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64 ميدالية ملونة ألبطال السباحة“الراي”... خط تصاعديمساعدات أمنية للبنان“الوطني” يطلق الخدمات المفتوحةالصالح: تعافيت من السرطان
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح،  «

من تحت قبة البرلمان وألول مرة، 
عن كونها إحدى المتعافيات من 

مرض السرطان. جاء ذلك لدى 
استعراض المجلس سؤال النائب 
ممدوح الصالح للوزير بشأن عدد 

المصابين بالسرطان.

دشن بنك البحرين الوطني  «
الخدمات المصرفية 

المفتوحة، ليصبح بذلك أول 
بنك في البحرين ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا يقوم بإطالق هذه 

الخدمات.

قال مسؤولون بالكونجرس ووزارة  «
الخارجية األميركية إن إدارة الرئيس 

دونالد ترامب رفعت الحظر عن 
مساعدات أمنية للبنان تزيد قيمتها 

عن 100 مليون دوالر، بعد أكثر من 
شهر من إعالم أعضاء الكونجرس 

بحجبها.

تحد جديد يخوضه تلفزيون البحرين  «
بباقة البرامج ذات األفكار المميزة، 
وفي اآلونة األخيرة استطاع برنامج 
“الراي” لفت األنظار من خالل تنوع 

فقراته وموضوعاته التي تتراوح بين 
االجتماعية واالقتصادية والخدماتية 

وكذلك المكتسبات واإلنجازات.

تمكن أبطال منتخبنا  «
الوطني للسباحة من 

الحصول على 64 ميدالية 
ملونة، منها 40 ميدالية 

ذهبية، 19 ميدالية فضية 
و5 ميداليات برونزيات في 

بطولة المملكة الثانية للسباحة، التي أقيمت بمدينة الدمام.

سمو ولي العهد يرعى الحفل الختامي للنسخة الرابعة من جائزة البحرين لريادة األعمال بتنظيم من “تمكين” جاللة الملك مستقبال السفير اإلماراتي

سمو الشيخ سلمان بن خليفة: البحرين سباقة بالصيرفة اإلسالمية
المنامة - بنا

أنـــاب رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، مستشـــار صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء، ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة، الفتتاح 
أعمـــال المؤتمـــر العالمـــي للمصـــارف اإلســـامية فـــي دورتـــه 
السادسة والعشرين أمس، والذي يعقد هذا العام تحت شعار 
“االتجاهـــات الكبـــرى فـــي القطاعـــات المصرفيـــة والتمويل”. 
وأكـــد ســـموه أن صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء أدرك 
مبكًرا أهمية المصارف اإلسامية في المنظومة االقتصادية، 
وهـــو ما اتجهـــت إليه دول المنطقة أخيرا، مـــا جعل البحرين 

تمتلك قصب السبق والصدارة في هذا الشأن.

افتتاح فرعين لمكتب التوفيق األسري
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يتفضل عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
فيشـــمل برعايته الكريمة االحتفال 
الذي تقيمه وزارة الداخلية بمناسبة 
الذكـــرى المئويـــة لتأســـيس شـــرطة 
البحريـــن  اســـتاد  علـــى  البحريـــن، 
الوطني اليـــوم األربعـــاء الموافق 4 

ديسمبر الحالي.

جاللة الملك يرعى االحتفال بمئوية 
تأسيس شرطة البحرين اليوم

المنامة - بنا

فرعا سترة والمحرق ثمرة للتعاون بين “األعلى للمرأة” ووزارتي العدل والعمل

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يفتتح المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية
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الوثيقــة التاريخيــة  بالعالقــات  يشــيد  الملــك  جاللــة 

إنجازات كبيرة لإلمارات بجميع المجاالت

المنامة - بنا

أعـــرب عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن 
إعجابـــه بمـــا حققته دولـــة اإلمارات 
جميـــع  فـــي  كبيـــرة  إنجـــازات  مـــن 

المجاالت. 

واســـتقبل جالته فـــي قصر الصخير 
أمس ســـفير دولـــة اإلمـــارات العربية 
المملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة  المتحـــدة 
الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل 
نهيـــان، حيث هنـــأه جالته بمناســـبة 

واألربعيـــن  الثامـــن  الوطنـــي  اليـــوم 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة 
عمـــق  جالتـــه  مؤكـــدا  الشـــقيقة، 
العاقات األخوية التاريخية الوثيقة 

بين البلدين الشقيقين.

سمو ولي العهد: خلق رواد أعمال ناجحين يسهمون ببناء الوطن

إتاحة الفرص أمام الشباب الطموح

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
رئيـــس مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
ريـــادة األعمال فـــي مملكـــة البحرين 

أســـهم  فريـــدا  أنموذجـــا  تجســـدت 
فـــي تقديم حلـــول مبتكـــرة لتجارب 
األنشـــطة  لتوســـيع  وناجحـــة  رائـــدة 
االقتصاديـــة، وإتاحـــة الفـــرص أمـــام 
الشباب البحريني الطموح، ومواصلة 

وضع الخطط والبرامـــج الرامية إلى 
االســـتثمار فـــي طاقاتهـــم وتمكينهم 
في مختلـــف المجـــاالت، وخلق رواد 
أعمـــال ناجحيـــن يســـهمون فـــي بناء 

)05(ونماء الوطن وازدهاره.
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نهنئ الفائزين بالجائزة يف النسخة الرابعة - 2019

جائزة المؤسسات
ذات ا�عمال المستدامة

محمد عبدالعال
أوول فود للمواد الغذائية

رؤية جعفر صالح
فيال ماماز

جائزة العام للمؤسسات العالمية  
ذات الهوية البحرينية

جائزة العام للمؤسسات
متناهية الصغر

أحمد عبدالحميد العوضي
دكتوري أونالين

عبدا� بن هندي
راشد العريفي

 أحمد المناعي 
شيبرد  ستيديو للتصاميم

جائزة العام للمؤسسات
الناشئة

جائزة العام للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

نهلة المحمود
الالبيال للمناسبات وا�زهار

جائزة المؤسسة الوطنية ذات 
الطابع الدولي

نزار الساعي
كالم تيليكوم

جائزة العام لرائدة ا�عمال
المتميزة

شيخة لطيفة بنت محمد آل خليفة
كليفر بالي

جائزة العام
¥نجازات العمر

فاروق المؤيد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة
ويل العهد نائب القائد األعىل رئيس مجلس التنمية االقتصادية

Al Ayam- 52 cm h x 30 cm w
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تســـلم عاهل البـــالد جاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة في احتفـــال جرى في 
 5 اعتمـــاد  أوراق  أمـــس،  الصخيـــر  قصـــر 

سفراء جدد لدى المملكة.
وتســـلم جاللـــة العاهـــل أوراق اعتمـــاد كل 

مـــن: ســـفير المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن 
أحمـــد بـــن عبدالعزيز آل ســـعود،  وســـفير 
جمهوريـــة أيرلنـــدا جون جيـــرارد ماكوي، 
وســـفير جمهوريـــة طاجيكســـتان بهـــادور 
محمود زوده شـــريفي، وســـفير جمهورية 
البوسنة والهرسك شريف مويكانوفيتش، 

ماســـيمو  السويســـري  االتحـــاد  وســـفير 
بادجي.

وتبادل صاحب الجاللة الملك مع السفراء 
الجدد الكلمات الترحيبية بهذه المناســـبة، 
مشـــيدا بالعالقات الثنائية الوثيقة القائمة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولهـــم الشـــقيقة 
والصديقـــة، ومـــا تشـــهده من تقـــدم ونمو 

جاللتـــه  متمنيـــا  كافـــة،  المجـــاالت  فـــي 
لهـــم كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهامهـــم 
التعـــاون  عالقـــات  لتعزيـــز  الدبلوماســـية 

والصداقة مع البحرين.
ونقل الســـفراء إلـــى جاللة الملـــك تحيات 
رؤســـاء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجاللته، 
ولمملكـــة  والســـعادة،  الصحـــة  موفـــور 

التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  وشـــعبها  البحريـــن 
الطيبـــة  بالعالقـــات  مشـــيدين  والرقـــي، 
الوطيـــدة التـــي تربـــط بلدانهم مـــع مملكة 

البحرين على مختلف الصعد.
حضر مراســـم تقديم أوراق االعتماد سمو 
الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك ووزير 
الديـــوان الملكي ووزيـــر الخارجية ووزير 

المتابعة بالديوان الملكي ورئيس المراسم 
الملكية.

إلـــى  قـــد وصلـــوا  الجـــدد  الســـفراء  وكان 
قصـــر الصخيـــر كل على حـــدة، حيث كان 
في اســـتقبالهم رئيـــس المراســـم الملكية، 
وجـــرت لهـــم المراســـم المعتادة فـــي مثل 

هذه المناسبات.

عاهل البالد يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية ايرلندا

... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد سفير االتحاد السويسري جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك ... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية طاجيكستان

جاللة الملك يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية

المنامة - بنا

عاهل البالد يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد
الشـــقيقة ودولهـــم  البحريـــن  بيـــن  الوثيقـــة  الثنائيـــة  بالعالقـــات  يشـــيد  جاللتـــه 
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ووقـــع وزيـــر المواصـــات واالتصـــاالت نائب 
رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران كمال أحمد عقـــد رعاية مع 
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات للمرة 

السادسة على التوالي.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال وزيـــر المواصات 
واالتصـــاالت، المديـــر العـــام المســـاند بشـــركة 
فاضـــل  البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
األنصـــاري، يرافقـــه عدد مـــن أعضـــاء اإلدارة 
التنفيذيـــة والمســـؤولين بالشـــركة في مكتبه 

بالوزارة.
وفي حفـــل التوقيـــع قدمت الشـــركة رعايتها 
الماليـــة لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
فئـــة  الشـــركة ضمـــن  إســـهام  ويأتـــي   .2020
الرعاية الفضيـــة للمعرض، وهو امتداد للدعم 
الذي اعتادت الشركة تقديمه بصورة مستمرة 
منـــذ انطـــاق المعـــرض، الذي يعـــد واحًدا من 
الـــذي يســـتقطب  الكبيـــرة  الجـــذب  معـــارض 
آالف المواطنيـــن والـــزوار من داخـــل المملكة 
وخارجها، ويشـــهد إقبااًل منقطـــع النظير على 

المستويات كافة.
وصـــرح وزير المواصـــات واالتصـــاالت: تعد 
النســـخة السادســـة مناســـبة مميزة؛ لمرور 10 
أعـــوام على انطاق المعرض البحرين الدولي 
للطيـــران منـــذ انطاقـــه العـــام 2010، معرًبـــا 
بالوقت نفسه عن اعتزازه بالدعم الذي تقدمه 
شـــركة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات منذ 
تدشـــين معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
ألول مـــرة فـــي العـــام 2010، وهـــو دليل على 
حـــرص الشـــركة علـــى أن تكـــون واحـــدة مـــن 
الشـــركات البحرينيـــة الكبـــرى الراعية لحدث 
عالمي كمعرض البحرين الدولي للطيران، وما 

حققه من نجاح منذ انطاقته.
وأضـــاف أن الرعايـــة مـــن شـــأنها أن تعزز من 
مكانـــة البحريـــن وتســـاهم في إثراء النشـــاط 
التجاري واالقتصادي وإبـــراز قدرات المملكة 

ونجاحهـــا فـــي اســـتضافة وتنظيـــم مثل هذه 
الفعاليـــة المرتقّبـــة، كما شـــكر بدوره الشـــركة 
على رعايتها الحـــدث، مؤكًدا أن هذا التعاون 
القائـــم بيـــن الـــوزارة والشـــركة قد أســـهم في 
نســـج شـــراكات حقيقية بيـــن القطاعين العام 
والخـــاص بمـــا ُيســـهم فـــي تحقيـــق األهداف 
المنوطـــة بالمعرض، معربا عـــن أمله بتواصل 
مثل هذا التعاون والتنســـيق خال الســـنوات 

المقبلة.
من ناحية أخرى، أعرب رئيس شركة الخليج 
لصناّعة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري 
عن أمله في أن يســـاهم الدعم في المحافظة 
علـــى المســـتوى الرفيع لهذا الحـــدث المرتقب 
والفريـــد، مؤكـــًدا أنـــه حـــدث يبـــرز اإلمكانات 
الهائلـــة التـــي تتمتـــع بهـــا المملكة فـــي مجال 
اســـتضافة المعـــارض بـــكل كفـــاءة واقتـــدار، 
مثنًيا على الدور المتميز الذي يقوم به رئيس 
اللجنة العليا المنظمة للمعرض صاحب السمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة وجميع 
أعضـــاء اللجنـــة، مشـــيًدا بالجهـــود الوطنيـــة 

المخلصـــة التـــي تعمـــل علـــى إظهـــار الحـــدث 
بصورته الائقة. 

وتعليًقـــا علـــى دعـــم الشـــركة الســـنّوي لهـــذا 
المعـــرض العالمي، قـــال جواهري إن الشـــركة 
تولي حرًصا كبيًرا لرعاية مثل هذه الفعاليات 
الناجحـــة والجاذبـــة، وتبـــدي في ســـبيل ذلك 
اهتماًما كبيًرا بالتنســـيق والتعـــاون مع جميع 
الجهات ذات العاقة، مؤكًدا أن ذلك هو جزء 
مـــن رســـالة الشـــركة والتزامهـــا بمســـؤولياتها 

االجتماعية.
يذكـــر أن مســـاهمة الشـــركة في هـــذا الحدث 
العالمي تأتي اســـتمراًرا للدعـــم الذي اعتادت 
الشـــركة تقديمه بصورة سنوية لهذا المعرض 
الذي يشـــهد في كل عام إقبال منقطع النظير 
باعتبـــاره فعاليـــة جاذبـــة وداعمـــة للســـياحة 
مـــن  الكثيـــر  عـــرض  ويتـــم خالـــه  بالمملكـــة 
الفعاليات االســـتعراضية التـــي تجذب الكثير 
المســـتويات  مختلـــف  مـــن  المشـــاركين  مـــن 

واألعمار.

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
اســـتمرار العمـــل على تنفيـــذ تكليف ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
خـــال الملتقـــى الحكومـــي 2019 لوزارة 
بإطـــاق  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
100 مليـــون  صنـــدوق الســـيولة بحجـــم 
دينـــار إلعـــادة هيكلـــة االلتزامـــات المالية 

للشركات.
جـــاء ذلك لدى عقد وزير المالية اجتماعا 
بحضور كل من وزيـــر الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايد الزياني، ورئيس مجلس 
إدارة صنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( الشـــيخ 

محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
فـــاروق المؤيـــد، ورئيـــس مجلـــس إدارة 
بنـــك البحرين والكويت مـــراد علي مراد، 
البحريـــن  بنـــك  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس 
اإلســـامي عصـــام فخـــرو، والنائب األول 
لرئيـــس غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
خالـــد نجيبـــي، والرئيس التنفيـــذي لبنك 
البحريـــن للتنمية ســـانجيف بـــول، وعدد 

من المسؤولين.
مـــن  عـــدد  بحـــث  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
المقترحـــات ومتابعـــة آخر المســـتجدات 
واإلجـــراءات التنفيذيـــة وآليـــات العمـــل 
المتعلقـــة بتفعيل صندوق الســـيولة الذي 
مـــن شـــأنه مواصلـــة تعزيـــز بيئـــة ريـــادة 

األعمال في البحرين.

إشادة بدور “الثقافة” في الحفاظ على التراث الوطني والمعالم الحضارية

استقبل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، في قصر الصخير أمس، رئيســـة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة، حيث عرضت علـــى جالته أهم 
األمور المتعلقة باســـتعدادات الهيئة للمشـــاركة في 
معرض “إكسبو” 2020 دبي، الذي يعد الحدث األول 
واألكبـــر مـــن نوعـــه على مســـتوى المنطقـــة العربية 

والشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
وأشـــاد جالة الملك بالجهود الدؤوبـــة والمتواصلة 
لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار والقائميـــن علـــى 
جنـــاح مملكـــة البحريـــن في هـــذا المعـــرض العالمي 
الكبيـــر، الـــذي يعد منصـــة مهمـــة للترويـــج للمملكة 
بحضارتهـــا العريقـــة وإنجازاتها المتنوعـــة الثقافية 
المتميـــزة كوجهة لســـياحة ثقافية عالية المســـتوى 

في المنطقة.

وأعـــرب جالته عن تقديره للـــدور الذي تضطلع به 
هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار في ســـبيل الحفاظ 
على التراث الوطني والمعالم الحضارية والثقافية، 
وإحيـــاء القيـــم والموروثـــات البحرينيـــة األصيلـــة، 
إضافـــة إلى إثراء الحركة الثقافية واألدبية، متمنيا 
للهيئـــة كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي مشـــاركتها في 
معـــرض “إكســـبو” 2020 في دبـــي بدولـــة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة.
وأعربت رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار عن 
بالغ شـــكرها وامتنانها لجالة الملك على توجيهات 
جالته السامية الكريمة وما يوليه جالته من دعم 

متواصل للثقافة والتراث.
وأكـــدت أن الهيئة ســـتعمل على ترجمـــة توجيهات 
جالتـــه بخصـــوص مشـــاركة مملكـــة البحريـــن في 
معرض “إكســـبو” دبي، بالشـــكل الـــذي يعكس مكانة 
المملكـــة بمـــا تمتلكه من حضـــارة عريقـــة وتواصل 

جاللة الملك يستقبل رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار  ثقافي مع مختلف الحضارات منذ القدم.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة وولـــي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

الملكـــي األميـــر  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة برقيات شـــكر 
جوابيـــة من رئيـــس الجمهورية الفرنســـية 
علـــى  ا  ردًّ وذلـــك  ماكـــرون،  ايمانويـــل 
برقياتهـــم المعزيـــة لـــه فـــي وفـــاة الرئيس 
األسبق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك.

البحرين تتلقى شكر ماكرون

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

تلقـــى عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، برقية شـــكر 
جوابيـــة من جالـــة االمبراطور نارو هيتو 
امبراطـــور اليابـــان، وذلـــك رًدا على برقية 
جالته المعزية لـــه بضحايا االعصار الذي 
ضـــرب شـــمال اليابـــان. وتلقى ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقية 
شـــكر جوابية من جالـــة االمبراطور نارو 
هيتـــو امبراطور اليابـــان، رًدا علـــى برقية 
ســـموه المعزيـــة له بضحايـــا اإلعصار الذي 
ضـــرب شـــمال اليابـــان. كما تلقـــى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء برقيـــة شـــكر جوابيـــة مماثلة من 

رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

جاللة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان شكر اليابان

وزير المالية: استمرار العمل على تنفيذ تكليف 
سمو ولي العهد بإطالق صندوق السيولة

اســـتقبل عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة في 
قصر الصخير أمس سفير دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة لـــدى المملكة 
الشـــيخ ســـلطان بـــن حمدان بـــن زايد آل 
بمناســـبة  جالتـــه  هنـــأه  حيـــث  نهيـــان، 
اليـــوم الوطنـــي الثامـــن واألربعين لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعـــرب جالـــة الملـــك عـــن إعجابـــه بما 
حققتـــه دولـــة اإلمـــارات مـــن إنجـــازات 
كبيرة في جميع المجاالت بقيادة رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة  صاحب 

الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
ونائـــب رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة رئيـــس مجلس الـــوزراء حاكم 
دبـــي صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، وولـــي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان.
وأكـــد جالتـــه عمـــق العاقـــات األخوية 
البلديـــن  بيـــن  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
اإلمـــارات  لدولـــة  متمنيـــا  الشـــقيقين، 

وشعبها العزيز دوام الرفعة واالزدهار.

ــن الــبــلــديــن ــي ــة ب ــق ــي ــوث ــة ال ــي ــخ ــاري ــت ــات ال ــاق ــع ــال ــك يــشــيــد ب ــل ــم جـــالـــة ال

ـــاح البحريـــن بــــ “إكســـبو 2020” ـــة الملـــك: جهـــود دؤوبـــة للهيئـــة والقائميـــن علـــى جن جال

ــاالت ــع المجـ ــي جميـ ــارات فـ ــرة لإلمـ ــازات كبيـ إنجـ

جاللة الملك يستقبل سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المملكة

“جيبك” ضمن فئة الرعاية الفضية لمعرض الطيران 2020
كمال بن أحمد: 10 أعوام من الشراكة والدعم المتواصل مع الشركات البحرينية

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لمعــرض البحريــن الدولي للطيــران عن توقيع اتفاقية مع شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبــك “ لتكون راعيا فضيا 
لمعرض البحرين الدولي للطيران 2020 المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين خالل الفترة ما بين 18 و20 نوفمبر 2020، برعاية 
ملكية ســامية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبإشــراف الممثل الشــخصي لجاللة الملك ورئيس اللجنة العليا 
المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران صاحب السمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، وبتنظيم من وزارة المواصالت واالتصاالت وسالح الجو 

الملكي البحريني وبالتعاون مع شركة فانبروا الدولية المحدودة. 

 

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت



أكد ولي العهد، نائب القائد األعلى، رئيس مجلس التنمية االقتصادية صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة أن ما حققته البحرين من نجاح متميز وحضور قوي في ريادة األعمال على مختلف المستويات، عكسه االهتمام 
الذي أولته المملكة بتأسيسها بيئة عمل متكاملة حاضنة لإلبداع ومحفزة على االبتكار تسهم في بناء اقتصاد مستدام 
قادر على جذب مزيد من الفرص بما يتماشــى مع رؤى وتطلعات أهداف المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن ريـــادة األعمـــال 
فـــي المملكة تعـــد أحد المحـــاور المهمة 
في تنميـــة وتطوير مختلـــف القطاعات 
الحيويـــة بمـــا يتوافـــق مع مبـــادئ رؤية 
البحرين االقتصادية 2030، االســـتدامة 
فـــي  ويصـــب  والعدالـــة،  والتنافســـية 
خدمـــة االقتصاد الوطني، واســـتمرارية 
العمـــل علـــى زيادة قدرة ريـــادة األعمال 
االقتصـــادات  يواكـــب  بمـــا  التنافســـية 
العالمية، منوها ســـموه بالمبادرات التي 
قامت بها المملكة لتعزيز البيئة المحفزة 
على اإلبداع واالبتكار وإثرائها بمختلف 
علـــى  والتشـــجيع  الالزمـــة  اإلمكانـــات 
توليـــد األفـــكار المبتكـــرة والخالّقة، بما 

يلبي التطلعات المنشودة.
وقـــال ســـموه إن ريـــادة األعمـــال فـــي 
مملكة البحرين تجسدت كأنموذج فريد 
أسهم في تقديم حلول مبتكرة لتجارب 
األنشـــطة  لتوســـيع  وناجحـــة  رائـــدة 

أمـــام  الفـــرص  وإتاحـــة  االقتصاديـــة، 
الشـــباب البحرينـــي الطمـــوح، ومواصلة 
وضـــع الخطـــط والبرامـــج الراميـــة إلى 
االســـتثمار في طاقاتهـــم وتمكينهم في 
مختلف المجـــاالت، وخلـــق رواد أعمال 
ونمـــاء  بنـــاء  فـــي  يســـهمون  ناجحيـــن 
الوطـــن وازدهـــاره، معربـــا ســـموه عـــن 
اعتزازه بالمشـــاريع المبدعة التي قدمها 
رواد األعمـــال البحرينييـــن، وما حققوه 
مـــن إنجـــازات كبيرة على صعيـــد ريادة 
األعمال، والتي هي مبعث فخر للجميع.

جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل ســـموه أمـــس 
برعاية الحفل الختامي للنسخة الرابعة 
مـــن جائـــزة البحريـــن لريـــادة األعمـــال 
بتنظيـــم مـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
حيث تفضل سموه بتكريم 8 مؤسسات 
بحرينيـــة فائـــزة لهـــذا العـــام، ضمـــن 21 
مؤسســـة بحرينيـــة متأهلة فـــي مرحلة 
التصفيات النهائية للجائزة، وهنأ سموه 

بالجائـــزة، مشـــيدا بمســـاهمة  الفائزيـــن 
جائـــزة البحريـــن لريـــادة األعمـــال فـــي 
التشـــجيع علـــى االبتـــكار ودعـــم التنوع 

في القطاع الخاص.
الفائـــزة  المؤسســـات  تكريـــم  تـــم  وقـــد 
العليـــا  التقييـــم  لجنـــة  نتائـــج  بحســـب 
للجائزة ضمـــن المرحلـــة النهائية، وذلك 

على النحو التالي:
- منصـــة “خدمات دكتوري” اإللكترونية 
لرائد األعمال أحمد عبدالحميد العوضي 
للمؤسســـات  العـــام  جائـــزة  فئـــة  فـــي 

متناهية الصغر.
- “شـــيبرد ســـتوديو للتصاميم” لكل من 
رواد األعمال عبدهللا بن هندي، وراشـــد 
العريفي، وأحمد المناعي في فئة جائزة 

العام للمؤسسات الناشئة.
- “ال ال بيال للمناســـبات واألزهار” لرائدة 
األعمـــال نهلـــة المحمود في فئـــة جائزة 
العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- شـــركة “كالم تيليكـــوم” لرائـــد األعمال 
نـــزار الســـاعي فـــي فئـــة جائـــزة العـــام 
الطابـــع  ذات  الوطنيـــة  للمؤسســـات 

الدولي.
- شـــركة “أوول فـــود” للمـــواد الغذائيـــة 
لرائـــد األعمال محمـــد عبدالعال في فئة 
جائـــزة العـــام للمؤسســـات ذات األعمال 

المستدامة.
- شـــركة “كليفيـــر بالي” لرائـــدة األعمال 
الشـــيخة لطيفـــة بنت محمـــد آل خليفة 
فـــي فئـــة جائـــزة العـــام لرائـــدة األعمال 

المتميزة.
كما شـــهدت النسخة الرابعة من الجائزة 
تضمين فئة جديدة من الجوائز، لتكريم 
الشـــخصيات الريادية العريقة ممن كان 
لهـــم بصمـــة مؤثـــرة وبـــاع طويـــل فـــي 
تطويـــر االقتصاد المحلـــي، وهي جائزة 
شخصية هذا العام إلنجازات العمر التي 
كانت من نصيب فاروق المؤيد، وجائزة 
العام للمؤسســـات العالميـــة ذات الطابع 
البحريني، والتي تهدف أيضا لالحتفاء 
بالـــدور الريـــادي للمؤسســـات البحرينية 
العالميـــة التـــي تعكس الهويـــة والثقافة 
وأعمالهـــا  صناعاتهـــا  فـــي  البحرينيـــة 
التجاريـــة، حيـــث فـــازت بهـــذه الجائزة 
للمـــرة األولى رائدة األعمال رؤيا صالح، 

وذلك عن مؤسستها المتمثلة في مطعم 
فيال ماماز.

وبهذه المناســـبة، أعـــرب رئيس مجلس 
إدارة “تمكين” الشـــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفـــة، عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره 
لولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى رئيس 
مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، على مبادرته فـــي االحتفاء 
الرياديـــة  وبالمشـــاريع  األعمـــال  بـــرّواد 
المبتكرة في المملكة، منوها بما يحظى 
بـــه قطـــاع ريـــادة األعمـــال مـــن اهتمام 
ودعم من قيادة المملكة، وما تمثله هذه 
الجائزة من تقدير وتشجيع للمؤسسات 
البحرينيـــة، والتأكيـــد علـــى دورهـــا في 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مســـيرة  تعزيـــز 

للمملكة.
وأكـــد في هذا الســـياق، حرص صندوق 
العمل “تمكين”، عبـــر منّصاته المختلفة، 
على احتضان رّواد األعمال وتشجيعهم 
فـــي المضّي قدًما بمشـــاريعهم المبتكرة 
رؤيـــة  مـــن  ينبثـــق  والـــذي  والفريـــدة، 
“تمكيـــن” الرامية إلى تعزيز دور القطاع 
الخـــاص فـــي مملكة البحريـــن، وأن هذا 
االحتفـــاء يأتـــي ليعكس مـــدى االعتزاز 
بما يقدمه أصحاب المشاريع البحرينية 

من إنجاز متميز على كافة األصعدة.
وقـــد شـــهدت جائـــزة البحريـــن لريـــادة 
إقبـــاال  الرابعـــة  فـــي نســـختها  األعمـــال 
المقدمـــة  الطلبـــات  عـــدد  فـــي  كبيـــرا 
للمشـــاركة، والـــذي يعكس مدى تســـارع 
نمـــو المؤسســـات الرياديـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، وتنامي قطـــاع ريادة األعمال 
عموما فـــي المملكة، حيث تلّقت اللجنة 
المنظمـــة أكثر مـــن 180 طلب مشـــاركة 
مـــن المؤسســـات المحليـــة الريادية في 
مختلف الفئات في فتـــرة التقديم التي 
اســـتمرت من 5 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 
الماضـــي. وقد خضعت جميـــع الطلبات 
لعدة مراحل مـــن التقييم، حيث تأهلت 
35 مؤسســـة للمرحلـــة نصـــف النهائيـــة، 

و21 مؤسسة للمرحلة النهائية.
يذكـــر أن المؤسســـات الفائـــزة بجائـــزة 
البحريـــن لريـــادة األعمـــال ُتمنـــح فرًصا 
ُتشـــرف  والتطويـــر  للتدريـــب  متعـــددة 
كمنظمـــة  عالميـــة  مؤسســـات  عليهـــا 
الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
التـــي توفـــر لهـــذه المؤسســـات المحلية 
دعًما إســـتراتيجًيا لخطـــط التنمية، كما 
ُيمنـــح الفائزيـــن مكافآٍت نقديـــة ودروٍع 
تكريمية وفرص للمشـــاركة فـــي برامِج 

تدريب دولية.

سمو ولي العهد يرعى الحفل الختامي للنسخة الرابعة من جائزة البحرين لريادة األعمال

المنامة - بنا

تأسيس بيئة عمل حاضنة لإلبداع ومحفزة على االبتكار
البحرينيين األعـــمـــال  لــــرواد  الــمــبــدعــة  بــالــمــشــاريــع  نــعــتــز  ــد:  ــه ــع ال ــي  ولـ ســمــو 

سموه يكرم 8 
مؤسسات فائزة 

لهذا العام ضمن 
21 مؤسسة 

بحرينية متأهلة

النسخة الرابعة 
استقبلت 180 
طلب مشاركة 

من المؤسسات 
المحلية الريادية

فاروق المؤيد 
يفوز بجائزة 

شخصية         
العام إلنجازات 

العمر

محمد بن عيسى: 
نعتز بما يقدمه 

أصحاب المشاريع 
البحرينية من إنجاز 

متميز 
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سمو ولي العهد: ماضون برفد قوة الدفاع بأحدث التقنيات الدفاعية الحديثة
أكـــد ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ما وصلـــت إليه 
قـــوة دفـــاع البحرين من مســـتويات 
متميـــزة بفضل الدعم والرعاية التي 
يوليها عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
مؤكـــًدا أهميـــة مواصلـــة رفدها بكل 
مـــا مـــن شـــأنه رفـــع جاهزيـــة كافـــة 
منتسبيها واســـتمرار مواكبة التطور 
المتســـارع فـــي المجاليـــن الدفاعـــي 
مواصلـــة  خـــالل  مـــن  والعســـكري 
تزويدها بأحدث التقنيات الدفاعية.

 جـــاء ذلك، خالل لقاء ســـموه بقصر 
وزيـــر  بحضـــور  أمـــس  القضيبيـــة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس 

هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب 
رئيـــس  نائـــب  النعيمـــي،  صقـــر  بـــن 
رالـــف  األميركيـــة  ريثيـــون  شـــركة 
أكابـــا والوفـــد المرافـــق، حيث رّحب 
ســـموه بهـــم منّوًها بأهميـــة مواصلة 
الجهـــود المبذولـــة في تنميـــة قطاع 
لتطويـــر  الدفاعيـــة  التكنولوجيـــا 
القدرات وتعزيز المقومات المختلفة 
الســـالم  وتحقيـــق  األمـــن  لحفـــظ 
العالمي، مشـــيًدا بمســـتوى العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

سمو ولي العهد يلتقي نائب رئيس شركة ريثيون األميركيةالصديقة على كافة المستويات.

المنامة - بنا

سموه يشيد 
بمستوى 

العالقات الثنائية 
بين البحرين 

وأميركا
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مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
الـــوزراء محمـــد المطـــوع، بحضور 
الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، 
األمـــم  لبرنامـــج  المقيـــم  الممثـــل 
لـــدى   UNDPاإلنمائـــي المتحـــدة 
البحريـــن ســـتيفانو بيتيناتو، حيث 
جـــرى بحـــث التعـــاون القائـــم بيـــن 
مملكـــة البحرين والبرنامج، وســـبل 
تطويره، بما يدعـــم جهود البحرين 
فـــي مجال تحقيق أهـــداف التنمية 

المستدامة.
 وخالل اللقاء، أشـــاد وزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء بالـــدور الحيـــوي 
األمـــم  برنامـــج  بـــه  يقـــوم  الـــذي 

مســـاندة  فـــي  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
برامـــج التنمية فـــي مختلف الدول 
ومـــن بينها مملكـــة البحرين، مؤكًدا 
حرص المملكة على االرتقاء بآفاق 
البرنامـــج  مـــع  المشـــترك  التعـــاون 
واالســـتفادة ممـــا لديه مـــن خبرات 
في تنفيذ مختلف البرامج اإلنمائية 
التـــي يتـــم العمل فيها فـــي مختلف 

مناطق البحرين.
 ونـــّوه إلـــى أن الحكومـــة برئاســـة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
كبيـــًرا  اهتماًمـــا  تولـــي  خليفـــة  آل 
بتطويـــر التعاون مع األمم المتحدة 

كل  فـــي  المتخصصـــة  وبرامجهـــا 
مـــا من شـــأنه أن يحقـــق األولويات 
مملكـــة  تتبناهـــا  التـــي  التنمويـــة 

البحرين. 
 مـــن ناحيته، أعـــرب الممثل المقيم 
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي 
عـــن خالـــص اعتـــزازه وتقديـــره لما 
يشهده التعاون بين مملكة البحرين 
مســـتمر،  تطـــور  مـــن  والبرنامـــج 
مشـــيًدا بمـــا تقدمه حكومـــة مملكة 
البحرين من تسهيالت أسهمت في 
نجـــاح البرنامـــج في القيـــام بدوره 
في دعم مبـــادرات وبرامج التنمية 

المستدامة التي تتبناها المملكة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

برعايـــة كريمـــة مـــن نائـــب رئيس 
خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء  مجلـــس 
ينظـــم  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة “مؤتمر 
تفعيل اإلجـــراءات نحـــو التغطية 
 )JLN 2019( الشـــاملة”  الصحيـــة 
يومي األربعاء والخميس الموافق 
5-4 ديســـمبر الجـــاري بفندق آرت 

روتانا.
رئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق 
طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة أّن انطالق هذا المؤتمر 
الدولـــي المهـــم علـــى أرض مملكة 
البحريـــن، يعكـــس مـــا يحظـــى بـــه 
القطـــاع الصحـــي من دعم شـــامل 
ومتواصـــل من لـــدن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وتنطلـــق أعمـــال المؤتمر الســـنوي 
للشـــبكة الدولية للتعليم المشـــترك 
 )JLN( للتغطيـــة الصحية الشـــامل
في الفترة من الثاني حتى الســـابع 
من شهر ديســـمبر 2019، بالتعاون 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  بيـــن 
ووزارة الصحـــة والشـــبكة الدولية 
للتغطيـــة الصحية الشـــاملة، وذلك 
ضمن إطار تنفيذ اإلســـتراتيجيات 
متطلبـــات  لتحقيـــق  والخطـــط 

الضمان الصحي.
وســـيتضمن المؤتمـــر العديـــد مـــن 
التعليميـــة بحضـــور  العمـــل  ورش 

وتســـبقها  األعضـــاء  الـــدول 
اجتماعـــات تحضيريـــة، بمشـــاركة 
34 دولـــة من الـــدول األعضاء في 
الشـــبكة من مختلف قارات العالم، 
الـــدول  تلـــك  ممثلـــو  وسيشـــارك 
األعضـــاء بخبراتهـــم ليعملـــوا على 
ترجمة معارفهم إلى أدوات عملية 
وإرشـــادات حول كيفيـــة مواجهة 
جانـــب  إلـــى  التنفيـــذ،  تحديـــات 
الـــدول  خبـــرات  مـــن  االســـتفادة 
الناجحـــة،  وتجاربهـــا  األعضـــاء 
وتطويـــر حلول جديـــدة؛ من أجل 
التغطيـــة  نحـــو  التقـــدم  عمليـــة 

الصحية الشاملة.
ويهدف المؤتمر العالمي إلى تبادل 
األفكار والمعرفـــة ووجهات النظر 
المتنوعـــة حـــول القضايـــا المهمـــة 
التـــي تواجه الشـــبكة، بما في ذلك 
ورؤيتهـــا  الشـــبكة  إســـتراتيجية 
ومشـــاركة  العالقـــات،  لتعميـــق 

األعضاء، والشعور بالمجتمع.
كمـــا يهـــدف أيضـــا إلـــى االحتفـــاء 
بتاريـــخ الشـــبكة وإنجازاتهـــا، بمـــا 
في ذلـــك األعمال الفنيـــة الحديثة 
المســـتقبلية  التقنيـــة  والفـــرص 
المحتملـــة بنـــاًء علـــى احتياجـــات 
البلـــد، كذلك فهم الهيـــاكل الحالية 

التقنيـــة  واألولويـــات  والحوكمـــة 
وتقديـــم شـــركاء جـــدد محتمليـــن 
إلـــى الشـــبكة من الـــدول األعضاء، 

وشركاء التنمية والمدربين.
وتنضوي الشـــبكة الدولية للتعاون 
التغطيـــة  أجـــل  مـــن  الصحـــي؛ 
الصحية الشـــاملة تحـــت منظمات 
المجتمـــع المدنـــي الدولـــي وتعمل 
مباشرة مع البنك الدولي ومنظمة 
الصحة العالمية في نشـــر التوعية 
بالضمـــان  الخاصـــة  والدراســـات 
الصحي الشامل من خالل أهداف 

التنمية المستدامة.
الصحـــي  القطـــاع  أن  إلـــى  يشـــار 
فـــي مملكـــة البحرين شـــهد تطوًرا 
متصاعـــًدا كبيًرا، تمثـــل في توفير 
ســـبل الرعايـــة الصحيـــة الشـــاملة 
والمتكاملة فـــي الجانبين الوقائي 
والعالجـــي، ورفع مســـتوى الوعي 
فـــي  العدالـــة  وتحقيـــق  الصحـــي 
كًمـــا  الصحيـــة  الخدمـــات  توزيـــع 
ونوًعـــا بمختلـــف مناطـــق المملكة 
بالدرجـــة  منســـجًما  ذلـــك  ليأتـــي 
األولى مع تحقيق وتنفيذ األهداف 

التنموية.
وعقـــد االجتمـــاع األخيـــر لشـــبكة 
التعلم المشـــترك في ماليزيا يوليو 
األعضـــاء  ســـاهم  حيـــث   ،2016
الجـــدد في تطويـــر الشـــبكة، ومن 
العالمـــي  االجتمـــاع  هـــذا  خـــالل 
األخيـــر لــــ JLN، تـــم تغييـــر الكثير 
فـــي مبادرات الشـــبكة وتم إطالق 
لألعـــوام  الشـــبكة  اســـتراتيجية 
2022-2018 وتوســـيع العضويـــة، 
وتحديد أولويات تعليمية جديدة، 
التغطيـــة  أهميـــة  ازدادت  وعليـــه 
الصحيـــة الشـــاملة عالمًيـــا، وبنـــاًء 
عليه تـــم تحديد عقد لقـــاء جديد 

في العام 2019.

