتتاب، وذكر أســـباب ومبررات ودواعي االكتتاب مع التركيز 
على الشـــرائح المســـتهدفة وما هو المتوقع لهم من هذا االكتتـــاب وكيف ولماذا؟. كل هذه 
النقـــاط الضرورية تشـــكل صيغة طرح تســـويقي جـــاذب خاصة للفئات المســـتهدفة، ولهذا 

نقول، إن نشرة اإلصدار وملحقاتها تلعب دورا حاسما في نجاح االكتتاب أو العكس. 
إن اإلقبال الكبير والتدافع الذي شـــهده اكتتاب أرامكو، يبين أن نشـــرة الشـــركة والشفافية 
التي تم انتهاجها كانت سليمة وفتحت شهية كل مستثمر من مختلف الفئات والقطاعات. 
وفـــي حـــاالت عديدة، يفـــوق االكتتاب الرقم المتوقـــع ويحدث ما يســـمى باالكتتاب “فوق 
المتوقـــع” ألن الجميـــع فـــي لهفـــة للدخـــول والمشـــاركة في مثل هـــذا االســـتثمار المضمون 
الفوائـــد. ومـــن دون شـــك، بدا اكتتـــاب أرامكو ناجحا بـــكل المقاييس وبالتالـــي فان تاريخ 
الشـــركة سيتغير من هذه اللحظة التي سمح فيها للمستثمرين بالمشاركة في هذه الشركة 

التي تقود الشركات المنتجة للبترول والطاقة في السعودية بل وعلى مستوى العالم.
نأمـــل أن تعـــود هـــذه السياســـة الجديدة الجريئـــة بالخير على الســـعودية وعلى مســـتقبل 
اقتصادها الذي يتطلع لمســـاهمة المســـتثمرين المقتدرين والقطاع الخاص بايجابية ورفع 

كفاءة ومقدرات الشركات العاملة في هذا المجال المهم والحساس.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

يتألف من 23 بنًكا بقيمة 1.5 مليار دوالر.. والتسديد على 8 سنوات

“ألبا” تعيد تمويل قرض بهامش فائدة منخفض

 أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(، نجاحهــا فــي إعــادة تمويل 
القــرض المشــترك بقيمــة 1.5 مليــار دوالر المرتبــط بمشــروع خــط 
الصهــر الســادس للتوســعة. يتضمــن القــرض المشــترك الجديد غير 
المضمــون بقيمــة 1.5 مليــار دوالر هامــش فائــدة يبلــغ 300 نقطــة 

ا على سعر فائدة اإلقراض بين مصارف لندن. أساس سنويًّ

 ســـيتم تســـديد هذه التسهيالت 
الجديـــدة علـــى مـــدى 8 ســـنوات 
بحيث يتم دفع المبلغ األساســـي 
علـــى 16 قســـًطا نصـــف ســـنوي، 
باإلضافـــة إلـــى فتـــرة مهلـــة تبلغ 
التســـهيالت  وتتألـــف  أشـــهر.   6
قـــرض  قســـمين:  مـــن  الجديـــدة 
مضمـــون  غيـــر  تقليـــدي  ألجـــل 
)التســـهيالت  بالـــدوالر  مربـــوط 
التقليديـــة( بقيمـــة 590.3 مليون 
دوالر وقـــرض إســـالمي مربـــوط 
بالدوالر )التســـهيالت اإلسالمية( 

بقيمة 909.7 مليون دوالر.
والبنوك المنسقة والضامنة لهذه 
العمليـــة هـــي كل مـــن المؤسســـة 
العربيـــة المصرفيـــة )بنـــك أي بي 
سي(، وبنك الخليج الدولي، إلى 

جانب بنك البحرين الوطني. 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
البا الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفـــة “نحـــن ســـعداء بالنتائـــج 
الجيـــدة التفاقيـــة إعـــادة تمويل 
القـــرض بقيمة 1.5 مليـــار دوالر، 
مهمـــة  خطـــوة  تعتبـــر  والتـــي 
ورئيســـية فـــي تحســـين هيكلـــة 
فخـــور  وأنـــا  الشـــركة،  رأســـمال 
ا بفريـــق العمل تحـــت قيادة  جـــدًّ
الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة 
ألبـــا علـــي البقالـــي لنجاحـــه فـــي 

بالتعـــاون  العمليـــة  هـــذه  تنفيـــذ 
مـــع البنـــوك المنســـقة والضامنـــة 

للقرض. 
 ومن خالل عملية إعادة التمويل 
فقـــط  ليـــس  تمكّنـــا  فقـــد  هـــذه، 
مـــن خفـــض هامـــش الفائـــدة من 
325 نقطـــة أســـاس لســـعر فائدة 
اإلقـــراض بيـــن مصـــارف لنـــدن، 
ا في  األمر الذي يمثل إنجاًزا مهمًّ
ظـــل الظـــروف المتذبذبـــة التـــي 
يشـــهدها الســـوق، بل واستطعنا 
كذلك إزالة العبء عن التدفقات 
النقديـــة مـــن خالل تمديـــد مهلة 
ثمـــان  إلـــى  القـــرض  اســـتحقاق 
ســـنوات، باإلضافـــة إلـــى اإلعفاء 

من بعض التعهدات والشروط.
ال شـــك أن هذه االتفاقية تبرهن 
ألبـــا  فـــي  المصـــارف  ثقـــة  عـــن 
ومشـــروعها الحيـــوي الضخـــم – 
مشـــروع خـــط الصهـــر الســـادس 
للتوســـعة، وفي مملكـــة البحرين 

بوجه عام”.
الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن   
التنفيذي لبنك أي بي ســـي خالد 
بـــي  أي  بنـــك  “يتشـــرف  كعـــوان 
ســـي بالثقة التي وضعتها شركة 
ألبـــا في البنـــك كمنســـق ومدون 
القـــرض  تمويـــل  إعـــادة  لعمليـــة 
بقيمـــة 1.5 مليار دوالر لمشـــروع 

خط الصهر الســـادس للتوســـعة. 
إن نجـــاح هـــذه العمليـــة يشـــهد 
لمكانـــة شـــركة ألبـــا كأحـــد أعالم 
الرائـــدة  الصناعيـــة  الشـــركات 
فـــي البحريـــن. كمـــا أننـــا بالفعـــل 
ســـعداء باإلقبـــال الشـــديد خالل 
الطـــرح العام للقـــرض، مع وجود 
العديـــد من المصـــارف التقليدية 
واإلســـالمية التي انضمـــت لهذه 
العملية. ويفخر بنك أي بي ســـي 
بشـــراكته مـــع واحـــدة مـــن كبرى 
الشـــركات الصناعيـــة الرائدة في 

العالم كشركة ألبا”.
 وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك 
عبدالعزيـــز  الدولـــي  الخليـــج 
الحليســـي “يفخـــر بنـــك الخليـــج 
فـــي  بنجـــاح مشـــاركته  الدولـــي 
عملية التنسيق والتدوين إلعادة 
تمويـــل قرض ألبا بشـــروط بالغة 
المعاملـــة  هـــذه  إن  التنافســـية. 
اللذيـــن  والدعـــم  الثقـــة  تعكـــس 
المصرفـــي  القطـــاع  يوليهمـــا 
لشـــركة ألبا ومشروع خط الصهر 

أن  كمـــا  للتوســـعة.  الســـادس 
هـــذه االتفاقيـــة هـــي دليـــل على 
لمملكـــة  المســـتقبلية  التوقعـــات 
البحرين من خالل تجاوز الطلب 
علـــى هذه المعاملـــة لقيمة إعادة 

التمويل”.
 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لبنـــك البحريـــن الوطنـــي، جـــان-
كريستوف دوراند “سعدنا بردود 
فعل الممولين الغامرة التي تقف 
شاهًدا على قدرة شركة ألبا على 
جذب سيولة للمعامالت المهيكلة 
ذات أســـاس قوي، حيث تمكنت 
الشـــركة من خالل هـــذه الصفقة 
كبيـــر  بشـــكل  االكتتـــاب  زيـــادة 
بجـــذب عـــدد كبيـــر مـــن ممولين 
جـــدد الذيـــن لـــم يكونـــوا جـــزًءا 
مـــن التمويـــل األساســـي. ونظًرا 
بنـــك  يفتخـــر  الرائـــدة،  لمكانتـــه 
البحريـــن الوطني كونـــه مرتبًطا 
ا  اســـتراتيجيًّ مهمـــة  بصفقـــات 
علـــى الصعيـــد المحلـــي وداعًمـــا 
ا لشركة ألبا في إتمام هذه  رئيسيًّ

الصفقة االستراتيجية”.
يذكر أن القرض المشترك الجديد 

يتألف من 23 بنًكا.

عسكر - ألبا

الشيخ دعيج بن سلمان

الرفاع - الرفاع فيوز

تأجيل عمومية “الرفاع 
فيوز” للسبت المقبل

العقارية،  الرفاع فيوز  أّجلت شركة 
التحاد  العمومية  الجمعية  انعقاد 
ُمــــاك مـــشـــروع الـــرفـــاع فــيــوز إلــى 
السبت 7 ديسمبر 2019 في الساعة 
الــســابــعــة مـــســـاًء وذلـــــك بــمــدرســة 
ــاع فــيــوز الـــدولـــيـــة. جـــاء ذلــك  ــرفـ الـ
نوفمبر   30 اجتماع  يبلغ  لم  ما  بعد 
2019، النصاب القانوني على الرغم 
 43 بنسبة  مشارًكا   452 حضور  من 
الــوحــدات في  % مــن إجمالي عــدد 

المشروع.

تتألف التسهيالت 
من قسمين: 

قرض تقليدي 
وآخر إسالمي 

 البنوك الضامنة “أي بي سي” 
و“الخليج الدولي” و“البحرين الوطني”

االتفاقية تبرهن ثقة المصارف في ألبا 
ومشروعها “الخط السادس”

“غولدن غيت” تطلع “المهندسين البحرينية” على مراحل تطور مشروعها
ــاء ــنـ ــبـ ــل الـ ــ ــراحـ ــ ــا لـــجـــمـــيـــع مـ ــصـ ــفـ ــا مـ ــيـ الــــــزيــــــارة تـــضـــمـــنـــت عــــرضــــا تـــقـــديـــمـ

أبقــت غولــدن غيت أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في التعرف على تفاصيل 
المعلــم البحرينــي المقبــل، حيــث رحبــت بجمعيــة المهندســين البحرينيــة في 
موقــع مشــروعها في خليــج البحرين لرغبة منتســبيها في االطــاع أكثر على 
مراحل تطور المشروع والتقنيات المتبعة فيه، وذلك في خطوة سباقة نحو 

تطوير مستقبل المملكة المعماري. 

مـــن  جـــزًءا  المبـــادرة  هـــذه  وتعـــد 
إســـتراتيجية غولدن غيت الستكمال 
معرفـــة مهندســـي الغـــد بالخبـــرة فـــي 
بشـــكل  إلعدادهـــم  الحقيقـــي  العالـــم 
أفضـــل ليوم غـــد وفتح باب الشـــراكة 

المجتمعية لما في صالح المملكة.
الرؤســـاء  الضيـــوف  واســـتقبل 
التنفيذيون من غولدن غيت وشـــركة 
عارف صـــادق الستشـــارات التصميم، 
وشـــركة الجميـــل لإلنشـــاءات وكبـــار 

والمهندسين  المعماريين  المهندســـين 
فـــي موقـــع المشـــروع. كمـــا تضمنـــت 
الزيارة عرًضـــا تقديمًيا مفصاًل لجميع 
مراحل البناء متبوعة بجلســـة أســـئلة 
وأجوبـــة وجولة في موقع المشـــروع 
للعمـــل  للحصـــول علـــى عـــرض حـــي 

الجاري.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي فـــي غولدن 
غيـــت، أنـــس الكوهجي “إن مشـــاهدة 
الحماســـة والتعطـــش للمعرفـــة التـــي 

أظهرها طالبنا البحرينيون الملتحقون 
بجمعية المهندسين البحرينية تمنحنا 
شعوًرا بالفخر الشديد. يسرنا أن هذه 
المبـــادرة أصبحت شـــائعة وأن العديد 
من المؤسسات ترغب في تجربتها”. 

وأضـــاف الكوهجي “نحـــن نعمل على 
تســـاهم  التـــي  الوســـائل  كل  تقديـــم 
فـــي تطوير القطاع العقـــاري بالمملكة 
بكافة الوسائل المتاحة، لكن ال يمكننا 
التوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد. أعتقـــد أننا 

وتعليـــم  معرفتنـــا  مشـــاركة  نحتـــاج 
شـــبابنا كيـــف نفعـــل مـــا نفعلـــه؛ حتى 
يتمكنوا من البدء. مســـتقبلنا مشترك 
ومصيرنـــا مشـــترك، فمـــن الواجب أن 

نتعاون”.

وتولـــي غولـــدن غيـــت أولويـــة عالية 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  لمبـــادرات 
فـــي  للمســـاهمة  المحليـــة؛  للشـــركات 
مســـتقبل أفضل للبحرين تماشـــيا مع 

رؤية جاللة الملك 2030.

المنامة - غولدن غيت

أعضاء بـ “المهندسين” لدى زيارتهم مشروع “ غولدن غيت” أثناء صورة جماعية بمشروع “ غولدن غيت”
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كشــف الوكيل المســاعد لشــؤون الموانئ والماحــة البحرية بوزارة المواصــات واالتصاالت، 
ا فــي مجلس  بــدر المحمــود، أن شــؤون الموانــئ تعمــل علــى قانــون جديــد يتــم مناقشــته حاليًّ
النواب، مبيًنا أن جزًءا كبيًرا من هذا القانون يتعلق بالتجارة وكيفية التعاقد وسندات القبض 
وبواليص الشحن وغيرها بهدف حماية التاجر البحريني من الوقوع ضحية لعمليات النصب.

 وأوضـــح فـــي تصريح للصحافـــة على هامش 
“حمايـــة  بعنـــوان  أمـــس  التوعويـــة  الورشـــة 
أصحـــاب األعمـــال مـــن النصـــب التجـــاري في 
الشـــحن البحـــري” التـــي نظمتها غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن، أن قانـــون الموانـــئ هـــو 
القانـــون البحـــري الصـــادر منـــذ 1982 وجـــزء 
منـــه لـــه عالقـــة بالتجـــارة الدوليـــة وبوليصـــة 
مناقشـــة  ويتـــم  البحـــري،  والتعاقـــد  الشـــحن 
القانـــون الجديد حاليا مع مجلس النواب وهو 
مشروع حكومي ســـيتطرق للشق الذي يتعلق 
بالتجارة الدولية بأكثر شمولية والتوسع فيه، 
إذ هنـــاك اتفاقيـــات جديـــدة انضمـــت البحرين 
لهـــا ســـتتضمن فـــي هـــذا القانونـــي الـــذي يعد 

تطبيقه على حســـب نزوله بمرسوم من جاللة 
الملك إذ ســـيتم تطبيقه في الوقت المنصوص 
عليه، مضيًفا أن وزير المواصالت واالتصاالت 
أصدر قراًرا بشـــأن الئحـــة تراخيص الخدمات 
ـــا حوالـــي 14 نشـــاًطا  البحريـــة، ويوجـــد حاليًّ

ا تم الترخيص لها. بحريًّ
 وقـــال المحمود إن شـــؤون الموانئ اســـتلمت 
بالبضائـــع  المتعلقـــة  الشـــكاوي  مـــن  الكثيـــر 
المســـتوردة وإنهـــا غيـــر متوافقة مع الشـــروط 
المتفـــق عليها ســـابًقا والحصول على ترخيص 
بشـــأنها، ويعـــود الســـبب لكثيـــر مـــن الحـــاالت 
لكـــون التاجـــر البحرينـــي وخصوًصـــا أصحاب 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة ال يملـــك 

الدرايـــة والخبـــرة الكافيـــة فـــي التعامـــل مـــع 
التجارة الدولية وكيفية التعاقد التجاري.

 وأوضـــح أن أغلـــب حـــاالت النصـــب شـــيوًعا 
تتركـــز في طبيعـــة البضائـــع ومحتوياتها التي 
قد تكـــون مختلفة عما تم االتفاق عليه، أو أن 
يكـــون هناك اختالف فـــي األســـعار أو التكلفة 
والتـــي يتحملها التاجر البحريني، الفًتا إلى أن 

النصب يتطور مع الزمن والتطورات.
 وأشـــار إلـــى أن اإلدارة تعمـــل علـــى التوعيـــة 
والتثقيـــف لرفـــع الوعـــي مـــن خـــالل البرامـــج 
التاجـــر  جعـــل  إلـــى  تهـــدف  التـــي  والـــورش 
قـــد  التـــي  بالمخاطـــر  وعًيـــا  أكثـــر  البحرينـــي 
يتعـــرض لها في تجارته مع الخـــارج، وبالتالي 

سيقدر على حماية نفسه بنفسه.
 وأكد المحمود أن أي تاجر يشـــعر بأنه متضرر 
مـــن عمليـــة تتعلـــق بالنقـــل الدولـــي والتجارة 
الدوليـــة يمكنـــه التوجـــه إلى الجهـــات المعنية 
التي ترشـــده إلـــى الطريق األمثـــل للتعامل مع 
المشـــكلة مثـــل “الغرفـــة” أو شـــؤون الموانـــئ 

والمالحة البحرية، وزارة الخارجية، فضالً عن 
إمكانيـــة اللجوء إلى المحاكـــم، حيث يحق له 
التقاضي. ففي أي عملية تجارية هناك طرفان 
أساســـيان ووســـيط، مثل ناقل البضاعة، وكل 
هـــذه األطـــراف محميـــة بعقـــود تجاريـــة، وأي 
طـــرف متضرر يحـــق لـــه اللجوء إلـــى القضاء 

حسب العقد المبرم بينهم.
لتســـهيل وتســـريع  المقبلـــة  الخطـــوات  وعـــن 
شـــؤون  أن  المحمـــود  أوضـــح  اإلجـــراءات، 
الموانئ والمالحة البحرية لديها عدة مبادرات 

بهـــذا الشـــأن مـــن أهمهـــا المنصـــة اإللكترونية 
 2018 العـــام  تـــم إطالقهـــا فـــي  التـــي  )لفـــت( 
بالتعاون مع الشـــركة المشـــغلة لمينـــاء خليفة 
بن ســـلمان، والتـــي توفر إمكانيـــة إتمام جميع 
التعامـــالت التـــي تنفذ بيـــن التاجـــر البحريني 
والمينـــاء بشـــكل إلكترونـــي، بـــدًءا مـــن حجز 
الحاويات واســـتالم البضائـــع والتفريغ وحجز 
ا يتم العمـــل على تطوير  وســـائل النقل، وحاليًّ
هذه المبادرة بشكل أكبر للتسهيل على التجار 

والشركات بالبحرين.

جانب من ورشة توعوية 

قانون جديد لحماية التاجر البحريني من عمليات النصب
ــي “الــــــنــــــواب” ــ ــ ــه ف ــتـ ــشـ ــاقـ ــنـ ســـتـــتـــم مـ

مناقصة لتعيين مستشار تكلفة تأهيل مبنى “الطيران المدني”
طرحــت شــركة مطــار البحريــن في جلســة مجلس المناقصــات والمزايدات أمس مناقصة لتعيين شــركة خدمات استشــارية لحســاب 
تكلفــة مشــروع إعــادة تأهيل المبنى الرئيســي لشــؤون الطيران المدنــي تقدم إليها 4 عطاءات علق اثنان منهــا وأقل عطاء بنحو 39.1 
ألــف دينــار وأكبرهــا بقرابــة 133.3 ألــف دينار. وتدعو شــركة المطار الشــركات المتخصصة في استشــارات حســاب التكلفــة والكميات 

لتقديم عطاءاتهم لمناقصة “تعيين مستشار حساب التكلفة لمشروع إعادة تأهيل المبنى الرئيسي لشؤون الطيران المدني”.

وكان المجلس أرســـى في شهر سبتمبر 
الماضي مناقصة لشـــركة مطار البحرين 
مبنـــى شـــؤون  ترميـــم  إعـــادة  ألعمـــال 
مالييـــن   4.4 بنحـــو  المدنـــي  الطيـــران 

دينار.
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  وطرحـــت 
والرياضـــة في الجلســـة أمـــس مناقصة 
لتطوير نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل تقدم إليها 4 عطاءات أقلها بنحو 
206 آالف دينار، وأكبرها بقرابة 264.7 
ألف دينار. ووفًقا لوصف المناقصة، فإن 
الـــوزارة تتطلـــع إلى تطوير نادي راشـــد 

للفروســـية وســـباق الخيل تشـــمل على: 
الخيـــل  وركـــوب  الفروســـية  أكاديميـــة 
يحتـــوي على صالة لياقـــة بدنية، أثاث، 
أجهـــزة محاكاة وغرف العبين. مســـبح 
الخيـــول ويحتوي على جميـــع األعمال 
الكهربائية واإلنشـــائية. ممشى الخيول 
ممشـــى  جهـــاز  إقامـــة  علـــى  يحتـــوي 
مســـتدير للخيـــول ذو قطر 18م يشـــمل 

جميع التوصيالت واألعمال. 
 وأظهـــرت أحـــدث بيانـــات نشـــرت على 
موقع المجلـــس أمس فتح 5 مناقصات 
تابعـــة لـ5 جهات حكوميـــة، بإجمالي 27 

عطـــاء، في حين تـــم تعليق 3 عطاءات 
تابعة لمناقصتين. 

وبلـــغ مجمـــوع أقل العطـــاءات المقدمة 
نحـــو 349.9 ألف دينار.  وفتح المجلس 
مناقصـــة لشـــركة نفط البحريـــن “بابكو” 
لشـــراء وتوريد أحجام وأنواع مختلفة 
لوحـــدات  الســـتخدامها  األنابيـــب  مـــن 
المصفاة المختلفـــة خالل فترة عمليات 
التوقـــف والصيانـــة الكبـــرى في شـــهري 
 7 إليهـــا  2020 تقـــدم  فبرايـــر ومـــارس 
عطـــاء  وأقـــل  أحدهـــا  علـــق  عطـــاءات 
بنحـــو 56.6 ألـــف دينار وأكبرهـــا بقرابة 

187.4 ألـــف دينـــار. كمـــا فتـــح المجلس 
مناقصـــة لهيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية لتوفير فريق عمل مشـــروع 
تطويـــر نظـــام إدارة ســـير اإلجـــراءات 
تقـــدم إليهـــا 9 عطـــاءات أقلهـــا بقيمـــة 
19.2 ألـــف دينار، وأكبرها بقرابة 103.6 
ألف دينـــار.  وترغب الهيئة باالســـتعانة 
بموارد بشرية خارجية لتوظيف مطور 

نظـــم في إدارة تطوير النظم الحكومية 
لمـــدة ســـنتين للعمل مع الفريـــق الحالي 
لتحقيـــق أهداف اإلدارة االســـتراتيجية 
فـــي تطوير النظـــم للجهـــات الحكومية 
باســـتخدام مختلـــف التقنيـــات ومـــا قد 
يترتب على ذلك مـــن توثيق لمتطلبات 

النظم ومسؤوليات أخرى.
وكذلك فتـــح المجلس مناقصـــة لوزارة 

لتقديـــم  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
خدمـــات المعايـــرة الســـنوية والصيانـــة 
الدوريـــة لألجهـــزة المخبريـــة لمجموعة 
مراقبة جودة المياه المعالجة في إدارة 
وتشـــغيل الصـــرف الصحـــي وســـيكون 
مدة العقد سنتين )2020 - 2022( تقدم 
إليهـــا 3 عطـــاءات أقلهـــا بقيمـــة 29 ألف 

دينار، وأكبرها بقرابة 47.6 ألف دينار.
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المنامة - تمكين

يقام اليوم الثاثاء 3 ديسمبر 2019، الحفل الختامي للنسخة الرابعة من جائزة البحرين لريادة األعمال، تحت رعاية ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب الســّمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وبتنظيم من 
صنــدوق العمــل “تمكيــن”، فــي قاعة مركز عيســى الثقافي، حيث ســيتم خالها اإلعــان عن الفائزين في فئــات الجائزة وتتويج 

المؤسسات الريادية الفائزة ضمن هذه النسخة، وذلك بحضور عدٍد من كبار الشخصيات ورواد األعمال البارزين. 

 ويصـــل عـــدد المؤسســـات المتأهلة 
ضمـــن مختلـــف فئـــات الجائـــزة إلى 
21 مؤسســـة، حيـــث ســـتقوم لجنـــة 
التحكيـــم باختيار الفائزين واإلعالن 

عن أسمائهم خالل الحفل. 