ــة دولـ  34 ــة  ــارك ــش ــم ب ــوم  ــيـ الـ يــنــطــلــق  ــر  ــم ــؤت ــم ال
خالد بن عبداهلل يرعى “شبكة التغطية الصحية الشاملة”

الشيخ خالد بن عبدالله

خالل االستقبال

المنامة - وزارة الداخلية

الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  أشـــاد 
ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علـــي آل خليفة 
باإلنجازات والتضحيات ومسيرة العطاء 
التـــي تقدمهـــا شـــرطة البحريـــن من أجل 
حفظ أمن الوطن وحماية السالمة العامة 
لكافـــة المواطنين والمقيميـــن، منّوًها إلى 
أن تاريخ شـــرطة البحرين، يجّسد الوالء 
لحضرة صاحب الجاللة الملك، واالنتماء 

للوطن، واقًعا مشهوًدا.
 وأكـــد ســـمو المحافـــظ، فـــي تصريـــح له 
بمناســـبة احتفـــال وزارة الداخلية بمرور 
100 عام على تأســـيس شـــرطة البحرين، 
أن تعزيـــز مســـيرة العطـــاء واإلنجـــازات، 
يأتي بفضل التوجيهات الســـديدة لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، ودعـــم رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 

ســـلمان ال خليفـــة، ومـــؤازرة ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وثّمـــن ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي آل 
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  محافـــظ  خليفـــة 

األمنـــي  واألداء  المتميـــزة  الجهـــود 
دعائـــم  ترســـيخ  أجـــل  مـــن  االحترافـــي 
بفضـــل  وذلـــك  واالســـتقرار،  واألمـــن 
توجيهـــات ومتابعـــة الفريـــق أول معالـــي 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخليـــة، منّوًها إلـــى تحقيق اإلنجازات 
المشـــّرفة في مختلـــف المجاالت األمنية، 
مـــن خـــالل الوعـــي والحس بالمســـؤولية 
الوطنيـــة واإلنســـانية التـــي تتحلـــى بهـــا 

األجهزة األمنية بالمملكة.
 وعّبر ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية 
بعراقـــة  واعتـــزازه  فخـــره  بالـــغ  عـــن 
المكتســـبات األمنية، وفي مقدمتها حالة 
األمـــن واالســـتقرار التي يستشـــعرها كل 
مواطـــن ومقيـــم وزائـــر للبحريـــن، مؤكًدا 
ســـموه اســـتمرار المحافظة الجنوبية في 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك مـــن أجـــل 
تعزيز الشراكة المجتمعية والحفاظ على 

ركائز األمن واالستقرار.

واالســتــقــرار بــاألمــن  ينعم  ــر  وزائـ ومقيم  مــواطــن  كــل 
سمو محافظ الجنوبية يشيد بإنجازات وتضحيات الشرطة

مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات
٧-٩ ديسمبر  ٢٠١٩
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المنامة - بنا

مناقشة تطوير التعاون مع ممثل البرنامج المقيم في البحرين
المطوع يشيد بدور “األمم المتحدة اإلنمائي” قي مساندة الدول



أشــاد وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بــن علي آل 
خليفــة بالدعــم المســتمر الــذي يقدمــه المجلس األعلــى للمرأة برئاســة قرينة 
عاهــل البــاد، رئيســة المجلس األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكــي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة، لتطويــر منظومة حماية األســرة، بما يدعم 
اســتقرارها وتماســك نســيجها االجتماعــي، لمــا تشــكله مــن ركيــزة أساســية 
للمجتمــع وفــي تنشــئة أجيــال المســتقبل. جاء ذلك خــال االفتتاح الرســمي، 
أمــس، لمكاتــب التوفيق األســري في مركز ســترة االجتماعــي ومركز المحرق 
االجتماعــي بمنطقــة البســيتين، كفرعيــن لمكتــب التوفيــق األســري الرئيــس، 
بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، واألمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالــة األنصاري، وعدد من المســؤولين بوزارة العــدل ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعيــة، والمجلــس األعلــى للمــرأة. وقــال وزيــر العدل إن تشــغيل هذين 
الفرعيــن يهدفــان إلــى تعزيــز وتنويــع الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات، 
كالوساطة والتوفيق األسري؛ للوصول للصلح الرضائي بين أطراف الخاف، 
والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة األسرية، وذلك قبل مرحلة اللجوء 
للمحاكــم، واعتبــر أن افتتــاح المكتبيــن يأتيــان كمرحلة أولى تمهيــدا لتغطية 

حاجة األسر للمكاتب في جميع المحافظات.

شـــكره  خالـــص  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
وتقديـــره لجهود وزيـــر العمل والتنمية 
المراكـــز  إتاحـــة  فـــي  االجتماعيـــة 
مكتـــب  أفـــرع  لتأســـيس  االجتماعيـــة 
التوفيق األسري، والذي جاء بناء على 
توصيـــة مـــن المجلـــس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
التوفيـــق  أهميـــة  العـــدل  وأكـــد وزيـــر 
األســـري فـــي حـــل الخالفات األســـرية 
االســـتقرار  تدعيـــم  فـــي  ودوره 
االجتماعي، ذاكـــًرا أن مفهوم التوفيق 
يقوم علـــى أرضية قوية لمـــا يتمتع به 
المجتمع البحريني من ســـمات راسخة 
تشـــكل بيئة داعمة ومساندة بطبيعتها 
المتجذرة في حل الخالفات األســـرية 

في إطار التراضي والصلح.
إلـــى ذلـــك، قالـــت األنصـــاري إن البـــدء 
التوفيـــق  مكتـــب  ألعمـــال  الفعلـــي 
األســـري في مركـــزي ســـترة والمحرق 
للتعـــاون  ثمـــرة  يأتـــي  االجتماعييـــن 
المشـــترك بين المجلس األعلـــى للمرأة 
بهـــدف  والعمـــل؛  العـــدل  ووزارتـــي 
المنازعـــات  تســـوية  فـــي  المســـاعدة 
األســـرية وديًا بما يحفظ كيان األسرة 
ويعـــزز أواصرهـــا، عن طريق تشـــجيع 
األســـر علـــى حـــل خالفاتهـــا بالتراضي 

واالتفاق الودي.
وقالـــت إنـــه اســـتثمارا لهـــذه الجهـــود 
أهميـــة  علـــى  وتأكيـــدا  الموجـــودة 
الجهـــات  بيـــن  وتكاملهـــا  تضافرهـــا 
وزارة  مـــع  االتفـــاق  وبعـــد  الرســـمية 
تـــم  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
اعتماد مركز ســـترة االجتماعي ومركز 
المحـــرق االجتماعـــي كفرعيـــن لمكتب 
التوفيـــق األســـري تســـري عليهـــم ذات 
االحـــكام المنصـــوص عليها فـــي القرار 
رقـــم 84 لســـنة 2015 تنفيـــذا للخطـــة 
البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
)2022-2019( وبالتحديـــد فـــي محور 
اســـتقرار األســـرة الذي تضمـــن مبادرة 
تطويـــر عمل مكاتب التوفيق األســـري 
مـــن خـــالل اســـتحداث فـــروع لمكتب 
التوفيـــق األســـري، والـــذي يعتبـــر أول 
برنامج يتم تشـــغيله في وقت قياسي 
ضمـــن برامـــج اإلطار الوطنـــي الموحد 
لخدمات االرشـــاد والتوعية الذي أعلن 

عنه قبل أيام.
وأشـــارت األنصـــاري إلى أهميـــة زيادة 
العاملـــة  االجتماعيـــة  المراكـــز  عـــدد 
لتنفيـــذ برنامـــج الرعاية األســـرية ليتم 
تنفيـــذ أحـــكام الرؤيـــة والزيـــارة فيها، 
والعمـــل بنظـــام النوبات وإعـــادة النظر 
بأهميـــة التشـــغيل فـــي أيـــام اإلجازات 
والعطل الرسمية لتتماشى مع األحكام 
الصادرة بالرؤية والزيـــارة، مع التأكيد 
علـــى أهمية اكتســـاب وتمكين الكوادر 
االجتماعيـــة،  بالمراكـــز  المتواجـــدة 

األمـــان  لتحقيـــق  مهاراتهـــم  وتعزيـــز 
النفســـي واالجتماعي المطلـــوب أثناء 
تنفيذ برنامج الرؤية بعيدا عن الشرطة 
والمظاهـــر األمنيـــة مـــن خـــالل توفيـــر 
وسط مريح يكفل للطفل االقبال على 

والديه وتقبل وضعهم بأريحية.
وأوضحـــت األميـــن العـــام للمجلس أن 

تدشـــين هذيـــن المكتبيـــن يأتـــي ثمرة 
لخبرات متراكمة لدى المجلس األعلى 
للمرأة من خالل خدمة اإلرشاد األسري 
التـــي يعمل المجلس على تقديمها منذ 
ســـنوات من خـــالل مركز دعـــم المرأة، 
مشـــيرة إلى نضج التجربـــة البحرينية 

في هذا المجال.

التوفيـــق  مكتبـــي  افتتـــاح  ويســـهم 
األســـري في كل من ســـترة والبسيتين 
في تلبية احتياجات التوفيق األســـري 
مـــن  كبيـــرة  علـــى مســـاحة جغرافيـــة 
مملكـــة البحريـــن، ويؤدي إلى تســـريع 
اإلجـــراءات، حيث جرى ربـــط مكاتب 
ضمـــن  إلكترونيـــا  األســـري  التوفيـــق 

قاعدة بيانات واحدة، كما قامت وزارة 
العدل بتزويد هذين المكتبين بالكوادر 
المؤهلـــة مـــن البحرينييـــن الذين جرى 
تدريـــب بعضهـــم فـــي برنامـــج “عدالة” 
الـــذي تنفذه الوزارة بدعم من صندوق 

العمل “تمكين”.
ويقدم مكتب التوفيق األسري بوزارة 

العدل والشـــؤون االسالمية واألوقاف 
خدمة االستشـــارات األســـرية لتسوية 
النزاعات ومعالجة الخالفات األســـرية 
من خالل التوفيق األسري قبل اللجوء 
للمحاكم ويعمل على استقبال الطلبات 
والعمـــل على تحقيق التوافق األســـري 
ويســـاعد  األطـــراف،  بموافقـــة  بعـــد 
األطـــراف علـــى الوصـــول للصلـــح قدر 
اإلمكان، وإال توجـــب على المكتب إذا 
لـــم تســـفر الجهود عـــن تســـوية النزاع 
المحكمـــة  إلـــى  الطلـــب  إرســـال  وديـــا 
اإلجـــراءات  فـــي  للســـير  الشـــرعية 
القضائيـــة فيما لم يتفـــق عليه أطراف 

النزاع األسري.
وعطفا على المرسوم بقانون رقم )22( 
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون 
اإلجـــراءات أمـــام المحاكـــم الشـــرعية 
الـــذي نـــص علـــى إلزامية اللجـــوء إلى 
مكتـــب التوفيق األســـري وقـــرار وزير 
العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
رقم )84( لســـنة 2015، والفقرة األولى 
من المادة األولى من قانون اإلجراءات 
أمـــام المحاكم الشـــرعية التي أوجبت 
علـــى من يرغب في رفع دعوى بشـــأن 
الشـــخصية  األحـــوال  مســـائل  إحـــدى 
القضـــاء  محاكـــم  بهـــا  تختـــص  التـــي 
الشرعي بأن يقدم طلبا لتسوية النزاع 
إلـــى مكتـــب التوفيـــق األســـري وذلـــك 
باســـتثناء الدعـــاوى التي ال يجوز فيها 
الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء 
وقتيا أو مستعجال وإجراءات التنفيذ، 
مؤكـــدا أنه ووفقا للتعديل األخير، فإن 
اللجوء للتوفيق األسري لطلب تسوية 

النزاع ليس اختياريا.
وقـــد ســـاهمت الزاميـــة الخدمـــة فـــي 
رفع الوعـــي بأهمية معالجـــة النزاعات 
األســـرية وديـــا األمـــر الـــذي أدى الـــى 
رفـــع وعـــي المجتمـــع وتقديـــره لهـــذه 
الخدمـــة المجانية، كمـــا أدى الى زيادة 
عدد الحاالت الـــواردة لمكتب التوفيق 

األسري.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

وزير العدل: سمات المجتمع البحريني داعمة لحل الخالفات األسرية
افتتـاح فرعين لمكتــب التوفـيــق األســري فــي المـراكــز االجتمـاعيــة بسـتــرة والمـحــرق

األنصاري:   
تسوية المنازعات 

األسرية وديا 
لحفظ كيان 

األسرة

المكاتب الفرعية 
إحدى أبرز مبادرات 

اإلطار الموحد 
لخدمات اإلرشاد
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تعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك
الــبــوســنــي الــســفــيــر  ــاد  ــم ــت اع أوراق  ــم  يــتــســّل ــة  ــي ــارج ــخ ال وزيــــر 

اســـتقبل وزير الخارجية، الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بـــن محمد آل خليفـــة، أمس، 
بمكتبه بالديوان العام للوزارة، شـــريف 
مويكانوفيتـــش، حيـــث تســـّلم نســـخة 
مـــن أوراق اعتمـــاده ســـفيًرا للبوســـنة 
والهرســـك المعين لدى مملكة البحرين 

والمقيم في أبوظبي.
 وخـــال اللقاء، رّحب وزيـــر الخارجية 
مســـتعرًضا  مويكانوفيتـــش،  بشـــريف 
العاقات الثنائيـــة المتميزة بين مملكة 
ومـــا  والهرســـك،  والبوســـنة  البحريـــن 
وصلـــت إليـــه من تطـــور علـــى مختلف 

مملكـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  المســـتويات، 
البحرين على تعزيز التعاون المشـــترك 
مع البوســـنة والهرســـك علـــى األصعدة 
كافـــة، متمّنًيا للســـفير كل التوفيق في 

أداء مهام عمله.
شـــريف  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
مويكانوفيتش عن اعتزازه بلقاء وزير 
الخارجيـــة، مؤكًدا أنه ســـيبذل قصارى 
بيـــن  التعـــاون  آفـــاق  لتوســـيع  جهـــده 
مملكـــة البحرين والبوســـنة والهرســـك، 
متمّنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام التقدم 

والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يشيد بالعالقات مع سويسرا
الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
خالد بن أحمـــد بن محمد آل خليفة، 
أمس بمكتبه بالديوان العام للوزارة، 
ماســـيمو بادجي، حيث تسلم نسخة 
مـــن أوراق اعتمـــاده ســـفيًرا لاتحاد 
مملكـــة  لـــدى  المعيـــن  السويســـري 

البحرين والمقيم في أبوظبي.
وخال اللقاء، رحب وزير الخارجية 
ببادجي، مشـــيًدا بعاقـــات الصداقة 
واالتحـــاد  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
السويســـري ومـــا وصلـــت إليـــه مـــن 

تقـــدم ونمـــاء، مؤكًدا اهتمـــام مملكة 
بهـــذه  قدًمـــا  بالمضـــي  البحريـــن 
العاقـــات علـــى مختلـــف األصعـــدة، 
متمنًيا للسفير كل التوفيق في أداء 

مهام عمله.
عـــن  بادجـــي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
الخارجيـــة،  وزيـــر  بلقـــاء  اعتـــزازه 
مشيًدا بالمسار المتقدم الذي وصلت 
إليـــه العاقـــات بين مملكـــة البحرين 
واالتحاد السويسري، متمنًيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

... ويعرب عن اعتزازه بالصداقة مع إيرلندا
الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
خالد بن أحمد بـــن محمد آل خليفة، 
بمكتبه بالديوان العام للوزارة، أمس 
جون ماكوي، حيث تسّلم نسخة من 
لجمهوريـــة  ســـفيًرا  اعتمـــاده  أوراق 
إيرلنـــدا المعين لـــدى مملكة البحرين 

والمقيم في الرياض.
 وخال اللقاء، رّحب وزير الخارجية 
بماكـــوي، معرًبا عن اعتزازه بعاقات 
الصداقـــة والتعـــاون المتميـــزة التي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
إيرلندا على المستويات كافة، مؤكًدا 

أهميـــة مواصلـــة التعاون والتنســـيق 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
الصديقين بما يعـــود بالنفع والفائدة 
عليهما، متمّنًيا لســـعادة السفير دوام 

التوفيق.
 من جانبه، أعرب ماكوي عن اعتزازه 
بلقاء وزير الخارجية، مؤكًدا حرص 
االرتقـــاء  علـــى  إيرلنـــدا  جمهوريـــة 
بعاقات الصداقـــة والتعاون الثنائي 
بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين 
والشعبين الصديقين، متمّنًيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم والرقي.

المنامة - وزارة الخارجية

... ويستعرض العالقات مع طاجيكستان
الشـــيخ  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
خالـــد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
للـــوزارة  العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه 
أمس، بهادور شـــريفي، حيث تسلم 
نســـخة مـــن أوراق اعتمـــاده ســـفيًرا 
المعيـــن  طاجيكســـتان  لجمهوريـــة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيم في 

أبوظبي.
وخال اللقاء، رحب وزير الخارجية 
عاقـــات  مســـتعرًضا  بشـــريفي، 
الصداقة الوثيقة القائمة بين مملكة 
البحريـــن وجمهورية طاجيكســـتان 

وســـبل تعزيزها في المجاالت كافة 
المشـــتركة  المصالـــح  يخـــدم  بمـــا 
بمـــا  مشـــيًدا  الصديقيـــن،  للبلديـــن 
وصلت إليه هـــذه العاقات الثنائية 
من تقـــدم وتنام مســـتمرين، متمنًيا 
للســـفير كل التوفيـــق والنجـــاح في 

مهام عمله.
من جانبه، أعرب شريفي عن سعادته 
بلقاء وزير الخارجية، مؤكًدا حرص 
جمهورية طاجيكستان على تطوير 
التعـــاون الثنائي مع مملكة البحرين 

آلفاق أرحب على شتى األصعدة.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة االسكان

اســـتقبل وزير اإلســـكان باســـم الحمر 
صبـــاح امس بمكتبه بديـــوان الوزارة 
النائـــب علـــي النعيمـــي، حيـــث جـــرى 
خـــال اللقـــاء اســـتعراض عـــدد مـــن 
بمســـتجدات  المتعلقـــة  المواضيـــع 
الملف اإلســـكاني. وتطـــرق اللقاء إلى 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
النـــواب،  ومجلـــس  اإلســـكان  وزارة 
ودعم خطط الـــوزارة لتلبية الطلبات 
اإلســـكانية، مـــن خال تســـريع وتيرة 

علـــى  المدرجـــة  بالمشـــاريع  العمـــل 
خطـــط الـــوزارة، كمـــا تم اســـتعراض 
ســـير المشـــاريع االســـكانية في مدن 
البحريـــن الجديدة. مـــن جانبه أعرب 
النائـــب النعيمي عن تقديـــره للجهود 
التـــي تبذلها الـــوزارة من أجل حلحلة 
الملـــف اإلســـكاني والخطـــوات التـــي 
مؤكـــدًا  الشـــأن،  هـــذا  فـــي  تتخذهـــا 
أن الملـــف اإلســـكاني يمثـــل أولويـــة 
والحكومـــة  الرشـــيدة  القيـــادة  لـــدى 
والمواطـــن البحرينـــي، باعتبـــاره من 
أبرز عوامل استقرار األسر البحرينية.

الحمر يستعرض مع النعيمي 
مستجدات الملف اإلسكاني

انتهاكات “السفارة” )4 - 5(
Û  لكل شــيء بداية ونهاية، وإذا كانت بدايات جماعة “الســفارة” حســب

التقويــم الزمنــي لمملكة البحريــن هي ثمانينيات القــرن الماضي، وإذا 
كان االنتقال من مرحلة تهديد الثوابت، إلى تغيير الفكر، فإن كثيرين 
ممــن ســبقوا هــذه الجماعــة قــد حاولوا إصاح ما أفســده الدهــر، تارة 

بتجديد الخطاب الديني وأخرى بالدعوة إلى اإلصاح.
Û  ولقــد كان اإلماميــن جمــال الديــن األفغانــي ومحمــد عبــده المنتميــان

لمدرسة األزهر الشريف التقليدية من أشد المعجبين بخطاب التوحيد 
علــى أســاس واقعــي، وأن رحلة اإلمــام محمد عبده تحديــًدا إلى باد 
الترنســفال بجــوار جنــوب افريقيــا قــد لعبــت دوًرا إصاحًيــا مهًما في 
تمــدد الفكــر التنويري الديني إلى حدود المحيط الهندي جنوب القارة 

السمراء.
Û  لكــن هيهــات بيــن “عروة محمد عبده الوثقــى” التي صدرت على هيئة

مجلة في منفاه الفرنســي، وما تحاول أن تعبث به جماعة “الســفارة” 
رغــم المشــاهد الشــكلية التوافقيــة التــي يســوقها نفــر منهــم، هيهــات 
وشــتان بيــن إصــاح محمــد عبــده وبــدع “الســفارة”، وفــرق كبيــر بين 
مجتهد حيث لكل مجتهد نصيب، وبين مدعين يتنافسون على صب 
جام اعتقادهم المرفوض من أمة استقرت مفاهيمها عند حدود إلهية 
ال تقبــل التأويــل، وفــوق منصــات مذهبيــة اختــارت التوافــق شــرًطا، 
والتاحــم دســتوًرا، وضــرب الفرقــة في المجتمــع الواحد نظاًمــا أبدًيا 

مستنيًرا.
Û  الســفارة” فــي البحريــن وليســت “الســفارة فــي العمــارة” هــي التــي“

أحدثــت هــذا الضجيــج الهائل، هي التي انتظر المســتمعين لها طحيًنا 
ولــم يجــدوا، وتوقــع المريديــن منهــا دليــًا مادًيــا واحــًدا علــى ظهــور 

“اإلمام” )عجل(، لكنهم فشلوا في إيجاد الدليل.
Û  الثوابــت وأصحابهــا مــن فرق وجماعات على أعلــى درجة من اإليمان

بالموروث الديني الصحيح يتفقون على مبدأ )اإلقصاء لألقصى(، وأن 
الخارجين عليهم والمكابرين منهم مازالوا يتنافســون على دفن الســم 
في العســل، وقضم حبة الســكر حتى آخرها، وتذويب فكرة االنسجام 
قبــل االتفــاق إلى أن يحين موعد “األمر بغير المعروف”، هو بالتحديد 
مــا يعنــي بــأن القادم قد يكون أســوأ لو تركنا الفكــر التكفيري منفتًحا، 
والصوت التضليلي منقواًل، واالنقطاع عن المجتمع جزًءا ال يتجزأ من 
فكر جماعة “التكفير والهجرة” قبل أن تتحول في إحدى المهرجانات 
الشعبية إلى “تفكير في الهجرة”، ليست مزحة وال تقريب مخل لمبدأ 
مختــل، وال عمــود إضــاءة ال ينيــر الطريــق إال عندمــا ترغــب القطــط 
والجــرذان وبقايــا العابريــن. مواجهة من؟ وكيف؟ المســؤولية الكبرى 
التحــدي وتفاصيــل  الضبــط والربــط، والضغــط خصوصيــة  وأدوات 
األحام المضحكة، كلها عامات تعجب تطرحها الفكرة األساسية في 

حديث آخر إن شاء هللا. وللمقال بقية.

عادل المرزوق

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبد الحســـين ميرزا في 
مكتبـــه خالد طبـــارة، نائب رئيـــس جامعة الخليـــج العربي ونجله 
مـــروان طبـــارة الشـــريك اإلداري بشـــركة ســـتراتم لاستشـــارات 
اإلداريـــة وعضو مجلس إدارة عدد من الشـــركات البحرينية منها 
بنك البحرين للتنمية وبورصة البحرين، حيث تســـلم نســـخة من 
كتاب “ســـعيد ســـعيد طبارة... مهندس التعليم الصناعي” للمؤلف 

البحريني حسين المحروس.
وعبر ميـــرزا عن فخره واعتـــزازه بالعطـــاءات التربوية المخلصة 
التـــي بذلها المعلمون األوائل ورواد التعليم النظامي في البحرين 
وعلـــى رأســـهم الراحل ســـعيد طبـــاره، معبـــرًا عن تقديـــره لكل ما 
قدمـــوه من إســـهامات علميـــة وفكرية، في ســـبيل تطوير التعليم 
بمختلـــف فروعـــه وتخصصاتـــه، مؤكـــدا أن تأريخ ســـير المعلمين 
األوائـــل يعتبـــر جزءا من الوفاء لهم، وتوثيقـــا إلخاصهم للتعليم 
في المملكة. وأكد ميرزا أن التعليم الفني والصناعي في البحرين 
شهد نقات نوعية، وتطورا كبيرا، بفضل ما توليه مملكة البحرين 
من اهتمام ودعم كبير للتعليم، إلى جانب وجود أساتذة ومعلمين 

بالتعليـــم  لارتقـــاء  الجســـيمة  مســـؤوليتهم  يدركـــون  متفانيـــن 
وتطويـــره، ويحرصون دائما على أداء واجبهم ورســـالتهم النبيلة 
مـــن أمثـــال التربوي الراحل طبـــارة الذي خدم البحريـــن وأبناءها 
بكل وفاء وتفاني، مشيدا بما تضمنه الكتاب من سرد ومعلومات 
وتوثيق متميز لسيرة الفقيد، وجهوده الحيثية لارتقاء بالتعليم 
الصناعـــي فـــي المملكـــة، مؤكـــدا أن الكتـــاب يعـــد إضافـــة نوعيـــة 
للمكتبـــات الوطنية، ومرجعـــا مهما لمعرفة مراحـــل تطور التعليم 

الصناعي بالمملكة.

ــروس ــح ــم ــف حــســيــن ال تــســلــم نــســخــة مـــن مـــؤلَـّ

ميرزا: نقّدر عطاءات مؤسسي التعليم الرسمي

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أكـــد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للموارد 
والخدمـــات رئيس لجنة تكافؤ الفرص 
فـــي هيئة تنظيم ســـوق العمل أشـــرف 
إمـــام، أن الهيئـــة قطعـــت شـــوًطا كبيًرا 
فـــي مجـــال تعزيـــز دور المـــرأة وتنمية 

مهاراتها القيادية.
وأشـــار إلـــى أنَّ المـــرأة تمثـــل اليوم ما 
يقـــارب 50 % مـــن إجمالـــي موظفـــي 
الهيئـــة، إلـــى جانـــب اســـتحواذها على 

نحو 32 % من المناصب اإلدارية.
وأكـــد أن الهيئـــة حريصـــة علـــى توفير 
كافـــة اإلمكانيـــات التـــي تســـمح للمرأة 
بالتميـــز واثبـــات كفاءتهـــا علـــى قـــدم 
المســـاواة مـــع الرجـــل. جاء ذلـــك لدى 
ترؤســـه االجتمـــاع األول للجنـــة تكافؤ 
الفـــرص بعـــد إعـــادة التشـــكيل، والذي 

شـــهد اختيـــار مديـــرة االتصـــال هنـــاء 
بحـــث  كمـــا  للرئيـــس،  نائًبـــا  الصفـــار 
االجتمـــاع خطط وبرامـــج عمل اللجنة 
للفتـــرة المقبلـــة. يشـــار إلـــى أن لجنـــة 
تكافؤ الفرص تختص بوضع الضوابط 
العاقـــة  ذات  والخطـــط  والمعاييـــر 

بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق 
اإلدمـــاج الكامل الحتياجات المرأة في 
إطـــار تكافؤ الفـــرص ومتابعة تطبيقها 
بالتنســـيق  االستشـــارات  وتقديـــم 
مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة وديـــوان 

الخدمة المدنية.

للرئيس نــائــًبــا  الــصــفــار  تختار  ــرص”  ــف ال “تــكــافــؤ 

إمام: 50 % من موظفي “سوق العمل” نساء



وأكـــدت الشـــيخة مـــروة فـــي تصريحات لـ 
“البـــاد” أن عملهـــا وعمـــل الجمعية منصب 
على إرساء ثقافة الرفق بالحيوان، ووقف 
االنتهاكات ضد الحيوانات البريئة، مطالبة 
بضـــرورة إقرار تشـــريعات وقوانين تخص 
بالتعامـــل مـــع الحيوانـــات األليفـــة من بيع 
وشراء وتعامل، والتي هي ما تربينا عليها 
في صلب ديننا اإلســـامي وســـنة رســـولنا 
الكريـــم.  وأوضحـــت أن مبـــادرة اليوم هي 
جـــزء من سلســـلة مبـــادرات وبرامـــج تركز 
علـــى الجانب التوعوي والتدريبي؛ لحماية 
البيئـــة الفطريـــة بكافة محاورهـــا من برية 
وبحريـــة، وغـــرس ثقافة الرحمـــة والعطف 
علـــى الحيوانـــات األليفـــة، وندعـــو أبناءنـــا 
العنـــف  ونبـــذ  بالرحمـــة  بالتعامـــل  جميعـــا 
ضد الحيوانات، ومحاســـبة من يمارســـون 
االســـاءة والعنـــف ضد أي حيـــوان بريء ال 

حول له وال قوة.
جـــاء ذلـــك خـــال إطـــاق الشـــيخة مـــروة 
أول مبادرة نوعية وغير مســـبوقة من قبل 
مؤسسة أهلية وبشراكة مجتمعية واسعة، 
وهي أول يوم توعوي من نوعه بالبحرين، 
وتهـــدف إلـــى رعايـــة وحمايـــة الحيوانات 
والبيئـــة المســـتدامة والحيـــاة الفطرية في 
مملكة البحرين، لتسليط الضوء على رعاية 
الحيوانـــات في مجتمعنا، مـــن خال “أول 
يـــوم بحريني توعوي لرعايـــة الحيوانات”، 
نظمتـــه رئيســـة وعضـــوات المؤسســـة في 
فنـــدق دراغـــون أمـــواج، وتضمـــن أجنحـــة 
تراثيـــة، وفحـــص طبـــي مجانـــي، وتوزيـــع 
وصالـــون  الحيوانـــات،  ألطعمـــة  مجانـــي 
حاقـــة خـــاص للحيوانـــات، ورســـم علـــى 
وجـــوه األطفال، ومشـــاركة متميزة لألســـر 

المنتجة ومسابقات وجوائز.

حضور مميز

الفعاليـــة شـــهدت حضـــورا مميـــزا تقدمـــه 
الرئيـــس التنفيـــذي لـ “جيبـــك” عبد الرحمن 
جواهـــري، وزيـــر الشـــباب والرياضـــة أيمن 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  المؤيـــد، 
إدارة  مديـــر  ســـلمان،  عبدالنبـــي  النـــواب 
دعـــم المنظمـــات األهلية فـــي وزارة العمل 
جناحـــي،  نجـــوى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
مـــن  وحشـــد  القطـــري،  فاطمـــة  النائـــب 
الدبلوماســـين األجانـــب يتقدمهم الســـفير 
وحشـــد  وحرمـــه،  بوكمـــان  كاي  االلمانـــي 
مـــن أبنـــاء الجاليـــات العربيـــة واالجنبيـــة 
فـــي  واجتماعيـــة،  إعاميـــة  وفعاليـــات 
كرنفالية لم تشـــهدها فعاليـــات كثيرة تقام 
في البحرين، وتؤكـــد أن رعاية الحيوانات 

وعدم تعنيفها هو سمة حضارية.

قالوا عن المؤسسة 

وزير الشـــباب أكد لـ “الباد” أهمية ما تقوم 
بـــه المؤسســـة الخيريـــة لحمايـــة الحيـــوان 
والبيئـــة من جهود وإطاق برامج التوعية 
ومكوناتهـــا  البيئـــة  حمايـــة  تخـــص  التـــي 
المختلفة، معربا عن شكره للجهود الجبارة 
التي تقوم بها الشـــيخة مروة، واستثمارها 
للحـــس الوطنـــي واالجتماعـــي وتســـخيره 

لخدمة البيئة البحرينية.  
وبـــدوره ثمن جواهـــري الجهـــود المخلصة 
والمبـــادرات التي تقوم بها الشـــيخة مروة 
كأول خليجيـــة تكـــرس وقتهـــا مـــن أجـــل 
رعاية الحيوانات وكذلك الحماية البحرية 
والبيئية في البحـــري، وتحمل على عاتقها 

ومـــن دون أي دعم تنظيـــم برامج توعوية 
ومبادرات إنســـانية تصب في رفع مستوى 
الوعـــي وتعزيـــز رفاهية الحيـــوان وحماية 

البيئة في المملكة.

تكاتف تشريعي وتنفيذي 

وبدورها أشادت القطري بجهود المؤسسة 
من خال قيادة الشـــيخة مروة، مؤكدة أن 
الحفاظ على البيئة هو واجب وطني علينا 
جميعـــا، ونحـــن نتكاتـــف علـــى الصعيديـــن 
البيئـــة،  لحمايـــة  والتنفيـــذي  التشـــريعي 
مؤكـــدة أن دعمهـــا لحملـــة الشـــيخة مـــروة 
يأتي من صلـــب عملي النيابي، وأنشـــغالي 
البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ  بقضايـــا  المســـتمر 
والحيـــاة الفطريـــة وحفـــظ التـــوازن، وهي 
األهـــداف التي أعمل عليها، وتتفق كليا مع 

هدف وعمل الشيخة مروة.

اإلسالم دين الرحمة 

ومـــن جانبـــه، قـــدر صـــاح الجـــودر، جهود 
نشـــر  فـــي  ومؤسســـتها  مـــروة  الشـــيخة 
التوعيـــة المطلوبة في حمايـــة الحيوانات؛ 
الرفـــق  أن  مؤكـــدا  أيضـــا،  أرواح  ألنهـــا 
بالحيوانات في اإلسام يقوم على أساس 
مـــن الرحمـــة والليـــن واليســـر ولهـــذا أمرنا 
رسولنا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم 
بالرفق بالحيوان ومعاملته بالرحمة وعدم 
التعـــرض لـــه باإلســـاءة واألذى، وذلـــك ألن 
هذه الحيوانات هي كائنات حية لها القدرة 
على الشـــعور باأللم والتعذيـــب ، مؤكدا أن 
الدين اإلسامي يعتبر الرفق بالحيوان من 

أهم الخصال التي يتحلى بها المسلم.

أعربت رئيســة المؤسســة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة الشــيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة عن فخرها بالحضور الواســع لفعالية “أول يوم بحريني 
توعــوي لرعايــة الحيوانــات”، مــن قبــل الــوزراء وكبــار المســؤولين والنواب وســيدات األعمــال، ورجال الديــن واإلعالم، مثمنــة الحضور الشــبابي من أعضاء 
الجمعيــة والمتطوعيــن، مؤكــدة أن هــذا الكرنفال يمثل البحرين الجميلة، واإلنســانية العظيمة التي يملكها المواطــن البحريني، ومن يقيم على أرض المملكة 
فــي الحفــاظ علــى البيئــة، والرحمــة والعطف واالهتمام التي يمتلكها مجتمعنا تجاه الحيوانات والحياة الفطرية، مؤكدة أن هذا الحضور يدعم ويشــجع دور 

الجمعية ويؤكد نجاح عملها المجتمعي الهادف.
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كوريا الجنوبية والشباب العربي الضائع
Û  هــل قــدر الشــباب العربي الضياع؟ وهذا هو واقع كل شــاب

يخــدع بشــعار سياســي قاتــل رومانســي. تقول مســتغانمي 
بــك: “فــي الماضــي كان جاهــزا  فــي روايــة األســود يليــق 
للمــوت مــن أجــل صورة قائــد حزبــه أو زعيم طائفتــه. اآلن 
وقــد تجــاوز مراهقته السياســّية، أدرك ســذاجة رفيقه الذي 
مــات فــي معركــة الصــَور دفاعا عــن كرامة صورة لمشــروع 
لــّص، أراد ســاذج آخر أن يقتلعها ليضــع مكانها صورة زعيم 
آخــر لميليشــيا. فمــات االثنان وعــاش بعدهمــا اللّصان”. ذاك 
حالنــا في العالم العربي خصوًصا في العراق ولبنان، شــباب 
يعيشــون الضياع بحثا عن مثل أعلى يختصر لهم الطريق، 
ويــوزع عليهــم األمانــي بعــد أن أصبحــت جروحهــم غائــرة 
مــن الحــزن والوحدة وضياع الطريــق، حيث تضيع األرغفة 
تلصــق  كقطــة  بزواياهــا  يتدثــرون  رداء  األرصفــة  وتبقــى 
جســدها خشــية قرص الشتاء. من كان يصدق أن الرصاص 
يبحــث عــن أجســاد عاريــة فــي النجــف والناصريــة وبغــداد 

لفتيان با قلم رصاص وال لوحة وال مدرسة؟
Û  مــن كان يظــن يوما أن من كانوا يخرجون من تحت بزاتهم

األنيقــة مــن السياســيين حمائــم ســام فــي عيــون النــاس 
يتحولــون إلــى ذئــاب مفترســة جوالــة تبحــث عــن لحــم ِنّي 
لفتيــان فــي عمــر الزهــور؟ يقــول ديستويفســكي، الروائــي 
الروســي “يقــال أحيانــا أن اإلنســان حيوان كاســر إال أن في 
هــذا القــول إهانــة للحيوانــات ال داعــى لهــا، فالحيوانــات ال 
تبلغ مبلغ البشر في القسوة أبدًا، وهي ال تتفنن في قسوتها 
تفنــن اإلنســان”. كانــوا ذات الفتيــان يحملــون صــور زعمــاء 
الطوائف في يوم ما بعد أن أقنعوهم بشعار مضلل )اإلسام 
هــو الحــل( أو الطوائف هي الحل، وأن الديمقراطية ال تأتي 
إال من جلباب رجل دين من هذا المذهب أو ذاك المذهب؟ 

Û  كان هتلر يلعب على جرح الشباب األلماني، فراحوا ضحايا
فــي أفــران الحروب بالمايين. إنها قصــة الفقراء واألغنياء 
عندما يعجز األغنياء حتى من ســماع ألم من وقفوا معهم. 
كما يقول ديستويفسكي في رواية الفقراء “يجب أن أقول 
أيضــا أن األغنيــاء ال يحبــون أبدا أن يشــكو الفقــراء حظهم 
جهــارا. يظهــر أن هــذا يؤذيهــم ويزعجهــم. والبــؤس مزعج 
دائما على كل حال: كأن أنات الفقراء تعوق نوم األغنياء!”. 
قلناها مرارا وتكرارا ومنذ 20 عاما ال حكم المذاهب وال حكم 
العقائد ينجي الفقير وال األوطان، وحدها الديمقراطية في 
فصل الدين عن السياسة قادرة على بناء الدولة مهما كانت 
أخطاؤها. نحن مختلفون عن اآلخرين حتى في االنقابات 
العســكرية. فكوريــا الجنوبيــة قادهــا للغنــى والتغييــر رجــل 
عســكري جــاء مــن وجــع الناس، ولــم يكن يبحث عــن ألوان 
بــزة، وال نياشــين تمــأل بزتــه بقــدر مــا كان يبحــث عــن أكــف 
تكفكــف دمــوع شــعبه الــذي أكلــه االســتعمار اليابانــي لـــ 35 
عامــا. االحتــال اليابانــي الشــرس الــذي انقــض عليهم كنمر 
آســيوي جائــع ومــازال الكوريــون يترحمــون علــى ملكهــم 
الذي قضى على حكمه ذات اليابانيين ســنة 1910. خرجت 
كوريــا كــوردة من تحت الركام. جــاء إلى الناس هذا الزعيم 
العســكري، ابتدأ بتعليم الفقراء وإرســالهم إلى الدراســة في 
العراء بين األنقاض، حيث كانت كوريا أشبه بمكب نفايات، 
وكانت النســاء فــي كوريا يبعن شــعرهن الجميل كباروكات 
حتــى ال يمــوت أبناؤهــن من الجوع. كوريا خســرت خمســة 
ماييــن فــرد بســبب الحــرب األهليــة الداخليــة لبلــد ممــزق 

جرى ذلك بعد الحرب العالمية الثانية.
Û  قــال عنهــا الغربيــون إن هــذه البــاد ال أمل لهــا، وال يمكن أن

تنبــت ورده مــن وســط النفايــات. وانقســمت إلــى قســمين 
جنوبيــة وشــمالية، وهــم كانــوا واحًدا. ليــس عندهم ال نفط 
وال غاز وال أي شيء سوى تربة وعقل عماق جاء بانقاب 
عســكري ســنة 1961 يدعــى “بــارك تشــونج هــي” خــرج باك 
لتكــون األولويــة لألفــواه الجائعــة، حيــث كان دخــل الفــرد 
أقــل مــن نظيــره فــي اليمــن، وكان 40 % من الســكان تحت 
خــط الفقــر. واليــوم أصبــح متوســط دخــل الفــرد 31 ألــف 
دوالر للفــرد. بــدأ باالقتصــاد المتنــوع وفتــح المصانــع حتى 
غــزا العالــم بسامســونج وال جــي وهونداي. أصــر على بناء 
أعظم السفن العمالقة، فأصبحت كوريا هي الرحم الصناعي 
الكبيــر لوالدة أفخم اليخوت، والســفن العماقة. والســؤال: 
كيــف تعلــم اآلســيويون الــدرس مثــل الزعيــم الســنغافوري 
لــي كــوان يو، وباك ودول مثل العــراق ولبنان وإيران، وهي 
تمتلــك كل المــوارد مازالوا ضحايا الفكر اإلســام السياســي 
غيــر المنتــج؟ فهــم يمتلكــون كل شــيء وال يملكــون شــيئا. 
إنهم ال يبحثون عن قديس، وال عن رجل با أخطاء، لكنهم 
يبحثــون عــن حكومــات صحيحــة يهمهــا جوع النــاس وألم 

الفقير ال مجموعة ال تشبع من الفساد. 
Û  إن هيئــة النزاهــة العراقيــة المرتبطــة بالبرلمــان أقــرت بــأن

العراق فقد بســبب الفســاد الحكومي نحو 320 مليار دوالر 
في السنوات الـ 15 الماضية غير حين نمت الدول اآلسيوية. 
كما يقول الكاتب جال عامر شــبكة الفســاد في هذه الباد 
أكبر من شــبكة الصرف الصحي. سياســيون يزدادون بدانة 
والفقــراء ضعفــا. ذات يــوم قــال تشرشــل لبرنادشــو )وكان 
تشرشل ضخم الجثة(: “من يراك يا أخي برنار )وكان نحيل 
الجســد جــدا(، يظن أن بادنــا تعاني أزمــة اقتصادية حادة، 

أزمة جوع خانقة!”.
Û  فأجابه برناردشــو: “ومن يراك يا صاحبي، يدرك فورا ســبب

األزمة”! مفارقات قاتلة، فقد أعلن البنك المركزي في كوريا 
الجنوبيــة أن متوســط الدخــل الفــردي في كوريــا الجنوبية 
ارتفــع فــي العــام الماضــي 2018، متجــاوزا 31.000 دوالر. 
الســؤال: هــل بإمكان مثل هــذه الدول، وهــي تمتلئ بالنفط 
والخــام والغــاز وكل المــوارد أن تلتحــق بمثــل هــذه الــدول 
اآلســيوية؟ نعــم إذا بدأت بديمقراطيــة حقيقية، وتم فصل 
الفســاد، وركــز  السياســة، وحــورب  الديــن والطوائــف عــن 
التعليم االبتكاري، وفتحت األسواق لجذب رؤوس األموال، 

وتم تشريع قوانين حضارية، وركزت العدالة االجتماعية.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

الشيخة مروة لـ “^”: نطالب بقوانين تحمي الحيوانات والبيئة
المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة تطلق “اليوم األول لرعاية الحيوانات”



أقيمـــت بمعهـــد البحرين للتدريـــب فعالية 
الرابـــع”،  التعليمـــي  الزراعـــي  “المعـــرض 
التـــي ُتنظـــم تحـــت رعايـــة وزيـــر التربيـــة 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، وذلـــك تحـــت 
شـــعار )التنمية الزراعية رؤية مستقبلية(، 
ديســـمبر   5 لغايـــة  المعـــرض  ويســـتمر 
 20 بمبنـــى  المعـــارض  قاعـــة  فـــي   2019
فـــي المعهد، من الســـاعة التاســـعة صباحًا 
حتـــى الثانيـــة ظهرا. وتشـــهد نســـخة هذا 
العـــام مـــن المعرض مشـــاركة واســـعة من 
مختلـــف الـــوزارات والجهـــات الحكومية، 
إضافـــة إلى شـــركات ومؤسســـات القطاع 
العالـــي  التعليـــم  ومؤسســـات  الخـــاص، 
إلـــى  والخاصـــة،  الحكوميـــة  والمـــدارس 
جانب عدد مـــن المزارعين وهواة الزراعة 
الذين ســـيعرضون نماذج مـــن منتوجاتهم 
الزراعية ومشـــروعاتهم في هـــذا المجال. 

وتحظـــى نســـخة هـــذا العام مـــن المعرض 
الزراعي برعاية من كل من شركة ألمنيوم 
البحرين )ألبـــا(، وشـــركة البحرين لصناعة 

البتروكيماويات )جيبك(.  
وأشـــارت رئيس اللجنة المنظمة للمعرض 
الزراعي التعليمي الرابع خولة البوعينين، 
إلى أنه يصاحب معرض هذا العام برنامج 
يتضمن محاضـــرات توعوية وورش عمل 
متنوعـــة عديدة يقدمهـــا متخصصون في 
المجـــال الزراعي، وُيفتـــح مجال الحضور 
والمشـــاركة فيها أمام متدربي ومتدربات 
وطالبـــات  طـــاب  إلـــى  إضافـــة  المعهـــد، 
مختلف المدارس المشاركة في المعرض، 
موضحـــًة بـــأن الـــورش ســـتتناول عناوين 
مثـــل تصميـــم حديقـــة منزليـــة صغيـــرة، 

وكيفيـــة تحضيـــر المنتجـــات الزراعية من 
النخلـــة، إضافـــة إلى ورش في أساســـيات 

الزراعة المنزلية.

مشاركة واسعة في المعرض الزراعي التعليمي الرابع

األنصاري: “المربية والمعلمة الوطنية” يوفر االستقرار الوظيفي للعامالت
تجويد الخدمات التربوية وتطوير التعليم المبكر

أكدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري أهمية برنامج “المربية والمعلمة الوطنية” في تطوير العمل في دور الحضانة 
وريــاض األطفــال فــي مملكة البحرين، الفتة إلى كونه برنامجا نوعيا بحلول عملية ومســتدامة لمعالجــة التحديات التي تواجه مربيات 

ومعلمات دور الحضانة ورياض األطفال.

وأوضحـــت أن البرنامج يحمل هدفا رئيســـا 
هـــو توفيـــر االســـتقرار الوظيفـــي للعامات 
في تلك المؤسســـات، ويشـــجع مختلف دور 
الحضانـــة وريـــاض األطفـــال علـــى تجويـــد 

خدماتها التعليمية والتربوية.
وأشـــارت األنصاري إلى أن برنامج “المربية 
تجويـــد  إلـــى  يطمـــح  الوطنيـــة”  والمعلمـــة 
منظومـــة الخدمـــات المســـاندة التـــي تقدم 
لألســـر البحرينيـــة العاملـــة وذلـــك باالرتقاء 
بخدمـــات وقـــدرات قطـــاع التعليـــم المبكر، 
إلحـــداث أثـــر إيجابـــي علـــى تنشـــئة الطفل 
المبكـــرة وتطويـــر خدمـــات الرعايـــة التـــي 
ألطفالهـــا  البحرينيـــة  األســـرة  لهـــا  تتطلـــع 
فـــي تلـــك الفئـــة العمريـــة المبكرة لمســـاندة 
وبالتالـــي  العمـــل،  ســـوق  فـــي  مشـــاركتها 
تحســـين ظـــروف المـــرأة العاملـــة فـــي هذا 
وترقيهـــا  اســـتقرارها  وضمـــان  المجـــال 
المهنـــي. وكان قـــد اختتم برنامـــج “المربية 

والمعلمـــة الوطنيـــة” تدريـــب الدفعة األولى 
من منتســـبات البرنامـــج المخصص لتطوير 
العمـــل في دور الحضانـــة ورياض األطفال، 
الـــذي يعـــد أحـــد المبـــادرات التـــي ينفذهـــا 
المجلـــس األعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة 

البحرين وصندوق العمل “تمكين”. 
وقـــد شـــمل هـــذا التدريـــب النوعـــي والـــذي 
يقوم عليه أســـاتذة واخصائيون من جامعة 
والمربيـــات  المعلمـــات  تزويـــد  البحريـــن 
المشاركات في البرنامج بمعلومات ومهارات 
حول كيفية التعامل مع احتياجات األطفال 
التعليميـــة والتربويـــة المختلفـــة، ومراقبـــة 
أداء الطفل وتطور نموه الجسدي والحركي 
والســـلوكي، إضافة إلى عمليـــة تهيئة البيئة 

المحيطة به في دار الحضانة أو الروضة.
وفـــي تصريحـــات للقائميـــن علـــى البرنامج 
مـــن جامعـــة البحريـــن، قالـــت مديـــرة مركز 
دراســـات الطفولة بالجامعة جيهان العمران، 

إن هـــذا البرنامـــج التدريبـــي ينعكس إيجابا 
البحرينـــي  الطفـــل  وعلـــى  المعلمـــات  علـــى 
أيضـــا مـــن خال توفيـــر بيئة آمنة لـــه علميا 
وتربويـــا وحتـــى عاطفيـــا، وجعـــل الروضـــة 
ودار الحضانـــة مكانـــا أمثـــل لنمـــوه الفكـــري 
ســـامي  قـــال  بـــدوره،  الســـليم.  والجســـدي 
المحجـــوب، هـــو محاضـــر فـــي قســـم علـــم 
مـــن  إن جانبـــا  البحريـــن،  بجامعـــة  النفـــس 
هـــذا البرنامـــج التدريبـــي يركز علـــى تزويد 
المشـــاركات بالمهـــارة والمعرفـــة الازمة من 
أجل االكتشاف المبكر لفئة صعوبات التعلم 
بيـــن األطفال، وأضـــاف “ندرب المشـــاركات 
على اســـتخدام بعض المؤشرات األكاديمية 
والمهـــارات التنبؤيـــة مـــن أجل التشـــخيص 
المبكر للطفل الذي يعاني من صعوبة التعلم، 
بما يجعل العاج أكثر فاعلية، وهو ما يعود 
بالنفـــع على الطفل وعلى األهـــل أيضا”. إلى 
ذلـــك أشـــار توفيق عبـــد المنعم وهو أســـتاذ 

النفـــس بجامعـــة  فـــي قســـم علـــم  مشـــارك 
البحريـــن إلـــى وجـــود وحـــدة خاصـــة فـــي 
مفـــردات برنامج المعلمـــة والمربية الوطنية 
بتطـــور  المشـــاركات  تعريـــف  علـــى  تركـــز 
مراحـــل نمـــو الطفـــل بحســـب العمـــر، ومدى 
ارتبـــاط ذلـــك بنشـــاطه وحركتـــه وســـلوكه 
عمومـــا، وقـــال إن لـــكل مرحلـــة عمريـــة يمر 
بهـــا الطفـــل لها متطلبـــات تربويـــة وتعليمية 
خاصـــة يجـــب االنتباه لهـــا ومراعاتها، وكلما 
كانـــت المربيـــة أو المعلمـــة مدركـــة ومتابعة 
علـــى  قدرتهـــا  ازدادت  المتطلبـــات  لتلـــك 
التفاعـــل مع احتياجـــات الطالـــب المتطورة 
وتلبيتهـــا. كذلك قالت االخصائيـــة التربوية 
لـــدى جامعـــة البحريـــن ليلـــى الـــذوادي بـــأن 
البرنامج يعرف المشـــاركات بالزيارات التي 

ينفذها التربويون من أجل تفقد احتياجات 
الروضـــة ودار الحضانـــة، ومعاييـــر التقييـــم 
المتبعـــة، وكيفيـــة النهوض بـــأداء المعلمات 
المربيـــات  مســـاعدة  أن  وأضافـــت  فيهـــا، 
والمعلمـــات علـــى تطبيـــق تلـــك المعايير من 
شـــأنه دعـــم اعتمادية وموثوقيـــة الروضات 
ودور الحضانة التي يعلمن فيها، وتحســـين 
وضعها على مختلف المســـتويات، وتجويد 
الخدمـــات التي تقدمها لألطفـــال والتاميذ 

لديها.
مـــن جانبهن، أكدت مشـــاركات في البرنامج 
هـــذا  أهميـــة  والمربيـــات  المعلمـــات  مـــن 
أســـماء  وقالـــت  لهـــن،  بالنســـبة  البرنامـــج 
التدريـــب  “اســـتفدنا كثيـــرا مـــن  الدوســـري 
النظـــري والعملـــي، وتعلمنـــا أكثر عـــن البيئة 

الصفيـــة، حيـــث إن البيئـــة التفاعلية تجذب 
الطفـــل للروضـــة وتجعـــل تقبلـــه للمعلومات 
أســـهل”، فيما قالـــت زميلتها زينـــب الدخيل 
البرنامـــج أيضـــا كيـــف  مـــن خـــال  “نتعلـــم 
نتعامل مع كل طفل بحســـب تصرفاته”، كما 
قالـــت جود محمد “اســـتفدت كثيرا من هذا 
البرنامج وتطـــورت أفكاري، وأصبحت اآلن 
أكثـــر وعيا آلليـــة التعامل مـــع األطفال، بمن 

فيهم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة”.
والمعلمـــة  “المربيـــة  برنامـــج  ويركـــز  هـــذا 
الوطنيـــة” على جانبيـــن مهمين، وهما تنمية 
وتمكيـــن  القطـــاع،  فـــي  العامـــات  قـــدرات 
العمـــل  ببيئـــة  االرتقـــاء  مـــن  المؤسســـات 
وطبيعـــة الخدمـــات المقدمة لتوفيـــر البيئة 

اآلمنة لرعاية األطفال”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هالة األنصاريسامي المحجوب جيهان العمران توفيق عبد المنعم
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”ask_uob“ طلبة يفعلون وسم
أطلق طالب جامعة البحرين هاش تاق عبر برنامج التواصل االجتماعي “تويتر” بعنوان ask_uob؛ تزامًنا مع عملية التسجيل 

المبدئي للمقررات الدراسية للفصل الثانية من العام الدراسي 2019 -  2020.

 وبيـــن الطـــاب أن التغريـــدات تتزامـــن 
مع فتح التســـجيل بالمقررات الدراسية، 
واختيـــار األكاديميين لتدريســـهم خال 

الفصل الدراسي القادم.
وفعل العديد مـــن الطلبة التغريدات في 
برنامـــج” تويتـــر” طارحيـــن األســـئلة عن 
عـــدد المقررات الدراســـية التي يمكن أن 
يسجل لها الطالب، وأسماء األكاديميين.

أحـــد  نشـــر  التغريـــدات،  ضمـــن  ومـــن   

المقـــرر  اســـم  عـــن  ســـؤاالً  المغرديـــن 
التصويـــت  خيـــارات  مـــع  الدراســـي 
وكتـــب  للمقـــرر،  المناســـب  لألكاديمـــي 
“مـــن أحســـن دكتـــور متعاون مـــن ناحية 
الشرح والدرجات”. كما غرد آخر تغريدة 
حول عـــدد المـــواد التي يمكـــن أن يقوم 
بتسجيلها للفصل الدراسي الثاني، سائاً 
عن كثافة المادة العلمية للمقررات فيها.

ودعا ناشـــطون أصحاب حســـابات باسم 

جامعـــة البحريـــن تفعيـــل الهـــاش تـــاق، 
وذلك لخدمة الطلبة إلمكانية تسجيلهم، 

واستجابة ألسئلتهم.

التسجيل

البحريـــن  جامعـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
حّددت فترة اعتمادها للتسجيل للفصل 
الدراســـي الثانـــي 2019 -  2020 لطلبـــة 
المرحلة الجامعية األولى عبر التســـجيل 

ـــا مـــن خـــال رابـــط الجامعـــة،  إلكترونيًّ
حيث قامت جامعة البحرين بالتســـجيل 
المجتـــازة  الســـاعات  ـــا حســـب  إلكترونيًّ
بعكـــس مـــا آليـــة التســـجيل في الســـابق 

بحسب العام الدراسي للطالب.
 وحـــّددت جامعـــة البحريـــن 1 ديســـمبر 
ـــا  إلكترونيًّ للتســـجيل  موعـــًدا  الماضـــي 

للطلبـــة المتوقع تخرجهـــم والمتبقي لهم 
22 ســـاعة وأقـــل، فيما مـــن اجتاز 55 % 
فما فوق كان موعد التسجيل يوم أمس.

باســـتقبال  البحريـــن  جامعـــة  وســـتبدأ   
ـــا للطلبة ممن  مـــواد التســـجيل إلكترونيًّ
تجـــاوزت ســـاعاتهم األكاديميـــة مـــن 30 

% إلـــى أقل من 55 % بيوم غد الموافق 
 %  13 تجـــاوز  ومـــن  ديســـمبر2019،   5
إلـــى أقـــل مـــن 30 % التســـجيل ســـيبدأ 
يوم االثنيـــن الموافق 9 ديســـمبر 2019، 
ومـــن لم يتجـــاوز 13 % ســـتبدأ من يوم 

األربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019.

جامعة البحرين تفتح 
التسجيل إلكترونيا 

للفصل الثاني

التئام 35 فردا من خريجي دفعة 1962 من مدرسة المنامة

التقــى عــدد مــن خريجــي الثانويــة العامــة دفعــة 1962 - 1963 مــن 
مدرســة المنامــة الثانويــة فــي حفــل أقيــم بحضــور 35 شــخصا مــن 
الدفعة، تم فيه تبادل األحاديث الودية، واســترجاع شــريط ذكريات 

األيام الدراسية، وكان اللقاء في بستان صالح الدين. 

وتخلل الحفل خطاب من عبدهللا 
الحفـــل  وراعـــي  جمعـــة  محمـــد 
الـــذي  الديـــن،  صـــاح  ومحمـــد 
أعـــرب عن تقديـــره البالغ للحضور 
وسعادته باللقاء الذي يجمع زماء 
الدراســـة، مؤكدا ضـــرورة الحفاظ 
علـــى مثـــل هـــذه اللقـــاءات التـــي 
تعزز قيم التواصل التي يتميز بها 

المجتمـــع البحرين. وخال الحفل 
قدم يوســـف عيد بوخماس هدايا 

تذكارية قيمة للحضور.
وأعـــرب الحضـــور عـــن ســـعادتهم 
الكبيـــرة بهـــذا اللقـــاء وما يشـــكله 
مـــن فرصـــة الســـتحضار ذكريـــات 
الصـــات  وتوطيـــد  الدراســـة 

والتواصل مع زماء الدراسة.
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جانب من لقاء خريجي دفعة 1962 - 1963 من مدرسة المنامة الثانوية

استحضروا ذكرياتهم أيام الدراسة

مروة خميس

محرر الشؤون المحلية



افتتاح معرض “مًعا” بـ “سيف بالمحرق”
بـــن  ســـلمان  المحـــرق  محافـــظ  افتتـــح 
هنـــدي، ومحافـــظ العاصمة، رئيـــس لجنة 
“معـــا” لمكافحـــة العنـــف واإلدمان الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، معرض 
“مًعـــا” للتوعية األمنية في مجمع الســـيف 
بالمحرق، تفعيال لمبدأ الشراكة المجتمعية.

ويمثل المعرض والذي تم تدشينه برعاية 
الســـنوي  الحفـــل  خـــالل  الداخليـــة  وزيـــر 
لبرنامـــج معـــا في يناير الماضـــي من العام 
الجـــاري، نقلـــة نوعية في مجـــال التوعية 
والتثقيف األمني وما يحتويه من أقســـام 
ومـــواد تعليمية ومواضيـــع تتعلق بحماية 
النـــشء واألطفـــال مـــن الظواهر الســـلبية 

وســـالمة  أمـــن  تمـــس  التـــي  والمخاطـــر 
المجتمـــع، حيث يســـتهدف المعرض أيضا 
أوليـــاء األمور والبالغين، كما يعد المعرض 
األول مـــن نوعـــه نظـــرا لمـــا يحتويـــه مـــن 
آليات وأدوات ستســـهم فـــي زيادة الوعي 
لدى الفئات التي يستهدفها المعرض ومن 
جانب آخـــر يتابع المعـــرض، مجموعة من 
الظواهر التي باتت تؤرق المجتمع وعادًة 
ما تكون عواقبها سلبية جدا تصل لمرحلة 

زهق األرواح.
مـــن  المعـــرض  فـــي  الـــزوار  وســـيتمكن 
تجربة اإلرشـــادات الصحيحة للوقاية من 
المخاطـــر، إضافة إلى اســـتالم نســـخة من 
هذه اإلرشـــادات، حيث يحتـــوى المعرض 
علـــى مجموعـــة مـــن األقســـام وكل قســـم 

قائـــم بحـــد ذاتـــه ويغطـــي ظاهـــرة أمنيـــة 
اجتماعيـــة تشـــمل المخـــدرات والمؤثرات 
العقليـــة بأنواعهـــا ونماذج يمكـــن للبالغين 
وأولياء األمور فقط للتعرف على أشكالها 
وأنواعهـــا، وهـــي عينات صنعـــت خصيصا 
لمملكة البحرين ليتم عرضها في المعرض 
التوعـــوي، ويهـــدف إلـــى توعيتهـــم حـــول 
األضـــرار والنتائج المصاحبة لتعاطي هذه 
المخـــدرات وآليات الوقاية منها وتفاديها، 
وطـــرق اإلبـــالغ اآلمـــن عنهـــا، إضافـــة إلى 
عدم االنخداع بمظهرها وســـرعة تمييزها 
والتعـــرف عليهـــا، عـــالوة على ذلـــك تمكن 
الحضـــور مـــن تجربـــة الواقـــع االفتراضي 
المؤثـــرات  لمتعاطـــي  الجســـدية  للحالـــة 
العقليـــة من خالل نظـــارات نهارية وليلية 

الصعوبـــات  لتبيـــن  خصيصـــا  صممـــت 
التـــي تصيـــب اإلنســـان ومـــدى اســـتيعاب 
العقـــل للمحيـــط الخارجـــي وقدرتـــه على 

التـــي  الطارئـــة  الحـــاالت  مـــع  االســـتجابة 
قـــد يتعـــرض لها أثنـــاء القيـــادة أو الحركة 
ويكون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات 

العقلية واألدوية ذات االستخدام الخاص 
والتي تســـبب خموال أو ضعفـــا في إحدى 

الحواس.

محافظا المحرق والعاصمة لدى افتتاحهما معرض “مًعا” للتوعية األمنية في مجمع السيف بالمحرق

المنامة - وزارة الداخلية
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قـــررت المحكمة الكبـــرى الجنائية األولى 
إرجـــاء محاكمـــة 11 متهمـــا فـــي قضيـــة 
تخطيـــط لتفجيـــر عـــدد من أنابيـــب الغاز 
والنفط الممتدة عبر البر بمنطقة الصخير، 
والذيـــن شـــكلوا جماعـــة إرهابيـــة مؤلفـــة 
من اثنين مـــن الهاربين للخـــارج وآخرين 
موجوديـــن في البالد، وتلقوا الدعم الذي 
كانـــوا بحاجـــة إليـــه مـــن أحـــد المتهمين، 
وتمكنـــوا بالفعـــل من تنفيـــذ تفجير ألحد 
األنابيـــب هنـــاك، إال أنـــه لم يتســـبب بأية 
أضـــرار فـــي ذلـــك األنبـــوب، فضـــال عـــن 
تصنيعهم عددا من القنابل وأخرى هياكل 
محاكيـــة ألشـــكال المتفجـــرات؛ للمرافعة 
الختاميـــة بالجلســـة التي ســـتعقد يوم 9 
ديسمبر الجاري، مع األمر باستمرار حبس 

المتهمين المقبوض عليهم.
وجـــاء فـــي أوراق القضيـــة أن التفاصيل 

تتمثـــل فـــي أن إدارة المباحـــث الجنائية 
كانـــت قد تلقت معلومـــات، من مصادرها 
الســـرية، والتـــي أفـــادت بقيـــام المتهمين 
إيـــران  إلـــى  والهاربيـــن  والثانـــي  األول 
بالتواصـــل مع عدد مـــن المتهمين بداخل 
مملكة البحرين، إذ تم تجنيدهم الستالم 
األموال من نقـــاط ميتة بمختلف مناطق 

المملكة؛ لتنفيذ عدة عمليات إرهابية .
وقد دلت التحريات عن أن العناصر التي 
تـــم تجنيدهـــا كان دورهم معاينـــة البنوك 
الموجـــودة فـــي إحـــدى المناطـــق المتفق 
علـــى اســـتهدافها، وتتبع تحـــركات أفراد 
األمـــن، وكذلـــك اســـتهداف أنابيـــب الغاز 

والنفط بمنطقة البر بعبوة متفجرة .
عمليـــة  أن  أيضـــا  التحريـــات  وأســـفرت 
تفجيـــر أحـــد األنابيـــب قـــد تمـــت بالفعل 
بعد إرجاء اســـتهداف ماكينـــات الصراف 
اآللـــي الخاصـــة بالبنـــوك المســـتهدفة من 
قبـــل أفـــراد الجماعـــة اإلرهابيـــة، إذ وقـــع 

التفجير بجوار أنبوب الغاز في منطقة بر 
الصخير، ولم يفض إلى وقوع أية أضرار 

أو إصابات .
تكليـــف  تـــم  أنـــه  إلـــى  أيضـــا  وأشـــارت 
المتهميـــن بتجهيـــز مخزن تحـــت األرض 
لوضـــع المتفجـــرات واألجهـــزة والمعدات 
التي تستخدم في صناعتها بعد تدريبهم 
عن طريق أحد تطبيقات الهاتف النقال .

وبعد القبض علـــى المتهمين، اعترف 
المتهـــم الثالث بـــذات ما ورد في تلك 
التحريات سالفة البيان، وأرشد أفراد 
الشـــرطة إلـــى مـــكان المخـــزن الـــذي 
يحتفظـــون فيـــه بـــاألدوات والمـــواد 
المســـتعملة في عملياتهـــم اإلرهابية، 
كما قرر بمشـــاركة باقي المتهمين في 
ارتـــكاب الوقائـــع ســـالفة الذكـــر، فتم 
القبـــض على عدد منهـــم فيما لم يتم 
القبض على األول والثاني كون أنهما 

مقيمان خارج البالد.

شـــكلوا جماعـــة إرهابيـــة تضـــم اثنيـــن مـــن الهاربيـــن بالخـــارج
تأجيل محاكمة 11 متهما بتفجير أنبوب نفط إلى 9 ديسمبر

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  أّجلـــت 
األولى محاكمة متهَمين بواقعة تســـلم 
أمـــوال ونقلها لصالح أفراد يمارســـون 
أنشـــطة إرهابية بداخل المملكة، حتى 
جلسة 8 ديسمبر الجاري؛ للمرافعة مع 
اســـتمرار حبس المتهم الثاني. وتشير 
أوراق القضيـــة إلـــى أن بالًغـــا كان قد 
ورد للنيابة العامـــة من إدارة المباحث 
الجنائيـــة، تضّمن أنه في إطار الجهود 
للمحافظة على األمـــن العام وتجفيف 
العناصـــر  تمويـــل  ومنابـــع  مصـــادر 
ا فـــي مملكة  اإلرهابيـــة المطلوبـــة أمنيًّ
البحرين، فقد وردت معلومات لمالزم 
أول عن قيام مجموعة من األشخاص 
إلـــى  إيصالهـــا  بهـــدف  األمـــوال  بنقـــل 
العناصـــر اإلرهابيـــة المطلوبيـــن أمنيـــا 
لضمـــان اســـتمرار نشـــاطهم اإلرهابـــي 

والتخريبي في مملكة البحرين.
وبإجراء التحريـــات تبين قيام المتهم 
األول المتواجـــد فـــي إيـــران بتجنيـــد 
المتهـــم الثانـــي؛ ليقـــوم بنقـــل األموال 
داخل مملكة البحرين ويقوم بتوزيعها 
في نقـــاط ميتة، على أن يتم بعد ذلك 
توزيعها على العناصر اإلرهابية الهاربة 
أجـــل  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  بداخـــل 

مزاولة عملهم اإلرهابي التخريبي.
الدعـــم  أن  التحريـــات  أســـفرت  كمـــا   
بهـــدف  هـــو  العناصـــر  لهـــذه  المقـــدم 
اســـتمرارهم علـــى مواصلـــة نشـــاطهم 
خـــالل  مـــن  والتخريبـــي،  اإلرهابـــي 
تأمين تنقالتهم وشراء المواد الالزمة 
إلعمالهـــم اإلرهابيـــة والقيـــام بأعمـــال 
الشـــغب والتخريـــب والمســـيرات غير 
األمـــن  لزعزعـــة  وذلـــك  المرخصـــة؛ 
وإلحـــاق  المملكـــة  فـــي  واالســـتقرار 
أكبـــر ضرر برجـــال األمن ومؤسســـات 

المملكـــة الحيوية وترويـــع المواطنين 
والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم.

ونظـــًرا إلى أن المتهـــم الثاني موقوف 
تـــم  فقـــد  أخـــرى،  ذمـــة قضيـــة  علـــى 
اســـتدعائه والتحقيق معـــه حول تلك 

المعلومات، فاعترف بها.
العامـــة  النيابـــة  أحالتهمـــا  وقـــد  هـــذا 
فـــي  أنهمـــا  اعتبـــار  علـــى  للمحاكمـــة 
وحتـــى   2015 مـــن  األعـــوام  غضـــون 

2019، ارتكبا اآلتي:
أعطـــى  “هـــارب”:  األول  المتهـــم  أوالً: 
أمـــواالً ألفراد داخـــل مملكـــة البحرين 
ـــا مـــع علمـــه  يمارســـون نشـــاًطا إرهابيًّ
بذلـــك تنفيـــًذا لغـــرض إرهابـــي؛ وذلك 
بأن جنـــد المتهم الثانـــي لمعاونته في 
بداخـــل  اإلرهابيـــة  العناصـــر  تمويـــل 
مملكة البحرين وكلفـــه بعدة تكليفات 
الســـتالم ونقل األموال الستغاللها من 

قبل العناصر اإلرهابية.

بهدف القيام بأعمال شغب وتخريب ومسيرات غير مرخصة
8 ديسمبر مرافعة متهَمين بنقل وتسليم أموال إلرهابيين

تأييـــد حبـــس 3 مروجيـــن ومتعاطيـــن بيـــن ســـنة و5 ســـنوات
العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  رفضـــت 
الجنائيـــة األولـــى، اســـتئنافات 3 مدانين 
العقليـــة  المؤثـــرات  وتعاطـــي  بجلـــب 
والمـــواد المخدرة، والتـــي تمكن أحدهم 
إخفائهـــا  مـــن  عبـــر  للمملكـــة  تهريبهـــا 
بداخـــل علـــب معســـل الشيشـــة لتضليل 
ضبـــاط الجمـــارك، فضال عـــن كالب األثر 
المختصيـــن بتلـــك الممنوعـــات، وأيـــدت 
معاقبة أحدهم بالســـجن لمدة 5 سنوات 
3000 دينـــار،  وبغرامـــة ماليـــة وقدرهـــا 
وبحبـــس آخـــر لمدة ســـنة وغرامـــة 100 
دينـــار بعدمـــا أعفتـــه من عقوبـــة اإلتجار 
في المواد المشـــار إليها، فضال عن حبس 
األخير لمدة ســـنة وتغريمه 1000 دينار، 
فـــي حيـــن لم تســـتأنف متهمـــة أجنبية - 
صديقـــة المعفي من العقاب - والمحكوم 

عليهـــا بالحبـــس 6 أشـــهر وغرامـــة 100 
دينـــار الحكـــم ســـالف البيـــان مـــع األمـــر 
بإبعادهـــا وصديقها نهائيـــا عن البالد بعد 

تنفيذ العقوبة.
ورود  فـــي  القضيـــة  وقائـــع  وتتمثـــل 
معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، 
المـــواد  يحـــوز  شـــخصا  أن  تضمنـــت 
المخـــدرة بقصـــد البيـــع والتعاطـــي، وأنه 
متواجـــد بمنطقـــة الجفير، وأنـــه يروجها 
علـــى الفتيـــات األجانـــب، وبعـــد إجـــراء 
المزيـــد مـــن التحريـــات تـــم التأكـــد مـــن 
صحة تلك المعلومات، وتمت االســـتعانة 
بأحـــد المصـــادر الســـرية للمشـــاركة فـــي 

كمين للقبض عليه متلبسا بجرمه.
واتصل المصدر السري بالمستأنف األول 
تحـــت مســـمع وإشـــراف مـــن قبـــل أفراد 
شـــرطة اإلدارة، واتفـــق معه على شـــراء 
المخـــدرة،  الحشـــيش  مـــادة  مـــن  كميـــة 

علـــى أن يكـــون اللقـــاء بمنطقـــة المنامة 
بعـــد منتصـــف الليل، وبعـــد تجهيز المبلغ 
المتفـــق عليه وتصويره قبـــل العملية تم 
تســـليمه إلـــى المصـــدر الســـري، كمـــا أعد 
فريـــق عمـــل مـــن شـــرطة إدارة مكافحة 

المخدرات لضبط المتهم متلبسا.
وتوجـــه أفـــراد الشـــرطة برفقـــة المصدر 
إلـــى مـــكان قريـــب مـــن منطقـــة الكمين، 
عمليـــة  لمشـــاهدة  مـــكان  فـــي  وكمنـــوا 
االســـتالم والتســـليم، وبعدها تم إطالق 
المصـــدر الســـري لمالقاة المـــدان، والذي 

حضـــر والتقى المصدر الســـري واســـتلم 
منـــه المبلغ النقدي المصور ســـلفا للكمين 
وقـــام بتســـليمه المادة المخـــدرة المتفق 
عليها، فأعطى المصدر للشـــرطة اإلشارة 
التـــي تفيد إتمـــام العملية، وتم الســـماح 

للمستأنف بالذهاب لمعرفة مقر إقامته.
وبعـــد فحـــص البصمات الموجـــودة على 

الحقـــا  ثبـــت  المخـــدرة،  المـــواد  لفافـــة 
احتواؤهـــا على بصمة المســـتأنف األول، 
وتـــم اســـتصدار إذن مـــن النيابـــة العامة 
مســـكنه،  وتفتيـــش  وتفتيشـــه  لضبطـــه 
وبعـــد القبـــض عليه فـــي إحدى الشـــقق، 
والتـــي كان بابها مفتوحا حينها وبرفقته 

المتهمة الرابعة األجنبية.

وأثنـــاء تفتيش مســـكنه تـــم العثور على 
المبلـــغ المصـــور ملقى في ســـلة مهمالت 
فـــي مقر ســـكنه، كمـــا عثـــر بحوزته على 
مبلـــغ 941 دينارا و1555 رياال ســـعوديا، 
يعتقـــد أنها حصيلة بيـــع مخدرات، وعثر 
أيضـــا على 4 قطـــع حشـــيش و6 أكياس 
من “الشـــبو” و168 قرص كبتاجون، و17 
قـــرص زيناكس، و7 أقـــراص فاليوم، و3 
أقراص كلونازيبـــام، فضال عن مجموعة 
أقـــراص أخـــرى لـــم يتـــم التعـــرف علـــى 
نوعها، إضافة إلى ميزان حساس به آثار 

لمادة الحشيش.
وخالل عملية التفتيش حضر المستأنف 
الثالـــث، والذي كان بحالـــة غير طبيعية، 
واعترف أنه جاء لتعاطي المخدرات مع 

األول.

أخفوا المخدرات 
داخل علب معسل 

الشيشة

عاقبت المحكمة الكبـــرى الجنائية الرابعة 
متهمين بتزوير شـــهادة براءة ذمة صادرة 
من أحد البنوك ليتمكنا من تزوير استمارة 
باســـم  “الندكـــروزر”  ســـيارة  ملكيـــة  نقـــل 
أحدهمـــا، واللـــذان عمـــدا إلـــى بيعهـــا فـــي 
المملكة األردنية الهاشـــمية؛ وذلك بحبس 
كل منهمـــا لمـــدة ســـنة واحـــدة مـــع الرأفة؛ 
نظرا لتنازل البنـــك المجني عليه عن حقه 
المدنـــي، كمـــا أمـــرت بمصـــادرة المحررات 

المزورة المضبوطة.
حكمهـــا  أســـباب  فـــي  المحكمـــة  وقالـــت 
إنـــه عن طلـــب دفـــاع المتهمين اســـتعمال 
لظـــروف  ونظـــرا  فإنـــه  بحقهمـــا،  الرأفـــة 
الدعوى وتنازل البنك المدعي عن حقوقه 
المدنية، فإنها أخذت المتهمين بقسط من 

الرأفة بما تسمح به المادة )72( من قانون 
العقوبات.