 وتتألـــف لجنـــة التحكيـــم مـــن نخبٍة 
الرياديـــة  الشـــخصيات  مـــن  بـــارزة 
والخبراء المحليين والدوليين، وهم 
كالتالي: الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم 
آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة 

جـــّرار،  أميـــن  وحّســـان  البحريـــن، 
البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
نجـــالء  جانـــب  إلـــى  اإلســـالمي، 
الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 
“سيكو”، وسوزان ساكستون، رئيسة 

الجامعـــة األميركيـــة فـــي البحريـــن، 
باإلضافـــة إلى رائـــد األعمال العالمي 
بيبـــرس ألتونتـــاس، رئيـــس مجلس 

إدارة المنتـــدى العالمـــي لمســـتثمري 
.)WBAF( األعمال المالئكة

  يذكـــر أن النســـخة الّرابعـــة لجائـــزة 

كانـــت  األعمـــال  لريـــادة  البحريـــن 
ســـبتمبر  شـــهر  فـــي  انطلقـــت  قـــد 
بمرحلـــة  بـــدأت  حيـــث  الماضـــي، 
التقديم واســـتالم طلبات المشاركة، 
ومـــن ثـــم مرحلـــة النصـــف النهائـــي 
والتـــي اشـــتملت علـــى لقـــاءاٍت بين 
المؤسسات المشاركة واللجنة الفنية 
للجائـــزة، تتبعهـــا المرحلـــة النهائيـــة 
للتقييم والتـــي ُتختتم بحفل توزيع 

الجوائز اليوم.

تتويج الفائزين بجائزة “ريادة األعمال” اليوم

“بريتس”: دراسة لالستحواذ على مدرسة أو أكثر بالبحرين
دوالر ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م  200 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  الـــمـــنـــصـــة  إطــــــــاق  ــا  ــ ــب ــ ــري ــ ق

كشــفت مدير االســتثمار في منصة “بريتس” التعليمية، فاطمة كمال، عن أنهم في طور دراســة لاســتحواذ على مدرسة أو أكثر في 
البحرين، و8 مدارس في السعودية ومدرسة في دبي، وفي طور مناقشة االستحواذ على 4 أو 5 مدارس في مصر.

علـــى  للصحافييـــن   - كمـــال  وأوضحـــت   
بعنـــوان  المســـتديرة  الطاولـــة  هامـــش 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  “استكشـــاف 
وشـــمال افريقيا: مـــدارس عالميـــة الطراز 
برســـوم معقولـــة” علـــى هامـــش المؤتمـــر 
العالمـــي للصيرفـــة والتمويـــل اإلســـالمي 
التعليميـــة  “بريتـــس”  منصـــة  أن   - أمـــس 
ســـيتم إطالقها قريًبا، وذلك بعد استيفاء 
جميع الموافقات والمتطلبات من الجهات 
المعنيـــة.  وأضافـــت أن مجموعة جي إف 
إتش المالية هي المؤسس الرئيس للمنصة 
برأسمال مبدئي مقداره 200 مليون دوالر، 
علـــى أن يزداد فـــي الفترة المقبلـــة، الفتة 

إلى أن األسواق الرئيسة التي يتم التركيز 
عليهـــا هـــي دول الخليج وشـــمال افريقيا 
ومصـــر وتونس والمغرب إضافة إلى دول 
أخـــرى ســـيتم التركيز عليهـــا وذلك يعتمد 
علـــى الفرص االســـتثمارية التي ســـتتوفر 
لنـــا فيها.  وأوضحت أن الهدف األساســـي 
من االستعداد إلطالق المنصة هو “رؤيتنا 
أن هنالك فجوة في سوق العمل”، مشيرة 
إلـــى توفـــر الخبـــرات والطاقـــم والخلفيـــة 
واإلداريـــة  والتعليميـــة  االســـتثمارية 

المرتبطة بالقطاع لديهم.
 ولفتـــت إلى أن لديهم رؤيـــة لتكون هناك 
بالمنطقـــة  الرئيســـية  الـــدول  فـــي  مراكـــز 

الشـــراكة  فـــي  فعـــال  دور  “لنـــا  ويكـــون 
المجتمعيـــة كقطـــاع خـــاص مـــع القطـــاع 
الحكومي أو مع القطاع الخاص الموجود، 
ألننا نركز بشـــكل أساســـي على االستثمار 
فـــي التعليـــم الخـــاص وفي نفـــس الوقت 
ال مانـــع اليوم من دراســـة الفـــرص الممكن 
وجودها للشـــراكات مع القطاع الحكومي، 
)...( الكثيـــر مـــن الـــدول تطـــرح مناقصات 
الحكومـــي  القطاعيـــن  بيـــن  للشـــراكة 
والخـــاص لبنـــاء المـــدارس وإدارتهـــا مـــن 
القطـــاع الخاص بهدف االرتقاء بمســـتوى 
الرئيـــس  الحكومـــي”.  وتحـــّدث  التعليـــم 
التنفيـــذي لمنصـــة “بريتيـــس” التعليميـــة، 

بيتر بوردون،عن التوجهات الرئيسية في 
اســـتراتيجيات التعليم واالستثمار النتهاز 
الفـــرص وخلـــق قيمة فـــي قطـــاع التعليم 
المســـتديرة  الطاولـــة  وشـــهدت  الخـــاص. 
انعقاد 3 جلســـات نقاشية رفيعة المستوى 
محلييـــن  عالمييـــن،  ممثليـــن  بمشـــاركة 
وإقليمييـــن. وكانـــت أبرز محـــاور النقاش 

وليـــس  للجميـــع  التعليـــم  أن  فـــي  تتركـــز 
للبعـــض، وكيـــف يمكـــن للقطـــاع الخـــاص 
تقديم تعليم ذي جودة عالية للجميع دون 
كلفـــة عالية، وكيف يمكـــن ضمان حصول 
كل طالـــب علـــى فرصـــة للنجـــاح. وكذلك 
شـــراكة القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص: 
هنالـــك العديـــد مـــن نمـــاذج التعليـــم حول 

العالـــم، كيـــف يمكننا التعلـــم منها؟، وكيف 
يمكـــن للحكومـــات دعـــم القطـــاع الخاص 
كمـــا  معقولـــة.  تعليميـــة  حلـــول  لتقديـــم 
اشـــتملت المحاور على أفضل الممارسات 
يقـــدم  كيـــف  التعليميـــة:  العمليـــة  فـــي 
القائمـــون على المـــدارس تعليم ذي جودة 

عالية برسوم معقولة.

المشاركون في “الطاولة المستديرة” بيتر بوردون 

زينب العكري

عطـــاء أمل الحامد أقـــل 
بالدينار

الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

39,125.00 D.G.Jones & Partners Middle East W.L.L 4 تعيين شـــركة خدمات استشـــارية لحساب التكلفة لمشـــروع إعادة 
تأهيل المبنى الرئيسي لشؤون الطيران المدني

شركة المطار

205,998.41 Fast and Safe Maintenance Services 4 تطوير نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وزارة الشباب والرياضة

56,610.12  GULF TRADING DEVELOPMENT COMPANY
WLL 7 شراء وتوريد أحجام وأنواع مختلفة من األنابيب بابكو

19,200.00 SayG SPC 9 مناقصة توفير فريق عمل مشروع تطوير نظام إدارة سير اإلجراءات
هيئة الحكومة 

اإللكترونية

29,000.00 Resource Inspections Canada Incorporated 3 خدمات المعايرة السنوية والصيانة الدورية لألجهزة المخبرية األشغال والبلديات
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عرض وطلب

ٕاعالن بحل و تصفيةشركة
شركة الواحة للعقارات لمالكها نبيل محمد حسن داوني ش.ش.و

سجل تجاري رقم ٧٥٣٦٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل و تصفيةشركة

شركة فيرست ميشين للتجارة العامة ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١-١١٨١٢٢

بنــاء علــى قــرار المالــك ل شــركة الواحــة للعقــارات لمالكهــا نبيــل محمــد حســن داوني 
ش.ش.و   المســجلة على قيد رقم ٧٥٣٦٨، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ 

نبيل محمد حسن خليل داوني مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٦٦٨٦٦٦ )973+(
dawani@mhdawani.com

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة فيرســت ميشــين للتجــارة العامة ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم ١١٨١٢٢-١، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ سمير صبري 

سعد الدين الزيتاوي مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
اسم المصفي: سمير صبري سعد الدين الزيتاوي

رقم الموبايل: ٣٥١٠٧٠٥٤ )973+(
azitawi213@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٦١٠٣٤
تنازل - عن المحل التجاري

الشــخصي  الرقــم  محفــوظ  رضــي  يوســف  الســيد  الســادة  إلينــا  تقــدم 
٤٥٠٠٢١٤٢٤ بتحويــل المحــل التجاري التالي الى الســادة/ الســيد مرتضى 

يوسف رضي محفوظ ٧٦١٢٠٧١٠٤،
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

٦٨٤٣٩

رقم القيد
١
٢
٣
٤

االسم التجاري
البيت المثالي لصناعة األثاث

االسطح المبتكرة للرخام والجرانيت
البيت المثالي أنشطة الديكور الداخلي

البيت المثالي لتشييد المباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية  

الى شركة تضامن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد لتصبح  

مؤسسة فردية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١٦١٣٢٣( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١١١١( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد جاســم حســن يوســف عبدالعــال المالــك لـــ عبدالعــال الخليــج 
للتدقيــق )مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٣٨٨٨٣، يطلــب 
تحويــل المؤسســة الفرديــة المملوكــة لــه بجميع الفــروع إلى شــركة تضامن 
برأســمال وقــدره ٥٫٠٠٠ دينــار بحرينــي وذلــك لتصبــح الشــركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
١. جاسم حسن يوسف عبدالعال

٢. علي عباس سلمان عبدهللا
3. ياسر سلمان عباس سلمان عبدهللا

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا عيســى محمــد يوســف ابراهيــم الحايكــي مالــك الســراج للتكنولوجيا 

ش.ش.و ومالكها عيســى محمد يوســف ابراهيم الحايكي  شــركة الشخص 

الواحــد و المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٤٤٥٣، طالــب تحويــل الشــركة 

الشخص الواحد لتصبح مؤسسة فردية ويملكها ميثم عيسى علي ابراهيم 

علي الحايكي.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها مالك شــركة مفكرون لالستشــارات ش.ش.و ولمالكها رياض مصطفى 
الدغيثر المسجلة بموجب القيد رقم ٧٠٣٦٣، طالبا تحويل الشكل القانوني 
للشــركة المذكــورة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 

٢٠٫٠٠٠.٠٠٠ د.ب )عشرون الف دينار بحريني( بين كل من:
١. رياض مصطفى علي الدغيثر

٢. نجاة بنت سليمان بن محمد الحمدان

١- تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيدة/ منال مهدي سلمان سرحان محمد

المالــك لـــ بــاك مــان لمواد البناء )مؤسســة فرديــة(  والمســجلة بموجب القيد 
رقــم ٨٩١٨٨ ، طالبــا تحويــل الفــرع )٥( باســم  بــاك مــان للحلــول للمؤسســة 
فرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ٥٫٠٠٠ دينــار 

بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. منال مهدي سلمان سرحان محمد

MUHAMMED SHAMNAS PILAKKATTUVAYAL KUNI .٢

القيد : 38883 

 تاريخ: 1/12/2019

القيد : ١١٤٤٥٣ 

 تاريخ: 2019/١٧/١١

القيد : ٧٠٣٦٣ 

 تاريخ: 1/12/2019

القيد : ٥-٨٩١٨٨ 

 تاريخ: 2019/٢٨/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١٥٧٦٣٢( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني 

لشركة سافيلز ميدل ايست ش ش و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
اصحــاب شــركة ســافيلز ميــدل ايســت ش ش و المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٦٥١٤٧، 
طالبين تغيير االســم التجاري  للفرع الثاني  من كالتونز بحرين لدعم األعمال ش ش و 

ولمالكها كالتونز انترناشونال هولدينج ليمتد
CLUTTONS BAHRAIN SUPPORT SERVICES S.P.C

الى” شركة سافيلز ميدل ايست ش.ش.و
Savills Middle East Co. S.P.C

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه الــى االدارة المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد : ٦٥١٤٧ 

 تاريخ: 2019/٢٧/١١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها الســادة / 
مكتب تســوية للخدمات المحاســبية واإلستشــارات الســيد عمار عبدهللا عبدعلي عيســى 
الخنيــزي المالــك لـــ الخنيــزي للســفريات )مؤسســة فرديــة( المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
٢٩٣١٩، طالبــا تحويــل الفــرع )٥( للمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 
برأسمال وقدره ٥٫٠٠٠، دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

١. ساجدة عبدعلي موسى حسين محمود
٢. زهراء جعفر حمزة علي عبدهللا

وتغيير االسم التجاري من الخنيزي للسفريات الى جنة المعصومة للسفر والسياحة ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 

عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد : 5-29319 

 تاريخ: 2019/١/١٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها السيد/ حسين داود سلمان علي الشاخوري باعتباره المصفي القانوني 

لشــركة تريــم وايــر للتكنولوجيــا ذ.م.م والمســجلة كشــركة ذات مســئولية 

محــدودة بموجــب القيــد رقــم ٨٩٣٥٥، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة 

الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تريم واير للتكنولوجيا ذ.م.م

 تاريخ: 2019/٢/١٢

قيد رقم: ٢٣-٨١٠٧٠

قيد رقم: ١١٢٢٤٤-١قيد رقم: ١-١٠٩٨٦٧

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٧٤٨٨
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٦١٩٦٥
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٨٤١٨
معاملة مشتركة

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: هاجرة عابد حسين شاه مداد حسين شاه

االسم التجاري الحالي: كفتيريا غزال الديه
االســـــم التجـــاري الجديد: غزال الديه للتخزين

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: عبير رياض طاهرباي داود
االسم التجاري الحالي: مطعم مواسم الخير

االســـــم التجـــاري الجديد: مطعم مواسم

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلــى كل من لديه 
اي عتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: جميل علي عبدالحسن احمد الطويل

االسم التجاري الحالي: جميل الطويل للمقاوالت
االســـــم التجـــاري: اي بيلد للمقاوالت والصيانة

 تاريخ: 2019/٢٤/١١

 تاريخ: 2019/٢/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير االسم التجاري لمؤسسة صانع المناسبات للحلويات

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة 

ســلمى ينــت عبدالعزيــز بــن علي آل محســن مالك مؤسســة صانــع المناســبات للحلويات 

المسجلة بموجب القيد رقم ١٢٠٨٨٢، طالبين تغيير االسم التجاري من صانع المناسبات 

للحلويات الى صانع المناسبات للتسويق والترويج

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه الــى االدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد : ١٢٠٨٨٢ 

 تاريخ: 2019/٢٧/١١
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بهلــوي يدعــو لتشــكيل حكومــة انتقاليــة اســتعداًدا لســقوط نظــام خامنئي

نائب الرئيس اإليراني: نمرُّ بأصعب األوضاع منذ 40 عاًما

لـــرئـــيـــس  األول  الــــنــــائــــب  قـــــــال 
الـــجـــمـــهـــوريـــة اإليـــــرانـــــي، إســحــق 
جهانجيري، إن “الوضع الحالي في 
البالد هو أحد أصعب األوضاع منذ 
تركيز  نتيجة  اإلســالمــيــة،  الــثــورة 
األميركيين والضغوط على الحياة 
إشارة  في  لإليرانيين”،  المعيشية 
ــات األمــيــركــيــة على  ــعــقــوب ــى ال ــ إل

طهران.
 وبــحــســب مــا نــقــلــت وكــالــة أنــبــاء 
ــاف نــائــب  ــ ــرســمــيــة، أضـ ــا” ال ــ ــرن ــ “إي
الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي: “أمـــيـــركـــا لم 
النفط  صــــادرات  تصفير  تستطع 
اإليراني ولدينا الطرق البديلة لبيع 

النفط”.
ونفس التعبير استخدمته صحيفة 
حيث  األميركية،  تايمز”  “نيويورك 
قالت إن إيران شهدت اضطرابات 
بأنها  وصفتها  ضــخــمــة،  سياسية 
األكثر دموية منذ الثورة اإلسالمية 
في  تسببت  حيث  عــاًمــا،   40 قبل 
مقتل ما ال يقل عن 180 متظاهًرا.

وأضافت أن االحتجاجات المنسقة 
انتشرت في أكثر من 29 محافظة 
محافظة،   31 أصـــل  مــن  إيــرانــيــة 
عسكرية  قاعدة   50 مهاجمة  وتــم 
إيــــرانــــيــــة، وخــــرجــــت مــــــدن عــن 
الــســيــطــرة، وهـــو مــا شــكــل صدمة 
للنظام اإليراني، بحسب ما أقّر به 

وزير الداخلية اإليراني.
قبل  العارمة  المظاهرات  وبـــدأت   
أســبــوعــيــن بــســبــب زيـــــادة كــبــيــرة 
ــار الــبــنــزيــن.  ــ ــع ــي أســ مــفــاجــئــة فــ
كـــان  ــة،  ــاعــ 72 ســ غـــضـــون  وفـــــي 
المدن  في  الغاضبون  المتظاهرون 
الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة يــدعــون إلــى 
إسقاط النظام، وهو ما ردت عليه 
قمعية  بــحــمــلــة  هـــنـــاك  ــســلــطــات  ال
عشرات  سقوط  إلــى  أدت  شديدة 
عــالوة  الــجــرحــى،  ومــئــات  القتلى 
على اعتقال اآلالف من المحتجين.

النار  بإطالق  األمــن  قــوات   ورّدت 
على المتظاهرين العزل، ومعظمهم 
العمل  عــن  العاطلين  الشباب  مــن 
الذين  المنخفض  الــدخــل  ذوي  أو 
19 و26  بــيــن  أعــمــارهــم  ــتـــراوح  تـ
ــا لـــشـــهـــادات الــشــهــود  ــًقـ عـــاًمـــا، وفـ

ومقاطع الفيديو.
 واعترفت حاكمة مقاطعة قدس، 
طــهــران،  محافظة  غـــرب  الــواقــعــة 
ا  شخصيًّ أمــرت  بأنها  واثقي،  ليلى 
على  النار  بإطالق  الشرطة  قــوات 
االحتجاجات  خــالل  المتظاهرين 
ــران، مـــؤكـــدة أن  ــ ــ ــرة فـــي إي ــيـ األخـ
بقمع  نشطًا  كــان  الــثــوري  الــحــرس 

المتظاهرين.
لمبنى  “الــمــهــاجــمــون  ــت:  ــافــ وأضــ
المقاطعة كانوا لصوًصا، وقد أمرت 
بإطالق الرصاص عليهم.. أصدرت 
أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا 
الـــنـــار عــلــى كـــل مـــن يــدخــل مبنى 

المقاطعة”.
نجل  بهلوي،  دعا رضا   من جانبه، 
بيان  األســبــق، في  اإليــرانــي  الشاه 
إلى االستعداد لـ “السقوط الحتمي 

مضيًفا  اإلســالمــيــة”،  للجمهورية 
االنتقالية”  الفترة  في  “القيادة  أن 
مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة 
لإليرانيين اآلن، داعيًا إلى تشكيل 
حكومة انتقالية، وذلك وفقًا لراديو 

فردا اإليراني.
ــال بــهــلــوي إنـــه “قــبــل أقـــل من  وقــ
ــى أن ســقــوط  عــامــيــن أكـــــدت عــل
قريبًا  كــان  اإلسالمية  الجمهورية 
وال مفر منه، وذكرت أن احتماالت 
ــقــــوط الـــنـــظـــام ومـــــا ســيــتــبــعــه  ســ
 - اإليــرانــيــيــن   - نــحــن  مــنــا  يتطلب 
أن  مضيًفا  حديثة.  سلطة  تشكيل 
يتطلب  السياسي  النظام  سقوط 

االستعداد”.
وأردف رضا بهلوي )59 عاًما(: “إن 
لــقــيــادة  ســيــاســيــة  ســلــطــة  تشكيل 
البالد خالل الفترة االنتقالية يجب 
القيادة  هــذه  وإن  اآلن..  يــبــدأ  أن 
السياسية ستهيئ البالد في النهاية 
ــونــي والــســيــاســي  ــقــان لــالنــتــقــال ال
إسالمية  من حكومة  واالقتصادي 
أســاس  على  إيرانية  حكومة  إلــى 

األصوات في صناديق االقتراع”.

ــهــه  ــه الـــــذي وّج ــان ــي  وتـــابـــع فـــي ب
والفنانين  والمدرسين  للسياسيين 
اإليرانيين  والــجــنــود  والمحامين 
و”قادة القوات المسلحة اإليرانية” 
إنه كجندي في الكفاح الوطني لن 
يستسلم أبًدا، مشدًدا على ضرورة 
ــهـــزة الــســيــاســيــة إلــى  تــســلــيــم األجـ

السياسيين األكفاء.
 وخالل االحتجاجات الجماهيرية 
في  وأيـــًضـــا   2018  -  2017 فـــي 
هــتــافــات  ظـــهـــرت   2019 نــوفــمــبــر 
ومؤسسها  بــهــلــوي  بــســاللــة  تشيد 
ــرددت صــداهــا في  ــ ــاه، وتـ ــا شــ رضـ
ــران. وأظـــهـــرت هـــذه الــهــتــافــات  ــ إيـ
رؤية  في  الناس  من  العديد  رغبة 
ــاء اقــتــصــاد  ــنـ حــكــومــة فــعــالــة، وبـ
دينية  عقيدة  فــرض  دون  ــبــالد،  ال

والحد من الحريات االجتماعية.
الــقــلــق بشكل  يــثــيــر  أمــــر   وهـــــذا 
الجمهورية  لــقــادة  بالنسبة  خــاص 
 41 بعد  زالــوا  الذين ما  اإلسالمية، 
عاًما ال يفوتون أي فرصة لمهاجمة 
ــرة بــهــلــوي بــاعــتــبــارهــا نــظــاًمــا  ــ أسـ

“فاسًدا” يخدم مصالح الغرب.

عواصم ـ وكاالت

صحيفة أميركية: طهران واجهت أسوأ موجة اضطرابات منذ 40 عاًما

الكويت ـ سكاي نيوزعربية

عدد  ضد  نهائية  أحكاًما  اإلثنين،  أمس  الكويتية،  التمييز  محكمة  أصــدرت 
من المتهمين بالتستر على مدانين هاربين في قضية “خلية العبدلي”، بحكم 
سقوط ورفض التمييز، مما يعني تأييد حكم محكمة االستئناف التي كانت 
قد حكمت بحبس رجل الدين الشيعي البارز، الشيخ حسين المعتوق، لخمس 
المتهمين،  أحد  بحق  كما أصدرت حكًما مماثالً  والنفاذ.   الشغل  مع  سنوات 
 3 6 متهمين. ويبقى  3 أشهر، وبــراءة  6 أشهر، وآخــر  وقضت بحبس متهم 
متهمين لم تتداول محكمة االستئناف قضيتهم، لصدور أحكام غيابية بحقهم 
لم يطعنوا بها بعد.   يذكر أن 16 من المحكوم عليهم في خلية العبدلي قد 
تواروا عن األنظار، من بينهم 3 هربوا قبل بدء المحاكمة، و13 اختفوا بعد 
أغسطس  إلى  العبدلي  أحــداث خلية  وتعود  التمييز.   صــدور حكم محكمة 
2015، عندما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الكشف عن خلية مكونة من 
كميات  أفرادها  إيــران وحــزب هللا، يخزن  مع  تتعامل  وإيــرانــي،  ا  كويتيًّ  25
القيام بأعمال عدائية ضد الكويت.  كبيرة من األسلحة والمتفجرات بهدف 

وقد برأت محكمة التمييز اثنين من المتهمين.

الكويت.. أحكام نهائية للمتسترين على “خلية العبدلي”

دبي ـ العربية نت

النواب  لمجلس  الرسمي  الموقع  ذكــر 
الــلــيــبــي قــيــام رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
االثنين،  أمــس  صــالــح،  عقيلة  الليبي، 
ــعــام  ــــى األمـــيـــن ال بــتــوجــيــه خــطــاب إل
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
بــشــأن مــذكــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة من 
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بين  المذكرة  أن  صالح  عقيلة  واعتبر 
أردوغــان والسراج تمثل خطورة على 

الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.
كــمــا وجـــه صــالــح خــطــابــا ألمــيــن عــام 
جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، 

بشأن مذكرة التفاهم ذاتها الموقعة 
بــيــن الـــســـراج وأردوغـــــــان. 