وتتمثـــل تفاصيـــل ضبـــط المتهميـــن فـــي 
أنـــه بغضون العـــام 2018 اشـــتركا بطريق 
مجهـــول  آخـــر  شـــخص  مـــع  المســـاعدة 
النيـــة -شـــاهد اإلثبـــات  وموظـــف حســـن 
الثالـــث- فـــي ارتـــكاب جريمـــة تزويـــر في 
محرر رسمي، وهو استمارة تحويل ملكية 
المركبات باإلدارة العامة للمرور، وشـــهادة 
نقـــل ملكية ســـيارة مـــن نـــوع “الندكروزر” 
طـــراز 2016، بأن اتفقا مـــع ذلك المجهول 

وأمداه بتلك االستمارة.
وعمد المجهول إلى مهر تلك االســـتمارات 
بتوقيعات وأختام منسوب صدورها زورا 
للبنـــك المجنـــي عليه، كمـــا اشـــتركا وذلك 
المجهـــول فـــي تزويـــر محرر عرفـــي، وهو 

خطـــاب بـــراءة ذمـــة منســـوب زورا لذات 
البنك، بـــأن أمـــداه ببيانات المتهـــم األول، 
فقام ذلـــك المجهـــول باصطنـــاع الخطاب 
منســـوب  وأختـــام  بتوقيعـــات  ومهـــره 

صدورها للبنك المذكور.
والمتبقـــي  األول  المتهـــم  أن  وأوضحـــت 
فـــي ذمته مبلـــغ 8524 دينارا مـــن القرض 
الممنوح له من البنك المجني عليه لشـــراء 
تلـــك الســـيارة ولـــم يســـدده، قد اســـتعمل 
المحررين المزورين العرفيين آنفي الذكر، 
بـــأن قدمهمـــا للموظـــف العام حســـن النية 
سالف الذكر باإلدارة العامة للمرور، والذي 
اعتمد تلك االســـتمارة وأصدر شهادة نقل 

ملكية تلك السيارة بناء على ذلك.
وعقـــب القبض عليهمـــا أقر المتهـــم األول 
فـــي تحقيقات النيابـــة أنه لم يســـدد مبلغ 

القـــرض الممنـــوح لـــه مـــن البنـــك المجني 
قـــدم  المركبـــة، وأنـــه  تلـــك  عليـــه لشـــراء 
خطـــاب بـــراءة الذمة آنـــف الذكر لـــإدارة 
العامـــة للمـــرور لنقـــل ملكية تلـــك المركبة، 
وأن المتهـــم الثانـــي هـــو من جلـــب له تلك 

األوراق الخاصة بنقل الملكية، وأنهما قاما 
ببيعها سويا خارج مملكة البحرين.

كمـــا اعتـــرف المتهم الثانـــي بتوجهه رفقة 
المتهم األول للموظـــف المختص بالمرور، 
إذ ســـلم األول لموظـــف المـــرور مســـتندا 

خاصا لنقل تلك السيارة، وبعد تمام النقل 
قاما ببيعها سويا في المملكة األردنية.

وقد دلت تحريات شـــاهد اإلثبـــات الثاني 
علـــى صحـــة ارتـــكاب المتهميـــن الواقعـــة، 
األختـــام  بصمـــات  أن  فنيـــا  ثبـــت  كمـــا 
الثابتـــة بخطاب براءة الذمة واالســـتمارة 
الخاصـــة بنقل الملكية والمنســـوبين للبنك 
المجنـــي عليه هي بصمـــات أختام مزورة، 
وأنهـــا لـــم تأخذ مـــن ذات القالـــب المأخوذ 
منـــه بصمـــات المضاهـــاة، كمـــا أن الـــورق 
المستعمل في إصدار خطاب براءة الذمة 
يختلف عن الورق الصحيح من األســـلوب 
الطباعي، عالوة على أن التوقيع الموجود 
في المحررين الرســـمي والعرفي يختلفان 
تمامـــا عن توقيع موظفي البنك المخولين 

بتوقيع تلك المستندات.

األردن ــي  ــ ف “النـــــــدكـــــــروزر”  بـــاعـــا  بـــعـــدمـــا  ــن  ــي ــم ــه ــت ــم ــل ل ســـنـــة  الـــحـــبـــس 

تنازل البنك يخفف عقوبة مزوَري استمارات رسمية وعرفية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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ــأطــفــال ــاص ل ــ ــم خ ــس ــاء ق ــشـ ــى إنـ ــل ــار ع ــ ــل ج ــم ــع ال

الصالح وألول مرة: أصبت بالسرطان وتعافيت

كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح من تحت قبة البرلمان وألول مرة 
عن كونها إحدى المتعافين من مرض السرطان.

جاء ذلك، لدى استعراض المجلس 
الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  ســـؤال 
المصابيـــن  عـــدد  بشـــأن  للوزيـــر 
والذيـــن  الســـرطان  بأمـــراض 
يتعالجون في مستشـــفيات وزارة 
فتـــح  إلـــى  دعـــا  والـــذي  الصحـــة، 
المركز 24 ساعة، لمنع تأثر مرضى 
فـــي  المرضـــى  ببقيـــة  الســـرطان 

طوارئ السلمانية.
سياســـة  إن  الصالـــح:  وقالـــت   
الحكومة وضعت هـــذا الملف على 
رأس أولوياتهـــا، وهـــو األمـــر الذي 

تجّســـد في إنشـــاء المركز الوطني 
لـــأورام، والـــذي يعد أحـــد المراكز 
النموذجية في المنطقة، من حيث 

التجهيزات والكادر الطبي.
المرضـــى  أن جميـــع  إلـــى  ولفتـــت 
الجدد ينتقلون إلـــى مركز األورام، 
كما يجري العمل على إنشـــاء قسم 

خاص لأطفال.
وبينـــت أن مرضـــى الســـرطان يتم 
إدخالهـــم في غـــرف عـــزل خاصة، 
كما وتقـــدم لهم رعاية خاصة، وأن 
األهـــم مـــن ذلـــك كلـــه هـــو محاربة 

أســـباب المـــرض، مما يســـاهم ذلك 
في التقليل من حاالت اإلصابة به.
مـــرة  ألول  سأكشـــف  وقالـــت:   
أننـــي كنت مـــن المصابـــات بمرض 

الســـرطان، وأقول ذلـــك ألبين لكم 
بالمـــرض  ليـــس  المـــرض  هـــذا  أن 
الفتـــاك والخطيـــر، ومـــررت بنفس 

التجربة التي يمر بها أي مريض”.

4 اعتذارات
ســـجلت جلســـة مجلـــس النـــواب 
الثانـــي  االنعقـــاد  لـــدور  التاســـعة 
مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامس 
اعتـــذار النـــواب: بـــدر الدوســـري، 
معصومـــة  الحايكـــي،  كلثـــم 

عبدالرحيم، ويوسف زينل.

تغطية سيدعلي المحافظة

تصوير رسول الحجيري

فائقة الصالح

فنجان من القهوة وهاتف وقلم

هاشم: العمل التعاوني في البحرين اندثر
ــل الــجــمــعــيــات ــم ــت ع ــل ــرق ــافــســة الـــشـــديـــدة ع ــمــن حـــمـــيـــدان: ال

رأى النائـــب فـــاح هاشـــم أن العمـــل 
التعاونـــي فـــي البحريـــن اندثـــر، وما 
تملكه مـــن ودائع في البنوك ال يمكن 

ا. اعتباره عماً استثماريًّ
جاء ذلك، في مداخلته لدى مناقشة 
رد وزيـــر العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميدان بشـــأن وضـــع العمل 

التعاوني في مملكة البحرين.
ورأى أن دعـــم القطـــاع التعاوني من 
شـــأنه أن يســـاهم فـــي توفيـــر فرص 
العمـــل، فـــي الوقت الـــذي نعاني فيه 

من ندرة فرص العمل.
وتســـاءل عن دور االتحـــاد التعاوني 
وخطة الـــوزارة لتطوير هذا القطاع، 

مؤكًدا أنه ال يوجد أي شيء فعلي.
وبّيـــن أن القطاعـــات التعاونية على 
المستوى العالمي هي من تساهم في 

إنقاذ البلدان في أوقات األزمات.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  قـــال   
إن  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الجمعيات التعاونية واجهت ظروًفا 
صعبـــة دفعتهـــا إلى تنويع أنشـــطتها 

بالتعـــاون مـــع الـــوزارة، وســـاعدتهم 
الـــوزارة فـــي تمكينهـــم مـــن إدارة 6 

محطات وقود بالتعاون مع بابكو.
 وبّين أن إيداع هذه الجمعيات مبالغ 

لاســـتثمار أمر طبيعـــي، إضافة إلى 
لجوئها لتأجير المباني، بما يحقق لها 
عوائـــد تصل إلـــى 6 %، وهي عوائد 

مجزية بالنسبة لأعضاء.
وأشـــار إلـــى أن الكويـــت لهـــا نظـــام 
الجمعيـــات  دعـــم  فـــي  مختلـــف 
التعاونية مّكنت هذه الجمعيات من 

النجاح.
أعضـــاء  إجمالـــي  أن  إلـــى  ولفـــت 
الجمعيـــات فـــي البحريـــن يصل إلى 
هـــذه  أغلـــب  وإن  عضـــو،  ألـــف   18
عيســـى،  مدينـــة  فـــي  الجمعيـــات 
الحـــد  فـــي  أنشـــطها  أن  حيـــن  فـــي 

والسنابس.
وأشـــار إلـــى أنـــه خـــال 25 ســـنة لم 
تتقـــدم إال جمعيـــة واحـــدة بطلـــب، 
وتعثرت بســـبب شـــدة المنافسة في 

السوق.

جميل حميدان

تســـاءل النائب غازي آل رحمة عن المهـــارات “الخارقة” التي 
يمتلكهـــا األجنبي لمنحه أولوية تبوء المراكز الوظيفية العليا 

في القطاع الخاص.
ورأى النائب عيسى الكوهجي أن المشكلة ال تتعلق بالخطط 
الحكوميـــة، وإنما فـــي مدى واقعيـــة التقاريـــر واألرقام التي 

تبني عليها الحكومة خططها.
وقـــال النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان إن النهج االقتصـــادي الذي 
تســـير عليـــه المملكـــة هـــو نهـــج مدّمـــر ويضـــرب فـــي صميم 

البحرنة.
واعتبـــر النائـــب خالد بوعنق أن تســـجيل نصـــف العمالة غير 

النظامية في نظام الفيزا المرنة أمر ال يدعو إلى الفخر.
بعـــض  النائـــب ممـــدوح الصالـــح أن مقتـــرح توطيـــن  ورأى 
الوظائـــف والمهـــن، منح هيئة تنظيم ســـوق العمل الصاحية 
المطلقة في تحديد هذه الوظائف، وعليه فإن رفضه يكشف 

عدم ثقة الحكومة في الهيئة.

 وأشار النائب إبراهيم النفيعي إلى أن عدًدا كبيًرا من طلبات 
التوظيـــف التي ســـلمتها لجنة البحرنة للـــوزارة تبّين لهم أنها 
غير مســـجلة لدى الوزارة، ما يعني أن نســـبة البطالة المعلنة 

غير واقعية.

ــادي لــلــمــمــلــكــة مــدمــر ــصـ ــتـ ــج االقـ ــه ــن ســلــمــان: ال

خطط سوق العمل قائمة على معطيات غير واقعية

قال النائب عبدهللا الدوسري إن االستثمار الناجح ألي دولة هو 
االستثمار في المواطنين.

وأشار النائب محمود البحراني إلى إن سياسات مجلس التنمية 
االقتصادية ال تنسجم مع األوضاع الحقيقية لسوق العمل.

ولفـــت النائـــب فـــاح هاشـــم إلـــى أن البنـــوك قامت علـــى أكتاف 
البحرينييـــن واآلن أصبحـــت أفضل وظيفة ترشـــح وزارة العمل 

المحاسبين لها هي وظيفة “كاشير في برادة”.
 ورأى النائـــب أحمـــد الســـلوم أن أهمية هذا المقتـــرح يتمثل في 

إعادة البوصلة األساسية التي من أجلها تأسس سوق العمل.
ولفـــت النائـــب حمد الكوهجي إلـــى أنه ولمدة 30 ســـنة ال تغيير 

طرأ على سياسة وزارة العمل.
ورأت النائـــب فاطمة القطري أن “المواطنين أصبحوا بمثابة غاز 
ثاني أكسيد الكربون، يتطلب دخولهم سوق العمل إمرارهم عبر 

فاتر تؤهلهم الحتراف تدليك رئة رؤوس األموال”.
 وذهب النائب باســـم المالكي إلى أن النمو االقتصادي يجب أن 

يعـــود بالنفع على المجتمـــع، والبحريني أولـــى بالعمل في وطنه 
على الوافد. وقال النائب عمار البناي إنه ال يكاد يخلو منزل من 
وجـــود عاطل عـــن العمل، في الوقت الذي تســـتمر فيه سياســـة 

توظيف األجانب بعقود دائمة ومؤقتة في الحكومة.

عيسى الكوهجيقمبر والكوهجي والسيسي وسوسن

الكوهجـــي: سياســـة “العمـــل” جامـــدة منـــذ 30 ســـنة

أفضل وظائف عاطلي المحاسبة “كاشير في برادة”

بقانـــون  النـــواب مشـــروًعا  مـــّرر مجلـــس 
يقضـــي بقيـــام هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
بتضميـــن الخطـــة الوطنية قائمـــة بالمهن 
التـــي ال يشـــغلها إال بحرينيـــون، وتحديد 
فـــي  األجانـــب  إلـــى  المواطنيـــن  نســـبة 
االقتصاديـــة  األنشـــطة  أو  القطاعـــات 
المختلفـــة، مـــع وضـــع الضوابـــط والقيود 
الخاصة بحاالت االستثناء على أن تكون 

محدودة ومؤقتة.
العمـــل  وزيـــر  وقـــال  التصويـــت،  وقبـــل   
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
إن الحكومـــة تســـعى بجـــد واجتهـــاد إلى 

توظيف المواطنين. وأضاف أن الحكومة 
للعاطليـــن  الفرصـــة  جديـــد  مـــن  فتحـــت 
للتســـجيل على قوائم الباحثين عن عمل، 
وبالتالـــي فـــإن الحكومة قامـــت بما يجب 
عليهـــا أن تقوم به. ولفت إلـــى أن الوزارة 
طرحـــت العديد مـــن المبـــادرات والحلول 
ومنها، ترشـــيح الكفاءات مـــن المواطنين 
الموجوديـــن على قوائم الوزارة ألصحاب 
العمل قبل الموافقة على طلب اســـتصدار 
 65 أن  إلـــى  وأشـــار  العمـــل.   تصاريـــح 
% مـــن أصحـــاب العمـــل قبلـــوا بتوظيـــف 

البحرينيين الذين رشحتهم الوزارة لهم.

تمسك نيابي بتوطين بعض وظائف “الخاص”
وافق مجلس النواب على الرد على 
الخطاب الســـامي لجالة الملك لدى 
افتتاحـــه دور االنعقـــاد الثانـــي مـــن 

الفصل التشريعي الخامس.
النائـــب  قـــال  التصويـــت،  وقبـــل 
لـــم  اللجنـــة  إن  النفيعـــي  إبراهيـــم 
موضـــوع  إلـــى  الـــرد  فـــي  تتطـــّرق 
التغييـــر المناخـــي وتطوير سياســـة 

المملكة في هذا المجال.
ورأت النائب فاطمة القطري أن الرد 
خـــا من تحديـــد موقـــع احتياجات 
التشـــريعات  خطـــة  مـــن  المـــرأة 

المواكبة لدعم االقتصاد الرقمي.
وقـــال النائـــب عيســـى القاضـــي إن 
أهميـــة  تؤكـــد  الحاليـــة  المرحلـــة 
الوطنـــي  االقتصـــاد  علـــى  التركيـــز 
ومـــا يواجهه من عقبـــات وتحديات 

ومتطلبات التوازن المالي.
ولفـــت النائـــب حمـــد الكوهجي إلى 
يحـــدد  لـــم  الســـامي  الخطـــاب  أن 
موعـــد االنتهـــاء مـــن أهـــم القوانين 
لدى السلطة التشـــريعي ومن أهمها 
القانـــون البحـــري الذي مضـــى عليه 

40 عاًما وقانون البيئة.

رفع الرد على الخطاب السامي لجاللة الملك

األربعاء 4 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الثاني 1441 - العدد 4068

أكـــدت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح أن جميع المبيدات الحشـــرية 
التـــي تدخـــل مملكـــة البحرين وتســـتخدمها الوزارة هـــي آمنة على 
الصحـــة العامة، إذ ال يتـــم التصريح بدخول هـــذه المبيدات إال بعد 

ضمان سامتها.
ها على سؤال النائب محمد بوحمود بشأن خطط   وأضافت في ردِّ
الـــوزارة لمكافحـــة الحشـــرات المنتشـــرة فـــي المســـتنقعات وأماكن 
تجمع المياه وخصوًصا بعد هطول األمطار، أن هذه المبيدات حتى 
وإن كانـــت تتمتع بنســـبة أمـــان عالية، إال أن الـــوزارة كذلك تحرص 
ـــها بعيًدا عـــن المواطنيـــن؛ منًعـــا لتعرضهم ألي حساســـية  علـــى رشِّ

ناتجة عن اقترابهم من مواقع الرش.

المبيدات الحشرية في البحرين آمنة
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المنامة - جمعية المصارف  المنامة - المصرف المركزي

األصـــول  مديـــري  “جمعيـــة  أعلنـــت 
البحرينيـــة” عـــن دمج جميع أنشـــطتها 
وفعالياتها تحت مظلة جمعية مصارف 
البحرين وانضمام أعضائها إلى جمعية 
مصـــارف البحريـــن، فـــي بـــادرة تهدف 
الراميـــة  الجهـــود  توحيـــد  إلـــى  منهـــا 
لتمثيـــل القطـــاع المصرفـــي البحرينـــي 
بمختلف مكوناته من بنوك ومؤسسات 
مالية ومديري أصـــول وصناديق ثروة 

وشركات استثمارية وغيرها.
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  ورّحـــب   
بهـــذه الخطـــوة، مؤكًدا أنهـــا تصب في 
االتجـــاه الصحيـــح، ومعرًبـــا عـــن دعمه 
لمزيـــد من الخطـــوات المشـــابهة. وقال 
الرئيـــس التنفيذي لجمعيـــة المصارف، 
الجمعيـــة ســـتعمل  إن  القاســـم  وحيـــد 

علـــى تحقيـــق رؤى وتطلعـــات أعضـــاء 
جمعيـــة مديـــري األصـــول البحرينيـــة، 
والبناء على ما قاموا به من أعمال وما 
حققوه من إنجازات ســـابقة، وتســـخير 
جميع إمكانياتها مـــن أجل ذلك، مرحًبا 

الدكتور القاسم باألعضاء الجدد.
إلى ذلك، أوضح أحمد الجوهري، الذي 

كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 
“جمعيـــة مديـــري األصـــول البحرينيـــة” 
منذ تأســـيس الجمعية فـــي عام 2014، 
أن هـــذه الخطوة تأتـــي في إطار إيمان 
الجماعـــي  بالعمـــل  الجمعيـــة  أعضـــاء 
المشـــترك مـــن أجـــل تحقيـــق األهداف 

التي يتطلعون لها.

البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  ُكـــرم 
المعـــراج، بجائـــزة  المركـــزي، رشـــيد 
اإلنجاز مدى الحياة من “بانكر ميدل 
ايســـت لجوائز الصناعـــة المصرفية” 
لمســـاهمته علـــى مـــدار 14 عاًمـــا في 
المالـــي  القطـــاع  مالمـــح  تشـــكيل 
والمصرفـــي فـــي البحريـــن والشـــرق 

األوسط.
لجهـــود  تتويجـــا  الجائـــزة  وتعـــد 
المعراج، الذي تولى رئاســـة المصرف 
المركـــزي كمحافظ فـــي العام 2005، 
المصـــرف  واصـــل  قيادتـــه  وتحـــت 
بتطويـــر البيئـــة التنظيميـــة للقطـــاع 
المالـــي والمصرفـــي والقيـــام بالعديد 
مـــن المبـــادرات البارزة فـــي مجاالت 
واإلســـالمية،  التقليديـــة  الصيرفـــة 

الدفـــع،  وأنظمـــة  والتأميـــن، 
والتكنولوجيا المالية.

يذكر أن الجائزة تنظم من قبل “سي 
بـــي آي فاينانشـــال”، وهي مؤسســـة 
ميـــدل  “بانكـــر  تصـــدر  التـــي  النشـــر 

إيست”، وتقوم الجوائز بتكريم رواد 
القطـــاع المالي والمصرفـــي، احتفاالً 
بالنجـــاح واإلنجـــازات التـــي حققتها 
المؤسســـات التي تلعـــب دورًا حيويًا 

في تقدم المنطقة وازدهارها.

 وحيد القاسمأحمد الجوهري

المعراج لدى تسلمه الجائزة

الصحيح االتـــجـــاه  ــي  ف تــصــب  ــوة  ــط خ “الـــمـــركـــزي”:  لمساهمته خالل 14 عاًما بتشكيل مالمح القطاع المالي
انضمام “مديري األصول” لـ “جمعية المصارف” المعراج يتسلم “جائزة اإلنجاز مدى الحياة”

“المعلومات الجغرافية” أداة لتحليل البيانات النفطية
ــل مــخــتــلــفــة ــ ــراح ــ ــي م ــ ــاريـــع ف ــمـــشـ ــي تـــطـــويـــر الـ ــ تـــســـاهـــم ف

افتتح وزير النفط، الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفـــة، مؤتمـــر يـــوم نظم 
 GIS Day( الجغرافيـــة  المعلومـــات 
2019( بمشـــاركة عدد من المسئولين 
والفنييـــن والمتخصصيـــن والخبـــراء 
والمهنيين في مجال نظم المعلومات 
الجغرافية، حيث نّظمت هذه الفعالية 
للبتـــرول  مـــن قبـــل شـــركة “تطويـــر” 
وشـــركة  “مايكروســـنتر”  وشـــركة 
“ترتيـــب”، وبدعـــم عدد من الشـــركات 

المحلية واإلقليمية.
المعلومـــات  الوزيـــر إن نظـــم   وقـــال 
كبـــرى  أهميـــة  تكتســـب  الجغرافيـــة 
فـــي صناعة النفـــط والغـــاز باعتبارها 
أداة مهمـــة لتحليل وعـــرض البيانات 
تطبيـــق  أن  إلـــى  منّوًهـــا  المختلفـــة، 
خدمـــات نظم المعلومـــات الجغرافية 
فـــي مراحـــل مختلفة ســـوف يســـاهم 
فـــي تطويـــر مختلـــف المشـــاريع، بمـــا 
النفطيـــة  االستكشـــافات  ذلـــك  فـــي 

وإدارة  المرافـــق  وإدارة  واإلنتـــاج 
خطـــوط األنابيـــب، باإلضافـــة إلى أن 
تطبيـــق هـــذه التقنيـــة سيســـهل عمل 
النفـــط  عـــن  للبحـــث  الجيولوجييـــن 

والثروة المعدنية. 
 مـــن جانبـــه، أكـــد رئيـــس ومؤســـس 
مجموعة “مايكروسنتر”، غلوم بكيري 
أهميـــة البيانات الجغرافية لمســـتقبل 
الصناعـــات المتعددة، قائـــالً: “إن يوم 
 GIS الجغرافيـــة  المعلومـــات  نظـــم 
Day يشـــير إلى ازديـــاد عدد المهنيين 
ا،  المتخصصين في هذا المجال عالميًّ
البحريـــن، ممـــا يبشـــر  فـــي  وخاصـــة 

بمستقبل باهر لهذه التكنولوجيا”.
 وتفّقـــد الوزيـــر المعـــرض المصاحـــب 
للبتـــرول،  تطويـــر  بشـــركة  الخـــاص 
حيث اســـتعرض فيه موظفو الشركة 
المتعـــددة  والمبـــادرات  المشـــاريع 
المعلومـــات  نظـــم  لتكنولوجيـــا 
الجغرافية التي تم تنفيذها بالشركة.

وزير النفط متفقًدا المعرض المصاحب للمؤتمر

المنامة - بنا

ــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال إفــريــقــي

“الوطني” أول بنك يطلق الخدمات المصرفية المفتوحة

بوضـــع  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  قـــام 
معيار مهـــم للقطاع المالـــي على الصعيد 
اإلقليمـــي، ليصبـــح بذلـــك أول بنـــك فـــي 
األوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة  البحريـــن 
وشمال إفريقيا يقوم بتدشين الخدمات 
المصرفيـــة المفتوحـــة. تـــم الكشـــف عـــن 
خدمة البنك “التجميعية” الجديدة خالل 
تجمـــع إعالمي حصري، ُعقد في كابيتال 
البنـــك،  مـــن  ممثليـــن  بحضـــور  كلـــوب، 
ومصـــرف البحريـــن المركـــزي، ومجلـــس 
“بوابـــة  وشـــركة  االقتصاديـــة،  التنميـــة 

ترابط”.
التنظيميـــة  التوجيهـــات  أعقـــاب  وفـــي   
التي أصدرها مصـــرف البحرين المركزي 
بشـــهر نوفمبـــر 2018 بشـــأن إلـــزام جميع 
بنوك المملكة بتبني الخدمات المصرفية 
المفتوحـــة، حـــرص البنك على اســـتهالل 
عمليـــة تطويـــر تقنيـــات هـــذه الخدمـــة، 
رؤيتـــه  مـــع  تماشـــًيا  ذلـــك  جـــاء  حيـــث 
طويلـــة األمد لمنح العمـــالء أكبر قدر من 
الشفافية، وتعزيز مدى كفاءة تجربتهم. 
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، لعـــب بنـــك البحرين 
ـــا، واســـتثمر بشـــكل  الوطنـــي دوًرا رياديًّ
كبير في تطوير النظم الالزمة الســـتيفاء 
كونـــه  التنظيميـــة،  المتطلبـــات  وتجـــاوز 
مدفوًعـــا باســـتراتيجية معنيـــة بتحويل 
وتنويـــع األعمـــال التجاريـــة وذلـــك عـــن 
طريق تبني االبتـــكار الرقمي الذي يمّكن 
العمالء ويدعم مســـاعي المملكة لتطوير 
اقتصادهـــا الرقمي، عالوة على ترســـيخ 
مكانتهـــا باعتبارهـــا مركـــًزا للتكنولوجيـــا 

المالية.
 وشـــهد مطلع العام الجـــاري، تعاون بنك 
البحرين الوطني مع شركة “بوابة ترابط” 
–المتخصصـــة فـــي التكنولوجيـــا المالية 
ومزود حلـــول البنية التحتيـــة للخدمات 
المصرفيـــة المفتوحـــة– والـــذي أدى إلـــى 
ابتكار تقنيات ســـهلت مـــن عملية تقديم 

حلـــول مصرفيـــة مفتوحـــة آمنـــة لعمالء 
البنك، حيث قام األخير بتفعيل المرحلة 
األولى من خدمات تجميع الحســـاب عبر 

التطبيق اإللكتروني.
 وقـــال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 
“تشـــتهر  حميـــدان  خالـــد  االقتصاديـــة، 
وباحتضانهـــا  تقدمهـــا،  بمـــدى  البحريـــن 
لبيئـــة أعمـــال قوية. وتمكنـــت اليوم، من 
تحقيق تقدم ملحوظ في تبني التقنيات 
الرقميـــة، وابتـــكار التكنولوجيـــا الماليـــة، 
وتمكيـــن المواهب من خـــالل نظام بيئي 
ناشـــئ مـــواٍت لتطويـــر مكانتهـــا الرقمية 
وذلـــك دعًمـــا لنموهـــا االقتصـــادي. وقـــد 
تعـــززت مكانـــة المملكة بشـــكل أكبر، عبر 
تحديدهـــا لمعاييـــر الخدمـــات المصرفية 
المفتوحة بين دول المنطقة، مما ســـاهم 
إمكانياتهـــا  علـــى  الضـــوء  تســـليط  فـــي 
المتميزة، والتي سمحت بتعريفها كموقع 
اســـتثماري جذاب يســـتمر دوًمـــا بالتقدم 
لبنـــك  بالتهنئـــة  تقـــدم  أن  وأود  ـــا.  رقميًّ
البحريـــن الوطنـــي على تجـــاوزه لحدود 
أصولنـــا  لمتانـــة  واســـتعراضه  القطـــاع 

الوطنية”.

 تنفيذ تدريجي للخدمات المفتوحة 

التدريجـــي  التنفيـــذ  اكتمـــال  وبمجـــرد   
المفتوحـــة،  المصرفيـــة  للخدمـــات 
الدخـــول  مـــن  البنـــك  عمـــالء  ســـيتمكن 

مـــن  ليتمكنـــوا  مفتوحـــة،  منصـــة  إلـــى 
خاللهـــا مـــن الوصـــول لجميع حســـاباتهم 
المصرفيـــة المختلفـــة بـــكل ســـهولة، مما 
يضمـــن حصولهـــم علـــى رؤيـــة موحـــدة 
لجميـــع معلوماتهم الماليـــة، وإجراء عدة 
معامـــالت عبـــر اســـتخدام تطبيـــق واحد 

فقط.
 ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للبنـــك، جان كريســـتوف دورانـــد “يفتخر 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي بهـــذه الخطـــوة 
الرائدة التي تؤهله لتصدر الركب وقيادة 
فقـــد  المصرفيـــة.  الخدمـــات  مســـتقبل 
حققنـــا اليوم، قفـــزة هائلة قادتنا بشـــكل 
مباشـــر للمرحلة المقبلة مـــن االبتكار في 
االقتصاد الرقمي، حيث تمكنا من إرساء 
أساس قوي لتطبيق الخدمات المصرفية 
المفتوحة، ودعم رؤية الحكومة الرامية 
إلـــى تعزيـــز مكانـــة البحريـــن باعتبارهـــا 
الماليـــة.   للتكنولوجيـــا  عالمًيـــا  مركـــًزا 
ويتمثـــل أكبـــر إنجازاتنـــا فـــي تحقيقنـــا 
لهـــذا العمل الفذ في أقل مـــن عام، وذلك 
بفضـــل توجيه ودعـــم مصـــرف البحرين 
المركـــزي، عـــالوة على الجهـــود المبذولة 
مـــن قبـــل ُكٍل من شـــركة “بوابـــة ترابط”، 
وفريق البنك الذي يتمتع بشـــغف وإرادة 
ال مثيـــل لهما. لقد اســـتثمر بنك البحرين 
الوطني بشـــكل كبير في األنظمة والبنية 
التحتيـــة الالزمـــة، لنتمكـــن مـــن إطـــالق 

خدمة “التجميع”.

 وســـُيطرح التطبيق التجميعي، الذي تم 
تطويـــره مـــن قبل شـــركة “بوابـــة ترابط” 
لتقديـــم  بـــه  ُمصـــرح  فنـــي  مـــزود  –أول 
فـــي  المفتوحـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
مملكـــة البحريـــن– على مراحل، للســـماح 
المملكـــة  بنـــوك  جميـــع  أنظمـــة  بدمـــج 
تدريجًيا. ومبدئًيا، سيتمكن عمالء البنك 
من عرض وتتبع أموالهم عبر حســـاباتهم 
المصرفيـــة. وفـــي مرحلة الحقة، ســـيتم 
الماليـــة والخدمـــات  المعامـــالت  تفعيـــل 

المؤهلة بالكامل.
 وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “بوابة 
ترابط”، عبدهللا المؤيـــد “ُيعد هذا إنجاًزا 
ويشـــرفنا  األصعـــدة،  كافـــة  علـــى  ـــا  مهمًّ
أن نكـــون أول منصـــة مرخصـــة لتقديـــم 
فـــي  المفتوحـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
منطقة الشرق األوســـط وشمال إفريقيا، 
حيث ســـيتمكن مزودي الخدمات المالية 
مـــن   – الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مثـــل   –
توفيـــر هذه الخدمـــة المتميـــزة لعمالئهم 
مع “بوابـــة ترابط”. ويمثـــل إطالق البنك 
لخدمـــة “التجميع” حقبـــة جديدة للقطاع 
المصرفي في المملكـــة، كما يضع معايير 

جديدة للخدمات المصرفية الرقمية.
وبإمـــكان عمـــالء بنك البحريـــن الوطني، 
الراغبيـــن باالســـتفادة من هـــذه الخدمة، 
 NBB Open تنزيـــل التطبيق اإللكتروني

Banking والتسجيل به مجاًنا.

المنامة - البحرين الوطني

أثناء إطالق الخدمات المصرفية المفتوحة

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج” و“الشرق 
األوسط” تبرمان شراكة

وطيران  الخليج  طيران  أعلنت 
الــــشــــرق األوســـــــــط، الـــخـــطـــوط 
تعاونهما  عــن  اللبنانية،  الجوية 
ــوز، إذ  ــرمــ ــ ــادل ال ــبـ ــي مـــجـــال تـ فـ
األوســط  الشرق  طيران  سيقوم 
بــمــوجــب هـــذه االتــفــاقــيــة بوضع 
طيران  رحـــات  على   ”ME“ رمــز 
ــروت،  ــيــ ــ ــى خــــط ب ــلـ الـــخـــلـــيـــج عـ

البحرين، بيروت.
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استدامة التاجر البحريني

ال يخفى على الجميع التاريخ والمنعطفات التي مرت بها التجارة 
في البحرين والتحوالت التي صاحبت الثورة االقتصادية األولى 
حينما كانت البداية يســـيطر عليها اللؤلـــؤ أو عنوانها األبرز، حيث 
كان البحـــر ركيـــزة من ركائز التجارة وعلـــى الضفة األخرى الفالح 
البحريني وقدرته على اســـتغالل الرقعـــة الخضراء في اإلنتاجية 
التـــي كانـــت تتميـــز بها البحريـــن وصوال إلـــى الثـــورة االقتصادية 
الصناعيـــة الثانيـــة واإلنتـــاج واالستكشـــافات النفطيـــة التـــي هي 
إحـــدى أهـــم أســـباب التحـــوالت اإلنتاجيـــة التـــي مرت بهـــا البالد 
أو مـــا يطلـــق عليـــه عصر اإلنتـــاج. ثم جـــاءت الثـــورة الثالثة التي 
تمخضـــت عـــن والدة الرأســـمالية الدوليـــة وأخيرًا الثـــورة الرابعة 
محور المناقشـــات التي دارت في المنتدى االقتصادي األول الذي 
تـــم عقده في بيت التجار بتاريخ 21 نوفمبر الجاري تحت عنوان 
“اســـتدامة التاجـــر البحرينـــي فـــي ظـــل المتغيـــرات االقتصادية”، 
ومدى حجم االهتمام الذي تحظى به هذه الثورة، نظرًا إلى حجم 
التغيير المتوقع حصوله على جميع المســـتويات. هذه المتغيرات 
المتسارعة بال شك ستؤثر في مدى استيعاب المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة لهـــا ويظهـــر ذلـــك فـــي التطـــورات التي طـــرأت على 
األســـواق، إذ تحولت من أســـواق تقليدية إلى االلكترونية فاتحًة 
آفـــاق للتكنولوجيـــا بمصراعيها في ظل غياب تشـــريعات واضحة 
المعالـــم مـــن قبـــل وزارة الصناعة والتجـــارة والســـياحة.أما األمر 
اآلخـــر فيتمثل فـــي “العوائق المصاحبة” لسياســـات إعادة الهيكلة 
االقتصاديـــة والتـــوازن المالي بعد انخفـــاض برميل النفط وفرض 
الضرائـــب والتراخيص المرنة للعامـــل األجنبي وبطئ حركة تنقل 
البضائع وخاصة مشتقات األلبان عن طريق المنافذ ورفع الرسوم 
بشكل مباشر مما ساهم برفع التكاليف التشغيلية لدى المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة ممـــا شـــكل أكبر تحـــدي الســـتدامة التاجر 
البحرينـــي، ولذلـــك ينبغـــي دراســـة هـــذه التأثيرات بعمـــق ليتمكن 
التاجـــر مـــن التعاطي الســـلس لتلـــك اآلثـــار االقتصادية الســـلبية. 
فالمطلوب خلق أساليب أكثر مرونة للتخفيف من هذه اإلجراءات 
وتقديم التســـهالت لتجار البحرين، وهنا يجب اإلشـــارة إلى الدور 
البارز الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين من خالل قسم 
البحـــوث برصـــد جميع المشـــاكل ووضع الحلـــول الكفيلة من أجل 
القـــدرة علـــى التواصل مع جميع الجهات التي تقـــدم الدعم لتاجر 
البحرينـــي مثـــل “تمكيـــن” وبنك التنميـــة ولجنة دعم المؤسســـات 
ومتابعـــة قانـــون الســـيولة الذي ســـيودع مبلـــغ 100 مليـــون دينار 
كمارشـــال إنقـــاذ، إذ من المؤمل أن يكون الدعـــم الحكومي بمثابة 
قارب نجاة بالنســـبة للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة المتعثرة. 
إن التحـــركات التـــي تقـــوم بهـــا “الغرفة” تواكـــب تلـــك المتغيرات 
والمستجدات عن طريق استضافة الخبراء االقتصاديين وإرشاد 
التجـــار وعمل “لوبي مصغر ضاغط يضـــع قضايا التاجر البحريني 
ضمـــن صميم األولويات” لرســـم خارطة طريق للمســـتقبل الرقمي 
تمكـــن مـــن اســـتدامة رواد األعمـــال البحرينييـــن والحفـــاظ علـــى 
كيانهم ونشـــاطهم علما بأن التاجر صبـــور ومكافح ومحب للعمل 

مما يقوي ديمومة االقتصاد الوطني.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن قيام شركة تطوير للبترول بتنفيذ  «
بعض األعمال اإلنشائية الالزمة لمشاريع النفط والغاز في منطقة حوار 

والجزر الواقعة حولها، وذلك ما بين 15 من ديسمبر من العام الجاري وحتى 
نهاية 30 مايو 2020.

ودعت الهيئة جميع الجهات العاملة في المنطقة ورواد البحر توّخي الحذر  «
واالبتعاد عن هذه المنطقة في الفترة المذكورة.

“تطوير” تنفذ أعماال إنشائية بـ ”حوار”
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 أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة، الفتتاح أعمال المؤتمر العالمي للمصارف اإلســامية، في دورته السادســة والعشــرين، أمس، 

والذي يعقد هذا العام تحت شعار “االتجاهات الكبرى في القطاعات المصرفية والتمويل”. 

 ونقل ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
صاحـــب  وتقديـــر  تحيـــات  خليفـــة  آل 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء للقائمين 
على تنظيـــم المؤتمر والمشـــاركين فيه، 
وتمنيات سموه لهم بالنجاح في تحقيق 
أهـــداف المؤتمـــر فـــي مناقشـــة مختلف 
البنـــوك  بمجـــال  العالقـــة  ذات  القضايـــا 

والتمويل اإلسالمي. 
 وقد أكد ســـموه أن السياسة الحكومية 
التـــي  العمـــل المصرفـــي  الناجحـــة فـــي 
أرســـاها ووضع قواعدها الصلبة صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء قد جعلت 
اإلســـالمية  المصـــارف  قبلـــة  البحريـــن 
وصـــارت التجربـــة البحرينيـــة فـــي هـــذا 
المجـــال نموذًجا رائـــًدا تســـير على إثره 
العديـــد من دول العالـــم، وغدت المملكة 
بفضـــل هـــذه السياســـة متصـــدرة الدول 
المصـــارف  ألكبـــر  الحاضنـــة  العربيـــة 
صاحـــب  أن  ســـموه  وأكـــد  اإلســـالمية. 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء قد أدرك 
مبكـــًرا أهميـــة المصارف اإلســـالمية في 
المنظومـــة االقتصادية وهـــو ما اتجهت 
إليـــه دول المنطقـــة مؤخـــًرا ممـــا جعـــل 
البحرين تمتلك قصب السبق والصدارة 

في هذا الشأن. 

 وشـــّدد سمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
علـــى أن المجال مفتـــوح أمام المصارف 
اإلســـالمية لتطويـــر منتجاتهـــا وأدواتها 
االســـتثمارية وتعزيـــز دورها وإســـهامها 

في التنمية االقتصادية في المنطقة. 
 وقال ســـموه “اســـتكماالً للمبادرة القيمة 
التـــي تقـــوم بهـــا البنـــوك اإلســـالمية في 
البحرين والتي تهدف إلى توظيف أبنائنا 
مـــن الخريجين في هـــذا القطاع الواعد، 
فإنه يسرنا في هذا الحفل البهيج والذي 
يقام تحت رعاية ســـيدي صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر الوالد العزيـــز خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه 
هللا ورعاه، أن نشـــيد بدور البنوك حيث 
إننـــا نولـــي اهتماًمـــا بالًغـــا بالعمـــل علـــى 

اســـتيعاب أبنائنـــا الخريجيـــن ودعمهـــم 
تجســـيًدا للـــدور الريادي والرئيســـي في 
التنميـــة المســـتدامة وفـــي ظـــل الرؤيـــة 

االقتصادية 2030”. 
 كمـــا نـــّوه ســـموه بـــأن قطـــاع المصارف 
اإلســـالمية فـــي البحريـــن يشـــهد تطوًرا 
ا فـــي ظـــل مـــا يحظـــى بـــه مـــن  مســـتمرًّ
رعايـــة واهتمـــام مـــن الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء، 
باعتبـــاره أحـــد المرتكـــزات المهمـــة التي 
يقوم عليها البناء المالي والمصرفي في 
المملكـــة بشـــقيه التقليـــدي واإلســـالمي، 
متمّنًيا ســـموه للمشاركين دوام التوفيق 
والنجـــاح والخـــروج بتوصيـــات تخـــدم 

الصيرفة اإلسالمية في المنطقة.

مكتب سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ سلمان بن خليفة: البحرين سّباقة بتجربة المصارف اإلسالمية
المجـــــال مفـتــوح لتطـويـــــر المنتجــــات واألدوات االستثمـاريـــــة وتعـزيــــــز دورهــــا

المنامة - الخليجي التجاري

شارك المصرف الخليجي التجاري، كراٍع ذهبي في الدورة الـ 26 من المؤتمر العالمي للمصارف اإلسامية - الذي يقام تحت رئيس 
الوزراء رعاية  صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبتعاون إستراتيجي مع مصرف البحرين المركزي. 

وتنظـــم هـــذا الحدث المرموق شـــركة 
الشرق األوسط لالستشارات العالمية 
وذلك على مدى 3 أيام بفندق الخليج 
مـــن  أكثـــر  بمشـــاركة  البحريـــن  فـــي 
1000 مـــن قـــادة الصناعـــة المصرفية 
وصانعـــي  اإلســـالمية  والماليـــة 
وأصحـــاب  والمبتكريـــن  السياســـات 
الحـــوار  مســـاحة  ليكـــون  المصالـــح، 

والنقاش األوســـع واألكثر تنوًعا حول 
الموضوع المحوري لنسخة هذا العام 
“االتجاهـــات الكبـــرى فـــي القطاعـــات 

المصرفية والتمويل”. 
لهـــذه  الرئيســـية  المحـــاور  وتشـــمل 
التمويـــل  معاييـــر  توحيـــد  الـــدورة 
الرقمـــي،  والتحـــول  اإلســـالمي، 
وعمليـــات  المســـتدام،  والتمويـــل 

االندمـــاج واالســـتحواذ فـــي منطقـــة 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
العربـــي. ويتضمـــن البرنامـــج جلســـة 
خاصـــة حـــول توجـــه الصناعـــة فيمـــا 
وتقديـــم  الشـــريعة،  بأهـــداف  يتعلـــق 
عـــروض مـــن قبـــل خبـــراء عالمييـــن 
بشأن التوقعات االقتصادية العالمية، 
التمويـــل  فـــرص  حـــول  ونقـــاش 

اإلســـالمي وجلســـة حواريـــة خاصـــة 
للرؤســـاء التنفيذيـــون لمناقشـــة أبـــرز 

القضايا التي تشغل السوق.
للمصـــرف  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الخليجـــي التجـــاري ســـطام القصيبي 
“نحـــن ســـعداء لدعمنـــا هـــذا الحـــدث 
مبـــادرة  يعـــد  والـــذي  المرمـــوق، 
علـــى  الضـــوء  إللقـــاء  إســـتراتيجية 
العديـــد مـــن المواضيع بالغـــة األهمية 
لمستقبل القطاع المصرفي اإلسالمي 

والتطـــورات  التغييـــرات  ظـــل  فـــي 
التكنولوجية المتســـارعة التي تفرض 
العديـــد مـــن التحديـــات وفـــي الوقت 

نفســـه تحمل العديد من الفرص التي 
يمكن للمصارف اإلسالمية االستفادة 

منها بشكل واقعي وملموس”.

“الخليجي التجاري” راعيا ذهبيا لـ “المصارف اإلسالمية”

األربعاء 4 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الثاني 1441 - العدد 4068

جانب من مشاركة “ الخليجي التجاري” بالمؤتمر

بورصـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  كشـــف 
عـــن  بوجيـــري،  عبدالكريـــم  البحريـــن 
اعتـــزام البورصـــة طـــرح منتـــج جديـــد 
بالصكـــوك  المرابحـــة  العتمـــادات 
الحكوميـــة مطلـــع العـــام المقبـــل، وذلك 
اإلســـالمية،  المرابحـــة  دعـــم  لتمويـــل 
مؤكـــًدا أن المنتـــج ســـيعّزز االســـتقالل 

المالي للبورصة لتحقيق الربحية.
الطـــرف  المنتـــج ســـيكون  وأوضـــح أن 
الذي يعّزز عمليات المرابحة اإلســـالمية 
بالبضاعة المطلوبة على أن يتم دعمهما 
بالصكوك والســـندات الحكومية، مشيًرا 
إلى أن البورصة ستكون الداعم لتوفير 
البضاعة اإلسالمية عن طريق السندات 

الحكومية.
 ولفـــت إلـــى أن المنتـــج أصبـــح بمراحل 
التجربة وعمليات المحـــاكاة واالختبار، 
وســـيتم طرحه بشـــكل مبدئـــي بـ4 بنوك 
محليـــة فيمـــا ســـيكون متاحـــا لجميـــع 

البنوك اإلســـالمية فـــي البحرين وحتى 
البنوك غير المدرجة في البورصة.

إن  بوجيـــري  قـــال  آخـــر،  جانـــب  مـــن   
بورصة البحرين دخلت مرحلة الربحية 
بعد وقف الدعم الحكومي لها في بداية 
العام الجاري، مبيًنا أن البورصة تدخلت 
وتحقيـــق  المالـــي  التـــوازن  بمرحلـــة 

الربحية قبل استقطاع االستهالك.
ـــا   وأشـــار إلـــى أن البورصـــة تركـــز حاليًّ
على طرح منتجات اســـتثمارية لألفراد 
ودعـــم  اإليـــرادات  لزيـــادة  والشـــركات 

االستقالل المالي.

بوجيري: منتج جديد لتمويل المرابحة اإلسالمية ”WIBC“ البحرين اإلسالمي” راعيا فضيا لـ“
ــة “دانــــة” ــي ــراض ــت ــة اف ــف ــوظ ــور بــــأول م ــض ــح ــّرف ال ــعـ جــــرار يـ

أعلن بنـــك البحرين اإلســـالمي )BisB( عن 
رعايته الفضيـــة للمؤتمر العالمي للمصارف 
اإلســـالمية )WIBC( في نســـخته السادسة 
والعشـــرين، والذي يعتبر ملتقى لكبار قادة 
القطـــاع المصرفـــي حـــول العالم لمناقشـــة 
وتبـــادل الخبـــرات والمعلومات فـــي كل ما 
يخص تطوير القطاع المصرفي اإلسالمي.
شـــارك  المؤتمـــر  أعمـــال  جـــدول  وضمـــن 
الرئيـــس التنفيذي للبنك حســـان جرار في 
حلقـــة نقاشـــية بعنـــوان: “التحـــول الرقمي 
التكنولوجيـــا  فـــي  جديـــدة  توجهـــات   –
الماليـــة وتأثيرهـــا علـــى مســـتقبل التمويل 
التغيـــر  مـــدى  فيهـــا  ناقـــش  اإلســـالمي”، 
للقطـــاع المصرفـــي علـــى مـــدى  الحاصـــل 
األعـــوام الماضيـــة، كما ســـلط الضوء على 

منهجيـــة التحـــول الرقمـــي التـــي يتبناهـــا 
بنك البحرين اإلســـالمي إلى جانب البنوك 
األخـــرى، باإلضافـــة إلـــى توضيـــح كيفيـــة 
دمـــج التكنولوجيا الرقميـــة ضمن مختلف 
مجـــاالت العمل، مما من شـــأنه أن ُيســـاهم 
فـــي إحـــداث تحـــوالت كبيـــرة فـــي طريقة 
عمل البنوك، وتقديم قيمة مضافة للزبائن، 
تقنيـــات  اعتمـــاد  عبـــر  الحـــدود  وتخطـــي 
متقدمـــة يتم من خاللها رفع معايير البنوك 
في المملكة، وفي ختام الجلســـة المذكورة 
قـــام جـــرار بتعريـــف الحضور في الجلســـة 
علـــى أول موظفـــة افتراضيـــة  فـــي البنك 

“دانة”.
وقـــال جـــرار “تأتـــي رعايتنـــا هـــذا المؤتمر 
المرمـــوق ضمن إطار مســـاعينا المســـتمرة 

لتطوير قطاع الصيرفة اإلســـالمية، ودعم 
العاملين فيه ســـواًء بالخبرة أو المعرفة أو 
المشـــاركة في الجلسات الحوارية مع قادة 
هـــذا القطاع. كمـــا يؤدي المؤتمـــر دور مهم 
عبر توفير فرص التنمية المستدامة لقطاع 

التمويـــل اإلســـالمي على الصعيـــد الدولي 
مـــن خالل جمعه لقـــادة القطـــاع المصرفي 
والمبتكريـــن من كافة أنحـــاء العالم، بهدف 
طرح حلول مبســـطة ومبتكرة تســـاهم في 

تطوير هذا القطاع”.

فريق “البحرين اإلسالمي” المشارك في المؤتمر

عبدالكريم بوجيري

المنامة - البحرين اإلسالمي

زينب العكري

سموه يشيد بالمبادرة القيمة للبنوك 
اإلسالمية لتوظيف الخريجين 

قطاع “اإلسالمية” في البحرين أحد 
مرتكزات البناء المالي والمصرفي
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المنامة - بورصة البحرين المنامة - أندرا البحرين

أطلقت بورصة البحرين برنامج تحدي 
“تريدكويســـت”  االســـتثماري  التـــداول 
للمـــدارس الثانويـــة والجامعـــات للعـــام 
الثانيـــة  نســـخته  فـــي   2019-2020
وانطلـــق  التوالـــي.  علـــى  والعشـــرين 
البورصـــة  فـــي  انعقـــد  الـــذي  البرنامـــج 
ومرشـــدي  الطالبيـــة  الفـــرق  بمشـــاركة 
االســـتثمار الذيـــن ســـيقومون بمراقبـــة 
االستشـــارات  وتقديـــم  الفريـــق  أداء 

ألعضاء الفريق خالل فترة البرنامج.
 ويعـــد البرنامج برنامج محـــاكاة مالية 
تعليميـــة يهـــدف إلـــى تزويـــد الطـــالب 
األســـواق  تحاكـــي  واقعيـــة  بخبـــرات 
وانطلـــق  والدوليـــة.  المحليـــة  الماليـــة 
للمـــرة األولـــى فـــي البحريـــن فـــي العام 
1997 بالتعـــاون مع المؤسســـات المالية 
والجهات التعليمية، كما حظي البرنامج 
بدعم عدد كبير من المؤسســـات المالية 

والبنكيـــة خـــالل الــــ 21 عاًمـــا الماضية. 
ويتـــم التنفيـــذ على 3 مراحـــل تتم عبر 
فتـــرة زمنيـــة مقدارها 6 أشـــهر، تحصل 
بعدهـــا الفرق الثالث الفائزة من كل فئة 
)ما مجموعه 9 فرق فائزة( على مجموع 

جوائز نقدية تبلغ 30,000 دينار. 
لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال   
البحريـــن، الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم 

بورصـــة  برامـــج  “تهـــدف  خليفـــة  آل 
البحريـــن للتوعيـــة الماليـــة إلـــى تزويد 
أجيال المســـتقبل بالمهارات التنافســـية 
اتخـــاذ  علـــى  لمســـاعدتهم  األساســـية 
الخيـــارات المالية الســـليمة فيما يتعلق 
بالمنتجـــات والخدمـــات الماليـــة، األمـــر 
الـــذي يســـاعد علـــى اســـتدامة التنميـــة 

المالية”.

أكــدت “ديــار المحرق” التزامها بدعم النســخة الثانية عشــرة من معرض البحرين الدولي للعقــارات “بايبكس” وذلك عبر 
المشــاركة كداعــم إســتراتيجي فــي المعــرض، والــذي يقــام تحــت رعاية نائــب رئيس مجلس الــوزراء، الشــيخ خالد بن 

عبدهللا آل خليفة، وذلك في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر 2019.

وتتركـــز مشـــاركة “ديـــار المحرق” 
فـــي المعـــرض حـــول عـــرض آخـــر 
مشـــاريعها العقاريـــة فـــي مجالـــّي 
االستثمارات السكنية والتجارية، 
فـــي  رئيســـا  دوًرا  تلعـــب  والتـــي 
المســـاهمة في التنّوع االقتصادي 
في البحرين. تتميز مشاريع “ديار 
تقـــدم  بأنهـــا  العقاريـــة  المحـــرق” 
وســـائل  مـــع  راٍق  حيـــاة  أســـلوب 
راحة متنوعة ومجموعة واســـعة 
مـــن الخيارات الســـكنية، لتجّســـد 
بامتياز مســـتقبل المـــدن الحديثة 
والمتطـــورة، والتي تحتـــوي على 
مزيج فريد من المرافق الســـكنية 

والتجاريـــة والضيافـــة والتجزئـــة 
والتعليمية والصحية والترفيهية، 
والمســـاحات  الشـــواطئ  مثـــل 

الخضراء والمالعب وغيرها.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “ديار 
“مـــن  العمـــادي  أحمـــد  المحـــرق” 
إحـــدى أهـــم أولوياتنـــا فـــي “ديار 
تطويـــر  علـــى  العمـــل  المحـــرق” 
إن  العقـــاري.  القطـــاع  وتقـــّدم 
بايبكـــس  معـــرض  مـــع  شـــراكتنا 
تأتـــي بالتوافـــق مع رؤيتنـــا لدعم 
مثل هـــذه المبادرات التي تســـّلط 
الضـــوء على القطـــاع العقاري في 
المملكـــة وتعمل على إبراز الجهود 

القطـــاع  هـــذا  لتطويـــر  المبذولـــة 
الفعـــال؛ بهـــدف تطويـــر االقتصاد 
االســـتثمارات،  وجـــذب  المحلـــي 
وذلـــك تماشـــًيا مع رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030”.  
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس 
إدارة بايبكس محمد خليل السيد 
“نحـــن ســـعداء للغاية بـــأن نرحب 
نســـخة  فـــي  المحـــرق”  “ديـــار  بــــ 
هـــذا العـــام مـــن معـــرض بايبكس. 
إن مشـــاركة “ديـــار المحـــرق” فـــي 
المعـــرض هذا العـــام تعكس التزام 
الشركة الدائم بدعم أهم المنّصات 

العقارية في البحرين”.

مشاركون في البرنامج

ــدارس الــثــانــويــة والــجــامــعــات ــم ــل “تــريــدكــويــســت” ل مســتعرضة مشاريعها االســتثمارية الســكنية والتجارية
إطالق برنامج تحدي التداول االستثماري “ديار المحرق” راعيا إستراتيجيا لـ “بايبكس”

كشف المدير العام لشركة نسيح العقارية أحمد الحمادي عن أحدث مشاريع 
الشــركة العقارية “بســاتين” الذي يقع في منطقة البســيتين بتكلفة مرصودة 

تقدر بنحو 4.1 مليون دينار، على أن يتم االنتهاء منه في ديسمبر 2020.

للصحافييـــن   - الحمـــادي  وصـــرح 
صحافـــي  مؤتمـــر  هامـــش  علـــى 
الجديـــد  المشـــروع  عـــن  للكشـــف 
أمـــس - “نعلـــن اليوم عن تدشـــين 
فـــي  للشـــركة  الجديـــد  المشـــروع 
يعتبـــر  الـــذي  البســـيتين  منطقـــة 
الرابع للشـــركة  والمشـــروع الثالث 
للفلل، وذلك بعد مشروع الشمالية 
ومشـــروع  اللـــوزي  ومشـــروع 

ياسمينة سار”.
المشـــروع  ســـنطلق  “أننـــا  وتابـــع 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  فـــي 
يـــوم   ”2019 “بايبكـــس  للعقـــارات 
الســـبت المقبـــل )7 ديســـمبر(، لقـــد 
حصلنا على الموافقة من مؤسسة 
عـــن  لإلعـــالن  العقـــاري  التنظيـــم 
الخطـــوات  ونتخـــذ  المشـــروع، 
الالزمـــة للحصـــول علـــى تصريـــح 
بالبيـــع، لكننا اآلن نســـتطيع عرض 
المشـــروع واإلعالن عنه وتسجيل 
الشـــراء  فـــي  الراغبيـــن  طلبـــات 

وحجوزات الفلل”.
وأوضح الحمادي أن المشروع يقع 
فـــي ضاحيـــة البســـيتين، ويتكون 
مســـاحة  تتـــراوح  فيـــال،   23 مـــن 
أرضهـــا مـــا بيـــن 180 متـــرا مربعـــا 
ألصغـــر الفلـــل، و450 متـــرا مربعـــا 
ألكبر الفلل مســـاحة، وتبدأ أســـعار 
الفلل مـــن 149.5 ألف دينار لتصل 

إلى 260 ألف دينار.
وتوقع الحمادي أن يحقق مشروع 
البســـاتين النجـــاح نفســـه الذي تم 
فـــي مشـــروع ياســـمينة  تحقيقـــه 
سار؛ الن المشروع يناسب شريحة 
معينـــة من المشـــترين المحتملين، 
وتـــم تخصيصـــه وتخيطـــه بحيث 
يناسب فلل راقية بأسعار معقولة، 
للشـــريحة التي تفضل شـــراء فلل 

بهذا المستوى.
مـــن  االنتهـــاء  ســـيتم  أنـــه  وذكـــر 

نمـــوذج فيال من المشـــروع بنهاية 
لعرضهـــا  الجـــاري،  ديســـمبر  شـــهر 
أمـــام المشـــترين، وســـيتم تســـليم 
 ،2020 ديســـمبر  فـــي  المشـــروع 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه تـــم حالًيـــا إنجاز 
40 % مـــن أعمـــال البنـــاء الفعليـــة 

للمشروع.
وتتوفـــر فلـــل مكونة مـــن 3 غرف 
وأخـــرى 4 غـــرف، وكل غرفـــة بهـــا 
دورة المياه الخاصة بها، وستكون 
مفروشـــة  ونصـــف  مكيفـــة  الفلـــل 
وبها مساحة صغيرة للحدائق، كما 
تتوفر األجهزة الكهربائية للمطبخ، 
دون تحميل المشتري أية تكاليف 

إضافية من ناحية التجهيزات.

 أهم مميزات موقع المشروع

وفيمـــا يتعلق بأهـــم مميزات موقع 
أن  الحمـــادي  أوضـــح  المشـــروع، 
المشـــروع يقـــع فـــي قلـــب المحرق 
للمحرقيين، وقريب من الكثير من 
الخدمات والمرافق، إذ يبعد مجمع 
الواحـــة ومجمـــع الســـيف المحرق 
خطـــوات عـــن المشـــروع، وكذلـــك 
البحريـــن  لمطـــار  بالنســـبة  األمـــر 
الدولـــي الـــذي يبعـــد خطـــوات عن 
المستشـــفيات  وأيًضـــا  المشـــروع، 
مستشـــفى  ومنهـــا  منـــه،  قريبـــة 
الملك حمد الجامعي، ومستشـــفى 
المحـــرق للـــوالدة، كمـــا أنـــه قريب 
مـــن المنامة وديار المحـــرق، إذ إن 
المشـــروع يقع في الوســـط ما بين 

المحرق والمنامة.
وينفذ “بساتين” في قلب البسيتين، 
حيث تتوفر البنية التحتية بأكملها 
من ناحية المستشفيات والمطاعم 
ممـــا  نفســـه،  للســـاكن  وخدمـــات 

يضيف ميزة أخرى للمشروع.
معـــرض  فـــي  المشـــاركة  وعـــن 
بايبكـــس 2019، أوضـــح الحمـــادي 

“أننـــا ســـوف نشـــارك فـــي معـــرض 
بمنصتيـــن   ”2019 “بايبكـــس 
إحداهما مخصصة لعرض مشروع 
“كنـــال فيـــو”، واألخـــرى مخصصة 
لعرض مشروع “بساتين”، مبيًنا أن 
مشـــروع بساتين تم تســـميته بهذا 
االسم؛ ألنه يتبع منطقة البسيتين، 

وذلك تفاؤال باالسم.
وتوقـــع احراز مشـــروع “بســـاتين” 
نجاًحا باهـــًرا في معرض بايبكس؛ 
الن هنـــاك القليـــل مـــن المطوريـــن 
يقومون ببناء مشـــاريع في منطقة 

البســـيتين، لصعوبة الحصول على 
األراضـــي المتوفرة فيهـــا مع زيادة 

الطلب فيها.

أحمد الحمادي

“نسيج”: 4.1 مليون دينار إلنشاء “بساتين” ويتضمن 23 فيال
2020 ــل  ــم ــك ــت ــس وت الـــمـــشـــروع  ــال  ــ ــم ــ أع ــن  ــ م  %  40 ــاز  ــ ــج ــ إن ــادي:  ــ ــم ــ ــح ــ ال

المحّرق - شركة المطار

أكــدت شــركة مطار البحرين أن مبنى المســافرين الجديــد بمطار البحرين 
الدولــي ســيوفر تجربــة ســفر أكثــر سالســة وراحــة للمســافرين محــدودي 
الحركــة. جــاء ذلــك بمناســبة اليوم الدولــي لألشــخاص ذوي اإلعاقة الذي 

يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

 ومـــن المقـــرر أن يضـــم المبنـــى الجديد 
والخدمـــات  المرافـــق  مـــن  العديـــد 
لـــذوي الحركـــة المحـــدودة  المخصصـــة 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تكفـــل لهـــم مزيًدا 
مـــن حريـــة التنقل والوصـــول إلى جميع 

احتياجاتهـــم بمنتهـــى اليســـر، وذلك بما 
يدعـــم أهـــداف شـــركة مطـــار البحريـــن 
الرامية إلى تشـــغيل ميناء جوّي يتســـم 

بأعلى معايير الكفاءة والمرونة.
 وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مطار 

المطـــار  إن  البنفـــالح  محمـــد  البحريـــن 
يضع احتياجات جميع المســـافرين على 
رأس أولوياتـــه ويعمل دائًمـــا على تلبية 
تطلعاتهـــم، بمـــا فـــي ذلك ضمـــان توفير 
خدمـــات فائقـــة الجـــودة وتجربـــة ســـفر 
تتســـم بالراحة والرفاهية دون أي عناء، 
مضيًفـــا أن الشـــركة تـــدرك أن الســـفر قد 
يكـــون أحياًنـــا أمـــًرا مرهًقـــا للمســـافرين 
محـــدودي الحركة، ومن ثـــم فقد ُأخذت 
جميـــع احتياجاتهم في الحســـبان أثناء 

تصميم المبنى الجديد، مؤكًدا أن جميع 
المســـافرين ذوي االحتياجـــات الخاصة 
ســـيتمتعون بتجربة ســـفر آمنة ومريحة 
بفضـــل ما ســـيتم توفيره مـــن مجموعة 
أكبـــر من الخدمـــات والمرافـــق الجديدة 
والمتطورة. وســـُتخصص لذوي اإلعاقة 
مواقف للســـيارات عند مداخل منطقتي 
الوصـــول والمغادرة، وأماكـــن أخرى في 
كل طابـــق مـــن موقف الســـيارات متعدد 

الطوابق.

مبنى المسافرين يوّفر تجربة أكثر ساللة وراحة لذوي اإلعاقة
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أمل الحامد من المنامة

“نسيج” تعلن عن 
أحدث مشاريعها 

العقارية في 
معرض “بايبكس”

توقع نجاح باهر 
للمشروع خالل 

“بايبكس”



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

 للمزيد من
العقارات

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

Call.

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

36744700
أحمد سلمان

36026222
صادق الشاخوري

36026333
رضا عبد هللا

تعلن المحكمة الكبرى المدنية السادســة بأن المدعي محمد ابراهيم محمد 
علــي وغيــره وكيلــه المحامــي احمــد حســن العمــاري ضــد المدعــى عليهــا 
جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري طالبيــن فيهــا إثبــات ملكيتهــم للعقــار 
الكائــن بمنطقــة عالــي المســمى جوبــار الحاج علــي بن عباس كمــا هو ثابت 
بالفريضتي الشــرعييتين رقم ٦٨١/٢٠١٥ و ٢٠١٦/٩٠٨  والبالغة مســاحتها 

اإلجمالية ٦٠٥ متر مربع .
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة 
بطلب مشــفوع بأوجه إعتراضه، وقد حددت المحكمة جلســة 3/12/2019 

لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة المحاكم
CS3002079739 :رقم الدعوى: 02/2019/00310/9  -  رقم الكتاب

التاريخ:02-12-2019
المحكمة الكبرى المدنية الغرفة السادسة

اعالن اثبات ملكية في احدى الصحف المحلية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن استمرارية بحل وتصفية وتغيير مصفي الشركة

لشركة النخيل للتطوير الطبي ذ.م.م
سجل تجاري رقم ٦٠٥١٧

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة النخيــل للتطوير الطبــي ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم ٦٠٥١٧، باالســتمرار في بتصفية الشــركة اختياريا وتغيير مصفي الشــركة 

ليصبح السادة/ جرانت ثورنتون-عبدالعال 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: جرانت ثورنتون-عبدالعال

رقم الموبايل: ٣٩٦٠٥٢٦٢ )973+(
jassim.abdulaal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية الشركة

شركة أر سي بردج أدمنستريتيف سوليوشنز ش ش و )لمالكها ريفر كروسنج هولدنج 
كومباني لمتد( - سجل تجاري رقم ١١١٩٥٧

بناء على قرار المالك لشــركة أر ســي بردج أدمنســتريتيف سوليوشنز ش ش و )لمالكها 
ريفر كروســنج هولدنج كومباني لمتد( المســجلة بموجب القيد رقم ١١١٩٥٧، بتصفية 

الشركة اختياريا وتعيين السيد/ محمد احمد يوسف عبدالملك مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنــص المادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنــص المــادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
اسم المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٩٦٩١٤١٠ )973+(
mohammed@alrawasi.net

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019-153220( إعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٦١٠٢٩

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٣٦٥٣٥

تنازل - عن المحل التجاري

الشــخصي  الرقــم  النعيمــي  احمــد  عبــدهللا  نعمــان  الســادة  إلينــا  تقــدم 
٦٤٠١٠٩٦٨٣ بتحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســادة/ حمــد عبدهللا 

خميس محمد الكعبي ٦٨٠٩٠٢٨٧٢ 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا الســادة ورثــة المتوفيــة خاتــون علــي فضــل الرقــم الشــخصي 
٣٦٠٠٣٩٥١٠ بتحويل المحل التجاري التالي إلى الســادة/ اســكندر ابراهيم 

عبدهللا حسن الحداد ٦٢٠٠٢٨٨٠٧ 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقــدم إلينــا علــي حســن محمد حســن ثامر بطلــب  تحويل المحــل التجاري 
التالي إلى رياض حسن محمد حسن ثامر 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٦١١١٢

رقم القيد

٤٧٨٠٠

رقم القيد

٤٦٥٣٠-٢

الفرع

٥

الفرع

١

االسم التجاري

دير ماكول لمستحضرات التجميل

االسم التجاري

خاتون علي فضل

االسم التجاري

برادات القلب المرح

 تاريخ: 2019/١١/28

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري تاريخ: 2019/٢/١٢
)CR2019-إعالن رقم )١٦٢١٧٤

تنازل - عن المحل التجاري
تقدمت إلينا المعلن ادناه:امينه سعيد حسن محمد خميس بطلب  تحويل 

المحل التجاري التالي إلى السيد عبدالقادر سعيد حسن محمد خميس 
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

١-٨٢٩١٢

٢-٨٢٩١٢٢

االسم التجاري

مطعم مرسيليا

مطعم مرسيليا

 تاريخ: 2019/٢/١٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ ذيــاب العــزي محمــد الصعفانــي باعتبــاره المصفــي القانونــي 
لشــركة األخضــر الجديــد ش.ش.و لمالكهــا ذيــاب العــزي محمــد الصعفانــي 
والمســجلة كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم ١١٠٤٤٢، طالبــا 
إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 
التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ MUHAMMED IQUBAL باعتبــاره المصفــي القانوني إشــهار 
شــركة كالود او اس ورك ســبيس ش.ش.و لمالكهــا ماجــد علــي والمســجلة 
كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم 122499-1، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 

لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة إشهار األخضر الجديد ش.ش.و لمالكها ذياب العزي محمد الصعفاني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كالود او اس ورك سبيس ش.ش.و لمالكها ماجد علي

)CR2019-إعالن رقم )١٤٢١٦١
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه الســيد محمــد محمــود عبــاس محمــد علــي بطلب  
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيدة لطيفة محمد عبدهللا جناحي 

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٠١-٩٦٠٦٥

االسم التجاري

اميرال لمواد البناء

 تاريخ: 2019/٢٣/١٠

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير اسم مطعم ازال اليمن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها اصحاب 

شــركة مطعــم ازال اليمــن ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٦٨٦٤-٢، طالب تغيير 

االســم التجــاري  مــن مطعــم ازال اليمــن ذ.م.م الى شــركة مطعم نثري للمظبــي والمندي 

ذ.م.م

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

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد : ١٢٦٨٦٤-٢ 

 تاريخ: 2019/٣/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١٦١٨٨٤( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

 إلى شركة الشخص الواحد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيدة/ خديجــة جموح محمــد جودار المالك لـ مركــز خديجة جودار 

لفن الشــعر )مؤسســة فردية(  و المســجلة بموجب القيد رقم ٦٧٨٦٣، بطلب 

تحويــل المؤسســة المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد، برأســمال وقدره 

٥٫٠٠٠.٠٠ د.ب )خمسة آالف دينار بحريني( لتصبح مملوكة من السيدة.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها السادة الشركاء في شركة بوابة الحجوزات ذ.م.م  و المسجلة بموجب 

القيــد رقــم ١٠٨٤٨٩-١، طالبيــن تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 

إلى شــركة الشــخص الواحد، برأسمال وقدره ٢٠٠٠٠ دينار، لتصبح مملوكة 

من داني جعفر المقداد.

القيد : ٦٧٨٦٣ 

 تاريخ: 2019/٠٢/١٢

القيد : ١-١٠٨٤٨٩ 

 تاريخ: 2019/٠٢/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )162388( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير االسم التجاري  لشركة كيك بوتيك ش.ش.و 

لمالكها شركة مسك القابضة ش.م.ب مقفلة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
اصحــاب شــركة كيــك بوتيــك ش.ش.و لمالكهــا شــركة مســك القابضــة ش.م.ب مقفلــة 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ٥٩٨٧٤-٤، طالبين تغيير االســم التجاري  من شــركة كيك 
بوتيك ش.ش.و لمالكها شــركة مســك القابضة ش.م.ب مقفلة الى شــركة زوبا ش.ش.و 

لمالكها شركة مسك القابضة ش.م.ب مقفلة 
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه الــى االدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد : 59874 

 تاريخ: 12/2019/٣
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القضــاء اإليراني يكــذب حصيلة جهات حقوقية عــن قتلى التظاهرات

ترامب: النظام في طهران يقتل آالف المحتجين

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمس الثالثــاء، إن إيران تقتل اآلالف مــن المحتجين من شــعبها، ودعا العالم إلى 
االنتبــاه إلــى هــذا األمر. ونــدد ترامب بحملة إيران على المتظاهرين، الذين خرجوا لالحتجاج على رفع أســعار الوقود في 

وقت نشرت مجموعات حقوقية حصيلة مرتفعة للقتلى.

وقال ترامب للصحافيين قبيل قمة 
إن  لندن  األطلسي في  لحلف شمال 
في  ُيقتلون  األشــخــاص  من  “الكثير 
إيران لمجرد االحتجاج”، مضيفا “إنه 

أمر مروع”.
واندلعت االحتجاجات في إيران في 
15 نوفمبر بعد اإلعالن المفاجئ عن 
إلى  يصل  بما  البنزين،  أسعار  زيــادة 

200 % مع مفعول فوري.
وصرح ترامب للصحافيين في لندن 
األطلسي  شــمــال  لحلف  قــمــة  قبيل 
واآلالف  اآلالف  ربــمــا  تقتل  ــران  ــ “إي
فيما  الحالي  الوقت  في  الناس  من 

نتحدث”.
بقطع  قــامــوا  السبب  “لــهــذا  ــاف  وأضـ
االتـــصـــال بــاإلنــتــرنــت. لــقــد قــطــعــوا 
اإلنـــتـــرنـــت حــتــى ال يــتــمــكــن الــنــاس 
مــن رؤيـــة مــا يــحــدث... وبــصــراحــة، 
هناك،  إلــى  أعـــرف كيف تصل  ال  ــا  أن
ولكن  بعملك،  تــقــوم  كيف  أعـــرف  ال 
الصحافة يجب أن تدخل هناك لترى 

ما يجري”.
وأضاف ترامب “ما يصلنا اآلن هو أن 
اآلالف من الناس يقتلون في إيران؛ 
ألنهم يحتجون... ليست مجرد أرقام 
كبيرة،  أعـــداد  سيئ،  وهــذا  صغيرة، 
كبيرة  وأعـــداد  ســيــئ،  بالفعل  وهـــذا 

بالفعل”.
هناك  كــان  إذا  عما  وردًا على ســؤال 
ما تستطيع الواليات المتحدة فعله، 
إنــه  اآلن.  أقــــول  أال  “أفــضــل  ــاب  أجــ
ع وأعتقد أن العالم يجب  شيء مروِّ
أن يــراقــب األمــــر. لــكــن الــكــثــيــر من 
إيــران  فــي  للقتل  يتعرضون  الــنــاس 
الحالي؛ ألنهم يحتجون.  الوقت  في 

لمجرد أنهم يحتجون”.
إلى ذلك، نفى القضاء اإليراني، أمس 
الثالثاء، األعداد التي أوردتها جهات 
حــقــوقــيــة ودولـــيـــة لــضــحــايــا أعــمــال 
تظاهرات  خالل  وقعت  التي  العنف 
رفع  على  لالحتجاج  خرجت  عارمة 
“أكاذيب”  أنها  معتبرًا  الوقود،  أسعار 

صدرت عن “مجموعات معادية”.
ــم الــســلــطــة  ــاسـ وقـــــال الــمــتــحــدث بـ
ــالم حسين  الــقــضــائــيــة اإليـــرانـــيـــة غـ
إســمــاعــيــلــي، فـــي تــصــريــحــات بثها 
بوضوح  “أعــلــن  الرسمي  التلفزيون 
ــام واألعــــداد الــتــي صــدرت  أن األرقــ
محض  هي  معادية  مجموعات  عن 
أكاذيب وتختلف اإلحصاءات بشكل 

جّدي عّما أعلنوه”.
وأفاد في تصريحات بثها التلفزيون 
األرقـــام  بعض  عــن  “أعــلــنــوا  الرسمي 
األرقــام   )...( كذلك  األســمــاء  وبعض 
الــتــي زعــمــوهــا هــي محض أكــاذيــب 

ومفبركة”.
التي  “األســمــاء  إن  إسماعيلي  وقــال 
أنها  مضيًفا  كــذلــك”،  كــاذبــة  نشروها 
الحياة  قــيــد  عــلــى  أشــخــاًصــا  تشمل 

وآخرين توفوا بشكل طبيعي.
اإليــرانــي  الرسمي  التلفزيون  وكــان 
ــر، االثــنــيــن، بــأن قـــوات األمــن  قــد أقـ
اهم  سمَّ مّمن  عددا  بالرصاص  قتلت 

ــشــغــب” فـــي مــــدن عـــدة،  “مــثــيــري ال
خــــالل االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي عمت 
لرفع  نتيجة  أخيرا؛  اإليرانية  المدن 

أسعار البنزين.
وبحسب ما نقلت وكالة “أسوشييتد 
برس، فإن اإلقرار اإليراني جاء بينما 
انتقادات  اإليرانية  السلطات  تواجه 
دولية عديدة؛ بسبب سياسات القمع 
الدموية التي انتهجتها خالل موجة 
الــتــظــاهــرات، الــتــي انــدلــعــت فــي 15 

نوفمبر الماضي.
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة كــانــت قد 
بأن عدد قتلى االحتجاجات  أفــادت 
في إيران ارتفع إلى 208 قتلى، هذا 
وآالف  اإلصــابــات  مئات  إلــى  إضافة 

المعتقلين.
عــن أي حصيلة  بعد  تعلن  لــم  إيـــران 
اجتاحت  التي  لضحايا االضطرابات 
الــبــالد، رغــم أنــهــا كــذبــت إحــصــاءات 

منظمة العفو في وقت سابق.
ألف   200 نحو  إن  السلطات  تــقــول 
ــاركـــوا فـــي الــتــظــاهــرات،  شــخــص شـ
وهاجم بعضهم مئات البنوك ومراكز 

الشرطة ومحطات الغاز في البالد.