ــــه إلــــــى خـــطـــورة  ـــب ونـ
ــل الــتــركــي  ــدخـ ــتـ الـ
فــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
الـــعـــربـــيـــة، والــــذى 

وسيمتد  ليبيا  اآلن  ثم  سوريا  في  بدأ 
إلى دول عربية أخرى. وأضاف رئيس 
التركي  الــســالح  أن  الليبي  الــبــرلــمــان 
ليبيا عبر ميناءي مصراتة  يتدفق إلى 
وطرابلس، وهو أمر ال تخفيه حكومة 
رئيسها  مــن  بتصريح  نفسها  ــوفــاق  ال
ونوابها. وقال عقيلة صالح إن الهدف 
استباحة  هو  هذه  التفاهم  مذكرة  من 
ــة الــلــيــبــيــة وأجـــوائـــهـــا  ــ ــدول ــ أراضــــــي ال
قبل  من  اإلقليمية  ومياهها  وموانئها 
ــاف صــالــح أن  الــجــيــش الــتــركــي. وأضــ
احتالل  عليها  يترتب  التفاهم  مذكرة 
سيادتها.  وانتهاك  ليبيا  ألراضي  تركي 
واعــتــبــر رئــيــس الــبــرلــمــان الــلــيــبــي أن 
البحرية بين دولة  الحدود  ترسيم 
ليبيا والجمهورية التركية باطل 
ليبيا  أن  منها  أســبــاب،  لــعــدة 
حدود  تربطهما  ال  وتركيا 

بحرية مشتركة.

عقيلة صالح: احتالل تركي ألراضي ليبيا

بيروت ـ وكاالت

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس 
ما  ستشهد  المقبلة  “المرحلة  أن  اإلثنين، 

يرضي جميع اللبنانيين”.
المحامين،  نقابة  وفــد  عـــون،  واستقبل 
في بيروت، مؤكًدا أن “الحراك أتى يزيل 
الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون 
في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي 

جميع اللبنانيين”.
ــال عــــون: “ال   وعـــن مــكــافــحــة الــفــســاد قـ
نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في 
بحماية  بل  فيه،  كانوا  الذين  أو  الحكم 

المجتمع لهم”.
ــرورة  ــى ضـ وأشــــار الــرئــيــس الــلــبــنــانــي إلـ
“مــحــاكــمــة مــن يــقــوم بــالــتــرويــج السيئ 

للعملة الوطنية وفًقا للقوانين”.
القوانين  بــعــض  بتعديل  عـــون  وطــالــب 
ــود بعض  ــ الــقــضــائــيــة، مــشــيــًرا إلـــى “وجـ
إلى  تــؤدي  التي  القوانين  فــي  المشاكل 

يستلزم  ما  وهــو  الــدعــاوى،  مسار  تأخير 
تعديلها”.

بقطع  لــبــنــان  فــي  المحتجون  ــدأ  وبـ هـــذا 
طرق، اإلثنين، بعد دعوة منظمي الحراك 
الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس 
اللبنانية إلى إضراب عام “بغية التصعيد”.

 وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم 
بشكل  الــطــريــق  يقطعون  محتجين  إن 

تسبب  مــا  العبدة،  مستديرة  عند  كامل 
في شّل حركة السير من عكار إلى المنية 

وطرابلس شمال لبنان.
أمـــس، حركة  وعــكــار،  طــرابــلــس  وتشهد 
مرافق  وإقفال  الطرقات  من  لعدد  قطع 
المدني  العصيان  لــدعــوة  تلبية  حيوية، 
في  الــحــراك  من  مجموعة  وجهتها  التي 

الشمال.

محتجون لبنانيون مناهضون للحكومة قرب بيروت )أ ف ب(

قطــع طرقــات وإقفــال مرافق حيويــة تلبيــة لدعــوة العصيان
عون: المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي اللبنانيين

بغداد ـ وكاالت

الكتل  قــادة  اجتماع  اإلثنين،  أمــس  بــدأ، 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة بـــرئـــاســـة رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب، مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
لمناقشة قانوَني المفوضية واالنتخابات 

البرلمانية.
البرلمان  جلسة  قبل  االجــتــمــاع  ويــأتــي   
قانوَني  لطرح  الثالثاء،  اليوم  المقررة، 
قبل  للنقاش،  واالنــتــخــابــات  المفوضية 

التصويت عليهما داخل قبة البرلمان.
قــِبــل استقالة  الــعــراقــي  الــبــرلــمــان  ــان  وكـ
األحد،  الوزراء عادل عبدالمهدي،  رئيس 
الشعبية  االحتجاجات  مــن  أسابيع  بعد 

المطالبة باإلصالح السياسي.
حقوق  مفوضية  قالت  فيما  ذلــك  يأتي 
رصــد وجود  تم  إنــه  العراق  في  اإلنسان 
موقوفين من المسعفين وطالب جامعات 
بعد  التظاهرات،  وموظفين، على خلفية 
الستخبارات  التابعة  المواقع  أحد  زيــارة 

بـــغـــداد.  وقــبــلــهــا، أفـــاد مــصــدر أمــنــي أن 
الـــقـــوات األمــنــيــة فــي مــحــافــظــة النجف 
ــذار الــقــصــوى، وكـــان  ــ ــ دخــلــت حــالــة اإلن
إحراق  على  مجدًدا  أقدموا  متظاهرون 
ــيـــة فـــي مــديــنــة  مــقــر الــقــنــصــلــيــة اإليـــرانـ
جسري  قطع  استمرار  ذلك،  إلى  النجف. 
الــزيــتــون والـــحـــضـــارات وفــتــح جــســري 
الناصرية  مــديــنــة  فــي  والــســريــع  الــنــصــر 

بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
الناصرية  إلــى  طبية  وفــود  وصلت  فيما 
إلى  الجرحى  من  الحرجة  الحاالت  لنقل 
محافظات أخرى خارج محافظة ذي قار.
ــزال الــعــشــائــر تــؤمــن الــطــرق  ــ أيـــًضـــا، ال ت
الخارجية في الشرق الجنوبي والشمالي 
مــن الــمــديــنــة الــتــي شــهــدت ارتــفــاًعــا في 
وتيرة أعمال العنف خالل األيام الماضية.

من احتجاجات العراق

العراق.. الكتل السياســية تبحث قانوَني المفوضية واالنتخابات
استمرار قطع جسري الزيتون والحضارات بالناصرية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

محكمة  في  اإلثنين  أمــس  افتتحت، 
ــعــدل الــدولــيــة فــي الهـــاي جلسات  ال
الــمــرافــعــات حــول االعــتــراضــات على 
الطيران  منظمة  مجلس  اختصاص 
النظر في  بــقــرارهــا  “إيــكــاو”،  الــمــدنــي 
 ،2018 يونيو   28 بتاريخ  الموضوع 
للبت في الخالف السياسي بين الدول 
المقاطعة األربع، السعودية واإلمارات 

ومصر والبحرين، ضد قطر.
األربـــــع قد  الــمــقــاطــعــة  وكـــانـــت دول 
السيادية  ــراءات  اإلجــ بعض  اتــخــذت 
ــحــكــومــة الـــقـــطـــريـــة؛ لــحــمــايــة  ــد ال ضـ
الدوحة  سياسات  من  الوطني  أمنها 
اإلرهــاب  ودعــم  تمويل  في  المغرضة 
ــتــطــرف، وفـــي مــحــاولــة مــن قطر  وال
لــلــخــروج مـــن عــزلــتــهــا الـــتـــي جـــاءت 
بجيرانها،  الضارة  لسياساتها  نتيجة 
وللتخفيف من الضغوط بشأن دعمها 
ــاب وعــــدم الــوفــاء  ــإلرهـ وتــمــويــلــهــا لـ

لجأت  عليها،  وقعت  التي  بالتزاماتها 
إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

هولندا  لــدى  اإلمـــارات  وقالت سفيرة 
حصة  المحكمة  أمـــام  الــدولــة  ممثلة 
الــتــي تم  الــعــتــيــبــة، إن اإلجــــــــراءات 
المجال  إغـــالق  ضمنها  مــن  اتــخــاذهــا 
القطرية وتلك  الطائرات  أمام  الجوي 
الـــدول  قــبــل  مــن  قــطــر  فــي  المسجلة 
األمن  لحماية  “جاء  األربــع،  المقاطعة 

الوطني لهذه الدول”.
عدم  على  “ردا  جــاءت  أنها  وأضافت 
التي  القانونية  بالتزاماتها  قطر  وفاء 
اتفاقيات  في  المتمثلة  عليها  وقعت 
ــروب من  ــهـ الـــريـــاض، ومــحــاولــتــهــا الـ
ــا الـــدولـــيـــة بــوقــف  ــه ــتــزامــات تــنــفــيــذ ال
وإيــواء  اإلرهابية  الجماعات  تمويل 
منصاتها  واســـتـــخـــدام  اإلرهــابــيــيــن، 
اإلعالمية لنشر األفكار لدعم اإلرهاب 

والتطرف”.

اإلمارات: قطر لم تِف بالتزاماتها
واشنطن ـ وكاالت

إن  األميركية  الخارجية  وزارة  قالت 
األســد  نظام  ارتــكــاب  على  أدلــة  لديها 
باستخدام  فــي ســوريــا جــرائــم حــرب 
في  ذلــك  جــاء  الكيمياوية،  األســلــحــة 
لضحايا  الدولية  الذكرى  في  لها  بيان 
الحرب الكيمياوية.  وقال البيان: “في 
ونكّرم جميع  نتذكر  اليوم،  هذا  ذكــرى 
ضحايا الحرب الكيماوية، إن استخدام 
المواد الكيمياوية كأسلحة تسبب في 
سقوط قتلى وحدوث إصابات مروعة 

في تاريخنا الحديث”.
المتحدة  الواليات  َأن  البيان   وأضــاف 
ــد الــحــظــر الـــكـــامـــل عــلــى إنــتــاج  ــؤيـ تـ

واســـتـــخـــدام األســلــحــة الــكــيــمــيــاويــة 
الكامل  التنفيذ  على  وتحض 

ــــحــــة  ــل التــــفــــاقــــيــــة األســ
الكيمياوية. كما شّدد 
الـــبـــيـــان عــلــى دعــم 
المتحدة  الــواليــات 

لعمل المنظمة من أجل حظر األسلحة 
.)OPCW( الكيمياوية

نقال  األميركية،  الخارجية  بيان   وتابع 
الخارجية  المتحدثة باسم  عن حساب 
على  أورتــاغــوس  مــورغــان  األميركية 
“تــويــتــر”: “لـــألســـف، هــنــاك أمــاكــن في 
األسلحة  استخدام  فيها  يستمر  العالم 

الكيمياوية دون عقاب”.
إيقاف  إلــى  األســـد  نــظــام  البيان  ودعـــا 

استخدام هذه األسلحة المحرمة.
بالعمل  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  وأشــــادت 
حظر  منظمة  بــه  تقوم  ــذي  ال المستمر 
ــي ســـوريـــا.  األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــاويــة فـ
وباألخص جهود المحققين التابعين 
ــمــنــظــمــة، والــــذيــــن يــعــمــلــون  ــل ل
عن  المسؤولين  كشف  على 
األسلحة  تــلــك  اســتــخــدام 

في سوريا.

نظام األسد ارتكب جرائم حرب بـ “الكيماوي”

حريق في األردن يودي 
ا بحياة 13 باكستانيًّ

عمان ـ وكاالت

ا مصرعهم، فجر اإلثنين، من  لقي 13 باكستانيًّ
جّراء حريق اندلع في منطقة األغوار األردنية، 
بحسب ما أفاد مرسلنا في عّمان. وقال الدفاع 
صفحته  على  نشره  بيان  في  األردنــي  المدني 
الرسمية بموقع “فيسبوك” إن الحريق الذي وقع 
في منزل من صفيح أدى إلى إصابة 3 آخرين. 
التابعة  واإلسعاف  اإلطفاء  فرق  أن  وأوضــح 
حريق  مــع  “تعاملت  البلقاء  محافظة  فــي  لــه 
تحمالن  عائلتان  تسكنه  الذي  المنزل  في  شب 
الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في 

منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية”.
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الشعوبيون الجدد... قصة قطر )4(
كان ضمن أجندة الشـــعوبيين الجدد - أحفاد ورعاع القبائل التي جمعها إســـماعيل 
الصفـــوي لتغيير الهوية العربية اإلســـامية المبراطورية عربســـتان الكبرى، وأبناء 
القوقـــاز الوثنييـــن، فـــي مؤامراتهـــم التي عملوا فيهـــا جاهدين علـــى احتال األمة 
العربية المســـلمة احتاال سياســـيا واقتصاديا وفكريا، بل دينيا - اســـتخدام عماء 
موالين لهم لتحقيق كل ما من شـــأنه تسهيل مهمة احتالهم البلدان العربية، فكان 
لهـــم مـــا أرادوا واحتلوا إما عســـكريا أو اقتصاديـــا أو فكريا ودينيـــا العراق واليمن 
ولبنـــان وســـوريا والســـودان والصومـــال وليبيـــا بواســـطة حـــزب هللا والحوثييـــن 
والحشـــد الشـــعبي واإلخوان المسلمين والمســـتتركين وحركة الشـــباب الصومالي 
والقاعدة والنصرة وداعش وأخيرا الحشـــد الشـــعبي الســـوري، قبل أن تأتي الثورة 

العربية المسلمة لتعصف بهذه األحام.
واســـتخدام العماء الموالين للشعوبيين الجدد، لم يمنعهم من استغال الخافات 
العربية والخليجية وتجييرها لصالح مؤامراتهم وخدمة لمصالحهم، لهذا، وجدت 
قطـــر حليفيـــن اعتقـــدت أنه يمكـــن اســـتخدامهما لتصفية حســـابها مع الســـعودية 
والبحرين واإلمارات ومصر، بعد االنشـــقاق الخليجي الذي حصل بعد ســـنة 96 إثر 
االتهام القطري لهذه الدول بدعم محاولة الشـــيخ خليفة بن حمد اســـتعادة نظامه 
مـــن ابنـــه الشـــيخ حمد بن خليفـــة، وفي أعقاب انتهـــاج الدوحة سياســـة )قطر أوال 
وأخيـــرا، وليذهـــب ما عدا قطر للجحيـــم(، لهذا، أعلنت قطر التصادم بشـــكل علني 
مع البحرين، والتي ســـبق لها أن أعلنت عام 87 اكتشـــاف جواســـيس ضد البحرين 
يعملـــون لصالـــح الدوحـــة، وإعانها أيضا عـــام 96 القبض علـــى مواطنين قطريين 
يعمان لصالح الدوحة، وكانت الجزيرة، والتي للتو كانت قد بدأت إرسالها )نوفمبر 
96(، خير وســـيلة للهجوم على البحرين وتصفية حســـابات قطر مع المنامة، تحت 
ســـتار إعامي ومفاهيم حريـــة اإلعام والتعبير. وبلغت ذروة وباكورة اســـتهداف 
الجزيرة للبحرين، والدعم القطري غير المباشر إليران الحتال البحرين أيضا، في 
أعقاب محاولة االنقاب عام 2011 التي قادتها إيران ونفذتها ما تسمى بالمعارضة 
البحرينية وخايا إيران بالبحرين، تحت ســـتار ما يســـمى بالمطالبة بالديمقراطية 
واإلصـــاح والعدالـــة االجتماعية، وتابعنا كلنا بتلك الفتـــرة وما بعدها حجم المواد 
اإلعاميـــة التي عمدت الجزيرة فيها إلى تشـــويه صـــورة البحرين خليجيا وعربيا 
وإســـاميا وعالميا، في الوقت الذي كانت فيه الدوحة تراقب نجاح الجزيرة بشن 

حمات تصفية حساباتها مع كل من وضعته قطر بائحة استهدافها.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

كريس ميرفي... يفتح أبواب الطوارئ للتطرف واإلرهاب
غريب أمر األميركيين، فبينما يتحدثون عن المبادئ األخاقية 
في مجال العاقات الدولية، نراهم يلجأون إلى المقاصد الدنيئة 
بـــكل ما تحمل هذه الكلمة من قســـوة، وتأتي زيارة الســـيناتور 
األميركي كريس ميرفي إلى بيوت أشخاص يدعمون التطرف 
واإلرهـــاب ومدانين ببث األخبـــار والبيانات الكاذبة والمغرضة، 
تأكيـــدا علـــى االتجـــاه الرجعـــي للساســـة األميركيين وتفســـير 
الجرائـــم اإلرهابية وفق أهوائهم، وإال ما األســـرار العميقة التي 
تجعل ســـيناتورا أميركيا - اســـتغل وجوده في البحرين - يزور 
أشخاصا يدعمون اإلرهاب والتخريب، بل هم معروفون بطبخ 

الفبركات واألكاذيب وتاريخهم ملون بالخيانة.
كتـــاب “فلســـفة السياســـة الخارجيـــة األميركية” لكســـتر برنس 
يفضح السياســـات األميركيـــة الخارجية بفكـــر صريح مفتوح، 
ولخـــص كتابـــه فـــي عـــدة نقـــاط أبرزهـــا.. هـــل أميـــركا دولـــة 
اســـتعمارية؟ وما مدى تعلقها بالمبـــادئ الديمقراطية؟ وما هي 
عقدة سياســـتها الخارجية؟ وهل لهذه السياســـة فلســـفة قائمة 

علـــى أســـاس؟ بطبيعة الحال زيـــارة ميرفي لم تكـــن بالصدفة، 
إنما كانت بقرار تنفيذي يقف وراءه نظام عمل وبرامج ولوائح، 
ولن يقف األمر عند هذا الحد، بل ســـيتعداه إلى مجاالت أخرى 
ال نعلم عنها شيئا، فالساسة األميركان يوجهون هجماتهم ضدنا 
مـــن الخلـــف وينصبـــون الكمائن ويتحركـــون في النهـــار والليل 
بخبـــث وتحت غطاء “الصداقة” ولـــن يتغير تكتيكهم أبدا، ولن 

تنقطع لقاءاتهم مع الداعمين لإلرهاب والتطرف.
هناك العديد من المواقف السلبية في حقل السياسة األميركية  «

الخارجية، فالحكومة األميركية تفرد لمرتكبي األعمال اإلرهابية 
والداعمين للتخريب الساحات الواسعة وتغدق عليهم من 

أوصاف البطولة الكثير باعتبارهم أشخاصا يرفعون راية حقوق 
اإلنسان، وهناك حقيقة يجب أن ال تغيب عن أذهاننا وهي أن 
القوى المعادية للشعوب تبتدع أساليب العنف، ومن السهل 

عليها فتح أبواب الطوارئ للمخربين واإلرهابيين، نعم يخلقون 
المبررات التي تدعو لمواصلة زعزعة األمن واالستقرار في كل 

مكان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إنما األمم األخالق
صدق الشـــاعر الكبير أحمد شـــوقي عندما قال “َوِإنََّما اأُلَمُم اأَلْخـــاُق َما َبِقَيْت َفِإْن 
ُهـــُم َذَهَبْت َأْخاُقُهْم َذَهُبـــوا”، نعم األخاق واألدب واإلتيكيت والذوق واألســـلوب 

كلها صفات من الضروري جًدا أن نتعلمها ونطبقها في حياتنا اليومية.
فـــي اعتقـــادي نحن ال نعطي تلك الصفات والخصال االهتمام الازم، بالطبع أولياء 
األمـــور هم المســـؤولون بالدرجة األولى ومن ثم المدرســـة، هي ممارســـات يومية 
وعـــادات جيـــدة علينا تطبيقهـــا، ويجب أن نقر بأننـــا نبخل كثيًرا فـــي تربية أبنائنا 
على هذه العادات الصحيحة ونرى أن من الصعب عليهم تطبيقها عندما يكبرون.

علـــى عاتقنا مســـؤولية كبيرة في هـــذا الجانب، وال تعملون كم هـــي مؤثرة كلمات 
الشكر والثناء واالعتذار، لم نتعود استخدامها بالشكل المطلوب، والكثير من الناس 
شـــوهوا ســـمعة بلدهم أثناء ســـفرهم للخارج للدراســـة أو العمل أو لإلجازة، عندما 

يسيئون التصرف والمعاملة بافتقادهم أبسط قواعد الذوق العام واإلتيكيت. 
نعم نرى كيف تتصرف فئة من الناس تصرًفا مشيًنا ينعكس سلًبا على الجميع، فمراعاة 
الذوق العام والقوانين وااللتزام بالنظام أمور ليست من الحريات الشخصية. كنت في 
رحلة سفر مؤخًرا إلى أميركا، وأثناء قيامي بممارسة السباحة في مسبح عام المست 
يدي بالخطأ جسم أحد األشخاص في المسبح وكان رجا كبيرا في العمر )٨٠ عامًا أو 
أكثر(، تصوروا أن هذا المســـن بادر باالعتذار مني بقوله إنه الســـبب في ذلك، بصراحة 
رفعت له القبعة عاليا لمجرد أنه اعتذر بهذه الطريقة وهو أكبر مني كثيًرا، بالذات في 
الكلمة التي نطق بها )My fault( أي غلطتي! خصوصا أن الموضوع ال يستحق كل ذلك.
هنـــاك الكثيـــر من المواقف التي نتعرض لها في الســـفر وكما يقولون في الســـفر 
ســـبع فوائد. مهم جًدا أن نتعلم من غيرنا الصفات الحميدة حتى لو كنا نختلف 
معهـــم فـــي الدين، فهم بشـــر يتبعـــون دوال متقدمة عنـــا في الحضـــارة والثقافة 
والعلـــم، وال يســـعني هنـــا أن أذكـــر الكثير مـــن المواقف الجميلة التـــي تدل على 

المستوى الراقي في التعامل مع الناس.
قد تكون فكرة جيدة لو أشهرت عندنا جمعية بمسمى الجمعية البحرينية للذوق  «

العام، في اعتقادي إننا بحاجة إلى جمعية كهذه وذلك للمساهمة في االرتقاء 
بجودة الذوق العام التي لها انعكاسات إيجابية على المواطن والوافد على 

حد سواء، ليواكب ما حققته المملكة من نقلة نوعية في المجاالت السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والصناعية، ومن أهداف الجمعية االستراتيجية أن تدرج 
مادة خاصة بالذوق العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كون االستثمار في 
المراحل الدراسية راسخا ومستداًما، ويمثل وجود تلك القيم والمفاهيم الذوقية 

رافًدا أساسًيا للتعليم ومكمال لدور األسرة. أتمنى ذلك.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

قد يكون العنوان معروًفا وال يحمل جديدا للكثيرين، لكن أن يكون الشـــعار 
الـــذي يرفعـــه متظاهرون في لبنان فهو أمر ملفت ومثير دفع مجلة معروفة 
مثل “فورين بوليسي” األميريكية في تقرير لها نشرته مؤخرا ألن تقول إن 

سمعة هذا الحزب تتاشى وإنه لم يعد فوق النقد.
ســـبب هذا التحول في مزاج وعقول اللبنانيين هو ما رأوه من مواقف لهذا 
الحـــزب وزعيمـــه المدعو حســـن نصر هللا والتـــي تقف في صـــف مضاد لهم 
وتحمـــل تهديـــدا للشـــعب الذي انتفـــض بوجه الفســـاد وســـوء األوضاع في 
البـــاد، لكنـــه خذل هذا الشـــعب الذي منحه قداســـة وجعله خًطـــا أحمر غير 
قابل للنقد، خصوصا بعد أن نجح الحزب في الترويج لنفسه على أنه حامي 
لبنـــان والمقـــاوم للعـــدو الصهيوني وصـــدر للبنانيين بصـــورة دائمة وفي كل 
المناســـبات يؤكـــد دوره فـــي حرب عام 2006م رغم مـــا ألحقته هذه الحرب 

من دمار هائل بلبنان.
تغاضـــى الشـــعب عـــن هيمنـــة الحـــزب وســـيطرته علـــى الســـاحة اللبنانيـــة 

واســـتقوائه بالعتاد واألسلحة التي يمتلكها ويرفض باستمرار التخلي عنها، 
ألنـــه ظـــن أن الحـــزب يعمل لصالـــح لبنان، ومـــن حقه أن يكـــون قويا ليكون 
قادرا على مواجهة إســـرائيل إذا اســـتدعت الحاجة ولصد العدوان وحماية 
لبنـــان، لكـــن ما إن اتضح وتأكد لهذا الشـــعب أن الحزب ال يقف في صفه وال 
يدافع عن حقوقه وال حتى يعمل لصالح دولته وصفه باإلرهابي وطالبه بأن 
يكون لبنانيا وليس إيرانيا، حيث هتف متظاهرون “هنا لبنان وليس إيران”.