عواصم ـ وكاالت
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ُقتل 217 مدنًيا وجرح 2152 آخرون في خروقات مليشيات الحوثي للهدنة 
ارتكبت  حيث   ،2018 ديسمبر   18 يــوم  الحديدة  في  إعالنها  منذ  األممية 

المليشيات أبشع الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين.
منذ  المدنيين  بحق  للميليشيات  واالنتهاكات  الخروقات  أساليب  وتنوعت 
باستهداف  قامت  إذ  التنفيذ،  األممية حيز  الهدنة  لدخول  األولــى  اللحظات 
المواطنين في الحديدة بمختلف  المدن واألحياء السكنية ومنازل  وقصف 

القذائف المدفعية واألسلحة المتوسطة والثقيلة.
ولم تقتصر جرائم المليشيات إلى هذا الحد بل عمدت إلى االستهداف المباشر 
للمواطنين وزرع حقول األلغام المنتظمة والعشوائية والعبوات الناسفة في 
مئات  إثرها  على  وسقط  المواطنين،  ومـــزارع  والفرعية  العامة  الطرقات 

القتلى وآالف الجرحى المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.
ومّر عام من الهدنة األممية العقيمة التي زادت خاللها معاناة أبناء الحديدة، 

ولم توفر لهم الهدنة أي حماية من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي.

ميليشيات الحوثي تقتل 217 مدنيا خالل عام

القدس المحتلة ـ وكاالت

رئـــيـــس وزراء  اتـــهـــام  الئـــحـــة  ضــمــت 
إسرائيل بنيامين نتنياهو، التي أحالها 
قضايا   3 بشأن  البرلمان  إلــى  ــاء  االدعـ
من  إثبات  شاهد   300 من  أكثر  فساد 
ومــســاعــدون  أثـــريـــاء  أصـــدقـــاء  بينهم 

سابقون.
رسمًيا  االتــهــام  الئــحــة  ــال  إرسـ ويعني 
االتــهــامــات  إعـــالن  بعد  الكنيست  إلــى 
بــالــرشــوة وخــيــانــة األمــانــة واالحــتــيــال 
نوفمبر   21 يــوم  الــثــالث  القضايا  فــي 
ماندلبليت،  أفيخاي  العام،  المدعي  أن 
الثالثين يوما التي يمكن أن  بدأ فترة 
يطلب نتنياهو خاللها حصانة برلمانية 
الحماية  هــذه  وتــبــدو  المحاكمة.  مــن 

الــبــرلــمــانــيــة غــيــر مــرجــحــة في 
ــذي يــعــصــف  ــ ــ الــــوقــــت الـ

فــــيــــه االضــــــطــــــراب 
السياسية  بالحياة 
فــي إســرائــيــل، بعد 

إجراء انتخابات غير حاسمة في أبريل 
ومنافسه  نتنياهو  وفــشــل  وسبتمبر 
الــرئــيــس بــيــنــي جــانــتــس فـــي ضــمــان 

أغلبية حاكمة في البرلمان.
إسرائيل  يحكم  الـــذي  نتنياهو  ونــفــى 
مــنــذ عــقــد ارتــكــاب أي خــطــأ قــائــال إنــه 
ــالب” تــنــفــذهــا  ــقــ ــ ضــحــيــة مـــحـــاولـــة “ان
عزل  تــحــاول  التي  القضائية  السلطة 
وبصفته  بشعبية.  يتمتع  يميني  زعيم 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة ال يــلــزمــه الــقــانــون 
إليه.  االتــهــام  توجيه  بعد  باالستقالة 
التي  المحاكمة  بدء  تاريخ  ُيحدد  ولم 
ســيــجــريــهــا ثــالثــة قــضــاة فــي محكمة 

القدس الجزئية.
إلى  المحالة  االتــهــام  الئــحــة  وضــمــت 
333 شاهد إثبات.  البرلمان أسماء 
وقال خبراء قانونيون إن طول 
المحاكمة  أن  يعني  القائمة 

يمكن أن تستمر سنوات.

300 شاهد في قضايا فساد متهم بها نتنياهو

عواصم ـ وكاالت

أفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في 
وقفات  بتنظيم  الثالثاء،  أمــس  لبنان، 
احــتــجــاجــيــة أمـــام الــمــصــرف الــمــركــزي 
للسياسات  رفضا  والبقاع؛  بيروت  في 
الـــمـــفـــروضـــة على  ــود  ــيـ ــقـ الــمــالــيــة والـ

المواطنين.
ــات الــــرعــــايــــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــت مـ ــ ــمـ ــ ــضـ ــ وانـ
االحتجاجات  حركة  إلــى  االجتماعية 
إلقفال  منها  العديد  اضــطــرت  أن  بعد 
أبــوابــهــا، وحــرمــان آالف األطــفــال من 
أساسية؛  خــدمــات  مــن  الهمم  أصــحــاب 

بسبب نقص التمويل.
إن  الــثــالثــاء،  اللبناني،  الجيش  وقـــال 
بــالــحــجــارة  جــنــوده  رشــقــوا  محتجين 
أثناء فتحهم طريقا جنوب بيروت، ما 

أدى إلى إصابة عدة جنود بجروح.
ــاف الــجــيــش فــي بــيــانــه، أن أحــد  وأضــ
ــمــحــتــجــيــن بـــبـــلـــدة الـــنـــاعـــمـــة أطــلــق  ال

ــنــدقــيــة فــــي الــلــيــلــة  ــات مــــن ب ــاصــ رصــ
الــســابــقــة، مــا دفــع الــجــنــود إلــى إطــالق 
المحتجين،  لتفريق  الهواء  في  أعيرة 

وفق ما نقلت “األسوشيتد برس”.
بالكونجرس  قــال مسؤولون  ذلــك،  إلــى 
إدارة  إن  األميركية  الخارجية  وبــوزارة 
الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر عن 
مساعدات أمنية للبنان تزيد قيمتها عن 

100 مليون دوالر، بعد أكثر من شهر من 
إعالم أعضاء الكونجرس بحجبها. 

األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــانــت 
أكتوبر   31 في  الكونجرس  أبلغت  قد 
األبيض  بالبيت  الميزانية  مكتب  بــأن 
ــررا حجب  ــن الــقــومــي قـ ومــجــلــس األمـ
هذه المساعدات العسكرية، دون تقديم 

أي تفسير.

استمرار التظاهرات في لبنان

لبنان.. “ضبابية” المشهد السياسي واستمرار حراك الشارع
اإلدارة األميركية تفرج عن مساعدات أمنية للبنان

عواصم ـ وكاالت

أدانت الواليات المتحدة االستخدام 
ــقـــوة ضــد  ــلـ “الـــــمـــــروع والـــشـــنـــيـــع” لـ
قار  ذي  محافظة  فــي  المتظاهرين 
بالتحقيق  وطالبت  العراق،  بجنوبي 
فــي االنــتــهــاكــات الــتــي وقــعــت بحق 

المحتجين.
وقــــــال مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
لــلــشــرق األوســــط ديفيد  األمــيــركــي 
“استخدام  إن  للصحافيين  شينكر، 
نهاية  عطلة  خــالل  المفرطة  الــقــوة 
مروًعا  كــان  الناصرية  فــي  األســبــوع 

وشنيًعا”.
ووصفت أحداث العنف التي شهدتها 
األخيرة  األيــام  في  الناصرية  مدينة 

بأنه أمر “صادم ومقيت”.
العراقية  الحكومة  “نــدعــو  وأضـــاف 
ــتـــرام حــقــوق الــشــعــب الــعــراقــي  الحـ
التحقيق  عــلــى  الــحــكــومــة  ونـــحـــث 

ومحاسبة أولئك الذين يحاولون أن 
المتظاهرين  أفواه  بوحشية  يكمموا 

السلميين”.
ــعــراقــي، أمــس  ــن الــتــلــفــزيــون ال وأعــل
الـــثـــالثـــاء، نــقــاًل عـــن قــائــد الــشــرطــة 
من  تعزيزات  االتحادية، عن وصول 
500 مقاتل إلى سجن الحوت في ذي 
البصرة  سجن  إلى  مقاتاًل  و150  قار 
مفوضية  أعــلــنــت  فيما  لحمايتهما، 

حـــقـــوق اإلنـــســـان بـــالـــعـــراق ارتـــفـــاع 
إلى  االحــتــجــاجــات  ضحايا  حصيلة 

433 قتياًل من المتظاهرين واألمن.
يأتي ذلك فيما تعمل القوات األمنية 
لفتح بعض الطرق والمحال التجارية 
والمصارف المغلقة ألكثر من أسبوع، 
تأجيل  العراقي  البرلمان  أعلن  بينما 
إشعار  حتى  أمــس،  المقررة  جلسته 

آخر؛ لعقد مزيد من المشاورات.

تشييع جثمان متظاهر مناهض للحكومة في العاصمة بغداد )أ ف ب(

433 حصيلة قتلــى االحتجاجات من المتظاهرين واألمن
واشنطــــن تديـــن “القمـــع” بالعــراق

دبي ـ العربية نت

األسبق  العراقي  البرلمان  رئيس  قال 
خاصة  مقابلة  فــي  النجيفي  أســامــة 
األحــزاب  إن  ”الــحــدث”،  و  ”العربية”  لـ 
عنها  تتخلى  لن  بالسلطة  المتمسكة 
بسهولة، لكن ضغط الشارع سُيجبرها 

على االنصياع لمطالب المتظاهرين.
يرفض  العراقي  الشعب  أن  أكــد  كما 
والتدخل  أراضيه  على  إيــران  هيمنة 
في شؤونه خاصة في مناطق الوسط 
تراهن  إيـــران  كانت  التي  والــجــنــوب، 
عليها، مضيفًا أن الوجود اإليراني في 

العراق سينتهي ولو بعد حين.
إلى  “إنــنــا ذاهــبــون  النجيفي  وأضـــاف 
العملية  لتصحيح  مبكرة  انتخابات 

مشددا  العراق”،  في  السياسية 
ــــى ضــــــــــرورة وجـــــود  ــل عــ

ـــي  إشــــــــــــــــــراف أمـــــمــ
لالنتخابات المقبلة. 
“إيـــــران  أن  وتـــابـــع 

ــأن الـــعـــراقـــي ولــن  ــشـ تــتــدخــل فـــي الـ
تسمح بإضعاف وجودها في العراق”. 
ولفت إلى أن طهران لن تسلم العراق 
بــســهــولــة، وهــــي تــعــمــل عــلــى إنــشــاء 
بدأ  “وهــذا  المنطقة  في  إمبراطورية 

يفشل في العراق ولبنان واليمن”.
ودعا رئيس البرلمان العراقي األسبق 
صياغة  في  المتظاهرين  إشــراك  إلــى 
قانون االنتخابات والمفوضية لضمان 
الدولة  دور  عــن  متسائال  االســتــقــرار، 
ــال حــمــلــت الــعــشــائــر الــســالح  فـــي حــ

لحماية المتظاهرين؟
إلى  ذاهب  العراق  أن  النجيفي  ورأى 
الــمــجــهــول فـــي حـــال إصـــــرار الــقــوى 
الفتا  التغير،  عدم  على  السياسية 
الـــتـــظـــاهـــرات خــرجــت  أن  ــى  ــ إل
والتدخل  المعاناة  رحــم  مــن 
الــخــارجــي إن وجــد فهوه 

بسيط.

النجيفي: الوجود اإليراني سينتهي ولو بعد حين
تونس ـ وكاالت

الــدفــاع األميركي مارك  حــثَّ وزيــر 
ــتــوقــف عن  ــا، عــلــى ال ــركــي إســـبـــر، ت
عرقلة خطة حلف شمال األطلسي 
وبولندا،  البلطيق  ــدول  ل الدفاعية 
ــر بــاالســتــجــابــة  ــ ــ ــن األم ــ ــدم رهـ ــ وعــ
لدعم  الــنــاتــو،  على  أنــقــرة  لضغوط 
الــقــوات  ضــد  العسكرية  عملياتها 
الــكــرديــة الــمــدعــومــة مــن الــواليــات 

المتحدة في سوريا.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة أنباء 
حذر  الــنــاتــو،  قمة  قبيل  “رويـــتـــرز”، 
إســبــر أنــقــرة مــن أنـــه “ال أحـــد يــرى 
)الدول األعضاء بالناتو( التهديدات 
التي يرونها )تركيا(”، مضيًفا أنه لن 

“وحـــدات حماية  يدعم وصــف 
بأنها  الـــكـــرديـــة”  الــشــعــب 

“إرهـــــابـــــيـــــة” بـــغـــرض 
تـــخـــطـــي الـــجـــمـــود 
الذي يعتري عالقات 

واشنطن بأنقرة.
على  التركيز  إلى  أنقرة  إسبر  ودعــا 
التحديات األكبر التي تواجه الناتو.

لندن  إلى  توجهه  أثناء  إسبر  وقــال 
)التي  الــرســالــة  “إن  القمة  لحضور 
نحتاج  أننا  هي  تركيا..  إلى  أبعثها( 
الناتو  في خطط  قدًما  المضي  إلى 
)بشأن بولندا ودول البلطيق(، والتي 
ال يمكن عرقلتها بسبب اهتماماتهم 

)الجانب التركي( الخاصة”.
ــعـــدادات  ــتـ “اسـ وأوضـــــح إســـبـــر أن 
ووحدة صف التحالف تعني التركيز 
ــقــضــايــا الـــكـــبـــرى، تــحــديــًدا  عــلــى ال
القضية األكبر واألهم وهي جهوزية 
الناتو”، مشيًرا إلى أنه “ال ينبغي 
عــلــى الــجــمــيــع الـــتـــوافـــق مع 
أنـــقـــرة، إذ ال يــرى  أجــنــدة 
الجميع التهديدات التي 

يرونها )األتراك(”.

واشنطن: على تركيا احترام مصالح الناتو

“بوعزيزي” آخر يفجر 
احتجاجات وسط تونس

انــدلــعــت احــتــجــاجــات غــاضــبــة فــي بــلــدة جلمة 
تونس،  وسط  بوزيد  سيدي  لمحافظة  التابعة 
حيث توفي شاب بعد أن أضرم النار في جسده؛ 
التي  والتهميش  واليأس  الفقر  بحالة  للتنديد 
تعاني منها المنطقة. ونهاية األسبوع الماضي، 
سنة(   25( الحبالني  عبدالوهاب  الشاب  أقــدم 
الــنــار في  أضــرم  بعدما  لحياته  حــّد  على وضــع 
وغياب  والفقر  البطالة  على  احتجاجًا  جسمه؛ 
مورد رزق لعائلته، في حادثة تلتها احتجاجات 
غاضبة على األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
وارتفاع  التنمية  وغياب  المنطقة  في  الصعبة 

نسب البطالة بين الشباب.
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   من احتجاجات إيران

تونس ـ وكاالت
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المواجهـــة قادمـــة، فمظاهـــر تفـــكك الثقة فـــي المحـــور اإليراني وصلت إلـــى الصفر، 
واالحتقان النفســـي والمزاجي تبدل وأصبح صوت العقل مغيبًا واألمور لم تعد بيد 

الطبقات السياسية أو األحزاب أو األنظمة، وال حتى الدول الكبرى.
في الحرب العالمية الثانية ولدى قيام اليابان بضربة قاتلة لألســـطول األميركي في 
بيرل هاربر وعلى اثرها دمر أســـطول الواليات المتحدة الحربي، خرج وزير الدفاع 
اليابانـــي فزعـــا وقال لقد أيقظنا وحشـــًا كان نائمـــًا، وعندما غزت ألمانيـــا النازية في 
ذات الحرب أبواب موسكو علق تشرشل رئيس وزراء بريطانيا قائالً لقد كتب هتلر 
هزيمتـــه في هذا اليـــوم فقد أيقظ الجيش األحمر النائم، والذي يعرف تكوين ووالء 

وعقائدية الجيش األحمر السوفيتي أدرك أن ألمانيا ارتكبت غلطتها التاريخية.
اليـــوم وفـــي ظل األزمة والتصعيد واالحتقان وضبط النفـــس الذي يكاد ينفد أصبح 
هنـــاك مـــن يتوقع اســـتيقاظ المارد والوحـــش أال وهو الشـــعوب المحكومـــة بالجوع 
والفقـــر ونقـــص الكهرباء وانعدام الخبز، وغالء النفط، لقد وحد الفقر هذه الشـــعوب 
مـــن وهم اإلســـالم السياســـي الذي تقوده إيـــران وغيرها، وأصبح المواطن ســـنيا أو 
شـــيعيا، مسيحيا أو درزيا، همه اآلن الحياة المعيشية، ال خدعة المقاومة والممانعة، 
لقـــد انفجر الشـــارع في العراق ولبنان وإيران، وأية دولـــة أخرى طالما انعدمت لقمة 
العيـــش وانقطعـــت الكهربـــاء والمـــاء طـــوال اليـــوم، وأصبح ســـعر الوقـــود أغلى من 
ســـعر الذهب. اليوم ومن دون أدنى شـــك على من يتحكم في لعبة الدومينو ولعبة 

السياســـة أن يتوقـــف عند هـــذا الحد الذي بلغتـــه ثورة الشـــعوب المحكومة من قبل 
إيران التي أفقرت هذه الدول بحجة المقاومة، والولي الفقيه.

أستغرب من هذا التمادي ومن هذه الحسابات التي تسقط واحدة تلو األخرى ومن 
هـــذا الغـــرور السياســـي الذي ال معنـــى له، والبد للدول أن تســـمع الهاجـــس والتململ 
والغليـــان النفســـي والمـــزاج في الشـــارع الذي لم تكـــن الطبقات السياســـية في هذه 
الدول تتوقع هذا االنفجار، ألنها قد اســـتكانت في اعتقادها لتخدير الشـــعوب بكذبة 

سياسية ودينية.
اليـــوم عندما نتأمل المنطقة بعد التحوالت الدراماتيكية التي عصفت بها والمتمثلة 
في تحجيم العراق وتدمير قوته االقتصادية والعســـكرية وفي ظل التهديد بإحراز 
القنبلة النووية اإليرانية وشـــبح الفقر والجوع الذي يطارد هذه الدول، يبرز السؤال 
الذي قد تندم عليه أميركا اليوم على ما فعلته بالمنطقة، حيث دمرت العراق وَقَوت 

شوكة إيران وهي من تسببت في هذه الفوضى كلها. 
كل ما جرى حتى اآلن كان وراءه األميركان ونتمنى أخيرا لو يرفعوا يدهم ويتركوا 

الشعوب تقرر وحدها فهل تفعل؟ ليست أميركا التي نعرفها إذا فعلت ذلك؟.

تنويرة: ليس كل ما تملكه تستطيع السيطرة عليه!. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الفقر وحد الشعوب

ال يغفـــل أحـــد منـــا أن العلـــم في تطـــور دائـــم، وأنه مـــادام للبشـــرية َنَفس؛ فســـتظل 
االكتشـــافات واالختراعـــات العلميـــة تتوالـــى، وهذا مـــا ال يختلف عليه أحـــد، بل هو 
ممدوح ومحمود، غير أننا كبشـــر – كذلك – نكاد ال نقف عند حقيقة ما أو معرفة أو 
معلومـــة إال وفّندتهـــا أو كّذبتها معلومة أخرى تعاكســـها في االتجـــاه! ال نكاد نمارس 
فعـــال أو عمـــال إال وُفوجئنـــا بعد حين أنه خطأ، وله نتائج كارثية! ال نكاد نعتاد شـــيًئا 
إال ووصلتنـــا محاذيـــره بعد فترة! حتى أصبحنا في دوامة من أعاصير، ال تهجع، وال 

تستقر، وبدال من التسليم بالعلم؛ أخذنا نميل نحو الكفر به، وليكن ما يكن! تعبنا!
تعالوا إلى عالم األغذية؛ فهذا الصنف من الطعام كان يتسبب في مرض ما! واليوم: 
هـــذه المعلومـــة خاطئة، فهو عالج لذلكم المرض! هذا يتســـبب في زيادة الوزن! هذا 
يرفـــع الكوليســـترول! هـــذا يرفع الضغـــط! هذا يخفض الســـكر! هذا يرفعـــه! وما بين 
ما يســـمونه الحقيقة العلمية، والخطأ والصواب، وآخر االكتشـــافات، وما بين الطب 
الحديـــث، والتقليـــدي، والبديل: ضعنا! ماذا نصدق؟! إْن كان المتخصص اليوم تائًها، 
فكيف بنا نحن، مهما تثّقفنا؟! أصبحنا في حالة وَجل وقلق من الدراسات واألبحاث 

الوشيكة القادمة التي ستزلزل ما نظن أنه من الثوابت.
تعالـــوا إلـــى عالـــم األدويـــة؛ هـــذا اليـــوم منعتـــه وزارات الصحـــة، ومنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة!؟ مـــاذا، وكيف؟! والســـنوات التي قضيناهـــا ونحن نتعاطـــه؟! أعَلنوا فجأة 

– وعلـــى حيـــن ُغـــّرة مّنـــا – أنها تـــؤدي إلى حاالت فشـــل كلـــوي أو اكتئـــاب أو ميول 
انتحاريـــة، أو ســـرطانات أو.. أو.. فكيـــف ال نخـــاف! يســـتبدلون أدويتنـــا مـــن دون 
مقدمات أو يقطعونها دون أن نفهم ســـوى ما مؤداه: اكتشـــاف حديث! والقديم ماذا 

يعني: )راحت عليكم!( مثال!؟
تعالـــوا إلـــى عالم األدوات؛ ولنركز مثال على مادة البالســـتيك، فهي مســـرطنة – آمّنا 
باللـــه معلـــوم – منعناها من دخول الميكروويف، وتحاشـــينا شـــراءها قـــدر اإلمكان، 
وتجنبنـــا كثيـــًرا المنتجـــات التي تختلـــط بها، غيـــر أن الواقع يثبت أن نســـبة كارثية 
مهولة من المنتجات غير بريئة منها؛ كمواد التجميل التي نظن أنها “ماركات عالمية” 
ونشـــتريها بأغلـــى األســـعار! غيـــر أن األدهى واألمر أنهـــا وصلت إلى غذائنـــا، بما فيه 
الفاكهـــة، وكأنه كان ينقصنا تهجينها؛ إلى تلويثها بالبالســـتيك! أرجو أاّل تكون بعض 

األدوية بالستيكية دون أن ندري!

َلَكأَن هناك مؤامرة خفية للقضاء على البشرية! ماذا نأكل؟ نلبس؟ نستخدم؟  «
نعم االختيار في أيدينا، غير أنه ال خيارات جيدة متوافرة في الغالب! ال خيارات 
بأسعار معقولة! فوقفٌة سريعة بين أرفف أي سوبرماركت؛ ستصيبك بالذعر! 

حتى بعض األورجانيك أو األغذية العضوية عالمة استفهام!؟.

د. زهرة حرم 

هل هناك مؤامرة للقضاء علينا؟!

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

للتواصل: 17111483

مئة عام من األمن واألمان... سجل ناصع مشرف لشرطة البحرين
تحـــت رعاية ســـيدي صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، تقيـــم وزارة الداخليـــة اليوم 
األربعـــاء احتفـــاال كبيرا بمناســـبة الذكرى المئوية على تأســـيس شـــرطة 
البحريـــن، وال يمكننـــا في هذه الزاوية إال أن نتحدث عن تاريخ شـــرطة 
البحريـــن الحافـــل بجالئـــل األمـــور، ومنطلقـــات العظمـــاء، فهـــذا الكيان 
األمني الشـــامخ تكرســـت فيـــه الجهـــود وتضافرت بهمـــة وإخالص ولم 
تعرف الكلل أو الملل لتأخذ شرطة البحرين مكانتها الالئقة بين األجهزة 
األمنيـــة فـــي العالم، شـــرطة البحريـــن حملت مالمح التميز والســـير في 
مقدمـــة القافلة منذ يومها األول، فقـــد صنعت األبطال وغمرتهم بفيض 
من الصفات األسطورية الخالدة.. صفات البطولة التاريخية والمنجزات 

والمواقف لهذا الوطن العظيم.
“مئـــة عام مـــن األمن واألمان” هذا هو أحد شـــعارات االحتفال بالمئوية، 
فشـــرطة البحرين باختالف قطاعاتها كانت يقظة في التصدي لكل من 
يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، ولها سجل ناصع مشرف على 
مر تاريخها الطويل، وكانت بحق مدرسة في التضحيات والعمل الدائب 

والفكـــر واألداء والقـــدرة والوفـــاء بمهامها التاريخيـــة، فرجالها األبطال 
جادوا بدمائهم الزكية حتى يأمن المواطن والمقيم، كيف ال ورســـالتهم 
النبيلـــة هي التضحية والفداء وتقديـــم األرواح من أجل حماية القانون 

وتحقيق األمن واالستقرار في ربوع الوطن.
رغـــم التباعـــد الزمني بين التأســـيس واحتفاليـــة المئويـــة، إال أن أمجاد 
الماضي لشـــرطة البحرين مازالت مزروعة على أهداب الكون، وستبقى 
إلـــى األبـــد مثـــل الحلـــي الذهبيـــة البراقـــة، لنصـــل إلـــى الحاضـــر والعهد 
الزاهر لســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، حيث اإلنجازات 
الضخمة والتطوير الشـــامل المذهل واالســـتراتيجيات من أجل إرســـاء 

قواعد األمن واالستقرار في البحرين العزيزة. 
من منابع القلب نقول لشرطة البحرين.. شكرا لكم ولمواقفكم البطولية  «

في ميادين البذل والعطاء وستبقون دائما رمزا للفخر واالعتزاز، فأنتم 
الدرع الواقي الحصين للمحافظة على مسيرة الوطن وإنجازاته مهما 

كبرت وازدادت التضحيات، وأروع المعاني في التفاني واإلخالص والوالء 
واالنتماء للوطن والقيادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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حزب اهلل يقبض بالدوالر
مـــازال اللبنانيـــون يواصلـــون احتجاجاتهـــم دون بـــادرة أمـــل لحل هذه 
األزمة أمام تصميم اللبنانيين على تنفيذ مطالبهم وأمام انهيار األوضاع 
االقتصادية في البالد وشح الدوالر األميركي وارتفاع سعره في السوق 
الســـوداء، وهو ما يزيد األوضاع تفاقما في البالد ويضع لبنان كله على 

حافة الهاوية.
وقد أعلن المتظاهرون أن احتجاجاتهم لن تتوقف بعد وصول األحوال 
االقتصاديـــة إلى ما وصلت إليه من ســـوء وعدم دعوة الرئيس اللبناني 
ميشـــيل عـــون إلـــى استشـــارات نيابية ملزمـــة لتكليف حكومـــة جديدة 

ومستقلة خلفا لحكومة سعد الحريري المستقيلة.
ورغم كل هذا، ورغم أن األوضاع ال تبشر بخير على اإلطالق فيما يتعلق 
ببقاء وتماســـك لبنان وشـــعب لبنان، إال أن حـــزب هللا اللبناني ومقاتليه 
وأعوانـــه ال يواجهـــون أي نوع من المعاناة التـــي يعاني منها غيرهم من 
اللبنانييـــن، فليس لدى حزب هللا أزمـــة دوالر وال أزمة محروقات وكأنه 
يتبـــع دولـــة أخرى غير الدولـــة اللبنانية، وقد أدى ذلك إلى قيام نشـــطاء 
لبنانييـــن بتناول هـــذا الوضع الغريب على وســـائل التواصل االجتماعي 
من خالل نشرهم مقاطع فيديو تحمل صورا لمبالغ كبيرة من الدوالرات 
مـــن فئـــة المئة دوالر، قالوا إنها تتبع حزب هللا الذي أكد أنه ال يعاني هو 

ورجاله ومؤيدوه من أية أزمة مالية.
وتناقـــل اللبنانيـــون علـــى تويتـــر هاشـــتاغ “حـــزب هللا يقبـــض بالدوالر” 
وتناقلـــوا على هواتفهم فيديوهات لصناديق مليئة بالدوالرات ومقاطع 
لرجل يقوم بعد كميات كبيرة من األوراق النقدية وأمامه حزم مكدســـة 
منهـــا ومقاطع أخرى تظهـــر كميات من الدوالرات بحـــوزة رجال تابعين 
لحـــزب هللا وصناديـــق كثيـــرة بهـــا أوراق نقديـــة مـــن فئـــة المئـــة دوالر 

موضوعة في مستودعات بها ماليين كثيرة من األوراق الدوالرية.

صحيح أن الدولة اللبنانية لم تؤكد مدى صحة هذه الفيديوهات، لكن هذه  «
الصور أدت إلى موجة كبيرة من الغضب لدى اللبنانيين وزادت الطين 

بلة في ظل جو مخيف يكتنف أرجاء هذا البلد العربي الذي طالت معاناته 
وطال أسره من قبل حزب الله التابع إليران والذي ال يعمل لمصلحة أحد 

سوى إيران.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

احتفالية يوم المرأة البحرينية
تحت رعاية كريمة من صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة، نظم المجلس احتفالية 
وطنية جميلة في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين، 
وحضرها عدد من المسؤولين واألكاديميين واإلعالميين وطلبة الجامعة وذلك 

بمناسبة احتفاالت البالد والمجلس بيوم المرأة البحرينية.
وفـــي هـــذه االحتفالية تم عرض فيلم عـــن تاريخ المرأة التعليمـــي والعملي في 
مختلـــف مجاالت الحيـــاة البحرينية، هـــذا التاريخ من العطاء ســـاهم كثيًرا في 
مشـــاركتها فـــي ســـوق العمـــل، وتشـــجيعها فـــي مجـــاالت التخصصـــات العلمية 
الحديثة والمســـتقبلية، كما ســـاهمت هذه الجهود في تقدم المرأة ورفع مؤشـــر 
مشاركتها المجتمعية والحياتية، وتم تكريم منتسبات قطاع التعليم العالي في 

جامعة البحرين تقديًرا لعطائهن التربوي والتعليمي بالجامعة.
إن هـــذا التكريـــم للمـــرأة البحرينيـــة فـــي يومهـــا هو تكريـــم لكل نســـاء البحرين 
وشـــعبها، وهذا ُيترجم مدى اهتمام الدولة والمجلس األعلى للمرأة بالمرأة الذي 
ســـاهم في تبوؤهـــا الكثير من الوظائـــف القيادية العامة والخاصـــة بفضل مبدأ 
تكافـــؤ الفـــرص وباعتبارهـــا كفاءة وطنيـــة متمكنة وشـــريًكا فاعاًل فـــي التنمية 
الوطنيـــة. إن احتفـــاء المجلـــس األعلى للمـــرأة بالمرأة البحرينية هـــذا العام في 
مجـــال التعليـــم العالي وعلوم المســـتقبل هو إضافة نوعية للمـــرأة وتقدير ُمميز 
لـــدور المرأة فـــي قطاع التعليـــم العالي وما حققتـــه من إنجـــازات علمية أثبتت 

المرأة من خاللها قدرتها وتميزها. 
لقـــد ســـعت ومازالت القيـــادة البحرينية لتمكين المـــرأة على نحـــٍو أَهَلَها وصقل 
مواهبهـــا دائًما لخدمة بالدها في كل المجاالت بجانب قيامها بواجبها األســـري، 
باعتبارها إحدى الركائز المجتمعية التي تعتمد عليها البحرين في إدارة شؤونها 
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية والحقوقيـــة، وفي الكثير من 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت وغيرها من العلوم الحديثة.

تحية وتقدير وتهنئة مباركة لنساء البحرين في هذا اليوم المبارك الذي  «
يستحق أكثر من احتفالية، فالمرأة تستحق أن ُيحتفل بها في كل يوم 

ألنها تهب ما لديها لكي يحيا اآلخرون، لقد كانت احتفالية جميلة لمناسبة 
أجمل، وكل عام وجميع نساء البحرين بألف خير.

عبدعلي الغسرة



أحــرز العــب منتخبنــا الوطنــي للســنوكر حبيــب صبــاح الميداليــة الفضيــة 
ا في العاصمة  لمسابقة السنوكر “6 كرات” في بطولة الخليج والمقامة حاليًّ

العمانية )مسقط(.

وجـــاء ذلـــك بعدمـــا خســـر المبـــاراة 
النهائيـــة أمـــام الالعـــب القطري علي 
وســـط   ،)6 /4( بنتيجـــة  العبيدلـــي 
متابعة كبيرة من ِقبل جماهير اللعبة 
التـــي حضـــرت لصالـــة المنافســـات. 
وقـــدم العبنا صباح مســـتويات أكثر 
مـــن رائعـــة بـــدًءا مـــن الـــدور األول 
الـــذي تفـــوق فيه على كل مـــن: مهنا 
الرئيســـي  )0/ 4(، عبـــدهللا  العبيدلـــي 
)0/ 4(، ســـعود عبدالرزاق )2/ 4(، خالد 
الكمالي )2/ 4(، ليبلغ المباراة النهائية 
بعدمـــا فاز على العبنا الشـــاب خليل 
النهائـــي  قبـــل  الـــدور  فـــي  بوســـيف 

 .)5 /2(
وتعتبـــر هـــذه الميداليـــة هـــي الثالثة 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  اآلن  حتـــى 
بطولـــة الخليـــج، بعدما حقـــق خليل 
بوسيف الميدالية البرونزية لمسابقة 
الســـنوكر “6 كرات”، وإبراهيم القائد 
الـــذي تقلـــد الميداليـــة البرونزية في 

لعبة البليارد “8 كرات”.

مسابقات أخرى

وفـــي مســـابقات أخـــرى شـــارك فيها 
منتخبنا الوطني للبليارد والســـنوكر، 
الصقـــر  يونـــس صقـــر وهشـــام  بـــدأ 

مشـــوارهما فـــي البطولـــة الخليجية 
الفـــردي  الماســـترز  مســـابقة  عبـــر 
أمـــام  يونـــس  خســـر  إذ  للســـنوكر، 
عيســـى السيد بنتيجة )0/ 3(، وكذلك 
خســـر هشـــام بالنتيجـــة ذاتهـــا أمـــام 

عمـــار تقـــي. وفـــي جانـــب البليـــارد، 
خسر منتخبنا والذي مثله فهد خلف 
القائـــد  ووائـــل القاســـمي وإبراهيـــم 
مســـابقة الفرق “9 كـــرات” أمام قطر 
)0/ 3( فـــي مباراة قوية للغاية، افتقد 

فيهـــا العبو منتخبنا لقليل من الحظ 
لكـــي يفـــوز، وبالنتيجـــة ذاتها خســـر 
أمـــام اإلمارات )0/ 3( كما خســـر أمام 
الســـعودية )0/ 3( فيمـــا حقـــق نتيجة 

الفوز على عمان )1/ 2(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

حبيب صباح يحرز فضية السنوكر “6 كرات”

منتخبنا الوطني للبليارد لقطة لالعب حبيب صباح

أجرى االتحاد البحريني لكرة السلة تعديال 
علـــى موعـــد انطـــالق الدوري السداســـي 

المؤهل لمنافسات المربع الذهبي.
وعمد االتحاد على تأخير موعد انطالق 
المرحلة السداســـية، لتفتتح المنافسات 
يوم األحد 15 ديســـمبر الجاري، بدال عن 

موعدهـــا الســـابق المقـــرر يـــوم الجمعة 6 
ديسمبر.

ويأتـــي تأجيـــل اتحـــاد اللعبـــة النطـــالق الـــدور 
السداســـي؛ إلعطـــاء فرصـــة للراحـــة وعـــودة العبـــي 

منتخـــب الرجـــال ألنديتهـــم بعـــد االنتهـــاء من المشـــاركة مع 
منتخبنا الوطني في بطولة مجلس التعاون الخليجي.

واســـتفاد االتحـــاد مـــن تغيير موعـــد بطولة الخليـــج لألندية 
األبطـــال لتأخيـــر انطالق الدوري السداســـي، إذ تقرر للبطولة 
الخليجيـــة أن تقـــام فـــي الفتـــرة مـــن 29 مايـــو إلـــى 6 يونيو 
2020 كمقتـــرح أولـــي بـــدالً من موعدها الســـابق فـــي أبريل؛ 
لتعارض الموعد السابق مع استضافة الكويت لدورة األلعاب 

الرياضية الخليجية.
والرفـــاع  األهلـــي  فريقـــا  وســـيقص 
شريط افتتاح الدور السداسي يوم 
األحـــد 15 ديســـمبر الجـــاري، علـــى 
أن تســـتكمل الجولـــة األولـــى يـــوم 
الخميـــس 19 الشـــهر نفســـه بلقائي 

المنامة والنجمة والمحرق والحالة.
ومن المتوقع أن تحفل الجولة األولى 
من الدور السداســـي بإثارة كبيرة ورغبة 
مـــن الفرق الســـتة فـــي التأهل للمربـــع الذهبي 

وحجز مقعدها بصورة مبكرة.
ويقـــام الـــدور السداســـي بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحد، إذ 
يتأهل األول والثاني فيه مباشـــرة إلى المربع الذهبي لبطولة 
الـــدوري في حين ســـيلعب صاحب المركز الثالـــث في الدور 
السداســـي مـــع صاحـــب المركز الســـادس فـــي مواجهة من 3 
مباريات وصاحب المركـــز الرابع مع صاحب المركز الخامس 
فـــي مواجهـــة مـــن 3 مباريـــات لتحديـــد المتأهليـــن اآلخرين 

للمربع الذهبي.

منح األندية فرصة أكبر للتدرب بعد عودة العبي المنتخب
اتحاد السلة يؤخر انطالق الدوري السداسي

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

جنـــى أبطال منتخبنـــا الوطني للســـباحة 
ثمـــار مذكـــرة التفاهـــم التـــي أبرمـــت بين 
االتحادين البحريني والسعودي، إذ تمكن 
أبطالنـــا مـــن الحصـــول علـــى 64 ميدالية 
 19 ذهبيـــة،  ميداليـــة   40 منهـــا  ملونـــة، 
ميداليـــة فضيـــة و5 ميداليات برونزيات. 
المتميـــزة  المشـــاركة  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
لمنتخبنـــا الوطنـــي فـــي بطولـــة المملكـــة 
الثانية للســـباحة التي أقيمت منافســـاتها 
على مسبح الهيئة العامة للرياضة بمدينة 
الدمام بالمملكة العربية الســـعودية خالل 
الفتـــرة مـــا بيـــن 28 و30 نوفمبـــر 2019، 
وأقـــارب  أهالـــي  مـــن  مميـــز  وبحضـــور 
السباحين والذي كان له الدور الفعال في 

تحقيق سباحينا تلك اإلنجازات. 
وتأتي هذه المشـــاركة في إطـــار التعاون 
البحرينـــي  االتحاديـــن  بيـــن  المشـــترك 
والســـعودي مـــن خـــالل تبـــادل الخبـــرات 

والمشـــاركة في البطوالت والمعســـكرات 
والعمل على خلق أرض خصبة لالحتكاك 
الرياضـــي يهدف إلى إعـــداد بطل أولمبي 
لســـمو  الثاقبـــة  للرؤيـــة  وفًقـــا  بحرينـــي 
والدور البارز لممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
والنائـــب  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 

األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة في تنفيـــذ رؤى وتطلعات القيادة 
الرشيدة ومساهمات سموهما الفاعلة في 
االرتقـــاء بالحركـــة الشـــبابية والرياضيـــة 
مـــن خالل تطبيـــق العديد مـــن المبادرات 

المتميزة.

لقطة لمنتخب البحرين للسباحة

فــي منافســات البطولــة الثانية للســباحة بالســعودية
64 ميدالية ملونة حصيلة منتخب البحرين
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محمد الدرازي

ناصر بن حمد: المحافظة على تاريخ البحرين العريق في مجال الخيل

تنظيم بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن اهتمام مملكة البحرين برياضة الفروســية عموما ورياضة جمال 
الخيــل العربــي تحديــدا نابع مــن اإلرث التاريخي للبحرين، وقال ســموه “تعتبر 
البحريــن أحــد أكبــر معاقل الخيــول العربية األصيلــة واقترن اســمها وتاريخها 
العريــق بالخيــل العربية األصيلة منذ القدم ومــازال إلى يومنا هذا، وكان لزاما 
علينــا المحافظــة علــى هــذا التــراث بمــا يتوافــق مــع توجيهات حضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه 
الرامية إلى رعاية الخيل العربية واالهتمام بها؛ باعتبارها تمثل جانبا مهما من 

تاريخ البحرين وعراقتها”.

جـــاء ذلـــك بمناســـبة تنظيـــم االتحـــاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة 
لبطولـــة العيـــد الوطني لجمـــال الخيل 
التي ســـتقام أيام 5 و6 و7 و8 ديسمبر 

الحالي.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة “إن النســـخة الســـابقة مـــن 
البطولـــة حققـــت نجاحـــات مبهـــرة من 
الناحيـــة الفنيـــة بمشـــاركة نخبـــة مـــن 
مـــالك البحرين واإلســـطبالت الوطنية 
جماهيـــر  حضـــور  إلـــى  باإلضافـــة 
غفيـــرة تفاعلـــت بصـــورة واضحـــة مع 
المســـتويات التـــي قدمهـــا العارضـــون 
والجياد المشـــاركة فـــي البطولة، األمر 
الذي ســـاهم في تأكيد مكانة البحرين 
علـــى مســـتوى رياضـــة جمـــال الخيـــل 
باإلضافـــة إلى قدرة المالـــك البحريني 
على التنافس القـــوي من أجل تحقيق 
المراكـــز المتقدمـــة، وهـــو مـــا ينعكـــس 

إيجابا على مشاركاته الخارجية”.
وبيـــن ســـموه “عمـــل االتحـــاد الملكـــي 
للفروسية وسباقات القدرة بجهد كبير 
إلخـــراج البطولـــة بالصـــورة التي تليق 
بمكانـــة مملكـــة البحرين التـــي تعد من 
أبرز الـــدول المهتمة بالخيـــول العربية 
األصيلـــة، كمـــا أن االتحـــاد حرص على 
أن تكـــون نســـخة هـــذا العـــام متميـــزة 
مـــن جميـــع النواحـــي وتوفيـــر الدعـــم 
فـــي  المشـــاركين  لجميـــع  اللوجســـتي 
البطولـــة، األمر الـــذي يمهد إلى تنافس 

حقيقـــي وقوي بين جميع المشـــاركين 
لتشـــكل البطولـــة إضافـــة نوعيـــة فـــي 
فـــي  الخيـــل  جمـــال  بطولـــة  مســـيرة 

البحرين”.
االتحـــاد  “جهوزيـــة  أن  ســـموه  وأكـــد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة 
باتـــت تامـــة والجهد المبـــذول إلخراج 
هـــذه النســـخة كبيـــر؛ من أجـــل أخراج 
البطولة بحلة تنظيمية زاهية تتناسب 
مع كون البحرين باتت عاصمة الشباب 
والرياضة ومركزا مهما إلقامة مختلف 
الفعاليـــات الرياضية إضافـــة إلى كون 
البطولـــة تســـاهم أيضـــا فـــي تنشـــيط 
المملكـــة؛  فـــي  الرياضيـــة  الفعاليـــات 
للجماهيـــر  مفضلـــة  وجهـــة  لتصبـــح 
الرياضيـــة ومكانـــا للترفيـــه الرياضـــي، 

وهـــو ما نســـعى إليـــه من خـــالل زيادة 
فـــي  الرياضيـــة  المســـابقات  حجـــم 

المملكة”.
واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة تصريحـــه بالقـــول “نتطلـــع إلى 
أن تشـــهد بطولة العيد الوطني لجمال 
الخيل مســـتويات أرفـــع وأقوى لتأكيد 
مـــا وصلـــت إليها رياضة جمـــال الخيل 
العربيـــة البحرينية مـــن تطور، متمنين 
لجميـــع المـــالك والعارضيـــن التوفيـــق 
والنجاح في مسابقات البطولة وللجنة 
المنظمـــة التوفيق في إخـــراج البطولة 

بحلة تنظيمية زاهية”.

عيسى بن عبداهلل: نجاحات 

متواصلة للبطولة

مـــن جانبه، قال ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة “دائمـــا ما ينظم 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة بطولـــة العيـــد الوطنـــي لجمال 
الخيـــل العربيـــة ويســـعى إلـــى توفيـــر 
التنظيمـــي  النجـــاح  عوامـــل  جميـــع 
المتميز؛ تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل حليفـــة الرامية إلى 
زيـــادة حجـــم بطـــوالت جمـــال الخيـــل 
البحرينـــي  التـــراث  مـــن  باعتبارهـــا 

األصيل الذي يجب المحافظة عليه”.
العيـــد  “بطـــوالت  أن  ســـموه  وأضـــاف 
الوطنـــي لجمـــال الخيـــل التـــي أقيمت 
في الســـنوات الماضية شـــهدت نجاحا 
للمشـــاركة  نظـــرا  المقاييـــس؛  بجميـــع 
تلـــك  بهـــا  حظيـــت  التـــي  الكبيـــرة 
البطوالت من قبل المـــالك البحرينيين 
الذيـــن حرصـــوا علـــى المشـــاركة فـــي 
العربيـــة  بجيادهـــم  البطـــوالت  تلـــك 
األصيلـــة التي تتمتـــع بجماليات عالية 
وتأكيـــد أن البطـــوالت التـــي تقـــام في 
مملكـــة البحريـــن تعتبر مـــن بين أقوى 
البطوالت في المنطقة باعتبارها تشهد 
تنافســـا محمومـــا بيـــن جميـــع المـــالك 
المشـــاركين فيها للظفر بالمراكز األولى 

في البطولة”.

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن عبداللهسمو الشيخ ناصر بن حمد

نرفع القبعة لمنتخبنا  «
الوطني لكرة القدم؛ على 

المستوى الجبار الذي قدمه 
أمام الكويت، ما أّهله للدور 

قبل النهائي في بطولة كأس 
الخليج.

رغم خروج منتخب السلة  «
بالميدالية البرونزية في 

بطولة الخليج، إال أن الوسط 
الرياضي غير راٍض بما حققه 

وظهر عليه من مستويات 
متذبذبة.
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ارحم أعصاب البحرينيين يا سيد سوزا!
ال أعــرف تمامــا مــا الــذي يــدور في خلد الســيد هيليــو ســوزا أثناء اختياره تشــكيلة المنتخب 

الوطني األول لكرة القدم قبل أي مباراة رسمية!
لكننــي أعــرف أنــه مــدرب يتمتع بعقلية “استكشــافية” جاء بها من البرتغــال، ليس اقتفاء ألثر 
ابن جلدته المستكشــف الشــهير فرناندو ماجالن، وإنما الرتباط مســيرته المهنية في مجملها 

مع منتخبات الشباب.
ســوزا ال يبحــث عــن اكتشــاف العــب أو العبيــن مــن خــالل أســلوب المــداورة الــذي يتبعه مع 
األحمــر منــذ تســلمه مهــام عملــه مع االتحــاد البحريني لكــرة القــدم، وإنما يبحث عن تشــكيلة 

منتخب رديف بأكمله!
لســت ضــد أســلوب المداورة، فهو نهــج يتبعه العديد من المدربيــن العالميين، خصوصا عندما 
تكــون دكــة البــدالء متخمة بالنجــوم وروزنامة المشــاركات مكتظة بالمباريات، لكنني أخشــى 

كثيرا من التغييرات التي تفقد الفريق توازنه في المنعطفات المهمة.
مــا حــدث لألحمــر فــي تصفيــات كأس العالــم أمام هونــغ كونغ وبعد ذلــك أمام الســعودية في 
خليجــي ٢٤، مــن تراجع في المســتوى يعود بالدرجة األولى للتغييــرات الجذرية التي أجراها 

البرتغالي على التشكيلة وهو أمر مقلق للغاية.
رغــم ذلــك يجــب االعتــراف أن المــدرب البرتغالي أثبت نجاعة أســلوبه بالنتائــج التي يحققها 

األحمر بأقدام العبينا الموهوبين، وحتى اآلن تسير األمور في صالح السيد سوزا.
الفــوز بلقــب بطولة غرب آســيا واســتمرار المنافســة علــى بطاقة التأهل للمونديــال، فضال عن 
الصعود للدور الثاني من دورة كأس الخليج الحالية، مؤشــرات ترفع من أســهم هيليو ســوزا 

حتى وإن ارتفع ضغطنا في بعض األحيان!
إلــى ذلــك تبقى المداورة أســلوبا ينبع مــن ثقة المدرب البرتغالي بالعبينــا الرائعين، لكن الزائد 
كما الناقص كما يقال، والبحث عن “بيضة القبان” أفضل بكثير من البحث عن “بيضة الديك” 

التي قد ال تأتي!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

الميدالية الثالثة 
لمملكة البحرين في 
بطولة الخليج بعمان
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يختتــم منتخبنــا الوطني األول لكرة القدم، اليوم )األربعاء(، تحضيراته اإلعدادية لخوض 
مباراة نصف نهائي خليجي 24 المقامة في قطر حتى 8 ديســمبر الجاري، والتي ســتجمعه 

بمنتخب العراق، غًدا الموافق 5 ديسمبر الجاري على استاد عبدهللا بن خليفة. 

وكان منتخبنـــا الوطنـــي تأهل إلـــى المربع 
الذهبـــي بعد حلوله وصيفا في المجموعة 
الثانيـــة برصيـــد 4 نقـــاط خلـــف المنتخب 
الســـعودي الذي تأهل متصـــدرا بـ 6 نقاط، 
وســـيالقي قطر وصيفة المجموعة األولى 

في نصف النهائي الثاني. 
وســـيخوض المنتخب مرانه األخير مساء 
اليوم على مالعب جامعة قطر اســـتعدادا 

للقاء نصف النهائي. 

مران مسائي 

اســـتأنف  قـــد  الوطنـــي  منتخبنـــا  وكان 
أمـــس، إذ  المســـائية  التدريبيـــة  حصصـــه 
تـــدرب عنـــد 6.30 علـــى مالعـــب جامعـــة 
البرتغالـــي  المـــدرب  قيـــادة  تحـــت  قطـــر، 

هيليو سوزا والطاقم المعاون. 
الفنيـــة  الجوانـــب  بعـــض  المـــران  وشـــهد 
والبدنيـــة، إضافـــة إلـــى تدريبـــات خاصـــة 
الكويـــت  لقـــاء  لعبـــت  التـــي  للمجموعـــة 

وتدريبات انفرادية لحراس المرمى.
 23 الــــ  الالعبيـــن  المـــران جميـــع  وحضـــر 
الموجوديـــن فـــي قائمـــة المنتخـــب، وهم: 
ســـيد محمـــد جعفـــر، وليد الحيـــام، محمد 
الحردان وتياغو أوقســـتو )المحرق(، سيد 
شـــبر علوي، ســـيد رضا عيسى، علي حرم، 
ســـيد مهدي باقـــر، محمد مرهـــون وكميل 
)النجمـــة(،  )الرفـــاع(، علـــي مـــدن  األســـود 
)المنامـــة(،  عـــادل  ومحمـــد  نبيـــل  أحمـــد 
عبـــدهللا الهزاع ومحمـــد الرميحي )الرفاع 
الشـــرقي(، أحمد بوغمار، راشـــد الحوطي، 
محمـــد عبدالوهـــاب وعبدالوهـــاب المالود 
)الحـــد(، جاســـم الشـــيخ ومهـــدي حميدان 
)األهلي(، حمد الدوســـري )الحالة(، وســـيد 

ضياء سعيد )النصر الكويتي(.
كمـــا شـــهد يوم أمـــس حصـــة تدريبية في 
صالـــة التقويـــة بمقـــر ســـكن المنتخب في 
فنـــدق “كمبينســـكي”، وخصصـــت لالعبين 
الذيـــن لـــم يشـــاركوا بصفـــة أساســـية في 

مباراة الكويت. 

التركيز على المقبل 

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم محمد الحمادي، أهمية التركيز 
علـــى لقـــاء نصـــف النهائي أمـــام المنتخب 
العراقي في “خليجي 24”. وبين الحمادي 
أن المنتخـــب قدم مســـتوى إيجابيا خالل 
دور  ضمـــن  األخيـــرة  الكويـــت  مبـــاراة 
المجموعـــات، إذ اســـتطاع فيهـــا “األحمـــر” 
الفـــوز بــــ 4 أهـــداف مقابـــل اثنيـــن حاصدا 

بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.
وأشـــاد الحمـــادي بالمســـتوى الطيب الذي 
مشـــيرا  المبـــاراة،  فـــي  الالعبـــون  أظهـــره 
إلـــى أن أداء المنتخـــب تحســـن كثيرا عن 

الصـــورة التي ظهرنا من خاللها في مباراة 
السعودية الجولة الثانية.

المنتخـــب  العبـــي  بجميـــع  الثقـــة  وأكـــد 
الســـتكمال المشـــوار الناجح فـــي البطولة 

والوصول إلى النهائي.
وبيـــن محمد الحمـــادي أن المنتخب طوى 
ســـريعا،  التأهـــل  ونشـــوة  الفـــوز  صفحـــة 
وســـيركز بشـــكل كبير على مباراة العراق؛ 
إلـــى  الفـــوز والتأهـــل  مـــن أجـــل تحقيـــق 

المباراة النهائية للمرة األولى.
وأثنـــى الحمادي علـــى دعم رئيس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، مؤكدا 
أنـــه على تواصـــل دائم مع وفـــد المنتخب 
تهنئـــة  علـــى  حـــرص  كمـــا  البطولـــة،  فـــي 
الالعبين بمناسبة التأهل، وأهمية التركيز 
علـــى اللقـــاء القـــادم فـــي نصـــف النهائـــي، 
إضافـــة إلى دعم وتواصل أعضاء مجلس 

اإلدارة.

تأهل مستحق 

إلـــى ذلـــك، أكـــد العـــب منتخبنـــا الوطنـــي 
اســـتحق  “األحمـــر”  أن  حميـــدان  مهـــدي 
التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة قياســـا 

بما قدمه في دور المجموعات.
العبـــي  أن  حميـــدان  مهـــدي  وأوضـــح 
المنتخـــب تعاهـــدوا جميعـــا علـــى الظهور 
بأقصـــى مـــا لديهـــم فـــي مبـــاراة الكويـــت 
األخيرة في دور المجموعات، مشـــيرا إلى 
أن المنتخـــب قاتـــل طـــوال الــــ 90 دقيقـــة 

فـــي  الزرقـــاء  الشـــباك  زيـــارة  واســـتطاع 
أكثـــر مـــن مناســـبة. ولفت إلـــى أن صفحة 
انصـــب  التركيـــز  وأن  المجموعـــات،  دور 
بشـــكل تـــام على مواجهـــة نصـــف النهائي 
المهمـــة والمفصلية، خصوصا أنه ال مجال 

للتعويض في مباريات إخراج المغلوب.
وأكـــد حميـــدان في ختـــام حديثـــه القدرة 
على الظهـــور اإليجابي في نصف النهائي، 

ومواصلة األداء المميز في البطولة. 

السعي للفوز 

بدوره، أشاد العب منتخبنا الوطني محمد 
الرميحـــي بما أظهره زمالؤه الالعبون في 
الملعـــب مـــن قتاليـــة وانضباطيـــة خـــالل 
مبـــاراة الكويـــت، مؤكـــدا أن التركيـــز اآلن 
بشـــكل كبير على مســـتوى مبـــاراة العراق 
ومحاولة كســـب فوز ســـيؤهل األحمر إلى 
المبـــاراة النهائيـــة. وأوضـــح الرميحـــي أن 
مباريات دور المجموعات سعى المنتخب 
فيها لتحقيـــق أكبر عدد ممكن من النقاط، 
إال أن التوفيـــق لم يحالف المنتخب خالل 
لقاء عمـــان األول باســـتغالل الفرص التي 
ســـنحت للمنتخـــب، والتـــي كانـــت كفيلـــة 
إلـــى أن  الفـــوز، مشـــيرا  المنتخـــب  بمنـــح 
المنتخب اســـتطاع التعويـــض في الجولة 
الثالثـــة وإســـعاد الجماهيـــر بالوصول إلى 
نصف النهائي. وقـــال الرميحي إن المهمة 
لن تنته بعد، وأن التركيز على المقبل فهو 
األصعـــب، خصوصـــا أن مباريـــات األدوار 
اإلقصائيـــة تتمتع بطابع خاص يحتم على 

الجميع العمـــل بانضباط كبير وتركيز عال 
طوال الدقائق الـ 90.

تياغو يزور الشباك

اســـتطاع العـــب منتخبنـــا الوطنـــي تياغو 
أغوســـتو وضع بصمته خالل أول مشاركة 
لـــه في بطولـــة كأس الخليـــج العربي، عبر 
تســـجيل هدفين في مرمى الكويت خالل 

الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.
ورغـــم مشـــاركته في بضع دقائـــق الجولة 
األولـــى أمـــام عمـــان كبديـــل، إضافـــة إلى 
مبـــاراة الســـعودية بصفة أساســـية، انتظر 
تياغـــو حتى المباراة الحاســـمة يوم أمس 
األول، والتي شـــارك فيها بديال واستطاع 
للمنتخـــب،  حاســـمين  هدفيـــن  تســـجيل 
خصوصـــا أن المنتخب كان بحاجة ماســـة 

لزيادة الغلة التهديفية.
وأثبـــت تياغو قدراتـــه الهجومية المميزة، 
خصوصـــا مـــع تألقـــه فـــي إنهـــاء الفـــرص 

المحققة أمام المرمى.

العودة للتهديف 

المبـــاراة  خـــالل  مـــن  الوطنـــي  منتخبنـــا 
األخيـــرة له في دور المجموعات بخليجي 
24 أمـــام الكويت تمكـــن من تحقيق عودة 

قوية على مستوى األهداف.
فرغم صيام المنتخب عن التهديف خالل 
آخـــر 4 مباريات )هونغ كونـــغ والعراق في 
التصفيـــات المزدوجة، عمان والســـعودية 
فـــي كأس الخليـــج(، إال أن المنتخب حقق 

العـــودة المطلوبـــة عبـــر هز شـــباك الكويت 
فـــي 4 مناســـبات، خصوصـــا أن المنتخـــب 
كان بحاجـــة لفـــارق األهـــداف مـــع انتظار 
تعثـــر عمـــان أمـــام الســـعودية، للتأهل إلى 
الـــدور نصـــف النهائـــي. واســـتطاع العبـــو 
المنتخب الوطني أن يقدموا مباراة كبيرة 
فـــي الجانب الهجومي تمكنـــوا من خاللها 
المقدمـــة،  علـــى خـــط  فـــرض ســـيطرتهم 
وإزعـــاج الدفـــاع الكويتـــي فـــي أكثـــر من 
مناسبة، خصوصا أن تألق حارس الكويت 
فـــي التصـــدي لعدد من الكـــرات حال دون 

زيادة الحصيلة التهديفية.
وأثبت “األحمر” قدراته الهجومية الكبيرة 
هـــذا  واســـتمرار  األمـــام،  فـــي  ونجاعتـــه 
الجانـــب ســـيكون بال شـــك عامـــال إيجابيا 
للدور نصف النهائي أمـــام منتخب العراق 
الذي اســـتقبل هدفا وحيدا حتى اآلن في 

البطولة. 

الشيخ عالمة بارزة

الوطنـــي جاســـم  منتخبنـــا  تمكـــن العـــب 
الشـــيخ من تســـجيل نفســـه بشـــكل الفت 
خالل مباراة الكويت، إذ كان عالمة بارزة 
في صفوف المنتخب، واستطاع الحصول 
علـــى جائزة أفضل العب فـــي المباراة من 

اختيار لجنة الدراسات الفنية للبطولة.
ووضع الالعب الشـــاب بصمته في الملعب 
بشـــكل واضـــح، إذ ســـجل هدفـــا مهما من 
تســـديده كرة من خـــارج المنطقة، إضافة 

إلى صناعته هدفين للمنتخب.

ويعد جاســـم الشـــيخ من األســـماء البارزة 
المنتخـــب،  مـــع  الحاليـــة  الفتـــرة  خـــالل 
واســـتطاع التتويـــج بلقـــب بطولـــة غـــرب 
آســـيا رفقة المنتخب، كما أنه من العناصر 
التـــي تتواجد مع المنتخب في التصفيات 

المزدوجة.

المؤتمر الصحافي 

يعقد عند 11.30 من ظهر اليوم )األربعاء(، 
بمـــدرب  الخـــاص  الصحافـــي  المؤتمـــر 
وأحـــد  ســـوزا  هيليـــو  الوطنـــي  منتخبنـــا 
العبـــي المنتخـــب، فـــي قاعـــة المؤتمرات 
بفنـــدق “وينـــدام” مقـــر إقامـــة اإلعالميين 
في “خليجي 24”، ومقـــر المركز اإلعالمي 
الرئيـــس للبطولـــة. وســـيخصص المؤتمـــر 
الصحافـــي للحديث عن آخر اســـتعدادات 
نصـــف  لمبـــاراة  وتحضيراتـــه  “األحمـــر” 

النهائي أمام العراق. 
الخـــاص  الصحافـــي  المؤتمـــر  ويعقـــد 
بمـــدرب والعب مـــن منتخب العـــراق عند 
11 صباحـــا. وتقـــام بعـــد ذلـــك، المؤتمرات 
الخاصـــة بمبـــاراة قطـــر والســـعودية فـــي 

نصف النهائي الثاني.

“األحمـــر” يختتــم التحضيــرات للقاء العــراق

أحمد مهدي من الدوحة | تصوير سيد علي شبر
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 تياغو أغوستو 

 فرحة العبي المنتخب بالتأهل إلى نصف النهائي 

من لقاء منتخبنا مع الكويت فرحة العبي المنتخب محمد الحمادي يحيي العبي المنتخب من المنصة الرئيسة 

الصخير - اتحاد السيارات

االتحـــاد  رئيـــس  مـــن  بتكليـــف 
الشـــيخ  للســـيارات  البحرينـــي 
آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  عبـــدهللا 
لالتحـــاد  العـــام  المديـــر  يشـــارك 
البحرينـــي للســـيارات عضـــو لجنة 
المحكميـــن والمتطوعيـــن الدولية 
التابعة لالتحاد الدولي للســـيارات 
فـــي  الـــذوادي  عبدالعزيـــز   )FIA(
الدولـــي  االتحـــاد  اجتماعـــات 
للســـيارات المنعقـــدة بمقـــره هـــذه 

الفرنســـية  العاصمـــة  فـــي  األيـــام 
باريس.

جـــدول  اســـتعراض  وســـيتم 
وبطـــوالت  ســـباقات  وروزنامـــة 
فئاتهـــا  بمختلـــف  الســـيارات 
المقبـــل،  للموســـم  وتصنيفاتهـــا 
ومناقشة القوانين وأي مستجدات 
مرفوعـــة من قبـــل اللجـــان التابعة 
مـــن  العديـــد  ومناقشـــة  لالتحـــاد، 
المتعلقـــة  واألمـــور  المواضيـــع 

والـــورش  الميكانيكيـــة  بالرياضـــة 
الخاصـــة  واالجتماعـــات  النظريـــة 

باللجان واتحادات القارات.
كمـــا ســـيتم تتويـــج الفائزيـــن فـــي 
رياضـــة  فـــي  العالميـــة  البطـــوالت 
المختلفـــة  وســـباقاتها  الســـيارات 
وفي قمتها بطولة العالم للفورموال 
1 فـــي حفل ضخم يقيمـــه االتحاد 
الدولـــي للســـيارات ســـنويا مســـاء 

يوم الجمعة المقبل.

الذوادي يحضر اجتماعات دولي السيارات
ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اســـتقبل وزير شؤون الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد 
بمكتبه، ســـفير الجمهورية الفرنسية الصديقة جيروم 
كوشـــارد؛ بمناسبة تعيينه ســـفيرا لبالده في المملكة. 
وفـــي بدايـــة اللقاء رحـــب المؤيد بالســـفير الفرنســـي 
الجديـــد متمنيا له التوفيـــق والنجاح في أداء مهامه، 
مشـــيدا بما تشـــهده العالقات الثنائية بين البلدين من 
نمـــو وازدهار في مخلـــف المجاالت بمـــا فيها الجانب 

الشبابي والرياضي. 
وخـــالل اللقاء بحث وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
مع الســـفير الفرنسي تأطير العمل الشبابي والرياضي 

بين البلدين بما يســـاهم في تقوية العالقات الشبابية 
الفرنســـي  الســـفير  أشـــاد  جانبـــه  مـــن  والرياضيـــة. 
بالعالقـــات القويـــة التي تربط بـــالده بمملكة البحرين 
فـــي مختلف المجاالت، مؤكدا ســـعيه لتطوير وتنمية 

عالقات البلدين في قطاعي الشباب والرياضة.

المؤيد يستقبل السفير الفرنسي
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ــع بــصــمــتــه ويــــــــزور الـــشـــبـــاك ــضـ ــو يـ ــ ــاغ ــ ــي ــ ــة بــــــــارزة وت ــ ــام ــ ــخ ع ــيـ ــشـ الـ

جانب من اللقاء



اجتماع مثمر مع الجهات الحكومية لبطولة “الرجل الحديدي”

تنفيًذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بإخراج مهرجان بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي بصورة مميزة وتأكيد المكانة 
المتميــزة التــي تحظى بهــا المملكة في تنظيم مختلف البطــوالت الكبرى، عقدت اللجنة 
المنظمة لمهرجان الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 اجتماًعا مطواًل مع العديد من 

ممثلي الجهات الحكومية إلخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية.

وشـــهد االجتمـــاع حضـــور ممثلـــي جميـــع 
الجهـــات الحكومية بحضـــور مدير البطولة 
أحمـــد الحـــاج والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 

فعاليات أمل المرباطي.
وناقـــش المجتمعـــون العديـــد مـــن المحاور 
الخاصـــة بالبطولـــة، إذ أكـــد ممثـــل اإلدارة 
العامـــة للمـــرور أن اإلدارة وضعـــت خطـــة 
البطولـــة،  ســـير  خـــط  لتأميـــن  مميـــزة 
واستعرض ممثل إدارة المرور خطة السير 
التوجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى  الحـــرص  وأكـــد 
المباشـــرة لتأميـــن حركة ســـير الســـباق مع 
ضـــرورة وضع مســـارات خاصة للســـيارات 
في الشـــوارع؛ من أجل تأمين ســـير الخطة 

المرورية بشكل مميز.
واســـتعرض المجتمعـــون الخطة اإلعالمية 
للفريـــق  للبطولـــة واالحتياجـــات الخاصـــة 
ســـباق  تغطيـــة  فـــي  خصوًصـــا  اإلعالمـــي 
الدراجـــات، كمـــا تـــم مناقشـــة تأميـــن خط 
ســـير الشوارع التي ستمر عليها المسابقات 
وأبرزهـــا ســـباق الدراجـــات الـــذي ســـيصل 
أكـــدت  إذ  الدوليـــة،  البحريـــن  حلبـــة  إلـــى 
اإلدارة العامة للمرور أنها ستســـعى جاهدة 
لتأمين حركة الســـير مع مراعاة غلق بعض 
المســـارات أثنـــاء الســـباق والحـــرص علـــى 

إتمام المراحل.

إعالن خط السير

لخـــط  اســـتعراض  وتـــم خـــالل االجتمـــاع 
مســـارات المراحل الثالث من البطولة التي 
ســـتقام يوم الســـبت، إذ ســـتقام منافســـات 

الســـباحة فـــي موقـــع البطولـــة بالقـــرب من 
كيلومتـــر   1.9 لمســـافة  األفنيـــوز  مجمـــع 
علـــى أن تقـــام منافســـات الدراجـــات علـــى 
مســـافة 90 كيلومتـــًرا وتنتهي المنافســـات 
بمســـابقة الجـــري لمســـافة 21.1 كيلومتـــر، 
ووضعت اللجنة المنظمة مســـار الدراجات 
والتنمويـــة  الحضاريـــة  بالمناطـــق  ليمـــر 
والتراثية في المملكة لتعريف المشـــاركين 
بنهضة البحريـــن القديمة والمعاصرة وهي 
واحدة مـــن أهداف إقامة بطـــوالت الرجل 

الحديدي.

الموقع جاهز

أعلـــن أحمد الحاج مديـــر البطولة أن موقع 
مهرجان الشـــرق األوســـط للرجل الحديدي 
جاهـــز، وتـــم وضع اللمســـات األخيـــرة على 
الجاهزيـــة  كامـــل  فـــي  وأصبـــح  الموقـــع 

الحتضان البطولة.
وأوضـــح أحمد الحـــاج أن اللجنـــة المنظمة 
الشـــرق  لبطولـــة  مثالـــي  لتنظيـــم  جاهـــزة 
األوســـط للرجـــل الحديدي، مشـــيًرا إلى أن 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة كان 
علـــى متابعة مســـتمرة مع اللجنـــة المنظمة 
وقد وجه ســـموه بتوفير أفضـــل الخدمات 

لجميع المشاركين في البطولة.
وأشـــار أحمـــد الحـــاج إلـــى أن المشـــاركين 
فـــي البطولـــة بـــدأ تقاطرهـــم إلـــى المملكة 
وســـط تجهيزات وترتيبـــات كاملة انطالًقا 
من مطـــار البحريـــن الدولي حتـــى الفنادق 
الخاصة بالبطولة، مبيًنا أن اللجنة المنظمة 

عقدت سلســـلة من االجتماعات في الفترة 
الماضية ووصلت إلى كامل الجهوزية.

الصالحي: تغطية إعالمية كبيرة

أكد مدير المكتب اإلعالمي لســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات 
توفيـــق الصالحـــي، أن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة وّجـــه اللجنة اإلعالمية 
بتغطية إعالمية متكاملة عبر كافة وسائل 

اإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة.
وكشـــف توفيق الصالحي عـــن إعداد خطة 
إعالميـــة كاملة بالتعاون مـــع قناة البحرين 
الرياضية؛ من أجل إخراج البطولة بأفضل 
صـــورة إعالمية، إضافة إلى تشـــكيل لجنة 
إعالميـــة تضم فريقـــا للتغطيـــة الصحافية 
االجتماعـــي  التواصـــل  لمواقـــع  وفريقـــا 
عالوة علـــى فريق التصويـــر الفوتوغرافي 

والتلفزيوني.
الجميـــع  أن  الصالحـــي  توفيـــق  وأوضـــح 
ســـيحرص علـــى عكـــس الصورة المشـــرقة 

البحريـــن  لمملكـــة  مثاليـــة  الســـتضافة 
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  متمنًيـــا  للبطولـــة، 

للجنة المنظمة.

غًدا المؤتمر الصحافي

يشـــهد فنـــدق رامـــي جرانـــد صبـــاح غـــًدا 
الخميـــس فـــي تمـــام الســـاعة 10 صباًحـــا، 
المؤتمـــر الصحفي الخاص ببطولة الشـــرق 

األوسط للرجل الحديدي.
وسيتحدث في المؤتمر الصحافي الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة فعاليات أمـــل المرباطي 
والرعـــاة الرســـميون للبطولـــة عـــالوة على 
العديد من الالعبين المشـــاركين واألبطال، 
وســـيتم في المؤتمر الكشـــف عن خط سير 
البطولة في جميع مراحلها وهي الســـباحة 
والجـــري والدراجـــات، إضافة إلى الكشـــف 
عـــن مســـابقات األكواثلون واآليـــرون كيدز 

واآليرون غيرلز. 

دعم الوعي العام لمرض التوحد

فعاليـــات”،  “شـــركة  أعلنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الجهـــة المنظمـــة لبطولة الشـــرق األوســـط 
للرجـــل الحديدي ٧٠.٣ في البحرين ودبي 
عـــن رعايتهـــا ألطفال مركز عاليـــة للتدخل 
مســـابقة  فـــي  مشـــاركتهم  خـــالل  المبكـــر 
اآليرون كيدز التي ستقام ضمن الفعاليات 
ألفـــراد  والموجهـــة  للبطولـــة  المصاحبـــة 
العائلية ومن بينها أكواثلون اآليرون كيدز 
واآليـــرون جيـــرل، إذ ســـيتم تنظيـــم هـــذه 
المســـابقات توفير مناخ داعـــم للرياضيين 
حيـــاة  تبنـــي  علـــى  وتشـــجيعهم  الشـــباب 

صحية.
كيـــدز  اآليـــرون  فعاليـــة  وســـتحتضن 
المشـــاركين لغاية ســـن الــــ١٧ عاًمـــا والذين 
ســـيتم تصنيفهم لــــ٨ مجموعـــات مختلفة، 
ســـتجري كل فئة لمســـافة تناســـب األعمار 
المشـــاركة بها. وستشمل أكواثلون اآليرون 
كيدز أيًضا المشاركين لغاية سن الـ١٧ عاًما 
وستضم مسابقة ســـباحة وجري لمسافات 
بحســـب عمـــر الفئـــة المشـــاركة. مـــن جهـــة 

أخـــرى، ستشـــمل مســـابقة اآليـــرون جيرلز 
النســـاء من ســـن ١٥ ســـنة، وهي عبارة عن 

جري لمسافة ٥ كلم.
وعٌلقـــت أمـــل المرباطـــي، العضـــو المنتدب 
لشـــركة “فعاليـــات”: “نحن ســـعيدون للغاية 
لنعلن عن دعمنا لمركز عالية للتدخل المبكر 
مـــن خـــالل اآليرون كيدز. لقد شـــكلت هذه 
المســـابقة واآليـــرون أكواثلـــون واآليـــرون 
جيـــرل منصة لألطفال والنســـاء من جميع 
األعمـــار ومـــن مختلـــف التوجهـــات خـــالل 
الســـنوات الخمـــس الماضية. نحـــن نهدف، 
مـــن خـــالل هـــذا التعـــاون، بـــأن نرفـــع مـــن 

مستوى الوعي العام حول هذا المرض”.
من جهتها، قالت رئيسة مركز عالية للتدخل 
المبكـــر الشـــيخة رانيـــا آل خليفـــة “بالنيابة 
عن أعضـــاء مجلـــس إدارة المركـــز، أود أن 
أعبـــر عن خالص امتناني وشـــكري لشـــركة 
فعاليات لرعايتهم فرقنا في هذه المسابقة. 
للعديـــد مـــن المصابين بمـــرض التوحد فإن 
هذه رياضة الجري مناسبة للغاية. أظهرت 
األبحـــاث أن التمريـــن لألطفـــال المصابيـــن 
واإليـــذاء  العـــدوان،  مـــن  يقلـــل  بالتوحـــد 
الذاتـــي، والقوالـــب النمطيـــة الحركية التي 
تصف الســـلوكيات المتكررة - هزاز الجسم 

والخفقان اليدوي”.

جانب من االجتماع

المكتب اإلعالمي

“فعاليات” تسهم 
في دعم الوعي 

العام لمرض التوحد

إعالن خط السير 
للمسابقات والسباق 
يمر بمعالم المملكة

الحاج يؤكد 
الجهوزية.. وانتهاء 
العمل في الموقع
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الصالحــي: بتوجيهــات مــن ناصــر بــن حمــد... تغطيــة إعالميــة مميــزة ترافــق البطولة

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشــاد رؤســاء االتحادات الرياضية لكل مــن رياضة الدراجات الهوائيــة والترايثلون 
وألعــاب القــوى والســباحة باســتضافة فريــق األســاطير )The Legends( في ســباق 
الترايثلــون للتتابــع )Relay Triathlon( الــذي ســيقام ضمــن بطولة الرجــل الحديدي 
)IRONMAN 70.3( التي تحتضنها أرض المملكة خالل الفترة من 5 لغاية 7 ديسمبر 

الجاري بساحة مجمع األفنيوز.