لقد اتسم الشعب اللبناني بالصبر الجميل إزاء تصرفات وممارسات حزب الله  «
في لبنان كنوع من االعتراف بدوره في مقاومة إسرائيل، إال أن تمادي الحزب 

في تهديداته الصريحة والضمنية للمتظاهرين واتهامهم بالعمالة للخارج 
ومواقفه الداعمة للحكومة اللبنانية في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ لبنان 
والكاشفة عن توحد غير مسبوق في حياة اللبنانيين على مطالب وطنية غير 
طائفية كانت كافية إلزالة القداسة عن هذا الحزب ووصمه باإلرهابي من قبل 

العديد من المتظاهرين.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

حزب اهلل إرهابي إرهابي

إن ذوي االحتياجات الخاصة جزٌء عزيز من أفراد المجتمع البحريني، ولهم 
حقوق فـــي جميع المجاالت االجتماعية والتنموية واإلنســـانية، واإلعاقة ال 
تمنـــع اإلنســـان من ممارســـة حياته الطبيعيـــة كاآلخرين، بل إنهـــم يتفوقون 
علـــى اآلخريـــن لتميزهم بـــذكاء وبصيرة كبيـــرة، فقد اســـتطاعوا أن ُيبهروا 
مجتمعاتهـــم ويشـــقوا طريقهم في الحياة بدون أيـــة عثرة، فحالتهم مدتهم 

بأسباب الحياة وجعلتهم ينطلقون في آفاقها.
وقـــد اعتمـــدت األمم المتحـــدة اتفاقية حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة في 
2006م كميثاق إلدماجهم في العمل المجتمعي، وحددت يوم 3 ديسمبر يوًما 
عالمًيـــا لهم، ويركز موضوع 2019م على أهمية تعزيز مشـــاركة األشـــخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشـــأن خطة التنمية 
لعام 2030م، ألجل تحقيق التنمية الشـــاملة والمنصفة والمستدامة لهم من 
خـــال التعليـــم والنمو والتوظيف والمســـاواة واإلســـكان، وتمكينهم بكل ما 
يتمتع به األفراد اآلخرون من حقوق، وهذا يتوافق مع “اســـتراتيجية األمم 
المتحـــدة إلدماج منظـــور اإلعاقة” التي أطلقها األميـــن العام لألمم المتحدة 
في يونيو 2019م، انطاًقا من أن منظمة األمم المتحدة تعمل لجميع البشر 

دون استثناء.
وتعمل مملكة البحرين على توفير حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، إيماًنا 

بأنُهـــم جزء مجتمعي غيـــر قابل للتجزئة عن المجتمـــع، ولهم كامل الحقوق 
اإلنســـانية، وبجعلهم أشـــخاًصا ُينظر إليهم على أن لديهم حقوقهم الخاصة 

وقراراتهم المستقلة التي يستطيعون أخذها من تلقاء أنفسهم.
وحرًصا على توفير وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين التعليم للجميع 
صـــدر تقريـــر ُيشـــير إلـــى أن )الـــوزارة عملت علـــى تنفيذ سياســـة دمج ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة في المـــدارس الحكوميـــة وتقديم الرعايـــة التربوية 
والنفســـية لهـــم فـــي بيئـــة تعليميـــة مناســـبة تائـــم قدراتهـــم واحتياجاتهم 
وتنمـــي مهاراتهم ومواهبهم بكوادر تربوية مؤهلة ومناهج دراســـية خاصة 
وأدوات تعليمية متطورة وصفوف خاصة لهم، وتم تنفيذ مشروع توظيف 
تكنولوجيـــا التعليم في تدريســـهم، وتخصيص بعثات دراســـية لهم وتوفير 
المواصات وإشـــراكهم في برامج مركز رعايـــة الطلبة الموهوبين، وصنفت 
اليونســـكو البحريـــن ضمـــن )الـــدول ذات األداء العالـــي والمتميـــز في توفير 

التعليم للجميع(.
إن اهتمام الدولة بذوي االحتياجات الخاصة باختالف حاالتهم ساهم كثيًرا في  «

رفع قدراتهم الِعلمية والتعلمية وجعلهم شركاء في التنمية الوطنية، بما 
وفرته لهم الحكومة من خدمات نوعية تتالءم مع احتياجاتهم وقدراتهم، فهم 

جزء عزيز من الوطن.

عبدعلي الغسرة

إنهم جزء عزيز من الوطن
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يســـعى عالـــي والنصر إلى اســـتغالل حالـــة التراجع 
الفنـــي التـــي يمـــر بهـــا كل مـــن داركليـــب واألهلـــي 
لإلطاحـــة بهمـــا وخطـــف ٣ نقاط ثمينة فـــي افتتاح 
الجولـــة الرابعـــة مـــن دوري الدرجـــة األولـــى للكـــرة 
الطائـــرة والتـــي ســـتقام اليـــوم الثالثاء علـــى صالة 

االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.
المواجهـــة األولـــى بيـــن عالـــي وداركليـــب ســـتقام 
الســـاعة 5:30 مساء، فيما ستقام الثانية بين النصر 

واألهلي الساعة 7 مساء.

االنطالقة والتعويض

يطمـــح عالـــي فـــي مواصلـــة انطالقتـــه التـــي بدأت 
بتحقيـــق الفـــوز علـــى بنـــي جمـــرة فـــي المواجهـــة 
الماضية ليكســـب أول 3 نقاط في المركز السادس، 

متطلعا الستثمار الهزة الفني التي يمر بها داركليب 
بعـــد ســـقوطه المفاجئ من النصـــر ليتوقف رصيده 

عند 6 نقاط في المركز الثالث.
ويعول أبناء الفخار بقيادة المدرب فؤاد عبدالواحد 
على المحتـــرف المغربي حمزة وافي والســـيد علي 
محمد وحسن عقيل في الهجوم باألطراف، بجانب 
العـــب الخبـــرة محمد عبـــاس وباقـــي الالعبين. أما 

فريـــق داركليب )بطل كأس االتحاد( بقيادة المدرب 
البرازيلي “راميريـــز” فإنه يأمل في اكتمال صفوفه 
بوجـــود علي ابراهيم الغائب عن المواجهة األخيرة 
ليشـــكل مصدر قوة بمركز 2 عبر ضرباته الهجومية 
وارســـاالته القوية، كما يمتلك الفريق المعد محمود 
حســـن الذي سيوجه كراته نحو محمود عبدالواحد 
وعباس سلطان في األطراف وحسن عباس وأيمن 

عيســـى في االرتكاز، ويهدف الفريق إلى التعويض 
وعدم خسارة مزيد من النقاط.

التوهج وتجاوز الكبوة

يدخـــل النصـــر مواجهـــة اليوم أمام األهلي منتشـــيا 
بانتصـــاره العريـــض علـــى داركليـــب 3/ 0 بعد توهج 
أبنـــاء الجفير وعودة هيبتهـــم المعهودة بالفوز على 

واحد من الفرق المرشـــحة للقب ليرفع رصيده إلى 
6 نقـــاط في المركز الخامـــس. يقود الفريق المدرب 
الوطني حسن علي والذي يعول على العب الخبرة 
صبيح ابراهيم والشاب الصاعد ابراهيم محمد في 
التخليص الهجومي إلى جانب خبرة صانع األلعاب 

حسين المتروك وضارب االرتكاز حسن ضاحي.
وبـــدوره يطمـــح األهلـــي صاحب المركـــز الثاني بـ 6 
نقـــاط في تجـــاوز كبوته بـــكأس االتحـــاد بخروجه 
مـــن الدور نصف النهائي وخســـارته من النجمة في 
الجولـــة الثانية بنتيجـــة 3/ 0 بخوضـــه ثاني اختبار 
في المســـابقة أمام النصر اليوم، حيث يشرف على 
تدريـــب الفريـــق رضـــا علي الذي ســـيواجه شـــقيقه 
األصغـــر بســـالح ناصر عنـــان والمحتـــرف “رايموند” 
إلى جانب الفاعلية الكبيرة لعلي الصيرفي وعباس 
الخبـــاز أو حســـين الجشـــي فـــي االرتـــكاز لتشـــكيل 

حوائط الصد والهجوم السريع.

ـــدوري الـــطـــائـــرة ـــ ــدة بـ ــ ــدي ــ ــارة ج ــ ــس ــ ــادي خ ــفـ ــتـ ــي لـ ــالـ داركـــلـــيـــب يـــقـــابـــل عـ

مواجهـة المدربـين الشقيقـين بيـن النصـر واألهلـي

اللجنة اإلعالمية

عمومية الدولي 
للمبارزة

ترأس رئيس األتحاد البحريني للمبارزة 
الشيخ ابراهيم بن سلمان آل خليفة وفد 
األجتماع  في  المشارك  البحرين  مملكة 
السنوي للجنة العمومية لألتحاد الدولي 
االجتماع  ونــاقــش  بسويسرا.  للمبارزة 
على  المهمة  الــمــوضــوعــات  مــن  الــعــديــد 
جدول األعمال تصدرتها اعتماد قرارات 
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي واعــتــمــاد الــتــقــاريــر 
للعام  الــتــقــديــريــة  والـــمـــوازنـــة  الــمــالــيــة 
2020، وكذلك بعض التعديالت الخاصة 

بقانون اللعبة.

أعلن بنك الطاقة األول عن تجديد رعايته 
لبطولة الشـــرق األوســـط للرجل الحديدي 
70.3 وذلـــك بعد أن دعمهـــا خالل األعوام 
أعربـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي  الماضيـــة. 
اللجنـــة المنظمـــة عـــن تقديرهـــا وامتنانها 
لبنـــك الطاقة األول علـــى دعمه المتواصل 
ورعايتـــه لهـــذه البطولـــة المرموقـــة للعام 
الثالـــث علـــى التوالـــي، مـــا يعكـــس حرص 
اســـتراتيجيته  لتنفيـــذ  والتزامـــه  البنـــك 
الخاصـــة للمســـاهمة فـــي تطويـــر حركـــة 
الشباب والرياضة في المملكة. من جهته، 
الطاقـــة  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  أشـــاد 
األول محمـــد شـــكري غانـــم، بجهود ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي 
مواصلـــة الســـباق لتحقيقـــه النجـــاح عاما 
بعـــد عـــام، مضيًفا أن البنـــك يفخر بتقديم 
دعمـــه المســـتمر لبطولة الشـــرق األوســـط 
للرجـــل الحديـــدي 70.3 البحريـــن 2019، 
رائعـــة  فرصـــة  مـــن  البطولـــة  تمثلـــه  لمـــا 
الســـتضافة الرياضييـــن من جميـــع أنحاء 
العالـــم، والترويـــج للرياضـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن  مملكـــة  وأن  البحريـــن، خاصـــة 
أصبحت وجهة مهمة الستضافة مثل هذه 
األحداث بشـــكل مثالي. واختتم تصريحه 

متمنًيا النجاح لجميع المشاركين.

5 أيام على االنطالق

 5 أيـــام فقط تفصلنا عن مهرجان الشـــرق 
األوســـط للرجل الحديدي 70.3 الذي يقام 
فـــي مملكـــة البحريـــن بالقـــرب مـــن مجمع 
األفنيوز بمشاركة 1500 رياضي ورياضية 
يمثلون 90 دولة من مختلف دول العالم.

 وستشـــهد البطولـــة مشـــاركة نخبـــة مـــن 
جاللـــة  ممثـــل  يتقدمهـــم  العالـــم  أبطـــال 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
 وســـتنظم البحرين 3 سباقات من المؤكد 
أن تكون مثيرة، وسيكون سباق السباحة 
الدراجـــات  وســـباق  كلـــم،   1.9 لمســـافة 
الهوائية لمســـافة 90 كلم، وســـباق الجري 
متســـابقو  وســـيمر  كلـــم،   21.1 لمســـافة 
الدراجـــات والجـــري بمعالـــم البحريـــن كما 

جرت العادة في السنوات السابقة.
 وســـتكون األنظـــار نحـــو مملكـــة البحرين 

تبـــدأ  إذ  متواصلـــة،  أيـــام   3 مـــدار  علـــى 
الفعاليات يوم الخميس 5 ديسمبر بافتتاح 
القرية وتســـجيل الالعبين المشاركين في 
جميع السباقات، حيث سيشهد هذا اليوم 
أيضـــًا توزيـــع المالبـــس على المشـــاركين، 
عـــالوة على افتتـــاح المعـــرض المصاحب 
للبطولـــة “األكســـبو” الـــذي ســـيضم العديد 
مـــن األركان منها المحـــالت التجارية لبيع 
مســـتلزمات رياضـــة الترايثلون والمطاعم 
وغيرها، كما أن هناك عيادات طبية سيتم 

تدشينها. 
ســـيكون  ديســـمبر   6 ليـــوم  بالنســـبة  أمـــا 
مخصصـــًا لســـباق األكواثلـــون فـــي الفترة 
ســـيكون  المســـائية  والفتـــرة  الصباحيـــة، 
لســـباق اآليـــرون كيـــدز واآليـــرون غيرلـــز، 
الســـرطان،  مرضـــى  ســـباق  علـــى  عـــالوة 
وجميـــع هـــذه الســـباقات مـــن المتوقـــع أن 

تشهد مشاركة واسعة. 
 وفـــي يـــوم الســـبت 7 ديســـمبر ســـيكون 
مخصصـــًا للبطولة الرئيســـة وهـــي بطولة 

الشرق األوسط للرجل الحديدي. 
 الحـــدث العالمـــي ســـيكون محـــط أنظـــار 
العالم، حيث يشارك نخبة من المتسابقين 
البحرينييـــن فـــي البطولة يتقدمهم ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

خالد بن حمد: استعداداتنا مثالية

 وأكـــد الشـــيخ خالد بن حمد بـــن أحمد آل 
خليفة رئيس االتحاد البحريني للدراجات 
- الـــذي ســـيمثل الفريـــق البحريني الملكي 
افضـــل  لتقديـــم  سيســـعى  الفريـــق  أن   -
المســـتويات والخروج بالنتائج االيجابية 
والمنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة. 

 وقال الشـــيخ خالد بـــن علي آل خليفة إن 
البطولة ســـتكون قويـــة خصوصًا أن هناك 
العديـــد مـــن األبطـــال الذيـــن سيشـــاركون 
فـــي البطولـــة، وأثنـــى علـــى الـــدور البـــارز 
الذي يلعبه ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة وحرص ســـموه على دعـــم الفريق 
لتحقيـــق النتائـــج االيجابية التـــي تعكس 
مملكـــة  فـــي  الترايثلـــون  رياضـــة  تطـــور 
البحريـــن. وأوضح الشـــيخ خالـــد بن حمد 
بن احمد آل خليفة أن استعدادات الفريق 
جاهزيـــن  المتســـابقين  وجميـــع  مثاليـــة 
لخـــوض البطولة، وقـــال “نطمح أن نحقق 
الكافيـــة  الخبـــرة  لدينـــا  النتائـــج،  أفضـــل 
إذ ســـبق وأن  الســـباق،  الجتيـــاز مراحـــل 
شـــاركنا في العديد من البطوالت، وأمامنا 

تحد جديد”.
أرض  علـــى  ســـتقام  “البطولـــة  وأضـــاف   
كبيـــر  دافـــع  يعطينـــا  وهـــذا  مملكتنـــا، 
لتقديـــم األفضـــل، ونأمل أن نقـــدم أفضل 
المستويات والخروج بالمراكز المتقدمة”. 

جناحي والطموحات 

ويطمـــح متســـابق البحرين علـــي جناحي 
تحقيق أفضل النتائج فـــي البطولة، وأكد 
أنـــه يحظـــى بدعـــم ومتابعة مســـتمرة من 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة.  

وقال علـــي جناحي “ســـيكون أمامنا تحد 
جديد، هذا الســـباق ســـيكون السادس لي 
فـــي البحريـــن، وأطمـــح أن أحقـــق أفضل 
النتائـــج”، وأضـــاف “دائمـــًا المشـــاركة على 
أرض مملكتنـــا الغالية تزيد من طموحاتنا، 
ســـيكون أمامنـــا مشـــوار حافـــل بالعطـــاء 
النتائـــج،  أفضـــل  تحقيـــق  إلـــى  ونهـــدف 
وشـــخصيًا سأســـعى دائمًا للبـــروز والتألق 
على رغم أنني أدرك بأن المنافسة ستكون 
قوية في ظل مشاركة نخبة من األبطال”.  
وتابـــع “أطمح بـــأن أحقق نتائج أفضل من 
الســـابق، وأن أحطم األرقـــام التي حققتها 
فـــي الســـباقات المقبلـــة، وحاليـــًا أخـــوض 
تدريبات مكثفة تحضيرًا للبطولة وأتمنى 
أن أوفـــق وأن أحقـــق أفضـــل النتائج بإذن 

هللا”. 

الغيص: دعم ناصر بن حمد دافع لنا

أكـــد متســـابق الفريـــق البحرينـــي الملكـــي 
ســـمو  دعـــم  أن  الغيـــص  عيســـى  محمـــد 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دافع كبير 
للفريق قبل المشـــاركة فـــي البطولة، مبينًا 
أن الفريق يحظى باهتمام ودعم متواصل 
مـــن ســـموه وهو مـــا يســـاهم برفع ســـقف 

الطموحات وتحقيق أفضل المراكز.
 وقال محمد عيســـى الغيص “حرصنا في 

الفتـــرة الماضية على تكثيـــف التدريبات، 
حيـــث أن الجميع جاهز لخـــوض البطولة، 
شـــخصيًا سأشـــارك فـــي كافـــة الســـباقات 
وأطمـــح أن أكســـر األرقـــام التـــي حققتهـــا 

سابقًا والحصول على المراكز األولى”.
بطولـــة  فـــي  الماضـــي  “العـــام  وأضـــاف   
البحرين أنهيت المســـابقة بزمن 4 ساعات 
و17 دقيقة، وطموحي هذا العام أن أكسر 

هذا الرقم وأحقق رقم أفضل بإذن هللا”.
األول  أهـــداف،   4 لـــي  “وضعـــت  وتابـــع   
الحصـــول علـــى المركـــز األول علـــى فئـــة 
الخليجيين، والثاني الحصول على المركز 
األول فـــي الفئـــة العمريـــة، والثالـــث هـــو 
الحصول على المركز األول على مســـتوى 
البحرينيين، إضافة إلى الهدف الرابع وهو 

كسر الرقم السابق”.

كاالهورا: جاهزون للمنافسة

 المتســـابق ميكيل كاالهورا أكد أن الفترة 
الماضيـــة شـــهدت كثافـــة فـــي التدريبـــات 
النتائـــج  لتحقيـــق  عاليـــة  والطموحـــات 
االيجابيـــة، وأبـــدى ثقته الكبيـــرة بقدرات 
الفريـــق البحريني بتحقيق أفضل النتائج، 
ســـتلعب  والجمهـــور  األرض  أن  مؤكـــدًا 
دور بـــارز بتحقيـــق النتيجـــة الطيبـــة بإذن 
زمالئـــه  لجميـــع  التوفيـــق  ومتمنيـــًا  هللا 

كاالهـــورا  ميكيـــل  وأثنـــى  الفريـــق.  فـــي 
علـــى الدعـــم الالمحـــدود الـــذي يحظى به 
الفريـــق مـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة، مؤكـــدًا أن هذا الدعم يســـاهم 
برفـــع طموحـــات ومعنويـــات الفريـــق قبل 

المشاركة في البطولة.
 وأشـــار ميكيل كاالهورا أن بطولة الشرق 
األوســـط في البحرين تحظى بإثارة قوية 
مـــن قبـــل المشـــاركين خصوصـــًا فـــي فئة 
المحترفيـــن، حيـــث إن النســـخة الماضية 
كانت مثيرة وشـــهدت منافسة قوية على 
المراكـــز األولى وهـــو األمر الذي ســـيتكرر 
فـــي النســـخة الحاليـــة، متمنيـــًا أن يظهـــر 
علـــى  والحصـــول  المســـتويات  بأفضـــل 

المراكز المتقدمة. 

تيلر: اإلثارة ستكون حاضرة

 أما المتســـابق ديف تيلر، فأكد أن البطولة 
ســـتكون مثيرة وقوية في ظل المشـــاركة 
الواسعة التي ستشهدها المسابقات، مبينًا 
أن النســـخة الماضية كانـــت مليئة باإلثارة 

وقدم فيها الالعبين مستويات مميزة.
 وأوضح أن الفريق يطمح بتحقيق أفضل 
النتائـــج ويمتلـــك نخبـــة مـــن المتســـابقين 
المميزيـــن الذيـــن قدموا مســـتويات رائعة 
في البطـــوالت الماضية ســـواء في بطولة 
البحريـــن أو البطوالت األخرى. وقال “البد 
أن نشيد بدعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيـــث إن متابعتـــه 
تساهم بتحقيق أفضل النتائج، وأتمنى أن 
نظهر بأفضل المســـتويات والحصول على 
المراكـــز المتقدمـــة، أنـــا ســـعيد بالمشـــاركة 
وسوف أسعى لتحقيق النتيجة المرضية”.

تغطية - المكتب اإلعالمي

طموحات عالية واستعدادات مثالية للفريق الملكي للترايثلون
الــحــديــدي لــلــرجــل  ــط  ــ ــرق األوس ــش ال لــبــطــولــة  ــدد رعــايــتــه  ــج الــطــاقــة األول ي بــنــك 

لقطات سابقة من الترايثلون

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أعضاء الفريق 
البحريني يشيدون 

بدعم ومتابعة 
ناصر بن حمد

استعدادات كبيرة 
لمتسابقي البحرين 

في البطولة

حسن علي

فريق النصرفريق األهلي



تحتضــن صالــة نــادي النجمة بالجفير في تمام الســاعة الثامنة والنصف من مســاء 
اليــوم المبــاراة النهائيــة لبطولــة كأس البنوك والمؤسســات المصرفيــة لكرة القدم 
للصــاالت 2019 برعايــة المصــرف الخليجي التجاري والتي ســتجمع ما بين فريقي 

تمكين وبنك البحرين والكويت.

 وستكون مباراة الليلة هي ختام موسم 
مسابقات البنوك والمؤسسات المصرفية 
بعـــد منافســـات مثيـــرة وحماســـية بيـــن 
الفريـــق الثمانية التي شـــاركت هذا العام 

في بطولتي الدوري والكأس.
لـــم يتوقعـــه  مـــا   فريـــق تمكيـــن حقـــق 
الكثيـــرون بعدمـــا اســـتطاع أن يخطـــف 
لقـــب بطولـــة الـــدوري قبـــل أيـــام للمـــرة 
األولى في تاريخه على حســـاب منافسه 
فريـــق المصرف الخليجي التجاري، وهو 
اآلن مرشـــح لتحقيق ثنائية تاريخية إذا 
ما تمكن مـــن تحقيق لقب بطولة الكأس 

مســـاء اليوم، وهـــي البطولة التي حققها 
تمكين فـــي العام الماضـــي كذلك. وجاء 
تأهـــل تمكين للمبـــاراة النهائية بعد تغلبه 
في دور الثمانية على منافسه فريق بنك 
البحريـــن للتنميـــة بنتيجـــة 1-3، ثـــم فاز 
على فريق بنك ســـتاندرد تشـــارترد 5-2 

في الدور قبل النهائي.
 فـــي الجهـــة األخرى فـــإن بنـــك البحرين 
والكويـــت يعد مـــن الفرق القويـــة والتي 
قدمـــت مســـتويات فنيـــة متميـــزة هـــذا 
أن  الفريـــق  هـــذا  واســـتطاع  الموســـم، 
يتأهـــل للمبـــاراة النهائيـــة بعد فـــوزه في 

دور الثمانيـــة علـــى المصـــرف الخليجـــي 
التجاري بنتيجة 2-3، قبل أن يفوز على 
بنك األهلي المتحد بنتيج 0-1 في الدور 

قبل النهائي.
 فريـــق بنـــك البحريـــن والكويـــت يتطلع 
لتعويـــض إخفـــاق ضياع بطولـــة الدوري 

التـــي ظفـــر بهـــا فـــي الموســـم الماضـــي، 
والفرصة اآلن مواتيـــة لتحقيق ذلك من 
خـــال مســـابقة الـــكأس، ولكنه ســـتكون 
مهمته صعبة نســـبيا خصوصا أن خصمه 
تمكيـــن يعد من الفـــرق المتميـــزة والتي 

قدمت مستويات رائعة هذا العام.

اللجنة اإلعالمية

”KHCB“ اليوم نهائي كأس البنوك والمؤسسات المصرفية للصاالت وبرعاية

فريق تمكينفريق بنك البحرين والكويت 
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

الصخير  - حلبة البحرين الدولية

احتفلت اللجنة األولمبية بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف 1 ديسمبر من كل عام بتنظيم احتفالية متميزة بمقر اللجنة بضاحية 
الســيف برعاية وحضور عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية، رئيســة لجنة رياضة المرأة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، 

وبحضور مدير دائرة الموارد والخدمات ايما المنصوري ومجموعة كبيرة من موظفات اللجنة.

فـــي بداية االحتفال، رحبت الشـــيخة 
بموظفـــات  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة 
بيـــوم  وهنأتهـــن  األولمبيـــة  اللجنـــة 
المـــرأة البحرينية، معربـــة عن خالص 
الســـمو  لصاحبـــة  وامتنانهـــا  شـــكرها 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت ابراهيم 
آل خليفة قرينة عاهل الباد، رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، بتخصيص 
يـــوم للمـــرأة البحرينيـــة بمبـــادرة من 
سموها لتسليط الضوء على نجاحات 
مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
المجـــاالت كتقديـــر لـــدور المـــرأة في 
تحقيـــق النهضـــة والتنميـــة بمملكتنـــا 

الغالية.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأشـــادت 
عبدالعزيـــز بالدعـــم الـــذي تحظـــى به 

المرأة من ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشار 
األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
األمر الـــذي مهد لها الطريـــق لتحقيق 
العديد من النجاحات واإلنجازات في 

ميدان الرياضة.
وأضافـــت “فـــي هـــذه االحتفالية البد 
لي أن اســـتذكر بعظيم الفخر اإلنجاز 
الخليجي التـــي حققته فتيات مملكة 
البحريـــن في النســـخة السادســـة من 
أقيمـــت  التـــي  المـــرأة  رياضـــة  دورة 

بدولـــة الكويت الشـــقيقة مؤخـــرا اثر 
فوز ســـيدات البحريـــن بالمركز األول 
وهـــو مـــا كان ليتحقـــق لـــوال الرعايـــة 
الكريمـــة من جالـــة الملك حفظه هللا 
ورعاه، والرؤية الثاقبة لســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، ومســـاندة 
آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 

خليفة...”.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأشـــادت 
يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  عبدالعزيـــز 
األمين العـــام للجنـــة األولمبية محمد 
النصـــف ودوره البارز فـــي دعم لجنة 
المشـــاركة  ونجـــاح  المـــرأة  رياضـــة 

البحرينية في الدورة الخليجية.
وفي ختام االحتفالية، عبرت الشيخة 
حيـــاة بنـــت عبدالعزيـــز عـــن خالـــص 

شـــكرها وتقديرهـــا لجميـــع موظفات 
اللجنـــة األولمبيـــة علـــى مـــا يقمـــن به 
مـــن دور بـــارز فـــي النهوض بمســـيرة 
اللجنة األولمبيـــة كا في اختصاصها 

لتصبحـــن جـــزءا ال يتجزأ مـــن اللجنة 
األولمبيـــة وشـــريك فاعل فـــي كل ما 
تحقق مـــن إنجازات، مشـــيرة إلى أن 
هـــذا االحتفـــال بمثابـــة تقدير بســـيط 

لتضحياتهن وعطائهن المتميز والذي 
األولمبيـــة  اللجنـــة  تمكنـــت  بفضلـــه 
مـــن تحقيـــق العديـــد مـــن النجاحـــات 

والمكتسبات.

10 أيـــام تفصـــل حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن 
عـــن  األوســـط”  الشـــرق  فـــي  الســـيارات  رياضـــة 
اســـتضافتها لــــ “ســـباق بابكـــو البحريـــن للتحمـــل 8 
ســـاعات” الجولـــة الرابعة من بطولـــة العالم للتحمل 
“WEC” التابعة لاتحاد الدولي للسيارات ومهرجان 
العيد الوطني المجيد والذي ســـتنطلق فعالياته من 

13 وحتى 16 ديسمبر الجاري.
وإلـــى جانـــب إثـــارة ســـباق التحمـــل تنطلـــق أيضـــا 
السباقات المساندة التي ستقام مع السباق العالمي 
الشـــرق  ســـبرنت  البـــورش  تحـــدي  بطولـــة  وهـــي 
األوســـط، والبطولـــة الدوليـــة MRF أحادية المقعد، 
حتما سيكون جدول السباقات مزدحم من الصباح 

وحتى المساء.
وســـتكون التذاكر لدخول المهرجـــان رمزية بمقدار 
دينـــار بحرينـــي فقـــط، ويعـــد المهرجـــان مـــن أكبـــر 

االحتفـــاالت علـــى مســـتوى مملكة البحريـــن بالعيد 
الوطنـــي المجيد، احتفـــاء بهذه المناســـبة الوطنية 
الغاليـــة، إلـــى جانـــب الســـباق الدولـــي والفعاليـــات 

الترفيهية العائلية وذلك في المنطقة الترفيهية. 
بإثـــارة  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وعودتكـــم  كمـــا 
الفعاليـــات أيضا خـــارج المضمار فســـينطلق جدول 
المنطقـــة  ســـتكون  الترفيهيـــة،  بالفعاليـــات  حافـــل 
العائليـــة  المميـــزة  بالفعاليـــات  مليئـــة  الترفيهيـــة 
عـــروض  المثيـــرة،  الغـــوص  عـــروض  وأبرزهـــا: 
القراصنة، عروض الشاحنة العماقة، عروض تيري 
غرانت ولي بويرز، الفرقة المضيئة، عروض الفرقة 
البهلوانية، والكثير غيرها من الفعاليات الترفيهية.

كما ويضم المهرجان لهذا العام مجموعة واسعة من 
الفعاليات التي تناســـب جميع أفراد العائلة وأبرزها 
معـــرض التســـوق، الذي يحتوي علـــى محات للبيع 
والعرض بمجموعة واســـعة من المنتجات، عروض 

الفـــرق الشـــعبية، باإلضافـــة إلـــى البرامـــج واأللعاب 
الترفيهيـــة لألطفال، كما ســـتتوفر أكشـــاك المطاعم 

والمقاهي إلى جانب األلعاب النارية.
ويتميـــز مهرجـــان العيد الوطنـــي المجيد بالحفات 
الغنائيـــة وأبرزها هـــذا العام الحفل الغنائـــي للفنانة 
اإلماراتيـــة بلقيـــس وذلك فـــي 13 ديســـمبر، الحفل 
فعاليـــات  خـــال  ســـيقام  الـــذي  الثانـــي  الغنائـــي 
المهرجان للفنان العراقي الشهير محمد السالم يوم 

السبت 14 ديسمبر المقبل. 
أما الحفل الغنائي الثالث فســـيكون للفنان الكويتي 
عيســـى المرزوق والذي ســـيقام األحد 15 ديســـمبر 
المقبـــل ضمن أبرز فعاليات مهرجـــان العيد الوطني 
المجيد. والحفـــل الغنائي الختامي الذي ســـيختتم 
بـــه فعاليات مهرجـــان العيد الوطنـــي المجيد وذلك 
لســـفير األغنيـــة الخليجية الفنان عبدهللا الرويشـــد 

والذي سيقام االثنين 16 ديسمبر المقبل.

ــد بـــــــــــدور الــــمــــوظــــفــــات ــ ــي ــ ــش ــ ــز ت ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــت عـ ــ ــنـ ــ ــــيــــــاة بـ حــ

“الـــحـــلـــبـــة” بـــــ  الـــوطـــنـــي  ــد  ــيـ ــعـ الـ مـــهـــرجـــان  انــــطــــاق  ــى  ــلـ عـ ــام  ــ ــ أيـ  10

“األولمبيــة” تحتفــل بيــوم المــرأة البحـــرينيـــة

سبـــاق “بابكــو البحــريـــن” للتحمـــل 8 ســاعـــات

حياة بنت عبدالعزيز تتوسط موظفات اللجنة األولمبية

اللجنة اإلعالمية

الملكيـــة  األكاديميـــة  فريقـــا  تأهـــل 
قبـــل  للـــدور  والجـــوازات  للشـــرطة 
وزارة  كأس  مســـابقة  فـــي  النهائـــي 
الداخلية 2019 ومن المقرر أن ياقي 
الفريـــق األول، فريـــق مكتـــب رئيـــس 
األمـــن العـــام غـــدا الثاثاء 3 ديســـمبر 
2019 فيما ســـتجمع المبـــاراة الثانية، 
فريقـــي الجـــوازات ومديريـــة شـــرطة 

العاصمة.
 كان فريـــق األكاديميـــة، قـــد فـــاز على 

فريـــق خفـــر الســـواحل بنتيجـــة 2/  0، 
متوســـطة  مبـــاراة  الفريقـــان  وقـــدم 
مـــن  العديـــد  وأضاعـــا  المســـتوى 
األهداف، وفـــي المباراة الثانية والتي 

جمعـــت فريقـــي الجـــوازات والمـــرور 
استطاع الجوازات الفوز بنتيجة 2/  0، 
إذ قـــدم الفريقان مبـــاراة قوية وتأهل 

الجوازات للدور قبل النهائي. 

منافسات كأس وزارة الداخلية لكرة القدم
االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

بزمـــن وقدره 56:27 دقيقة وبفارق ثانية واحدة عن صاحب 
المركـــز األول، حقـــق الســـباح البحريني عبـــدهللا خالد جمال 
المركز الثاني والميدالية الفضية لمســـافة 5 كيلومترات لفئة 
15 - 16 ســـنة. وشارك في بطولة صاحب السمو رئيس دولة 
االمارات العربية المتحـــدة للمياه المفتوحة بأبوظبي، والتي 
أقامهـــا يوم أمـــس االثنين نـــادي أبوظبي الدولـــي للرياضات 
البحرية وبالتنســـيق مـــع االتحاد األماراتي للســـباحة وتحت 
رعاية كريمة من ســـمو الشـــيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن 
زايد آل نهبان، تأتي مشاركة بطلنا البحريني ضمن احتفاالت 

دولة االمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 48.

ميدالية فضية للسباح عبداهلل خالد

“تمكين” لتحقيق 
الثنائية و “البحرين 

والكويت” للتعويض

جانب من التتويج

من الفرق المشاركة



محافظ العاصمة يرعى أسبوع الدراجات النارية
بـــن  رّحـــب محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
عبدالرحمن آل خليفة بالمشـــاركين في النسخة 
الســـنوي  الرياضـــي  المهرجـــان  مـــن  العاشـــرة 
أســـبوع الدراجـــات النارية الذي تقـــام فعالياته 
فـــي الفتـــرة مـــن 5 وحتى 7 من شـــهر ديســـمبر 
الجاري بمناســـبة العيد الوطني المجيد وذكرى 
تولـــي حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكـــة البحرين حفظه 
هللا ورعاه مقاليد الحكم، مؤكًدا أن مشـــاركتهم 
تؤكـــد مـــدى التالحـــم والترابـــط بيـــن األشـــقاء 
فـــي دول المجلـــس واعتزازهم بالمشـــاركة في 
احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بعيدهـــا الوطنـــي 

المجيد.

 ونـــّوه المحافـــظ بـــأن هـــذا المهرجان الســـنوي 
الذي بات أحد أهـــم وأبرز المهرجانات الوطنية 
يعكـــس مـــن خاللـــه جميـــع المشـــاركين معانـــي 
الحب والوالء للقيادة الرشـــيدة وللوطن الغالي 
في مناســـبة عزيزة على قلـــوب الجميع، مؤكًدا 
أن المهرجـــان في نســـخه الماضيـــة حقق نجاح 
منقطـــع النظير وجـــذب العديد من المشـــاركين 
ســـواء من داخـــل المملكـــة أو مـــن خارجها في 
احتفاليـــة ضخمـــة بمناســـبة احتفـــاالت البـــالد 

باألعياد الوطنية.
 وأشـــاد بـــدور اللجنـــة المنظمة للمهرجـــان األثر 
الكبيـــر في تحقيـــق أهدافـــه النبيلة والســـامية 
وجـــذب العديـــد مـــن المشـــاركين والـــزوار فـــي 

موقعـــه فـــي قلـــب العاصمـــة، والـــذي يتضمـــن 
فعاليـــات مختلفة تقام علـــى هامش المهرجان، 
مثّمًنا الدور البارز لمختلف الجهات والمؤسسات 
فـــي دعـــم ورعاية هـــذا المهرجـــان والـــذي يعد 
بمثابة الشراكة االستراتيجية، داعًيا المولى عّز 
وجـــّل بأن يحفظ مملكـــة البحرين ويديم عليها 

نعمـــة األمن واألمان ويحفـــظ قيادتها الحكيمة 
فـــي ظل قيـــادة صاحب الجاللـــة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه وأن تشـــهد مزيـــد من التقدم 

واالزدهـــار.  هذا وسيشـــهد المهرجان مشـــاركة 
فـــرق دراجات نارية مـــن البحرين ومن خارجها 
في مجمع البحريـــن التجاري، إلى جانب إقامة 

معـــرض للمنتجـــات وعـــروض للفـــرق الشـــعبية 
علـــى مـــدى ثالثة أيـــام، حيث ســـتكون الدعوة 
عامة للجميع للحضور واالستمتاع بالمهرجان.

هشام بن عبدالرحمنجانب من فعاليات المهرجان العام الماضي

محافظة العاصمة
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البطولة العربية لرفع األثقال بالعاصمة عّمان
الــاعــبــات بمستوى  وتــشــيــد  الــفــنــي  الــفــحــص  تــتــابــع  ــاد  ــح االت إدارة 

تابــع ســلطان الغانــم رئيــس االتحــاد البحريني لرفــع األثقال بحضــور أعضاء 
األثقــال  لرفــع  الوطنــي  للمنتخــب  النهائيــة  االســتعدادات  اإلدارة  مجلــس 
للمشــاركة فــي منافســات البطولــة العربيــة لرفــع األثقــال والتي ســتحتضنها 
العاصمة األردنية عمان في الفترة من 12 حتى 17 من شهر ديسمبر الجاري.

 حيث اســـتمع الغانـــم وأعضاء مجلس 
اإلدارة لشـــرح فنـــي مفّصـــل مـــن قبـــل 
اســـتعدادات  حـــول  الفنـــي  الجهـــاز 
لهـــذه  الوطنـــي  المنتخـــب  العبـــات 
المشـــاركة الخارجية المهمة التي تأتي 
اتحـــاد  وخطـــط  اســـتراتيجية  ضمـــن 
رفـــع األثقال وضمن جـــدول وروزنامة 
تابـــع  كمـــا  الخارجيـــة،  االســـتحقاقات 
لالعبـــات  الفنـــي  الفحـــص  الحضـــور 
الالتـــي قدمـــن مســـتًوى رائًعا أشـــاد به 
الحضور مؤكدات من خالله أنهن على 
أتم الجاهزية واالستعداد لخوض هذه 

المنافسات والعودة بأكبر حصيلة.
بالتحـــدث  الغانـــم  ســـلطان  وحـــرص   
مـــع الالعبـــات، حيث حّثهـــن على بذل 
أقصـــى درجـــات العطـــاء فـــي المحفل 
الوطـــن  وتشـــريف  القـــادم،  الرياضـــي 
خصوًصـــا أن المملكـــة الحبيبـــة تعيش 
في العصر الذهبي للرياضة البحرينية، 
معرًبـــا عـــن ثقته وثقة مجلـــس اإلدارة 
تحقيـــق  فـــي  العاليـــة  بقدراتهـــن 
االنجـــازات المشـــرفة وحصـــد المزيـــد 
للمملكـــة فهن بطـــالت ونجمات رياضة 
رفـــع األثقال البحرينيـــة وقادرات على 

تمثيل الوطن خير تمثيل.
وأثنـــى الغانـــم على دور الجهـــاز الفني 
واإلداري باالتحاد في متابعة الالعبات 
وتذليـــل جميـــع العقبـــات التـــي تواجه 
المنتخـــب  والعبـــات  العبـــي  جميـــع 
األجـــواء  جميـــع  وتهيئـــة  الوطنـــي 

والظروف المثاليـــة للبرامج التدريبية 
المختلفة.

لرفـــع  الوطنـــي  المنتخـــب  وســـيمثل 
األثقـــال كل من الالعبات ابتســـام علي 
نهـــى  زينـــب علـــي عبـــد هللا،  يحيـــى، 

محمد هللا جابوه.

جانب من التدريبات

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ضمـــن توجيهـــات ممثـــل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة والراميـــة 
مســـتحقات  ملـــف  إنهـــاء  إلـــى 
الرياضيين، أنهت وزارة شؤون 
إجـــراءات  والرياضـــة  الشـــباب 
دفع المستحقات المالية للدفعة 
الثانية من الرياضيين وتتضمن 
المنازعـــات التي اطلعـــت عليها 
هيئـــة تحكيـــم فـــض المنازعات 
ملـــف  لحســـم  الرياضيـــة 

مستحقات الرياضيين. 
 وعملت وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة وبمتابعـــة مـــن وزير 
شؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
بـــن توفيـــق المؤيـــد بـــكل جـــد 

وتفان وسّخرت كافة إمكانياتها 
وكوادرهـــا من أجل إنهاء الملف 
وفـــق الخطـــة التنفيذيـــة التـــي 
أعلـــن عنها ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي لقائه 
التاريخي مع األسرة الرياضية. 
وزارة  بيـــن  التعـــاون  وكان   
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
البحريـــن  بنـــك  مـــع  والتكامـــل 
تمريـــر  فـــي  ســـاهم  للتنميـــة 
للرياضيين  المالية  المستحقات 
مـــن الدفعـــة األولـــى والثانيـــة، 
حيث تـــم إيـــداع مســـتحقاتهم 
مـــن  الثانيـــة  للدفعـــة  الماليـــة 
الرياضييـــن حســـاباتهم البنكية 
وفقا للخطة التنفيذية، على أن 
تتبعهـــا خطوات مماثلـــة إلنهاء 

إجراءات الدفعة الثالثة.

إيداع مبالغ الدفعة الثانية من الرياضيين

المهرجان الرياضي 
يعكس معاني 

المحبة والوالء للوطن 
وقيادته الحكيمة

حجــز فريــق مركــز شــباب أبوقــوة مقعــده بالــدور ربــع النهائــي، وذلــك بعــد 
انتصاره الصعب على حســاب فريق نادي اتحاد الريف بهدف دون رد ســجله 
السيد محمد جواد في الدقيقة 35، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء 
يــوم أمــس األول األحــد على ملعب اســتاد اتحاد الريف ضمــن دوري المراكز 

الشبابية واألندية )دورينا(.

وظهـــرت المباراة بمســـتوى متوســـط 
فـــي  خصوصـــا  األول،  الشـــوط  فـــي 
ظـــل التراجع الـــذي اعتمد عليه اتحاد 
الريف واألســـلوب الدفاعـــي المحكم، 
فـــي الوقت الذي لم يقدم فيه أبوقوة 
كونـــه  المتوقـــع؛  الهجومـــي  عرضـــه 
يخـــوض أول مبـــاراة فـــي دورينا بعد 
نهائي كأس الســـوبر الذي خسره أمام 

نادي بوري.
الهجومـــي  الفـــرص  مالمـــح  وبـــدأت 
تظهر بعد انتصاف الشـــوط األول من 
المباراة، حيث ضغط أبوقوة بحثا عن 
تســـجيل الهـــدف األول، وســـط عديد 
األخطاء في التمرير من جانب العبي 
اتحـــاد الريف، ومن تمريـــرة ذكية من 
محمـــد عياد قائـــد أبوقوة إلـــى زميله 
الســـيد محمد جواد، نجح األخير في 
قويـــة  بتصويبـــة  التســـجيل  افتتـــاح 
مصطفـــى  الحـــارس  مرمـــى  ســـكنة 
عيســـى معلنة هـــدف المبـــاراة األول، 
وهـــو مـــا حافـــظ عليـــه أبوقـــوة حتى 
نهايـــة الشـــوط دون أي رد مـــن جانب 
العبـــي اتحاد الريـــف الذيـــن حافظوا 

على أسلوبهم الحذر.
ومع انطالقة الشـــوط الثاني اختلفت 
الصـــورة كليا، حيث بـــدا اتحاد الريف 
المســـيطر علـــى المبـــاراة مـــن خـــالل 
التحكم في الكـــرة واللعب الهجومي، 
خصوصـــا مع تراجع أبوقوة واعتماده 
على الهجمات المرتدة، ليشـــكل اتحاد 
مرمـــى  علـــى  كبيـــرا  ضغطـــا  الريـــف 
حـــارس أبوقـــوة، لكـــن دون جدى في 
ظـــل التماســـك الدفاعي الـــذي أظهره 
الفريـــق وتألـــق حارســـه، ولـــم تضـــف 

التغيـــرات التي أجراها مـــدرب اتحاد 
الريـــف الكثيـــر لفريقـــه رغـــم الفـــرص 
التـــي تحصل عليهـــا ولـــم تترجم إلى 
أهـــداف، لينجـــح أبوقـــوة في تســـيير 
اللقاء إلى صافرة النهاية ويعلن تأهله 

إلى الدور ربع النهائي من دورينا.

الشاخورة يقلب الطاولة

وفي المباراة الثانية قلب فريق مركز 
شـــباب الشاخورة الطاولة على نظيره 
فريـــق مركز شـــباب الســـنابس، وذلك 
عندما قلب تأخره بهدف دون رد، إلى 
انتصـــار بثالثـــة أهـــداف مقابل هدف 
فـــي اللقاء الـــذي جمع بيـــن الفريقين، 
الشـــاخورة  أهـــداف  ســـجل  حيـــث 
رائـــد أنـــور )65(، وهشـــام جـــواد )68(، 
ومحمود مكي )88(، فيما سجل هدف 
الســـنابس الوحيـــد مرتضـــى طريـــف 
)33(، واســـتفاد الشـــاخورة كثيـــرا من 
حالتـــي الطـــرد في صفوف الســـنابس 
لتحقيـــق االنتصـــار واالنتقال للمرحلة 

القادمة.
وبـــدأت المبـــاراة بحماســـة كبيـــرة من 
جانب الفريقين، حيث وضح االعتماد 
علـــى اللعب الهجومي والســـعي وراء 
التسجيل المبكر، إال أن ذلك لم يكتب 
للفريقين في ظل االستعجال الواضح 
واللعـــب الفردي الذي لم يـــؤت ثماره، 
األفضليـــة  بعـــض  وضحـــت  أن  إلـــى 
النســـبية للســـنابس الذي ســـيطر على 
منتصـــف الملعـــب وتمكن مـــن صناعة 
الشـــاخورة،  مرمـــى  علـــى  الفـــرص 
وتمكـــن مرتضـــى طريف ومـــن خالل 

عمـــل فردي رائع مـــن االنفراد بحارس 
الشاخورة وإسقاط الكرة في المرمى 
مهديـــا فريقـــه التقـــدم فـــي النتيجـــة 
بالشـــوط األول، ليحـــاول الشـــاخورة 
العـــودة للمبـــاراة، إال أنـــه لـــم يتمكـــن 
أحســـن  الـــذي  األول  الشـــوط  خـــالل 
فيـــه الســـنابس التعامـــل مـــع الضغـــط 

ومحاوالت العبي الشاخورة.
وفي الشوط الثاني انقلبت المعطيات 
مبكـــرا بعـــد تعرض العبـــون من فريق 
السنابس إلى عقوبة الطرد لحصولهما 
على االنذار األصفر الثاني، األمر الذي 
أجبر السنابس على استكمال المباراة 
اســـتغله  مـــا  فقـــط،  العبيـــن  بتســـعة 
الشاخورة أفضل استغالل ونجح في 
العودة ســـريعا إلى المباراة بتســـجيل 
هدف التعادل برأسية من الالعب رائد 
أنـــور بعـــد عرضيـــة متقنة مـــن الجهة 
اليمنـــى، وفـــي ســـيناريو مكـــرر وبعـــد 
ثـــالث دقائق فقط نجح هشـــام جواد 
مـــن تســـجيل الهـــدف الثانـــي لفريقـــه 
بذات الصورة، ليتقدم الشـــاخورة في 
النتيجـــة ويقلب الطاولـــة على نظيره 

السنابس.

ورغم النقص العددي حاول السنابس 
تـــدارك الموقـــف والعـــودة للمباراة من 
الشـــاخورة  مرتـــدات  أن  إال  جديـــد، 
كانـــت لهـــا الكلمة النهائيـــة، بعد انفراد 
ومراوغتـــه  ســـعيد  محمـــود  الالعـــب 
المرمـــى  ليجـــد  الســـنابس  لحـــارس 
مفتوحا لتســـجيل الهدف الثالث الذي 
أطلق به رصاصة الرحمة وأعلن تأهل 
فريقـــه لربع النهائي، فـــي الوقت الذي 
ودع فيـــه الســـنابس المنافســـات مـــن 

الدور الثاني.

منصور النينون: انتصار صعب

قال العب فريق مركز شـــباب أبوقوة 
منصور النينون إن انتصار فريقه على 
حســـاب اتحاد الريف لم يكن بالسهل، 
وأضـــاف: قدمنـــا مبـــاراة جيـــدة أمام 
منافـــس قـــوي وعنيـــد، فاالنتصـــار لم 
يـــأت بســـهولة مـــع تألق العبـــي اتحاد 
الريـــف وقوتهم فـــي التحكـــم بالكرة، 
لكـــن نجحنا فـــي التعامل مـــع المباراة 
بأفضـــل صـــورة والخـــروج باالنتصار، 
وهـــو الهدف المهم في هذه المباريات 

التي يعتبر الخطأ فيها ممنوعا.

وأوضح: الفريق ظهر بصورة متباينة 
لعبنـــا  البدايـــة  فـــي  الشـــوطين،  فـــي 
بأســـلوب هجومي؛ من أجل تســـجيل 
األهداف. أما في الشـــوط الثاني، فقد 
أجبرنا على التراجـــع قليال للمحافظة 
ترتيـــب  اآلن  وعلينـــا  الهـــدف،  علـــى 
األوراق للمبـــاراة القادمـــة وتصحيـــح 
األخطـــاء؛ من أجل مواصلة المشـــوار 

في المسابقة.
وتوقـــع النينـــون أن تكـــون المباريات 
فيهـــا  تشـــتد  أكثـــر صعوبـــة  القادمـــة 
المنافســـة مـــن جانب الفـــرق المتأهلة 

إلى ربع النهائي.

هشام: اإلصرار سبب الفوز

شـــباب  مركـــز  فريـــق  العـــب  أرجـــع 
الشـــاخورة هشـــام جـــواد الفـــوز الذي 
حققـــه فريقه على حســـاب الســـنابس 
إلـــى عامـــل اإلصـــرار، وأوضـــح: تمكنا 

من الفوز في المباراة بسبب الحماسة 
الجماهيـــر  إســـعاد  علـــى  واإلصـــرار 
والذهـــاب بعيـــدا فـــي هذه المســـابقة، 
رغم أن المنافس كان صعبا وقويا، إال 
أن الفريـــق حافظ على نســـقه المرتفع 
مبـــاراة هجوميـــة  األداء وقـــدم  فـــي 
قلـــب  فـــي  ونجحنـــا  الثانيـــة،  للمـــرة 
الطاولـــة على الســـنابس، مســـتفيدين 

من النقص العددي الذي تعرضوا له.
وجـــه  الفنـــي  “الجهـــاز  هشـــام  وتابـــع 
الالعبين بين الشـــوطين على ضرورة 
مواصلة اللعب الهجومي واالســـتمرار 
فـــي الضغط على مدافعي الســـنابس، 
وبالفعـــل ترجمنـــا توجيهـــات الجهـــاز 
الفنـــي فـــي الملعـــب وتمكنا مـــن قلب 
نتيجة المباراة لمصلحتنا، واآلن علينا 
تصحيـــح األخطاء التي وقعنا بها في 
المبـــاراة والنظر إلى المبـــاراة القادمة 

المهمة للفريق.

لقاء أبوقوة واتحاد الريف

لقاء الشاخورة والسنابس

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أبـوقــوة يتـأهل إلى ربــع نهــائي “دوريـنـا”
ــى الــــســــنــــابــــس ــ ــ ــل ــ ــ ــب الـــــــطـــــــاولـــــــة ع ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الــــــــشــــــــاخــــــــورة يـ
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اللجنة اإلعالمية

البحريـــن  فريـــق  متســـابق  حقـــق 
براونلـــي  أليســـتير   13 للتحمـــل 
ـــا جديـــًدا فـــي انتصـــاره  رقًمـــا زمنيًّ
فـــي بطولـــة غـــرب أســـتراليا للرجل 
الحديـــدي، حاجًزا فـــي الوقت ذاته 
مقعـــًدا له فـــي بطولة العالـــم للرجل 

الحديدي في كونا، هاواي. 
 واستطاع البريطاني حامل ذهبيتي 
أولمبيتيـــن من انتـــزاع الصدارة في 
السباق من سباق السباحة، وعززها 
فـــي ســـباق الدراجـــات الهوائيـــة، إذ 
تقدم بفارق 7 دقائق عن منافســـيه. 
واختتـــم براونلي الســـباق في زمنه 
وقدره 7:45:21 ثانية، ليكسر الرقم 
بإســـم  الـــذي كان مســـجًل  الســـابق 

تيرينزو بوزون منذ عام 2016.

رقم قياسي جديد لفريق البحرين للتحمل 13

جوالة نادي البحرين تشد الرحال إلى صاللة
المجيد ــوطــنــي  ال بــالــعــيــد  المملكة  ــاالت  ــف ــت اح ــع  م ــتــزامــن  ــال ب

المغامـــرة  لرحلـــة  اســـتعداداته  ضمـــن 
التـــي ينظمهـــا قســـم الجوالـــة بالنـــادي، 
يعكف نادي البحريـــن للدراجات النارية 
علـــى  الحاليـــة  الفتـــرة  فـــي   )BMC(
وضـــع اللمســـات األخيـــرة علـــى جـــدول 
الرحلـــة واســـتكمال تســـجيل األعضـــاء 
المشـــاركين وتأكيد الحجوزات الخاصة 
بالفنـــادق التـــي ســـوف يقيم فيهـــا وفد 
النادي خلل رحلته إلى صللة بسلطنة 
عمـــان مـــروًرا بأبوظبـــي والعيـــن ورأس 
المتحـــدة  العربيـــة  باإلمـــارات  الخيمـــة 
مســـجلين  عضـــًوا   18 ســـتضم  والتـــي 
بكشـــوفات النادي وذلك ضمن روزنامة 
“نفـــداك  شـــعار  تحـــت  الجوالـــة  قســـم 
يالبحريـــن” وهـــو الشـــعار المعتمـــد لكل 

للموســـم  النـــادي  وأنشـــطة  فعاليـــات 
بالتزامـــن  وذلـــك   2019/2020 الحالـــي 
مـــع أحتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بالعيد 
الوطنـــي المجيـــد وعيد جلـــوس جللة 

الملك المفدى.
 وبهـــذه المناســـبة، وجـــه نائـــب رئيـــس 
 )BMC( نادي البحرين للدراجات النارية
إلـــى  الشـــكر  حاجـــي  جاســـم  الكابتـــن 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة النـــادي 
علـــى دعمهم اللمحدود لفعاليات قســـم 
الجوالـــة فـــي النادي خاصة المشـــاركات 
أو  منهـــا  اإلقليميـــة  ســـواء  الخارجيـــة 
العالميـــة. كمـــا وّجـــه حاجي الشـــكر إلى 
كل من وزارة شـــئون الشـــباب والرياضة 
ووزارة الداخلية متمثلة بإدارة الجمارك 

لجســـر  العامـــة  والمؤسســـة  والموانـــئ 
الملك فهد باإلضافـــة إلى أمارة المنطقة 
الشـــرقية بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
للفريـــق  الممنوحـــة  التســـهيلت  علـــى 

أثناء المرور عبر جســـر الملك فهد خلل 
جولته، وأيًضا الشكر موصول لمجموعة 
سفريات القصيبي وشركة العزل للطاقة 

على رعايتهم الكريمة للرحلة.

فريق جوالة نادي البحرين

أليستير براونلي

اللجنة اإلعالمية

اســتحوذت هونــغ كونــغ مســاء اإلثنيــن أنظار أســرة الكــرة اآلســيوية حينما 
احتضنــت بنحــاح كبير حفــل الجوائز الســنوية لالتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
الــذي أقيــم في مركز المؤتمــرات برعاية رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
النائــب األول لرئيــس اإلتحــاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة مســاء أمــس )اإلثنين( وحضــور رئيس االتحاد الدولــي لكرة القدم 
جيانــي إنفانتينــو وعدد كبير من الشــخصيات الرســمية والرياضية وقيادات 

كرة القدم اآلسيوية.

إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وقـــام 
علـــى  الجوائـــز  بتســـليم  خليفـــة  آل 
مستحقيها في مختلف الفئات، حيث 
بجائـــزة  عفيـــف  أكـــرم  القطـــري  فـــاز 
افضل العب، وفازت اليابانية ســـاكي 
الفرنســـي  ليـــون  العبـــة  كوماجـــاي 
بجائـــزة أفضـــل العبة، وفازت اســـاكو 
اليابـــان  منتخـــب  مدربـــة  تاكاكـــورا 
بجائـــزة أفضل مدرب لفئة الســـيدات 
تاريـــخ  فـــي  الســـابعة  للمـــرة  وذلـــك 
الجائـــزة، وفـــاز تشـــونغ جونـــغ يونـــغ 
مدرب منتخب كوريا للشـــباب بجائزة 
أفضـــل مدرب لفئة الرجـــال.، فيما فاز 
توموكـــي يوشـــيكاوا بجائـــزة أفضـــل 
العب لكرة القدم داخل القاعات، وفاز 
الكـــوري الجنوبـــي ســـون هيونغ مين 
بجائزة أفضل العب آســـيوي محترف 
خارج القارة اآلســـيوية، وفاز مواطنه 
لي كونغ إن بجائزة أفضل العب شاب 
واليابانيـــة جـــون اندو بجائـــزة أفضل 

العبة شابة.
ونـــال االتحـــاد اليابانـــي لكـــرة القـــدم 
جائـــزة أفضـــل اتحاد متطـــور واتحاد 
هونغ كونغ جائزة أفضل اتحاد صاعد 
واتحـــاد غـــوام جائـــزة أفضـــل اتحـــاد 

طامح.
االتحـــاد  رئيـــس  جوائـــز  فئـــة  وفـــي 
اآلســـيوي لرعاية الفئـــات العمرية نال 
اتحـــاد برونـــاي جائـــزة افضـــل اتحاد 

متطور واالتحاد الصيني جائزة أفضل 
اتحـــاد متطور واالتحاد الســـنغافوري 

جائزة أفضل اتحاد طامح.

سلمان بن إبراهيم يهنئ الفائزين

وهنـــأ الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
االتحـــاد  بجوائـــز  الفائزيـــن  خليفـــة 
اآلســـيوي الســـنوية مؤكدا أن الجوائز 
ذهبـــت لمســـتحقيها، والفتـــا إلـــى أن 
الجميـــع فائز فـــي هذه الليلـــة الكبيرة 
التـــي يحـــرص فيهـــا االتحـــاد القـــاري 
علـــى تكريـــم المنجزيـــن علـــى امتداد 
عـــام كامل من البذل والعطاء والتميز 
وااللتـــزام بأعلـــى درجات المســـؤولية 
كسمات بارزة ميزت الكرة اآلسيوية.

اآلســـيوي  االإتحـــاد  رئيـــس  وأشـــار 
يتـــوج  الســـنوية  الجوائـــز  حفـــل  أن 
المنجـــزات المتميزة التي حققتها كرة 
القدم اآلسيوية في العام 2019 وذلك 
من خـــلل النجاحـــات الواســـعة التي 

حققتها على مختلف الصعد.
واعتبـــر رئيـــس االتحاد اآلســـيوي أن 
النجاحـــات التـــي تحققـــت فـــي العام 
2019 تشـــكل حافزا قويا نحو التطلع 
القادمـــة  المرحلـــة  إلـــى  تفـــاؤل  بـــكل 
المنجـــزات  علـــى  البنـــاء  خـــلل  مـــن 
التـــي تحققـــت والعمـــل الـــدءوب من 
االتحـــاد القاري واالتحـــادات الوطنية 
ومختلـــف أركان الكرة اآلســـيوية؛ من 

أجـــل تعزيـــز مســـيرة اللعبـــة وتحقيق 
المزيـــد من النجاحات التي تلبي آمال 
وطموحـــات منتســـبي كـــرة القدم في 

القارة اآلسيوية.

رئيس FIFA يشهد الحفل

شهد الحفل السنوي للتحاد اآلسيوي 
لكـــرة القـــدم حضـــور رئيـــس االتحـــاد 
جيانـــي   FIFA القـــدم  لكـــرة  الدولـــي 
انفانتينو. وعلى هامش الحفل، التقى 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيـــس االتحـــاد الدولي، حيـــث تبادال 
العلقـــات  تعزيـــز  حـــول  األحاديـــث 
الثنائيـــة، والســـبل الكفيلـــة للنهـــوض 

بالكرة اآلسيوية.

حفل مميز

أعـــرب رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكرة 
عـــن  انفانتينـــو  FIFA جيانـــي  القـــدم 
سعادته بالمشاركة في حضور الحفل 
السنوي للتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
مشـــيدا بالمســـتوى التنظيمـــي المميز 
أن  مؤكـــدا  الحفـــل،  بـــه  ظهـــر  الـــذي 

االتحـــاد الدولي يقـــف جنبا إلى جنب 
مع جميـــع االتحادات القارية الســـيما 
االتحاد اآلســـيوي، مضيفا أن االتحاد 
اآلســـيوي برئاســـة الشيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة قـــد قطع شـــوطا 
كبيـــرا فـــي تطوير وتقـــدم اللعبة على 
مســـتوى القـــارة، مـــن خـــلل الخطـــط 
والبرامـــج التطويريـــة التي ســـاهمت 
فـــي إحـــداث نقلـــة نوعية فـــي اللعبة، 
مؤكـــدا فـــي الوقـــت ذاتـــه أن االتحاد 
الدولـــي يســـخر كافـــة الجهـــود لدعـــم 
االتحـــادات الوطنية؛ من أجل المضي 
نحـــو مزيـــد مـــن التطويـــر وتحقيـــق 
النجاحـــات التـــي تنعكـــس علـــى كـــرة 
القـــدم العالمية، مهنئا في الوقت ذاته 

الفائزين بجوائز الحفل للعام 2019.

جهود كبيرة

أشـــاد هاشـــم حيـــدر رئيـــس االتحـــاد 
اللبناني لكـــرة القدم بالجهـــود الكبيرة 
التـــي يبذلهـــا االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  برئاســـة  القـــدم 
إبراهيـــم آل خليفـــة، والتـــي ســـاهمت 

في بناء جســـور التعـــاون بين االتحاد 
القاري واالتحادات الوطنية المنضوية 
تحـــت مظلته، مضيفا أن لتلك الجهود 
انعكاســـات إيجابية أثمرت عن تطوير 

المنظومة الكروية في قارة آسيا.
وقـــال: “ســـعداء بتواجدنا فـــي الحفل 
السنوي لكرة القدم، والذي يأتي ختاما 
لموســـم كروي آســـيوي حافـــل، والذي 
شـــهد إقامـــة نهائيات كأس أمم آســـيا 
فـــي دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة، والـــذي يعـــد أنجـــح نســـخة 
شـــهدتها هذه البطولة”، مشيدا بالدور 
الـــذي يلعبه االتحاد القـــاري في تعزيز 
العلقـــات بين االتحادات الوطنية من 
خلل هـــذه التجمعات، والتي تنعكس 
بالشـــكل الكبير تقارب وجهـــات النظر 
في ســـبيل تقدم كرة القدم اآلسيوية، 
مهنئا في الوقت ذاته الفائزين بجوائز 

الحفل السنوي لهذا العام.

نجاحات متواصلة

من جهته، قال نائب رئيس االتحاد 
عـــن  مخـــدوم  فيصـــل  االســـيوي 

منطقة الجنوب: إن جهود االتحاد 
واضحـــة  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
لتطوير اللعبة في القارة، فما شهده 
االجتماع األخير للمكتب التنفيذي 
بالشـــكل  قـــرارات، سيســـاهم  مـــن 
الواضـــح فـــي تنفيـــذ آليـــات العمل 
الجديـــدة، التي ترفع من مســـتوى 
المسابقات الكروية القارية، والتي 
تكـــون انعكاســـاتها الواضحـــة في 
تطويـــر مســـتوى الفـــرق، وبالتالـــي 
ســـيكون مـــردود هـــذا األمـــر جليـــا 
اللعبيـــن،  مســـتوى  تقـــدم  علـــى 
اإليجابيـــة  انعكاســـاته  لـــه  والـــذي 
على االرتقاء بمســـتوى المنتخبات 
البـــارز  بالـــدور  الوطنيـــة”، مشـــيدا 
الذي يضطلع به الشـــيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة رئيس االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم فـــي تقديم 
األفـــكار والمبـــادرات التـــي تنهض 
بكرة القدم اآلسيوي، مهنئا االتحاد 
القـــاري على نجاح الحفل الســـنوي 
الفائزيـــن  وهنـــأ  كمـــا  العـــام،  لهـــذا 

بجوائز الحفل.

هونغ كونغ – مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يسلم جوائز “اآلسيوي” 2019
ــطــف األنـــظـــار ــخ ــغ كـــونـــغ ت ــ ــون ــ ــن وه ــزيـ ــائـ ــفـ ــئ الـ ــن ــه رئـــيـــس االتــــحــــاد ي



انطلقـــت صبـــاح يـــوم أمـــس الجولـــة 
حمـــد  الملـــك  كأس  لبطولـــة  األولـــى 
الدوليـــة للجولف في نســـختها الثانية 
عشرة على التوالي على مالعب النادي 
الملكـــي للجولـــف بمشـــاركة 96 العًبـــا 
يمثلـــون 20 دولـــة هـــذه البطولـــة التي 
ا برعاية رئســـية مـــن قبل  تقـــام ســـنويًّ
شـــركة بتلكو، ويشـــرف علـــى تنظيمها 
االتحـــاد البحريني للجولف والذي قام 
بتوفير كافـــة الجهود واإلمكانيات من 
أجل إظهـــار هـــذه البطولة بالمســـتوي 

المتميز. 
البطولـــة  انطـــالق  بدايـــة  وكانـــت   
حماســـية للغاليـــة حيـــث بـــدأ التنافس 
منـــذ اليـــوم األول وقـــدم المشـــاركون 
المســـتوى ممـــا  لمحـــات فنيـــة عاليـــة 
يؤكـــد أن مســـتوى البطولة فـــي عامها 

الثانـــي عشـــر ســـيكون ذات منافســـة 
شـــديدة بيـــن الالعبيـــن للفـــوز بـــكأس 
البطولـــة خاصة فئة المحترفين الذين 
بـــدأ بينهـــم هذا التنافس وســـاعد على 
ذلك األجواء التي واكبت هذه الجولة 
رغم اشتداد الرياح في بعض األوقات 

وقـــت الظهيرة. وكانـــت نتائج الجولة 
متقاربة بالنســـبة لالعبيـــن الهواة وبرز 
عـــدد مـــن الالعبيـــن الذين اســـتطاعوا 
أن يقدمـــوا نتائـــج فـــي مســـتوى عال 
هـــذه  فـــي  المحترفيـــن  وينافســـون 

الجولة. 

 وقد اســـتمر وقت اللعب حتى مســـاء 
اليـــوم وكانت النتائـــج كالتالي: المركز 
األول جـــاء الالعبـــان المحترفـــان أون 
المركـــز  نقطـــة،   66 وجمـــع  وتونـــدرو 
الثالث البريطانـــي أونيل ولمب وجمع 
67 نقطة، المركز الخامس الالعب روز 

وجمـــع 68 نقطـــة، واســـتطاع الالعبان 
المحترفـــان أون وتوندرو التقدم علي 
جميع الالعبين بعد أن استطاع التفوق 
بالضربات المثيرة لإلعجاب وسيطرته 
عليهـــا وتقديـــم اللمحـــات الفنيـــة التي 
حـــازت علـــى إعجـــاب الجمهـــور الـــذي 

حضر لمتابعة الجولة األولى.
هذا، وســـتنطلق الجولـــة الثانية صباح 
7 صباًحـــا  الســـاعة  تمـــام  فـــي  اليـــوم 
وســـيتم مـــن خاللهـــا اختيـــار 45 العًبا 
للدخـــول إلـــى التصفية النهائيـــة التي 

ستقام غًدا األربعاء.

اللجنة اإلعالمية

المحترفان أون وتوندرو يتصدران الجولة األولى

جانب من المنافسات
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تأهــل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم إلــى الدور نصــف النهائــي لبطولة 
كأس الخليــج العربــي “خليجــي 24”، بعــد فــوزه علــى الكويت بأربعــة أهداف 
مقابــل اثنيــن، فــي المبــاراة التــي أقيمــت بينهمــا، أمــس، علــى اســتاد خليفــة 

الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وســـجل أهداف منتخبنا كل من:علي 
مدن، جاســـم الشيخ، وتياغو أوقستو 

)هدفين(.
ووصـــل رصيـــد منتخبنا إلـــى 4 نقاط 
فـــي المركـــز الثانـــي خلـــف المتصـــدر 
 6 برصيـــد  تأهلـــت  التـــي  الســـعودية 

نقاط.
مســـتوى  الوطنـــي  منتخبنـــا  وقـــدم 
متميزا وهـــو األفضل لـــه منذ انطالق 
البطولة، وســـيالقي األحمر في الدور 

نصف النهائي المنتخب العراقي.

تشكيلة منتخبنا

لمنتخبنـــا،  البرتغالـــي  المـــدرب  بـــدأ 
بتشـــكيلة  المبـــاراة  ســـوزا،  هيليـــو 
محمـــد  ســـيد  الحـــارس  مـــن  مكونـــة 
جعفر، والالعبين:ســـيد رضا عيســـى، 
ســـيد مهدي باقـــر، أحمد نبيل، راشـــد 
الحوطي، علي حرم، جاســـم الشـــيخ، 
علـــي مـــدن، مهـــدي حميـــدان، كميـــل 

األسود ومحمد الرميحي.

الشوط األول

جاء الشوط األول متوسط المستوى، 
وكان منتخبنا الوطني األكثر خطورة 

على المرمى الكويتي.
وكاد العب منتخبنا كميل األســـود أن 
يسجل هدفا مبكرا عبر الالعب كميل 
األســـود الـــذي توغـــل داخـــل المنطقة 
وســـدد كرة بيساره أنقذ فيها الموقف 
حارس الكويت حميـــد القالف، وذلك 

بعد مرور 15 ثانية فقط.
ولعب العب الكويت بدر المطوع كرة 
عرضية على رأس يوســـف ناصر، لكن 
حـــارس منتخبنـــا ســـيد محمـــد جعفر 

أمسك الكرة وصوال للدقيقة )10(.
وســـدد مدافـــع منتخبنـــا ســـيد مهدي 
باقـــر كرة مـــن داخل المنطقـــة اعتلت 

المرمى الكويتي )11(.
وكاد مهـــدي حميـــدان أن يفتح مجال 
حـــارس  لكـــن  لمنتخبنـــا،  التســـجيل 
الكويت واصل تألقه حاميا مرماه من 

هدف محقق )13(.
وســـدد محمـــد الرميحـــي كـــرة قويـــة 
اعتلت المرمى الكويتي قليال دون أن 

تجد موقعا في الشباك )14(.
ولعـــب علـــي حـــرم كـــرة أماميـــة لعلي 
مـــدن الـــذي واجه المرمى وســـدد كرة 

في جسم الحارس )27(.
وســـدد العـــب الكويت يوســـف ناصر 
كـــرة أرضية تألق فـــي إبعادها حارس 
عنـــد  جعفـــر  محمـــد  ســـيد  منتخبنـــا 

الدقيقة )28(.
ولعب العب الكويت ضاري سعيد كرة 
عرضيـــة تابعها يوســـف ناصر برأســـه، 

إال أنها مرت خارج الملعب )40(.
وسدد الكويتي فيصل الزايد كرة من 
خارج المنطقة اعتلت مرمى منتخبنا 

قليال )41(.
وحـــاول كميل األســـود التســـجيل من 
كـــرة ثابتـــة، إال أنهـــا اعتلـــت المرمـــى 

الكويتي قليال )43(.
وســـجل منتخبنـــا الهـــدف األول عبـــر 
الدقيقـــة  فـــي  مـــدن  علـــي  الالعـــب 

.)45+1(
وأضـــاع كميل األســـود فرصـــة الهدف 
الثاني )2+45(، لينتهي الشـــوط األول 

بتقدم منتخبنا بهدف دون رد.

الشوط الثاني

حصـــل منتخـــب الكويـــت علـــى ركلة 
جـــزاء نفذهـــا الالعـــب يوســـف ناصـــر 
وســـجل هـــدف التعادل عنـــد الدقيقة 

.)59(
وألغى الحكم هدفـــا لمنتخب الكويت 
عند الدقيقـــة )65(، وذلك بعد اللجوء 
مـــدرب  وأجـــرى  الفيديـــو،  لتقنيـــة 
منتخبنـــا التبديل األول بدخول ســـيد 

ضياء سعيد مكان علي مدن.
وســـجل منتخبنـــا الهـــدف الثاني عند 
الدقيقة )69( عبر كرة أرضية مســـددة 
يميـــن  ســـكنت  الشـــيخ  جاســـم  مـــن 

حارس الكويت.
وتوغل محمد الرميحي يســـارا ولعب 

كـــرة عرضية تابعها كميل األســـود، إال 
أنهـــا مرت جوار القائم األيســـر لمرمى 

الكويت )71(.
ودخـــل العـــب منتخبنـــا تياغـــو مكان 

مهدي حميدان )77(.
للكويتـــي  الرأســـية  الكـــرة  واعتلـــت 
فيصـــل الزايـــد مرمـــى منتخبنـــا عنـــد 

الدقيقة )78(.
وســـدد البديل تياغو كرة رأسية مرت 

جوار القائم األيسر )80(.
وســـجل منتخبنـــا الهـــدف الثالث بعد 
عرضية جاسم الشيخ ومتابعة تياغو 
الذي ســـجل هدفه األول مع المنتخب 

في البطولة )83(.
وســـجلت الكويت هدف التقليص في 

الدقيقة )85(.
وســـجل منتخبنـــا الهـــدف الرابـــع عبر 
الالعب تياغو الذي وضع بصمته على 

الهـــدف الثاني في الوقت المتحســـب 
بديال للضائع.

طاقم التحكيم

أدار المبـــاراة الحكـــم اإلماراتـــي عمار 
الجنيبـــي، وعاونـــه مواطنـــاه محمـــد 
الحمـــادي وحســـن المهـــري، والحكـــم 

الرابع العراقي مهند قاسم.

الدوسري مقّيًما للحكام

الحـــكام  لجنـــة  رئيـــس  أشـــرف 
باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
وعضـــو لجنـــة الحكام فـــي بطولة 
“خليجـــي 24” خليفـــة الدوســـري، 
علـــى تقييم طاقم تحكيـــم مباراة 
والســـعودية،  عمـــان  منتخبـــي 
والتي أقيمـــت يوم أمس )اإلثنين( 
علـــى اســـتاد عبـــدهللا بـــن خليفـــة، 

ضمـــن منافســـات الجولـــة الثالثـــة 
للمجموعة الثانية.

الدوســـري، طاقـــم  وقّيـــم خليفـــة 
التحكيم المكون من حكم الساحة 
المســـاعد   ،alexandre البلجيكـــي 
karelde rock� البلجيكـــي  األول 
البلجيكـــي  الثانـــي  المســـاعد   ،er
الرابـــع  الحكـــم   ،florian lemaite
العراقي علي صباح، حكم الفيديو 
اإلماراتـــي محمـــد عبـــدهللا، حكـــم 

.benoit mllot الفيديو الفرنسي
ويعـــد الدوســـري عضوا فـــي لجنة 
ثانـــي  وهـــي  بالبطولـــة،  الحـــكام 
مهامـــه التقييمية في المنافســـات، 
بعد أن أشـــرف على طاقم تحكيم 
مبـــاراة منتخبـــي الكويـــت وعمان 

في الجولة الماضية.

تكليف لتلفت وجناحي

شـــارك الحكم المســـاعد الدولي ياســـر 
تلفت والحكم المساعد الدولي صالح 
جناحـــي فـــي إدارة مبـــاراة منتخبـــي 
اليمـــن والعـــراق، والتـــي أقيمت أمس 
على اســـتاد عبدهللا بـــن خليفة، ضمن 
منافســـات الجولة الثالثـــة للمجموعة 

األولى.
وشـــارك ياسر تلفت في إدارة المباراة 
بصفته حكما مســـاعدا أوال، كما شارك 
صالح جناحي بصفته حكما مســـاعدا 
الحكـــم  المبـــاراة  أدار  فيمـــا  ثانيـــا، 
الكويتـــي أحمـــد العلـــي، وكان الحكـــم 
الرابـــع العمانـــي أحمـــد الـــكاف، حكـــم 
جمالـــي،  عبـــدهللا  الكويتـــي  الفيديـــو 
ben�  وحكم الفيديو الثاني الفرنســـي

.oit mllot
ويعد التكليف هو الثاني لياســـر تلفت 
فـــي البطولـــة بعد أن شـــارك في إدارة 
مبـــاراة منتخبـــي اإلمـــارات والعـــراق 
بصفتـــه حكمـــا مســـاعدا ثانيـــا، ضمن 
الجولـــة الثانيـــة، فيمـــا التكليـــف هـــو 

األول بالنسبة لصالح جناحي.
البحرينـــي  االتحـــاد  أن  إلـــى  يشـــار 
لكـــرة القـــدم رشـــح 4 حـــكام للبطولة، 
وهم:الحكم الدولي علي السماهيجي، 
الحكم الدولي عمـــار محفوظ، الحكم 
المســـاعد الدولي ياسر تلفت والحكم 

المساعد الدولي صالح جناحي.

منتخبنا الوطني يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

لقطات من المباراةفرحة بحرينية تكررت 4 مراتفرحة علي مدن بالهدف األول

الدوحة- أحمد مهدي )تصوير:سيد علي شبر(

“األحمر” يبلغ نصف نهائي كأس الخليج
ــن” ــ ــدي ــ ــراف ــ ــع “أســـــــود ال ــ ــت بـــربـــاعـــيـــة وضــــــرب مــــوعــــداً م ــويـ ــكـ صـــعـــق الـ

ياسر تلفتصالح جناحيخليفة الدوسري
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أكـــدت شـــركة مطـــار البحريـــن، الجهـــة 
مطـــار  وتشـــغيل  إدارة  عـــن  المســـئولة 
البحريـــن الدولي، مجدًدا علـــى التزامها 
الراســـخ بقيـــم تمكيـــن المـــرأة وتكريـــم 
إســـهاماتها الفعالـــة فـــي مســـيرة نجـــاح 
المؤسســـة، وذلـــك أثنـــاء احتفالها بيوم 
المرأة البحرينية هـــذا العام. إذ حضرت 
موظفات الشركة فعالية تهدف وتسعى 
إلـــى بناء الفريـــق وُأقيمت تحت شـــعار 
ـــٌة وُكْفـــٌؤ وودودٌة”، وذلـــك بحضـــور  “أبيَّ
األعمـــال  ورائـــدة  التشـــكيلّية  الفنانـــة 
البحرينية الشهيرة أمينة العّباسي التي 
شـــاركت قصـــة نجاحهـــا مـــع الموظفات 
لتلهمهـــن الســـعي بحماس نحـــو تحقيق 

أهدافهن المهنية.
 وتوّجه الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة 
تكافـــؤ الفـــرص بشـــركة مطـــار البحرين 
محمـــد البنفـــاح بأســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات لقرينة عاهل الباد رئيســـة 

المجلـــس األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، 
مشيًرا إلى احتفاء المجلس في كل عام 

بإنجازات المرأة في قطاع معين.
وأكـــد أن الشـــركة تحـــرص علـــى توفير 
موظفاتهـــا  لكافـــة  المناســـب  التدريـــب 
وموظفيهـــا، إذ يســـتند نظـــام الترقيات 
فـــي الشـــركة علـــى الكفـــاءة والجـــدارة 
مـــع  يتفـــق  بمـــا  وذلـــك  النـــوع،  وليـــس 

محـــاور الخطة الوطنيـــة لنهوض المرأة 
البحرينية 2022-2013 مضيًفا أن العدد 
اإلجمالـــي للموظفـــات في الشـــركة 123 
موظفـــة، وتتقلـــد 39 % منهـــن مناصب 
قيادية. وعاوة على ذلك، تلتزم عملية 
التوظيـــف واالختيـــار بالشـــركة التزاًمـــا 
ودمـــج  الفـــرص  تكافـــؤ  بمبـــادئ  ـــا  تامًّ
احتياجـــات المرأة لضمان حصولها على 
فرصتهـــا فـــي التمّيـــز وتحقيـــق أقصـــى 

إمكاناتها.

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتي–البحريـــن 
عن فوز  جاب هللا سيد عبدالرحيم بشقة 
مفروشة فاخرة في درة مارينا باإلضافة 
إلى 60 فائـــزًا في الجوائز الخاصة لفئات 
“لبشـــارة” فـــي ســـحب شـــهر أكتوبـــر مـــن 
حساب التوفير اإلستثماري “لبشارة” لعام 
2019 والذي تم إجراؤه بالمقر الرئيســـي 
فـــي مركـــز البحريـــن التجـــاري العالمـــي، 
تحت إشـــراف وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة وبحضـــور عـــدد مـــن أعضـــاء 

الفريق اإلداري. 
و صرح مدير تنفيذي ورئيس المجموعة 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بيـــت التمويـــل 
المعرفـــي،   خالـــد  الكويتي–البحريـــن 
للفائـــز  بالتهنئـــة  نتقـــدم  أن  “نـــود  قائـــاً: 
بالجائـــزة الكبـــرى لشـــهر أكتوبـــر ولجميع 
الفائزيـــن بالجوائـــز األخـــرى. كمـــا ندعـــو 
الجميع للمســـارعة باالستثمار في حساب 
لبشـــارة، ليتمكنـــوا مـــن التأهـــل للدخـــول 

فـــي الســـحوبات القادمـــة والفـــوز بإحدى 
نوفمبـــر  شـــهر  خـــال  القّيمـــة  جوائزنـــا 
وفرصـــة الفـــوز بآخـــر جائزة كبرى لشـــهر 

ديسمبر”.
وعبـــر جـــاب هللا ســـيد عبدالرحيـــم عـــن 
“أحمـــد  بقولـــه:  الجائـــزة  بهـــذه  ســـعادته 
بهـــذه  بفـــوزي  علـــى فضلـــه  وأشـــكر هللا 
الجائـــزة الرائعـــة، وأؤكد على اســـتمراري 

باالســـتثمار فـــي حســـاب لبشـــارة ألتمكن 
مـــن الفـــوز بالمزيـــد مـــن الجوائـــز القّيمة. 
كمـــا أدعـــو الجميـــع للقيـــام بالمثـــل، وأود 
أن أشـــكر جميـــع منتســـبي بيـــت التمويل 
الكويتي – البحرين من إدارة وموظفين، 
علـــى جهودهـــم لتقديم أفضـــل الخدمات 
مملكـــة  فـــي  المصرفيـــة  والمنتجـــات 

البحرين”.

الشركة تحتفل بيوم البحرينية تحت شعار “أبية وكفء وودودة” “لبشـــارة” لفئـــات  الخاصـــة  الجوائـــز  60 فائـــًزا فـــي 
39 % تقّلد النساء المناصب القيادية في “المطار” جاب اهلل يفوز بشقة فاخرة في درة مارينا
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أطلقـــت مجموعـــة هـــواوي ألعمـــال 
 HUAWEI ســـماعات  المســـتهلكين 
FreeBuds 3 الُمنتظرة، أول سماعة 
بلوتوث في العالـــم بتصميم مفتوح 
الضجيـــج  إلغـــاء  بتقنيـــة  مـــزودة 
بالبحريـــن.  متاجرهـــا  فـــي  الذكيـــة 
الخيـــار  الجديـــدة  الســـماعة  وُتعـــد 
الموســـيقى ومحبـــي  لعشـــاق  األول 
أحـــدث  ورواد  والتقنييـــن  الســـفر 
الصيحـــات على حد ســـواء. وبفضل 
مـــن   Kirin A1 بمعالـــج  تزويدهـــا 
 Huawei هـــواوي، تفتـــح ســـماعات 
FreeBuds 3 عصر جديد في حلول 
الصـــوت الرقميـــة التـــي تتكامـــل مع 
مزايا إلغاء الضجيج الذكية واألداء 
طويـــل األمد ضمن جهاز واحد. كما، 
HUA-  وأطلقـــت المجموعـــة هاتـــف
WEI Y9s، أحـــدث هواتـــف هـــواوي 
الذكية من الفئة األساســـية بتصميم 
عصـــري، ومواصفـــات عاليـــة تجعله 

هاتفًا منافسا بالسوق العالمي.
 3HUAWEI وقد تم تزويد سماعات
FreeBuds بتقنيـــات متقدمة لتثري 
مســـتخدمها بتجربة اســـتثنائية في 

أي مـــكان كانوا. ولتحســـين الصوت 
وجعله أكثر وضوحًا أثناء المكالمات 
األصـــوات  مـــن  والحـــد  الهاتفيـــة 
الســـماعات  تجهيـــز  تـــم  المحيطـــة، 
بتقنية إلغاء الضجيج الذكية لتقليل 
وتخفيـــف  المحيطـــة  الضوضـــاء 
أثنـــاء  القويـــة  الريـــاح  أصـــوات 
االســـتخدام في الخارج. وباإلضافة 
إلـــى الصـــوت عالـــي الجـــودة، تمتاز 
الســـماعات بتصميم مفتـــوح، لتمنح 
مرتديهـــا تجربـــة مريحة ومســـتقرة 
بثبـــات علـــى األذن لفتـــرات طويلة، 
ممـــا يجعل منها الخيـــار المثالي في 

مختلف السيناريوهات.

“هواوي” تطلق سماعة “FreeBuds 3” بالبحرين

“البتــروكيمــاويــات” تنظــم حملــة للتبــرع بالــدم

فـــي إطـــار سياســـة شـــركة الخليـــج 
لصناعـــة البتروكيماويـــات فـــي دعم 
الرســـمية  والجهـــات  المؤسســـات 
والحكوميـــة واألهليـــة فـــي المملكة، 
ومن منطلق قناعتهـــا ودورها الرائد 
في الشراكة المجتمعية، نظم المركز 
الطبـــي التابع للشـــركة بالتعـــاون مع 

بنـــك الـــدم بمركـــز الســـلمانية الطبي 
بحملـــة للتبـــرع بالدم وذلـــك في مقر 

الشركة يوم 26 نوفمبر الجاري.
وبلغ عدد المتقدمين للتبرع أكثر من 
100 عامـــل بالشـــركة، مـــا يـــدل على 
توافـــر درجـــة عاليـــة من اإلحســـاس 
بالمساهمة اإلنسانية وإدراك المعنى 

النبيل من وراء هذا التبرع.
 وأشـــاد رئيـــس الشـــركة عبدالرحمن 

التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود  جواهـــري 
يبذلهـــا المركـــز الطبـــي بالشـــركة من 

الطبيـــة  الخدمـــات  جميـــع  توفيـــر 
وخلـــق ثقافـــة صحيـــة شـــاملة عنـــد 
العامليـــن ممـــا ينعكـــس إيجابـــًا على 
أدائهم داخل الشـــركة، وممارســـتهم 
لحياتهـــم اليومية، منوهًا بأن التبرع 
بالدم ســـوف يســـهم في إنقاذ حياة، 
عـــن  نابـــع  الحـــس  هـــذا  أن  واعتبـــر 

ثقافتنا المؤسسية من خال التفكير 
في إنقاذ حياة اآلخرين.

ســـنويًا  تقـــوم  الشـــركة  أن  يذكـــر 
بتنظيم مثل هذا الحملة قناعة منها 
فـــي خلـــق روح التعـــاون والشـــراكة 
المجتمعيـــة والمســـاهمة فـــي خدمة 

المجتمع البحريني.

الجديدة مجموعاتها  تعرض 

“Gerrard” للمجوهرات تصمم كأس البحرين للخيل

للمجوهـــرات   Gerrard دار  تفخـــر 
بتصميم الكأس المقدمة إلى الفائز 
البحريـــن  فـــي ســـباق كأس  األول 
الدولي للخيل، المقام على مضمار 
وســـباق  للفروســـية  راشـــد  نـــادي 

الخيل بالبحرين. 
عـــرض  مـــع  المناســـبة  وتتزامـــن 
مجموعتهـــا  تصميمـــات   Garrard
Wings Embrace فـــي  الجديـــدة 

معرض الجواهر العربية.

ويبلـــغ قيـــاس الـــكأس المصنوعـــة 
ســـم،   45 الخالصـــة  الفضـــة  مـــن 
وهـــي مدعمـــة بقاعدة من خشـــب 

الماهوغوني الثمين والفضة.
وتعـــد الـــكأس أحـــدث إضافـــة إلى 

باألوانـــي  الغنـــي   Garrard تـــراث 
مـــر  علـــى  الفضيـــة  والكـــؤوس 
التاريـــخ، ومن بينهـــا كأس أمريكا، 
الذهبـــي،  ســـكوت  رويـــال  وكأس 

وكأس دبي العالمي.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

الشــركــة تتبنــــى شعـــار “أعطــــي دمـــا 
وأنقـــــذ حيــاة”

“مونتريال” تستقبل أعدادا غفيرة في جمعة التخفيضات
ســيــارتــك ــر  ــعـ سـ ــن  ــ م  %  50 ــتـــى  حـ نـــقـــدا  اســـتـــرجـــع 

نجحت شـــركة مونتريال في استقطاب أعداد كبيرة 
مـــن جميـــع عمائهـــا الحالييـــن والجدد علـــى عرضها 
المميـــز التـــي إقامتـــه مؤخـــرا ليـــوم الجمعـــة، حيـــث 
قدمت الشـــركة تخفيضات خيالية غير مصدقة على 
مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة والمستعملة 

وصلت إلى %50 من سعر السيارة.
والمميـــز فـــي هـــذا العـــرض انه يمكـــن لجميـــع عماء 
الشـــركة االختيـــار بين أما االســـتفادة مـــن التخفيض 
او اســـترداد مبلـــغ التخفيـــض نقدا مع الســـيارة، األمر 
الـــذي أدى إلى تســـارع جميـــع عماء الشـــركة النتهاز 
هذا العرض المميز وشـــراء ســـيارتهم بأفضل األسعار 
واقل االقســـاط. ويشتمل العرض على خيار استبدال 
الســـيارات المســـتخدمة، حيث يتاح للزبائن استبدال 
بأســـعار  كليـــًا  جديـــدة  بأخـــرى  القديمـــة  ســـياراتهم 
تنافســـية وبحلول التمويلية بأســـعار فائدة تنافســـية 

تناســـب جميع عمائها ودون أي اشـــتراطات إضافية 
ويأتي هذا العرض بالتزامن مع عرض الشـــركة المميز 
“اشـــتري ســـيارتك واحصـــل علـــى هاتـــف ايفـــون 11 
مجانـــا”. وأكـــدت الشـــركة أن العـــروض متوافرة اآلن 
في جميع فروعها كما أنها تســـعى دائمًا لتوفير جميع 

احتياجات عمائها، وأن تقدم لهم المزيد من العروض 
لتلبية رغباتهـــم واحتياجاتهم ونيـــل رضاهم، منوهة 
إلـــى أن العـــرض يســـري إلى فتـــرة محـــدودة أو حتى 
انتهـــاء الكميـــة والتـــي شـــارفت على االنتهاء بســـبب 

االقبال الكبير غير المتوقع يوم الجمعة الماضية.



تنجز أعمالك قبل أوانها هذه االيام.

الحذر واجب مع الجميع دون استثناء.

ال تكن قاسيًا في قراراتك المهنية.

تدخل مرحلة من التحرر واالنسجام.

تسود هذا اليوم أجواء من االنقباض.
 

تشعر بثقل األعباء الملقاة على عاتقك.

أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء.

تتبادل زيارات العمل تأسيسًا لمرحلة جديدة.
 

تزداد الحظوظ وتتكل على مخيلتك وإحساسك.

ال تلتزم بشيء ال تستطيع عمله باقتدار.

احرص على زيارة الطبيب شهريا أو دوريا.
 

مشروع كبير في طريقه غليك الشهر المقبل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

3 ديسمبر

 1800
معركة هوهينليندن خالل 

حروب الثورة الفرنسية. فاز 
الجيش الفرنسي بقيادة جان 

فيكتور ماري مورو بانتصار 
حاسم على النمساويين 

والبافاريين الذي 
يقودهم األرشيدوق 

يوحنا النمساوي.

افتتــح المهرجان الدولي للفيلــم بمراكش دورته الثامنة 
عشــرة بتوجيه التحية للممثلة المغربية الراحلة أمينة 

رشيد وزوجها الكاتب المسرحي عبدالله شقرون
وفــي لفتــة تقديــر للممثلة، التــي قدمــت العديد من 

األعمال المســرحية والســينمائية المهمة، وتوفيت في 
أغسطس الماضي، قررت إدارة المهرجان ترك مقعديها هي 

وزوجها شــاغرين يحمالن اســميهما. وقدمت إدارة المهرجان نبذة عن األفالم 
األربعة عشرة المشاركة في المسابقة الرسمية، ومنها 5 من إخراج نساء.

كتب الفنان الســوري أيمــن زيدان علــى صفحته في 
الفيســبوك، أوجاعا مؤلمة قائال: كل ما أنجزته طوال 
الســنين الغابــرة مــن عمــري المديد لم يســعفني 
في أن أكــون آمنــا ومطمئنا.. كم يوجعــك أن تظل 

أحالمك مرتهنة ألشباه ما يسمونهم مديرين وقيمين 
على المنجــز اإلبداعي. وأضــاف زيــدان: ولتوضيح األمر 

ال يعنيني أنا شــخصيا فأنا لســت مهشــما وال مغيبا األمر مرتبط باألحالم 
والمشاريع القيمة.. ربما سيكون للحديث بقية.

اقلقت الفنانة السورية رويدا عطية متابعيها على صحة 
ابنهــا زيــن بتغريــداٍت متتاليــة طلبت فيهــا الدعاء له 
بالشــفاء حيث كتبت: “يا شــافي يا معافي استودعتك 
ابنــي وانت ال تضيــع عندك الودائع يــا رب ارحم ضعف 

قوتــي وقله حيلتي يا رب العالمين، اللهم احفظه وارعاه 
يا رب العرش العظيم”.

وكانت عطية قد طلبت الدعاء البنها في الليلة السابقة، ثم غرّدت مجدداً بعد 
حوالي 24 ساعة شاكرة الناس على دعائهم ومحبتهم.

دعاء رويداألم زيدانمراكش لألفالم

tariq.albahar@albiladpress.com 22
الثالثاء 3 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الثاني 1441 - العدد 4067

المملكـــة  احتفـــاالت  مـــع  تزامنـــا 
بالعيـــد الوطنـــي المجيـــد، تنظم 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
مداخلـــة فنّيـــة عبـــارة عـــن تقدم 
4 جداريـــات فـــي 4 مناطـــق في 
البحريـــن: النبيه صالـــح، وعالي، 

والبديع والمنامة.
مـــن  عـــدد  خاللهـــا  مـــن  يقـــوم 
الفنانين التشكيليين المحترفين 
بنقـــل بصمتهـــم التشـــكيلية مـــن 
مقـــٍر  إلـــى  االعتياديـــة  الخامـــة 
دائـــم يمكـــن للـــرّواد االســـتمتاع 

به، هـــذه المســـاحات اللونية في 
بعـــدًا  تضيـــف  العامـــة  األماكـــن 
إنســـانيًا لتجربة الزائـــر، فبتاريخ 
7 ديســـمبر سيعرض الفنان زهير 
الســـعيد فـــي النبيـــه صالـــح، أمـــا 
ســـتعرض  ديســـمبر   14 بتاريـــخ 
الفنانـــة فائقـــة الحســـن فـــي باب 
البحريـــن وجعفـــر العريبـــي فـــي 
ممشـــى عالي، وأخيرا ســـيعرض 
الفنان علي ميرزا 21 ديسمبر في 
حديقـــة البديع، ووقـــت الدخول 

من 12 ظهرا الى 4 مساء.

“الثقافة” تنظم جداريات ديسمبر

 1866
افتتاح الكلية السورية البروتستانتية في بيروت، المعروفة باسم الجامعة األميركية.

1922
بدء عروض فيلم قصة البحر في نيويورك، وهو أول فلم سينمائي باأللوان.

 1621
عالم الفلك اإليطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به.

 915
 يوحنا العاشر يتوج برنغار األول إمبراطوًرا رومانًيا مقدًسا.

 1586
 البحار اإلنجليزي السير توماس هيريوت يكتشف نبات البطاطس.

دخلت الفنانة اللبنانية كارول 
سماحة في مشادة مع مسؤول 

إسرائيلي المتحدث الرسمي 
باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، إذ أشار إلى 
أنها تدعم العنصرية بعد نشرها 

مقطع فيديو للفنانة ماجدة 
الرومي تتحدث فيه عن كتاب 
“بروتوكوالت حكماء صهيون”.

ــض حـــيـــويـــة وجـــمـــاال  ــي ــف ــه ت ــاتـ ــوحـ ــي لـ ــ الــــمــــرأة ف

بوسعد... فنان يعبر عن البهجة في عالم طليق

جميــع لوحــات الفنــان التشــكيلي القديــر إبراهيــم بوســعد فيهــا الكثيــر مــن التأمــات 
واألفكار الفلســفية ومجمل انعكاســات العصر، فنان يعبر عن البهجة العابرة في عالم 
طليق كأنه حلم نفس مسترسلة على سجاياها، ويغوص في أعماق المأساة اإلنسانية 

ويصور المامح وفقا لرؤية خاصة متحررا من عقال النظرة التقليدية.

ان اإلحســـاس بالزمـــن والحركـــة هـــو الذي 
يعطـــي اللحظـــة الخاطفة ابعادهـــا الكاملة، 
إبراهيـــم  لوحـــات  فـــي  نجـــده  مـــا  وذلـــك 
بوســـعد التـــي تعطيـــك فكـــرة واضحة عن 
اعمـــق خبـــرات الفـــن المعاصـــر، ولوحاتـــه 
تشـــبه الـــى حد كبير الجهد الـــذي يبذل في 
بناء ســـيمفونية او قصيدة من الشـــعر. في 
لوحاتـــه معالجـــة النواحـــي النفســـية التـــي 
يحيطهـــا بإطـــار خارجـــي لطيـــف يســـوده 
االنسجام والتألق باأللوان المفرحة. كما أن 
المـــرأة فـــي لوحاته تفيـــض حيوية وجماال 
مشـــاعره  وتحـــرك  المشـــاهد  وعـــي  تثيـــر 
واحاسيســـه وايقاظـــه على حقيقـــة الواقع 
المحيـــط بـــه، انهـــا التعبيريـــة الجديـــدة او 
تصـــوري  حســـب  الموضوعيـــة  التعبيريـــة 

الشخصي.
ان الفـــن ليس لغة الشـــكل فحســـب، بل انه 
وســـيلة لصياغـــة الواقـــع الذي نعيشـــه اول 
كل شـــيء، والـــذي يفتـــرض أساســـا وجود 
هذا الواقع ووجود االنســـان بالتالي، وذلك 
الن تعبيريـــة إبراهيم بوســـعد هي وســـيلة 

ثـــم  ومـــن  اإلنســـاني،  االنفعـــال  لتصويـــر 
الحركة التي تنشأ نتيجة لهذا االنفعال. كما 
ان إضفاء العنصر اإلنســـاني او بمعنى ادق 
الرؤيا اإلنســـانية للعالم مـــع االحتفاظ، في 
نفس الوقت باســـتقالليته وموضوعته هو 

ما يميز فن بوسعد.

عيـــن الفنـــان هـــي نافذتـــه المفتوحـــة على 
العالم، وهي ترى أشياء وتتمكن من التقاط 
أشياء ال تقدر على التقاطها أي عين عادية، 
فهـــي عند الفنان تحتاج الى تمرس خاص، 
مـــن شـــأنه ان يوســـع دائـــرة معرفـــة الفنان 
بالعالـــم، وإبراهيم بوســـعد فنان من الطراز 
الفريـــد الذي يمتلك عينـــا مدربة على رؤية 
ادق األشـــياء واالحاسيس، فهي كاألضواء 
الكاشفة تماما ما جعله يبلغ المراتب العالية 
ورقمـــا صعبـــا في كل المعارض التشـــكيلية 

التي يشارك بها.

أعمق خبرات الفن المعاصر

أدق الرؤيا اإلنسانية للعالم عينا مدربة على رؤية أدق األشياء في لوحاته معالجة النواحي النفسية

أسامة الماجد
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“هّن” لعازفات العود تقدم حفلها في “المتحف” 
اســتضاف متحف البحرين الوطني مســاء يوم األحد الموافق 1 ديسمبر 2015م حفالً 
موســيقيًا آللــة العــود حمــل عنوان “مــن أجلك نعزف” قّدمتــه مجموعة “هّن” النســائية 
برفقــة عــازف العود الفنان ســعد محمود جواد، حيث شــهد الحفل حضــورًا جماهيريًا 
كثيفــًا. وجــاء هــذا الحفــل بمناســبة يــوم المــرأة البحرينيــة وضمــن احتفــاالت هيئــة 

البحرين للثقافة واآلثار باألعياد الوطنية لمملكة البحرين. 

وقّدمت مجموعة “هـــّن” خالل الحفل 
عددًا من المقاطع الموسيقية المعزوفة 
علـــى آلة العـــود وأخـــذت الجمهور في 
رحلة موســـيقية حـــول العالـــم متنّقلة 
بيـــن التراث الموســـيقي لمجموعة من 
الدول كالبحرين، مصـــر، لبنان، تونس 
الســـعودية، العـــراق، إســـبانيا، إيطاليـــا 
وفرنســـا. كما وقّدمـــت مقطوعات من 
القديـــم  الموســـيقي  العربـــي  التـــراث 

والموشحات. 
وتعـــد مجموعـــة “ُهّن” للعود مشـــروعًا 
عالميًا ُولـــد في مملكة البحرين يهدف 
إلـــى إعـــادة مكانـــة المـــرأة فـــي العزف 
على آلة العـــود وتضم عازفات من كل 
مـــن البحريـــن، لبنان والســـعودية. قام 
بتأسيســـها عـــازف العـــود الفـــان ســـعد 

محمود جواد، وهي أّول فرقة نسائية 
متخصصـــة فـــي عـــزف آلة العـــود في 

العالم.
يذكر أن هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
لمملكـــة  الوطنيـــة  باألعيـــاد  تحتفـــي 
البحريـــن عبـــر برنامـــج ثقافـــي حافـــل 
يستمر على مدار شهر سبتمبر 2019م، 
متضّمنًا افتتاح معارض فنية وثقافية، 
عروضـــًا موســـيقية مميـــزة، أمســـيات 
إبداعيـــة  فنـــون شـــعبية، ورش عمـــل 
وغيرهـــا الكثير. ويمكـــن االطالع على 
شـــهر  خـــالل  الثقافـــة  هيئـــة  برنامـــج 
ديســـمبر عبر زيارة الموقع اإللكتروني 
متابعـــة  أو   www.culture.gov.bh
حســـابات الهيئة علـــى مواقع التواصل 

culturebah@ االجتماعي على

واصل فعاليات مهرجان “التراث المعاصر 
الموســـيقي” الذي تنظمه حديقة الشـــهيد 
بالكويـــت التعـــاون مـــع أكاديميـــة لويـــاك 
المســـرح  علـــى  “البـــا”  األدائيـــة  للفنـــون 
المكشـــوف، ويهـــدف إلى تعريـــف الجيل 
الجديد بتراثه وتقديمه بأسلوب معاصر، 
وهـــي بذلك تقـــرب بين األجيـــال، وتؤكد 
أهميـــة التراث الفني المحلي والعربي من 
جهة، وتمويل المشـــروع الوطني الهادف 
إلـــى المحافظة علـــى التراث الموســـيقي 

واللغة العربية من جهة أخرى.
وفي رابع فعاليات المهرجان، أحيا الفنان 
البحرينـــي خالد فـــؤاد حفالً مميـــزًا ألهب 
حماس الجمهور الكبيـــر الذي توافد على 
حديقة الشـــهيد، ولم يأبه لهطول األمطار 

وتقلبات الطقس.
فما إن أشـــارت عقارب الســـاعة إلى 8.30 
مســـاء، حتـــى أطـــل النجـــم الشـــاب خالد 
فـــؤاد بمعيـــة فرقتـــه الموســـيقية وقـــدم 

تحيـــه إلـــى الجماهيـــر الغفيرة لتســـتقبله 
بترحـــاب كبير، واختار باقـــة متنوعة من 
األعمال المتميزة إلرضاء جميع األذواق، 

فسحر الحضور وأطربهم.
وتفاعلـــوا مـــع بدايات الحفـــل التي بدأها 
بأغنيـــة “مـــا معاكـــم خبر يـــا زيـــن” لتزداد 
وتيـــرة التفاعل رويدًا رويـــدًا مع األغنية، 

إذ كان تصفيـــق الجمهـــور مـــأ األرجـــاء، 
وغنى “أنا ال تركت الهوى “وســـط تجاوب 
الفـــت من الجمهور امتزجت فيه أصوات 
الموســـيقى الجميلة، لتشـــكل لوحة فنية 
رائعـــة بأغنية، وحرك خالـــد فؤاد التفاعل 
واالنســـجام مجـــددًا من خـــالل” يا محمد 

بويا يا محمد”.

قـــدم أشـــهر أغانيـــه وســـط تفاعـــل وانســـجام كبيـــر

خالد فؤاد يطرب جمهور “التراث الموسيقي” 

محمـــود  عبدالرحمـــن  الفنـــان  نشـــر 
لوكيشـــنات  بدينامـــو  الملقـــب 
المسلســـالت الخليجية واكثر مخرج 
واســـهاما  وفعاليـــة  جديـــة  مســـاعد 
ومشـــاركة فـــي إعـــداد خريطة نجاح 
الكثيـــر مـــن المسلســـالت” صـــورة مع 
الفنانـــة مرام البلوشـــي من مسلســـل 
“ والـــدي العزيـــز مـــن تأليـــف الكاتـــب 
حســـين المهدي وإخراج علـــي العلي 
وبطولـــة إبراهيـــم الحربـــي ومحمـــد 
العجيمـــي وحســـن إبراهيـــم وغديـــر 
الســـبتي وعبـــدهللا الطليحـــي وروان 
مهـــدي ومحمـــد صفر وعبدالمحســـن 
القفـــاص وروان العلي، وغيرهم باقة 

أخرى كبيرة من الوجوه الفنية.
عبدالرحمـــن  الفنـــان  أن  المعـــروف 
محمـــود يعتبر مـــن اكثـــر المخرجين 
الفنيـــة  الســـاحة  فـــي  المســـاعدين 
الخليجيـــة، ودائمـــا مـــا يســـتعين بـــه 

القفـــاص  محمـــد  مثـــل  المخرجيـــن 
وعلـــى العلـــي وغيرهـــم وشـــارك في 
الكثيـــر مـــن المسلســـالت منهـــا علـــى 
ســـبيل المثال ال الحصـــر “حياة ثانية 

“ للمخـــرج محمد القفـــاص، “ كان في 
كل زمـــان “ مع القفاص ايضا “شـــباب 
البوب” “كســـر الخواطر” “اربع قلوب” 

“لولو مرجان” وغيرها.

ــي ــلـ ــعـ مـــســـلـــســـل مــــــن إخــــــــــــراج عــــلــــي الـ

عبــدالرحمـــن مــع والــدي العــزيــز

تقيـــم هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
فوتوغرافيـــا  معرضـــا  واآلثـــار 
يأتـــي بالتزامـــن مـــع احتفاالت 
يـــوم المرأة البحرينّيـــة، تكريًما 
فـــي  وإنجازاتهـــا  إلســـهاماتها 
يقـــّدم  كمـــا  المجـــاالت.  كل 
العـــرض مجموعة مـــن األعمال 
الفنّيـــة لفّنانـــات بحرينّيات من 
البحريـــن  متحـــف  مقتنيـــات 
الوطنـــي، وذلك اليـــوم الثالثاء 

بمركـــز  ديســـمبر   3 الموافـــق 
الثامنـــة  الســـاعة  مـــن  الفنـــون 
صباحـــا ولغايـــة الثامنة مســـاء 
وســـوف  مجانـــي  والدخـــول 
يســـتمر المعرض لغاية العاشـــر 
ويحفـــل  هـــذا  ديســـمبر.  مـــن 
برنامـــج هيئة الثقافـــة بالعديد 
واألنشـــطة  الفعاليـــات  مـــن 
كل  تلبـــي  واتـــي  المتميـــزة 

األذواق.

صـــدر مؤخـــرًا عـــن مشـــروع نقـــل 
المعـــارف كتاب “مـــا وراء الطبيعة 
يتنـــاول  والـــذي   ،“ والثقافـــة 
الغـــرب  فـــي  األنثروبولوجيـــا 

الحديث.
مقاربـــًة  الكتـــاب  مؤلـــف  ويقتـــرح 
االتصـــاالت  لتوزيـــع  جديـــدة 
واالنفصاالت بين االنســـان وبيئته 
ميدانيـــة،  بحـــوث  علـــى  اعتمـــاًدا 
حيـــث يحـــّدد أربـــع طـــرق لتعيين 
“الموجودات” وتجميعها، اســـتناًدا 
إلـــى خصائص تشـــترك فيهـــا، عبر 
القـــاّرات: “الطوطمّيـــة” التي تؤكد 
التواصـــل المـــادي واألخالقي بين 
البشر وغير البشر، و”المماثلة” التي 
ُتسّلم بوجود شبكٍة من االنفصاالت 
بين عناصر العالـــم، تبنيها عالقات 
التقابل، و”اإلحيائّية” التي تنســـب 
جّوانية البشر إلى غير البشر لكّنها 
ا،  تمّيز بين هؤالء وأولئك، جســـديًّ

و “الطبيعانّية” التي تربطنا، عكس 
ذلـــك، بغيـــر البشـــر، عبـــَر اتصاالت 
مادّيـــة، وتفصلنـــا عنـــه بمؤهـــالت 

ثقافّية.
وكتاب “ما وراء الطبيعة والثقافة” 
والثالثـــون  الرابـــع  اإلصـــدار  هـــو 
لمشروع نقل المعارف التابع لهيئة 

البحرين للثقافة واآلثار.

عرض مســـرح اوال يـــوم امس األول 
العرض التجريبي لمسرحية “الى ريا” 
على مســـرح مدرســـة مدينة عيســـى 
اإلعداديـــة للبنـــات قبـــل الســـفر الـــى 
تونس للمشـــاركة فـــي الدورة 21 من 
أيام قرطاج المســـرحية التي ستقام 
في الفترة من -6 15 ديسمبر الجاري، 
الفنانيـــن  مـــن  مجموعـــة  بحضـــور 
والمدعويـــن، والمســـرحية من تأليف 
جمال الصقـــر وإخراج جمال الغيالن 

الرويعـــي  جمعـــان  الفنـــان  وتمثيـــل 
والفنانـــة برويـــن وســـينوغرافيا علي 
حسين والموسيقى يوسف النجدى. 
هـــذا ومـــن المؤمـــل أن يشـــد فريـــق 
المســـرحية الرحال الـــى تونس قريبا 
المســـرحي  المحفـــل  فـــي  للمشـــاركة 
العربـــي الكبيـــر، وهـــي أول مشـــاركة 
مهرجـــان  فـــي  بحرينيـــة  لمســـرحية 
قرطاج، حيث لم يسبق وأن شاركت 
البحريـــن من قبـــل فـــي أي دورة من 

دورات المهرجان.

يوم المرأة البحرينية

ما وراء الطبيعة والثقافة

عرض “إلى ريا” التجريبي

ألغت النجمة العالمية مادونا حفالتها التي كان مقرراً أن ُتحييها  «
في والية بوسطن األميركية حيث كان الجمهور على موعد مع ثالثة 

 عروض،
واعتذرت من الجمهور شارحة أنها تعاني ألمًا كبيراً يمنعها من 

الوقوف على المسرح. وكتبت عبر حسابها على مواقع التواصل: 
“أرجوكم سامحوني على هذا التغيير المفاِجئ، إنني أشعر بفرٍح كبير 

عندما أحيي الحفالت”.

٢٣

tariq_albahhar

محرر مسافات
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أول كاميرات بالعالم ترصد استخدام الهاتف أثناء القيادة
اســتخدام الهواتف أثنــاء القيادة يمثل خطــًرا داهًما، 
ويتســّبب فــي عــدد كبيــر من الحــوادث، وهــو ما دفع 
ســلطات النقل في والية نيو ســاوث ويلز األســترالية 
المحمولــة،  الهواتــف  لرصــد  كاميــرات  تشــغيل  إلــى 
بهــدف خفــض عــدد قتلى الطــرق بواقــع الثلث خالل 
عامين.  وقالت هيئة النقل بالوالية، التي تضم مدينة 
ســيدني، أكبر مدن أســتراليا، األحد، إن أول كاميرات 
ســتعمل  المحمولــة  الهواتــف  الكتشــاف  العالــم  فــي 
ــا علــى مــدار األربــع والعشــرين ســاعة، وفي كل  يوميًّ
األحوال المناخية، الكتشاف أي قائد سيارة يستخدم 
الهاتــف المحمــول.  وقالــت هيئــة النقــل بالواليــة إن 
كاميرات اكتشــاف الهاتف المحمول تستخدم الذكاء 
االصطناعي لمراجعة الصور، ورصد االســتخدام غير 

القانوني للهاتف.
وقــال مايــكل كوربوي مســاعد مفوض شــرطة والية 

نيو ساوث ويلز “إنه نظام لتغيير الثقافة”.
القانــون فــي نيــو ســاوث ويلــز االتصــال أو  ويبيــح 
الســيارة،  قيــادة  أثنــاء  صوتيــة  مكالمــات  اســتقبال 
ولكن شــريطة استخدام الســماعات. ويحظر القانون 
كل االســتخدامات األخــرى للهاتــف المحمــول أثنــاء 

القيــادة، مثــل مكالمــات الفيديــو، واســتخدام مواقــع 
ومــن  والتصويــر.  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
المتوقع أن تفحص الكاميرات 135 مليون سيارة كل 
ا إلــى إدخال  عــام، فــي حيــن تتطلــع دول أخــرى حاليًّ
التكنولوجيا ذاتها. وتشــير اإلحصاءات الرســمية إلى 
أن 329 شــخًصا لقــوا حتفهــم حتــى اآلن هــذا العــام 
فــي حــوادث طــرق بواليــة نيــو ســاوث ويلــز، مقابــل 
354 شــخًصا خالل ســنة 2018 كلهــا. وتهدف الوالية 
إلــى خفــض عدد قتلى حوادث الطــرق 30 % بحلول 
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أظهــرت دراســة أميركيــة حديثــة أن 
األشــخاص الذين يدخنون الحشيش 
بشــكل منتظم، معرضون لخطر داهم 

أكثر من غيرهم.
قــام  الــذي  الطبــي  الفريــق  وأوضــح 
المارايغونــا أو  بالدراســة أن تدخيــن 
القنــب الهندي يســاهم في نمــو أورام 
عنــد  الخصيتيــن  فــي  خاليــا خبيثــة 
التــي  الدراســة  وأضافــت  الرجــال. 
نشــرت في مجلة أميركية متخصصة 
االعتيــاد  “أن  الطبيــة:  بالمؤسســات 
بطريقــة  الماريغوانــا  تعاطــي  علــى 
مســتمرة قــد يزيــد من خطــر اإلصابة 

بسرطان الخصية”.
 وقــد قــّدر الباحثون أن من يتعاطون 
الحشــيش علــى المدى الطويــل كانوا 
أكثــر عرضــة بنســبة 36 % لإلصابــة 
بســرطان الخصيــة، مقارنــة بالرجــال 

الذين لم يدخنوا تلك المخدرات.

مدخنو الحشيش 
معرضون لخطر 

داهم
خلصــت دراســة علميــة وصفــت بأنهــا “غريبــة مــن 
نوعهــا” أن الكوابيــس تحمل فائدة لإلنســان خالفا 

لالعتقاد السائد الذي يربطها بالقلق والتوتر.
وبحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
على موقعها اإللكتروني، أمس األحد، فإن الدراسة 
تؤكد أن الكوابيس تؤهل البشــر لمواجهة المواقف 

العصيبة في الحقيقة.

وأخضــع باحثون في سويســرا والواليات المتحدة 
18 شخصا لتجربة غريبة من نوعها، إذ جرى وضع 
أجهــزة مراقبــة علــى رؤوس أفراد العينــة، لمراقبة 

نشاطا الدماغ أثناء النوم.
بيــن  يتكــرر  نمطــا  هنــاك  إن  الباحثــون  وقــال 
األشــخاص، وهو أنــه أثناء الكوابيس كان النشــاط 

يزداد في مناطق الدماغ التي تتحكم بالمشاعر.

ليست سيئة.. فائدة “رائعة” للكوابيس

حلبة للتزلج على الجليد في الساحة الحمراء، في 
العاصمة الروسية، موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي  شــونفيلد  برليــن  مطــار  أوقــف 
ألمانيــا حركته الجويــة وقام بتحويل 
وجهــات الرحــالت القادمــة إليــه بعــد 
اكتشــاف قنبلــة مــن الحــرب العالميــة 
الثانيــة أثناء أعمــال البناء في المركز 

الجوي.
إن  المطــار  باســم  متحــدث  وقــال 
الســلطات كانــت فــي مــكان الحــادث 
لتحديــد أفضــل الســبل للتخلــص مــن 
القنبلــة التــي اســتمر وجودهــا هنــاك 
تــم  فإنــه  ورد،  مــا  وبحســب  لعقــود. 
مــن  والقادميــن  المغادريــن  إيقــاف 
شــونفيلد، وتحويــل الرحالت الجوية 
المقــرر هبوطهــا هنــاك إلــى مطــارات 
الرســمي  الحســاب  وأعلــن  أخــرى. 
لخدمــات مطــار برليــن علــى “تويتــر” 
شــونفيلد  فــي  الطيــران  عمليــات  أن 
“توقفــت” بســبب قنبلــة، دون تقديــم 

المزيد من التفاصيل.

اســتيقظ ســكان مئــات المنــازل فــي 
مدينــة نيويــورك علــى رائحــة كريهــة 
ليكتشــفوا مفاجأة مزعجة، حسب ما 
نقلت “أسوشيتد برس”، أمس األحد.

صحــي،  صــرف  ميــاه  أغرقــت  فقــد 
حــي  فــي  لمنــازل  الســفلية  الطوابــق 
قرب مطار كينيدي بالمدينة الشهيرة، 
ممــا جعل الســكان يشــعرون بالغثيان 

بسبب الرائحة الكريهة.
وقــال مســؤولون إن نفايــات بشــرية 
وصلــت إلــى نحــو 300 منزل في حي 

جامايكا.
وتقــول ســينثيا ماكنزي، من الســكان، 
إنهــا اســتيقظت علــى رائحــة كريهــة 
اعتقــدت أنهــا ناتجــة عن تســرب غاز، 
الصحــي  الصــرف  ميــاه  أن  لتــدرك 

وصلت إلى قبو المنزل.
وبعــد بضــع ســاعات، قالــت إن الحــي 

بأكمله غرق بالمياه النتنة.

قنبلة من الحرب 
العالمية الثانية 

توقف مطار برلين

نيويورك.. مئات 
المنازل تستيقظ 

على “مأساة”

 Mob“ الممثلة والمنتجة ديانا ماديسون تحضر عرض فيلم
Town” في الس فيجاس )أف ب(

شرطة البحرين .. والء وتضحية
الرائد علوان فرحان السيد كرم

التحق بشـــرطة البحرين عام 1926م وتدرج 
في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة رائد

عيـــن ناظـــرًا لقلعة الشـــرطة، وأصبح مســـئوًال عن أمـــن القلعة 
ومساكن الشرطة بداخلها  

تولى عدة مناصب وظيفية منها مســـئول تدريب أفراد الشرطة 
وضابط أداري برئاسة قوة الشرطة

خالل مسيرته الوظيفية نال عدة أوسمة وأنواط عسكرية 

توفي في 22 نوفمبر 1956م
أثناء تأديته الواجب في مركز شرطة القضيبية

علــى  شــخًصا   17 ُدفــن 
األقل من 4 عائالت تحت 
األنقــاض، عندمــا تســببت 
بانهيــار  الغزيــرة  األمطــار 
جــدار كبيــر علــى منازلهم 
مــا  وفــق  نومهــم،  أثنــاء 

أفادت الشرطة.
فــي  مســؤول  وقــال 

الشــرطة لوكالــة “فرانــس برس” إن بين القتلى طفلين فــي القرية الواقعة في والية 
تاميل نادو )جنوب الهند(، التي تعرضت ألمطار موسمية غزيرة.

وانهــار الجــدار البالــغ طولــه 6 أمتــار فــي منطقة تقع علــى بعد 50 كلم شــمال مدينة 
كويمباتور، وفق ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا”. وكثيرًا ما تشهد الهند حوادث 
من هذا النوع  خالل مواسم األمطار، إذ تنهار المباني المتهالكة التي ال تخضع عادة 

لصيانة جيدة. وقتل 30 شخًصا إثر انهيار جدار في بومباي في يوليو الماضي.

جدار يقتل 17 هنديا أثناء النوم

الكاميرات ستستخدم الذكاء االصطناعي
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