ونوهـــوا بالمكاســـب المتميـــزة مـــن وراء 
إقامـــة هذا الحدث العالمي الذي تشـــهده 
المملكة ألول مرة، ولما له من انعكاسات 
إيجابيـــة فـــي الترويج لمملكـــة البحرين 
األحـــداث  لمختلـــف  مســـرحا  وجعلهـــا 
الرياضية العالمية، خصوصا وأن النجوم 
الثالثـــة وهـــم العـــداء البريطانـــي محمد 
فـــرح )Mo Farah( والـــدراج البريطانـــي 
Mark Cav- (العالمـــي مـــارك كافنديـــش 

endish(، والســـباحة األسترالية العالمية 
 )Chloe McCardel( مـــكاردل  كلـــوي 
يعتبـــرون من أبرز مشـــاهير الرياضة في 
ألعابهم، األمر الذي سيثري بطولة الرجل 

الحديدي لهذا العام.
للدراجـــات  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
الهوائية الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أكد أهمية مشـــاركة فريق األساطير في 
تعزيـــز مكانـــة البحريـــن كوجهـــة بـــارزة 
العالمييـــن  النجـــوم  أشـــهر  الحتضـــان 
مؤكـــدا  الرياضيـــة،  األحـــداث  وأضخـــم 
أن وجـــود األســـاطير الثالثـــة ســـيعطي 
بطولـــة الرجـــل الحديـــدي قيمـــة ومكانة 
ونجاح أكبر، مشـــيدا في الوقت ذاته بما 
وصلـــت إليـــه البطولـــة من ســـمعة طيبة 
علـــى مســـتوى العالـــم ومنطقـــة الشـــرق 
األوسط وهو ما يكشف عنه العدد الكبير 
من المشـــاركين وهو ما اســـتدعى إغالق 
باب المشاركة قبل نحو شهر من الموعد 

النهائي.
وأضاف “بالنسبة لتواجد الدراج العالمي 
كبيـــرة  مكســـب  فهـــو  كافنديـــش  مـــارك 
لرياضة الدراجات الهوائية في البحرين؛ 
لمـــا يمثله هـــذا الالعب مـــن مكانة بارزة، 
فهـــو أحد ألمـــع نجوم رياضـــة الدراجات 
الهوائية ســـواء في ســـباقات المضمار أو 
الطريـــق، وكان بطـــل العالـــم فـــي 2011 

وحقـــق ميداليـــة أولمبيـــة فـــي أولمبيـــاد 
ريـــو 2016 وفـــاز بلقـــب طـــواف فرنســـا 
وإيطاليا وله ســـجل ناصع من اإلنجازات 

المتميزة..”.
من جهته، عبـــر رئيس االتحاد البحريني 
عـــن  عبدالســـالم  عبـــدهللا  للترايثلـــون 
فريـــق  باســـتقطاب  الكبيـــرة  ســـعادته 
مســـتوى  علـــى  مـــرة  ألول  األســـاطير 
المملكة، باعتباره حدث نوعي ســـيجذب 
إلـــى  الدولـــي  الرياضـــي  اإلعـــالم  أنظـــار 
البحرين في ظل ما يتمتع به الرياضيون 
الثالثة من شـــهرة واسعة ومكانة عالمية 

مرموقة بفضل إنجازاتهم ونجوميتهم.
ســـمو  ودعـــم  “مشـــاركة  أن  وأضـــاف 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي 
بطولـــة الرجـــل الحديـــدي تعد المكســـب 
لنـــا كرياضييـــن بشـــكل  األكبـــر بالنســـبة 
البحرينـــي  لالتحـــاد  وكمنتســـبين  عـــام 
للترايثلون وهو يقدم لنا نموذجا متميزا 
الطـــراز  مـــن  رياضـــي  وقائـــد  باعتبـــاره 
الرفيـــع، وإن اســـتمرار الحـــدث العالمـــي 
للســـنة السادســـة على التوالي دليل على 
لهـــو  األســـاطير  مشـــاركة  وإن  نجاحـــه، 
النجـــاح وإضافـــة نوعيـــة  تعزيـــز لذلـــك 

كبيرة في مسيرة البطولة..”.
وأكـــد عبدالســـالم أن وجـــود األســـاطير 
الثالثـــة سيســـتقطب أعـــداد كبيـــرة مـــن 
محبـــي رياضة ألعـــاب القوى والســـباحة 
والدراجـــات الهوائيـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
تلقى الكثير من االتصاالت التي أشـــادت 
بالفكرة، كما أبدى العديد من الرياضيين 
لمشـــاهدة  الحضـــور  فـــي  رغبتهـــم  عـــن 

األساطير عن قرب.
ويرى عبدالســـالم أن مشـــاركة األساطير 
الثالثة يعتبر بمثابـــة دعم كبير التحاده، 
لمملكـــة  ناصعـــة  صـــورة  يقـــدم  فهـــو 

البحريـــن وقدرتها علـــى تنظيم بطوالت 
ُويكســـب  صـــورة  بأفضـــل  الترايثلـــون 
ســـمعة  للترايثلـــون  البحرينـــي  االتحـــاد 
طيبة أمام االتحادين الدولي واآلسيوي 
واتحـــاد دول غـــرب آســـيا، مشـــيرا إلـــى 
أن الترايثلـــون للتتابـــع هو ســـباق شـــيق 
الالعـــب  ومثيـــر يعتمـــد علـــى مشـــاركة 
فـــي تخصصه فقـــط بالرياضـــات الثالث 
الســـباحة والجري والدراجـــات الهوائية، 
إذ يقـــوم الســـباح عندمـــا ينهـــي الســـباق 
بتسليم جهاز الوقت إلى العداء واألخير 
يســـلمه إلى الـــدراج ليحتســـب فيما بعد 

التوقيت النهائي للسباق. 
رئيـــس االتحـــاد البحريني أللعـــاب القوى 
محمـــد عبداللطيـــف بـــن جـــالل عبـــر عن 
أســـاطير  اســـتقطاب  بفكـــرة  إعجابـــه 
الرياضـــة، مؤكـــدا أن اســـتضافة العـــداء 
البريطانـــي محمـــد فـــرح تعتبـــر مكســـب 
كبير لمملكة البحرين؛ باعتباره واحدا من 
أشـــهر العدائيـــن على مســـتوى العالم في 

ســـباقات المســـافات الطويلة وله ماليين 
المعجبيـــن حـــول العالـــم، وتمثـــل زيارته 
األولـــى للبحريـــن أهميـــة كبيـــرة لرياضة 
ألعـــاب القـــوى البحرينية عمومـــا ونجاح 

بطولة الرجل الحديدي خصوصا.
العـــداء  وجـــود  أن  جـــالل  بـــن  واعتبـــر 
البريطانـــي محمـــد فرح فرصـــة للترويج 
لمملكـــة البحريـــن والتعريـــف بإنجازاتهـــا 
فـــي شـــتى األلعـــاب الرياضيـــة خصوصا 
رياضتـــي ألعـــاب القـــوى والترايثلون كما 
أنهـــا فرصة للقاء النجـــم العالمي من قبل 

عشاق ومحبي أم األلعاب.
وأشـــاد بن جـــالل باســـتضافة األســـاطير 
الثالثـــة لما لها من آثـــار إيجابية في إبراز 
مملكـــة البحريـــن علـــى خارطـــة الرياضة 
العالميـــة وتوجيه أنظار اإلعـــالم العالمي 
إلـــى المملكة وتســـليط المزيد من الضوء 
علـــى بطولـــة الرجل الحديـــدي التي تقام 
ســـنويا بنجاح كبير؛ لتأتـــي تلك الخطوة 
التميـــز  مـــن  المزيـــد  لتضيـــف  الجديـــدة 

والنجاح لنســـخة هذا العـــام 2019 معربا 
عـــن ثقتـــه فـــي ظهـــور الحـــدث بأفضـــل 

صورة.
وبـــدوره عبـــر رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للســـباحة المستشـــار محمـــد مجبـــل عبر 
عن إعجابه باســـتضافة األساطير الثالثة 
ومن بينهم الســـباحة األسترالية العالمية 
 )Chloe McCardel( مـــكاردل  كلـــوي 
التي تمتلك ســـجال ناصعا من اإلنجازات 
واألرقـــام، مشـــيدا تلـــك المبـــادرة الرائعة 
والتي تصب في صالـــح مملكة البحرين؛ 
لما لها من انعكاســـات إيجابية على البالد 
والترويجيـــة  اإلعالميـــة  الناحيـــة  مـــن 

والرياضية.
وأضـــاف أن “تشـــكيل فريـــق لألســـاطير 
ســـباق  فـــي  ومشـــاركتهم  العالمييـــن 
الترايثلون لتتابع فكرة مبتكرة لها العديد 
مـــن المكاســـب، ونحـــن ننظـــر إلـــى ذلـــك 
الحدث بعين اإلعجاب ونفخر باستضافة 
مثل هؤالء األســـاطير في حـــدث عالمي 

يعتبـــر األول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى 
البحريـــن وهو امتـــداد للجهـــود المبذولة 
فـــي هذا الصـــدد حتى أصبحـــت المملكة 
عاصمة للرياضة باســـتضافتها للعديد من 
األحـــداث الرياضيـــة الكبـــرى التي عززت 
مكانتها على خارطة الرياضة العالمية..”.

األســـاطير  فريـــق  مشـــاركة  أن  وأكـــد 
ستسهم بال شك في نجاح بطولة الرجال 
مـــن  مزيـــدا  الحـــدث  ومنـــح  الحديـــدي 
الزخـــم اإلعالمي والتنافســـي وسيشـــجع 
مزيـــدا مـــن الجماهيـــر على الوجـــود في 
قلب الحدث لمشـــاهدة هؤالء األســـاطير 

الثالثة.

بــن جالل: زيــارة العــداء العالمي فــرح فرصــة للترويج إلنجــازات ألعــاب القــوى البحرينية

االتحادات الرياضية تشيد باستضافة األساطير ببطولة الرجل الحديدي

محمد فرح عبدالله عبدالسالم خالد بن حمد كلوي مكاردل

مارك كافنديشمحمد مجبلمحمد بن جالل

خالد بن حمد: تعزيز 
لمكانة البحرين 

الرياضية

عبدالسالم: فرصة 
لتسليط األضواء 

العالمية على المملكة

مجبل: استضافة 
السباحة “كلوي مكاردل” 

مكسب للبطولة 



اســتعاد نــادي داركليــب نغمــة االنتصــارات بــدوري الدرجــة األولى للكــرة الطائرة عندما فــاز على عالي بـ 3 أشــواط مقابل 
شــوط في المواجهة التي أقيمت بينهما مســاء أمس الثالثاء على صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة ضمن منافســات 

الجولة الرابعة من المسابقة.

الشـــوط األول ذهـــب لصالـــح نادي 
عالي 25/22 قبل أن يفوز داركليب 
بباقـــي أشـــواط المواجهـــة بنتيجة 

.25/15 ،25/17 ،25/22
وبذلك الفوز حقـــق داركليب )بطل 
المـــدرب  بقيـــادة  االتحـــاد(  كأس 
االنتصـــار  اميراميـــز  البرازيلـــي 
رصيـــده  الفريـــق  ليرفـــع  الثالـــث؛ 
إلى 9 نقاط متســـاويا مـــع المحرق 
المتصـــدر مؤقتا، ليعـــوض “العنيد” 
خســـارته الماضيـــة مـــن النصر في 
الجولـــة الثالثة، فيمـــا توقف رصيد 
“أبنـــاء الفخـــار” عنـــد 3 نقـــاط فـــي 

المركز الســـادس من فوز واحد و3 
هزائم.

نجـــم  عـــودة  المبـــاراة  وشـــهدت 
داركليـــب علـــي إبراهيـــم بمركز )2( 
واســـتطاع الفريـــق أن يفوز بفضل 
أطرافـــه  وقـــوة  الجماعـــي  أدائـــه 

الهجومية.
أدار اللقـــاء طاقـــم الحـــكام الدولي 
مكـــي  منيـــر  األول  مـــن  المكـــون 

والثاني أحمد القيم.
وفي المواجهة األخرى بين األهلي 
والنصـــر اســـتطاع األول أن يتفوق 
علـــى منافســـه بــــ 3 أشـــواط مقابل 

الشـــوط  النصـــر  إذ كســـب  شـــوط، 
األول 29/27 قبل أن يظفر النســـور 
 ،25/14 الثالثـــة  األشـــواط  بباقـــي 
األهلـــي  ليرفـــع  25/15؛   ،25/22
رصيـــده إلى 9 نقاط بالتســـاوي مع 
المحرق وداركليب من 3 انتصارات 
وخســـارة واحدة مـــن النجمة، فيما 
توقـــف رصيـــد النصر عنـــد 6 نقاط 
فـــي المركـــز الخامـــس مـــن فوزين 

وخسارتين.
األفضـــل  الطـــرف  األهلـــي  وكان 
فـــي المواجهـــة لتفوقـــه مـــن حيث 
العناصـــر إضافة إلى خبـــرة العبيه 

في الهجوم وحوائط الصد؛ ليحقق 
فوزا مســـتحقا على حســـاب النصر 
فـــي مواجهـــة العاصمـــة رافضـــا أن 
يحـــرز األخير على حســـابه مفاجأة 
رضـــا  المـــدرب  ليتفـــوق  جديـــدة؛ 
علي األســـتاذ على شقيقه وتلميذه 

حسن علي مدرب نادي النصر.
أدار المواجهة طاقم الحكام الدولي 
المكون من األول عباس عبدالرضا 

والثاني علي مكي الشيخ.
هذا وأجل االتحاد البحريني للكرة 

الطائـــرة مـــا تبقـــى مـــن مواجهـــات 
الجولـــة الرابعة التـــي كان مقرر لها 
أن تقـــام اليـــوم )األربعـــاء( إلى بعد 
كل  يلتقـــي  عندمـــا  )الجمعـــة(  غـــد 

مـــن النجمـــة وبنـــي جمـــرة والنبيه 
صالـــح أمام المحرق؛ بســـبب حجز 
الصالة ومواقف الســـيارات إلحدى 

الفعاليات الوطنية.

داركليب يستعيد نغمة االنتصارات

داركليب تخطى عالي في دوري الطائرة

سبورت

الفريق اإلعالمي

تمكن قائد فريق “birelart Bahrain“ راشــد المعمري من النهوض واالرتقاء في بطولة البحرين 
“روتاكس ماكس” التي أقيمت على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج يوم السبت الماضي.

وتمكـــن المعمـــري بقيـــادة فريقـــه مـــن خطف 
العديد من المراكز األولى، حدث جاء ذلك من 
التدريبـــات المكثفـــة على جميع المتســـابقين 
ورؤية الفريق الدائمة وهي النهوض برياضة 
الكارتنج لكي نثبت جدارة الشباب البحريني 

في تلك الرياضة. 
 ”birelart Bahrain“ مشـــاركة  انطلقـــت  كمـــا 
بفريـــق عمـــل متكامـــل يعمـــل بقلـــب واحـــد 
بقيـــادة راشـــد المعمـــري وبإشـــراف فنـــي من 
قبل المدرب خليفـــة اليعقوبي وبهذه القيادة 
البحرينية الصاعـــدة تمكن الفريق بالحصول 
فـــي فئـــة Senior max المركـــز األول التـــي 

حصل عليها المتسابق راشد المعمري وكذلك 
احتـــل المركز الثاني المتســـابق فهـــد الخالد. 
أما في فئة Junior max قد حصل المتسابق 
فهد المقلة المركز األول ثم تراجع إلى المركز 
الرابع؛ بســـبب حصوله على “بنلتي” 10 ثوان 
وكمـــا حصـــل المتســـابق عبـــدهللا الدوســـري 
المركـــز الثانـــي وكذلـــك حقـــق أفضـــل وقـــت 
علـــى مضمار حلبة البحريـــن الدولية في هذا 
الصنـــف. وحقق المتســـابق لوكه كيـــن المركز 
األول وأفضـــل واقـــت علـــى حلبـــة البحريـــن 
الدوليـــة للكارتنـــج، بينمـــا حقـــق تاي جيســـن 
 ،Mini max المركـــز الرابـــع كالهمـــا فـــي فئـــة

وأخيرًا حقق المتسابق لوي النبلوسي المركز 
الثاني فـــي فئـــة Micro max. وأكد المعمري 
أن حصول الفريق على تلك المراكز المتقدمة 
يعطـــي دافعا كبيرا لجميع المتســـابقين لبذل 
مزيـــد مـــن الجهـــد والمثابـــرة للوصـــول إلـــى 

الهـــدف الدائـــم فـــي تحقيـــق المراكـــز األولى 
دوًما. وصرح المعمري بأن عودته للمشـــاركة 
في المنافســـات في البطوالت كسائق أعطى 
مزيـــدا مـــن المســـؤولية خصوًصـــا أنـــه حقق 
 Senior max المركـــز األول في البطولة بفئة

فتعـــد عودة قويـــة، والبد أن يحافـــظ عليها. 
يذكـــر أن المعمري حقق العديد من البطوالت 
الداخليـــة والخارجة ورفع علـــم البحرين في 
الكثير من الحلبات العالية. كما أشاد المعمري 
بجهـــود الفريـــق في الفتـــرة الماضيـــة وكمية 

اإلنجـــازات التـــي حصـــل عليهـــا الفريـــق فـــي 
الفتـــرة القصيرة، مؤكد أن الفريق ســـيواصل 
الجهـــود للنهـــوض برياضة ســـباق الســـيارات 
وســـيبذل قصـــارى جهـــده لتحقيـــق المراكـــز 

المتقدمة.

ــز األولــــــى فـــي بــطــولــة “روتــــاكــــس مــاكــس” ــراكـ ــمـ خــطــف الـــعـــديـــد مـــن الـ

”birelart Bahrain“ المعمري يصعد بفريق

راشد المعمري الصورة الجماعية للفريق 
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األهلي يجتاز 
النصر بدوري 

الطائرة

يواصـــل فريق باربار األول لكرة اليد إعداده البدني والفني لخوض المباراة 
النهائية لكأس السوبر “البحريني اإلماراتي”، إذ سيلتقي فيه فريق الشارقة 
بعد غٍد الجمعة. ومن المؤمل أن يعكف مدرب البنفســـج سيد علي الفالحي 
فـــي معالجـــة مكامن الضعف في صفوفه والتي وضـــح عليها خالل مباراته 
األخيـــرة فـــي الـــدوري وتقويتهـــا بالخطـــط الفنيـــة والتكتيكيـــة التـــي تعزز 

حظوظه في الفوز بالمباراة والكأس.

باربار يواصل إعداده للشارقة اإلماراتي

لورانس تطمح للدفاع عن لقبها
ــل الـــحـــديـــدي بــالــبــحــريــن ــرج ــل ــة الـــشـــرق األوســـــط ل ــول ــط فـــي ب

يســتعد فريــق البحريــن للتحمــل 13 لختــام موســم 2019 بالمشــاركة فــي 
ســتعود  إذ  البحريــن،   70.3 الحديــدي  للرجــل  األوســط  الشــرق  بطولــة 
متســابقته هولــي لورانــس للدفــاع عــن لقبها فــي البطولة، فيما سيشــارك 

بين كانوتيه ولورين باركر للمرة األولى في البطولة.

وتمتلـــك لورانـــس ســـجال مثيرا في 
موســـم هـــذا العـــام، إذ اســـتطاعت 
أن  قبـــل  الســـباقات  بجميـــع  الفـــوز 
تظفـــر بفضيـــة بطولة العالـــم للرجل 
والفـــوز  ســـبتمبر،  فـــي  الحديـــدي 
بلقبين في بطولة الشـــرق األوســـط 
للرجـــل الحديـــدي فـــي عامين على 

التوالي. 
أّمـــا كانوتيه فقد شـــارك في العديد 
مـــن الســـباقات بمســـافات مختلفة، 

مـــن بينهـــا الســـوبر ليـــج ترايثلـــون 
واألولمبياد، وحقق المركز السادس 
في بطولـــة العالم للرجـــل الحديدي 

 .70.3
وباركـــر، بطلـــة آخـــر نســـخة بطولـــة 
المســـافات  فـــي  شـــاركت  عالـــم، 
برنامـــج  فـــي  فقـــط  القصيـــرة 
ســـتعود  ولكنهـــا  البارترايثلـــون، 
للمشـــاركة فـــي المســـافات الطويلة 

في البحرين. 

كمـــا وســـيحضر للبحرين مـــن فريق 
البحريـــن للتحمـــل 13 كل مـــن جان 
فرودينـــو، وخافيير غوميز، ودانيال 
رايف، واليســـتير براونلي، وأشـــليغ 

جنتيـــل وديفيـــد بليســـي لمســـاندة 
زمالئهم والمشـــاركة في العديد من 
الفعاليات؛ بهدف رفع الوعي بشـــأن 

أهمية تبني أسلوب حياة صحي.

هولي لورانس

اللجنة اإلعالمية
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االتحاد البحريني للجولف

شــهدت الجولــة الثانيــة لبطولــة كأس الملك حمد الدولية الثانية عشــرة للجولف، التي تقام على مالعب النادي الملكي للجولف، تنافســا 
مثيــرا لإلعجــاب بين الالعبين المحترفين الذين ســاهموا في ارتفاع مســتوى البطولة؛ لرغبتهم للظفر بــكأس البطولة الغالية، التي تقام 
تحت رعاية ملكية ســامية من لدن عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة. وتدعم هذه البطولة شــركة بتلكو للمرة الثانية 

عشرة على التوالي، وهي الراعي الرئيس للبطولة.

وقدم العديـــد من الالعبيـــن إمكاناتهم 
المتطورة فـــي لعبة الجولـــف وحصلوا 
علـــى نقاط متقدمة، وتـــم بهذه الجولة 
عمـــل التصفيـــة النهائيـــة حســـب نظام 
البطولـــة باختيـــار 46 العبـــا للمشـــاركة 
وكان  النهائيـــة،  الجولـــة  دخـــول  فـــي 
نصيـــب المحترفيـــن دخـــول 27 العبا. 
وبالنســـبة للهـــواة فقـــد دخـــل النهائـــي 
الجولـــة  فـــي  سيتنافســـون  العبـــا   19
النهائية؛ لتحديـــد الفائزين من الفئتين 

أن  خصوصـــا  والهـــواة؛  المحترفيـــن 
علـــى  دلـــت  تحققـــت  التـــي  األرقـــام 
ومـــدى  الرفيعـــة  الفنيـــة  المســـتويات 
المجهود الـــذي بذل للحصول على هذا 

المستوى.
ويأتـــي هـــذا المســـتوى الراقي بســـبب 
المشاركات الواســـعة من دول متقدمة 
مـــن  الجولـــف خصوصـــا  رياضـــة  فـــي 
أوروبـــا وآســـيا ودول المغـــرب العربي. 
وتصـــدر الجولـــة الثانيـــة فـــي البطولة 

تونـــدرو  شـــين  البريطانـــي  المحرتـــف 
الـــذي أثبـــت مـــن خـــالل هـــذه الجولـــة 
تطلعاتـــه إلحـــراز اللقـــب الثانـــي عشـــر 
رغم المنافســـة المحتدمة على المراكز 

المتقدمة.
كذلك قـــدم العبو المنتخبـــات الوطنية 
جهـــودا كبيـــرة في ســـبيل االنتقال إلى 
الجولـــة الختاميـــة، وبرز منهـــم كل من 
محمد ذياب النعيمـــي، وناصر يعقوب. 
للجولـــف  البحرينـــي  االتحـــاد  وكان 

العبـــي  لجميـــع  الفرصـــة  أعطـــى  قـــد 
المنتخبات الوطنية للمشـــاركة، وكانت 
مشـــاركة فريـــق الناشـــئين هـــي األجدر 

باإلشارة. 

أمـــا النتائـــج النهائيـــة للجولـــة الثانيـــة، 
فكانت كالتالـــي: جاء في المركز األول 
تونـــدرو  شـــين  البريطانـــي  المحتـــرف 
وجمـــع 133 نقطـــة بمعـــدل 11 ضربـــة 

تحـــت المعدل، المركز الثاني المحترف 
الســـويدي غابـــي اكســـيل وجمـــع 134 
المحتـــرف  الثالـــث  المركـــز  نقطـــة، 
البريطانـــي دانييـــل أويـــن وجمـــع 135 
نقطـــة، المركـــز الرابـــع المحتـــرف مـــن 
جنـــوب إفريقيـــا ميثـــم كيســـير وجمـــع 
136 نقطة، المركـــز الخامس المحترف 
البريطاني غريغ روز وجمع 137 نقطة.
هـــذا وتنطلـــق الجولـــة النهائيـــة صباح 
اليوم وبمشاركة 46 العبا الذين تأهلوا 
لخـــوض الجولة الختامية، إذ ســـيكون 
هنـــاك مزيـــد من اإلثـــارة بيـــن الالعبين 

المحترفين والهواة.

لــلــجــولــف ــة 12  ــيـ ــدولـ الـ ــد  ــم ــك ح ــل ــم ال ــة كــــأس  ــول ــط ــب ل ــة  ــي ــان ــث ال ــة  ــول ــج ــال ب

المحترف البريطاني شين توندرو يتصدر الترتيب

جانب من منافسات الجولة الثانية

حسن علي



“بـابــكـو” تحتفــل بيـوم المـرأة البحــرينـيــة

ــا في إطار احتفاالت مملكــة البحرين بيوم المــرأة البحرينية، في فندق الفور ســيزونز،  أقامــت شــركة بابكــو األحــد الماضــي، حفالً خاصًّ
بحضــور رئيــس مجلــس إدارة الشــركة داوود نصيــف، والرئيــس التنفيذي بيتر بارتلــت ولفيف من أعضــاء اإلدارة التنفيذية وموظفات 

بابكو، وذلك تقديًرا إلسهاماتها الجليلة في دعم رفاهية المجتمع.

وخـــال الحفل ألقى نصيف كلمة أشـــاد 
فيهـــا بـــدور المـــرأة البحرينية كشـــريك 
وتنميـــة  الوطـــن  نهضـــة  فـــي  أساســـي 
الرئيـــس  نائـــب  ألقـــت  كمـــا  المجتمـــع. 
التنفيـــذي لتطويـــر المشـــاريع واألعمال 
بشـــركة صناعـــة الكيماويـــات البترولية 
بدولة الكويت ناديـــة بدر الحجي كلمة 
عـــن دور المـــرأة المحـــوري فـــي تطوير 
الصناعـــة وهنأت المرأة البحرينية بهذه 
المناســـبة الجليلـــة. وتـــم خـــال الحفل 
أيًضا تكريم عدد من موظفات الشـــركة 
دعـــم  فـــي  الدؤوبـــة  جهودهـــن  نظيـــر 
مسيرة الشركة وتعزيز نموها المنشود.

 وتم خال الحفل اإلشـــادة بدور المرأة 
البحرينيـــة في كافة المجاالت المتعلقة 
بأنشـــطة بابكو. وفي ختـــام الحفل، تم 
توجيـــه جزيـــل الشـــكر واالمتنـــان إلـــى 
المرأة البحرينية، واإلشـــادة بإنجازاتها 
بابكـــو  مســـيرة  دعـــم  فـــي  الملموســـة 
وخدمة المجتمع، والتأكيد على اعتزاز 
البحرينيـــة،  المـــرأة  بإســـهامات  بابكـــو 
وحرص الشركة على دعم تمكين المرأة 
وفـــق توجيهـــات وزيـــر النفـــط الشـــيخ 

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

عوالي - بابكو
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المنامة - وزارة الصحة

أعلنت مديرة إدارة الخدمات المساندة بوزارة 
الصحة ســـيما زينـــل عن تنفيذ الـــوزارة تمرين 
إخـــاء وهميا لمبنى المخازن الرئيســـة بمجمع 
الســـلمانية الطبي يوم غد )الخميس( في تمام 
الســـاعة 9 صباحا، وذلك لمدة 30 دقيقة فقط، 
بإشـــراف الفريـــق المكلف بعمليـــة اإلخاء في 
حـــاالت الطـــوارئ وانـــدالع الحريـــق بالتعاون 
مـــع إدارة الدفـــاع المدنـــي بـــوزارة الداخليـــة، 

وبمشـــاركة موظفي المخـــازن. ويأتي تمرين اإلخاء؛ بهدف تعزيـــز التعاون والعمل 
المشترك وبناء القدرات الوظيفية وإدارة األزمات بين الوحدات المشاركة في مجال 
اإلخـــاء الطبـــي والتعامل مع اإلصابات وإبقاء جاهزية مباني الصحة والمستشـــفى 

لحاالت الطارئة، وكذلك التأكد من فعالية عمل أجهزة الحريق بالمواقع المختلفة.
وقـــال رئيـــس األمن والســـامة المقدم خالـــد المريســـل إن التماريـــن التدريبية تقام 
بشـــكل دوري بالتعـــاون مـــع الجهات المعنية ســـواء لإلخـــاء أو اســـتقبال عدد كبير 
مـــن المرضـــى خال الحدث الطارئ، إضافة إلى االســـتعداد لها أو توقعها أو التعامل 
معها، إذا ما حدثت لضمان توفير الحماية الشـــاملة لألفراد وتأمين ســـامة المرضى 

والعاملين وكفالة الطمأنينة واالستقرار واألمن لهم. 
وأشار إلى أن هذا التمرين سيستهدف اختبار خطط العمليات، والوقوف على درجة 
فعاليـــة القيـــادة والتحكـــم واألداء، وتقييم مســـتوى التنســـيق مع الجهـــات األخرى، 
واختبـــار أســـاليب التعامـــل الميدانـــي كعمليـــات اإلطفـــاء واإلنقـــاذ، وقيـــاس جودة 

االتصال.

تنفيذ تمرين إخالء وهمي بمخازن “السلمانية”

مسابقة لصيد السمك بساحل المالكية السبت المقبل
ــات ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــق مـــــع حــــزمــــة مـــــن الــــبــــرامــــج والـ ــ ــراف ــ ــت ــ ت

في إطار استعدادات المحافظة الشمالية لالحتفال بالعيد الوطني المجيد وذكرى 
تولي جاللة الملك مقاليد الحكم، وتحت شعار “قائد وشعب.. فرحة وطن.. عشرون 
عاًمــا مــن الرخاء”، تفّقد محافظ المحافظة الشــمالية علــي العصفور، موقع فعالية 
مســابقة صيد الســمك في ســاحل قرية المالكية، المزمع إقامتها الســبت 7 ديســمبر 

الجاري.

المحافظـــة  تدعـــو  المناســـبة،  وبهـــذه   
المســـابقة  فـــي  بالمشـــاركة  الراغبيـــن 
للتســـجيل يومـــي األربعـــاء والخميس 4 
و5 ديســـمبر الجـــاري بمبنـــى المحافظـــة 
حيـــث  الجنبيـــة،  شـــارع  علـــى  الكائـــن 
خصصـــت المحافظة جوائـــز مالية قيمة 
للمتنافســـين فـــي الثاثـــة مراكـــز األولى 
ألكثـــر محصـــول، وأكبـــر ســـمكة هامـــور، 
وأكبر ســـمكة ســـكن، وأكبر ســـمكة كنعد، 
فعاليـــات  علـــى  المســـابقة  وتشـــتمل 
مصاحبـــة وبرنامـــج ترفيهـــي، وفعاليات 

وجوائز للجمهور الكريم، وتبدأ الفعاليات 
المصاحبة للمســـابقة عند الساعة الثانية 
عامـــة  والدعـــوة  القـــادم،  الســـبت  ظهـــر 

للجمهور الكريم.
 يشار إلى أن المحافظة الشمالية، وجرًيا 
علـــى عادتهـــا الســـنوية، تعتـــزم إطـــاق 
حزمة من البرامج والفعاليات االحتفالية 
في مختلـــف مناطـــق المحافظة تحتوي 
علـــى جوائـــز قيمـــة وفقـــرات متنوعـــة، 
فـــي  المحافظـــة  احتفـــاالت  وتســـتمر 
الفترة مـــن 7 لغاية 28 ديســـمبر الجاري، 

وتســـتمد المحافظة برامجهـــا وفعالياتها 
االحتفالية من وحي الموروث الشـــعبي، 
بالتعـــاون والتنســـيق مع لجنـــة رياضات 
المـــوروث الشـــعبي واالتحـــاد البحرينـــي 
للدراجات الهوائية، والعديد من الجهات 
ذات العاقـــة، وتشـــمل الفعاليـــات إقامة 
ســـاحل  فـــي  األســـماك  لصيـــد  مســـابقة 

المالكية، وســـباق الدراجات الهوائية في 
مدينـــة ســـلمان، وتحـــدي المـــوروث في 
ســـاحل أبوصبح، وســـباق التجديف في 
مرفـــأ البديع، واحتفـــال الجامعة العربية 
بعالـــي،  الجامعـــة  مقـــر  فـــي  المفتوحـــة 
والســـباقات  حمـــد،  مدينـــة  ومهرجـــان 

الشعبية في بر سار.
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بمناســـبة احتفـــال مملكـــة البحرين بيوم المـــرأة البحرينيـــة، نّظمت 
إدارة شـــؤون الموظفيـــن المدنييـــن بالموارد البشـــرية، دورة “ألنني 
امرأة أستحق” قدمتها المدربة ريم الجامع بنادي ضباط األمن العام 

وبحضور عدد من منتسبات الوزارة.
 واشتملت الدورة التي امتدت 3 أيام على عدد من األهداف، أبرزها 
تعزيـــز أهميـــة دور المـــرأة فـــي المجتمع بأســـاليب إبداعيـــة حديثة 
ضمـــن أجواء من التحدي والمنافســـة ورفع مســـتوى الثقة بالنفس 
والتحفيـــز الذاتي والشـــعور بأهميـــة المرأة وتأثيرهـــا اإليجابي في 
المجتمـــع، باإلضافـــة إلـــى خلق روابط مـــن التواصـــل اإليجابي بين 
الموظفـــات وكســـر الروتيـــن الوظيفـــي، كمـــا تم اســـتضافة عدد من 

المؤثرات في المجتمع لعرض قصص نجاح للمرأة البحرينية.

تنظيم دورة “ألنني امرأة أستحق” لمنتسبات “الداخلية”

نـــــــصـــــــيـــــــف: شـــــــــريـــــــــك أســـــــــــــــــاس بـــــنـــــهـــــضـــــة الـــــــوطـــــــن

“الجوازات” تنظم دورة تدريبية في األماكن المفتوحة
الفريـــق ضمـــن  والعمـــل  الموظفيـــن  مهـــارات  تنميـــة  تســـتهدف 

تحت رعاية وكيـــل وزارة الداخليـــة لشــؤون الجنســية والجوازات واإلقـــامة الشــيخ 
راشد بن خليفة آل خليفة، نّظمت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة دورة تدريبية 
فــي األماكــن المفتوحــة تهدف إلى تنمية مهــارات العمل وتطبيق العمــل ضمن الفريق 

الواحد، وذلك في خليج البحرين بمشاركة من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

 وكـــرم وكيـــل وزارة الداخليــــة لشـــؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقــــامة الفـــرق 
الفائزة بالمراكـــز األولى، وأثنى على هذا 
التوجه المختلف في مجال التدريب كما 

أثنـــى على جهـــود الموظفين وشـــّد على 
أيديهـــم لمزيد من اإلبـــداع واالبتكار في 
سبيل تنمية مهارات ومعرفة الموظفين، 
لما لذلك من أثره اإليجابي على الموظف 

عـــام، وتقـــدم  العمـــل بشـــكل  ومســـتوى 
بالشـــكر على تعاون الشـــركات المشاركة 

في هذه الفعالية.
 وتهدف هذه الدورة إلى تنمية المهارات 
العملية للموظفين كالعمل ضمن الفريق، 
إدارة الوقـــت والقائـــد الناجـــح من خال 
فـــرق تقوم بمهام عملية وتدريبات تنمي 
هـــذه الجوانـــب المهمة في مجـــال العمل 
فـــي جـــو ممتـــع ومختلـــف لكســـر روتين 

العمـــل والجمـــع بيـــن الفائـــدة والمتعـــة، 
حيـــث تضّمـــن البرنامـــج التدريبـــي فرًقا 
تتنافس في سباق الدراجات، وتدريبات 
أخرى علـــى تطبيق العمل ضمـــن الفريق 

الواحد.
شـــؤون  مـــن  مديـــرون  الـــدورة  حضـــر 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، ومدير 
إدارة التدريـــب والتطويـــر فـــي شـــؤون 

الجمارك.
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أقامـــت ســـيتي البحريـــن أخيـــرا حفلهـــا الســـنوي الســـابع 
للموظفيـــن الســـابقين في فرع البنك فـــي مملكة البحرين 
ودول أخـــرى فـــي فنـــدق فورســـيزونز. وصـــادف الحفـــل 
الســـنوي مـــع احتفـــال ســـيتي بالذكـــرى الخمســـين علـــى 

تأسيس أول فرع لها في المملكة.
وكـــرم الرئيـــس التنفيذي لدى ســـيتي البحريـــن والكويت 
وقطـــر عثمـــان أحمـــد، أحد الموظفيـــن الســـابقين، إذ قدم 
جائـــزة القيـــادة واإلبـــداع إلى شـــجات نديم الذي يشـــغل 
حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سامبا 
الماليـــة ورئيـــس مجلـــس إدارة ســـامبا باكســـتان، وعضـــو 

مجلس إدارة سامبا كابيتال مانجمنت. 
وتحدث أحمد قائال “يعتبر هذا العام حدًثا خاًصا لســـيتي 
فـــي البحريـــن، حيث احتفلنـــا أخيـــرا بالذكرى الخمســـين 
لتأسيســـنا مـــع الرئيـــس التنفيـــذي لـــدى المجموعـــة مايك 
كوربـــات والـــذي زار البحريـــن لهـــذه المناســـبة الخاصـــة. 
ويعتمد نجاح ســـيتي على موظفينا الســـابقين والحاليين 
ويهـــدف هـــذا الحـــدث إلـــى تقديـــم الشـــكر إلـــى زمالئنـــا 

السابقين على مساهمتهم في هذا النجاح”.
كمـــا علـــق نديم على حصولـــه على الجائزة قائـــالً “تعلمت 

الكثير خالل عملي في ســـيتي وأشعر بالتواضع والشرف 
ألن أحظـــى باالعتـــراف من قبل هذه المؤسســـة العظيمة. 
أعتقـــد أن ســـيتي خدمـــت القطـــاع المالـــي على مســـتوى 
العالم أكثر من أي مؤسســـة أخرى من خالل توفير منصة 
تم بناؤها على أســـس الجـــدارة والنزاهة والدافع لتحقيق 
اإلنجاز وخدمة العمالء. كما يشـــرفني أن أكون جزًءا من 

عائلة الموظفين السابقين الرائعة”.

احتفل موظفـــو مجموعة البركة 
المصرفية وبنك البركة اإلسالمي 
 1 فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  بيـــوم 

ديسمبر 2019.
وأقيـــم االحتفال فـــي مقر البركة 
البحريـــن  خليـــج  فـــي  الرئيـــس 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور 
المصرفيـــة  البركـــة  لمجموعـــة 
عدنان أحمد يوســـف إضافة إلى 
كبار المســـؤولين مـــن المجموعة 
أحمـــد  عدنـــان  وقـــدم  والبنـــك. 
يوســـف كل التحيـــات والتقديـــر 
فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة لجميـــع 
لهـــن  متمّنًيـــا  البركـــة  موظفـــات 
النجـــاح فـــي مســـيرتهن المهنيـــة 

وفي حياتهن العائلية.
أن  شـــك  “ال  يوســـف  وقـــال 
االحتفال بيـــوم المرأة البحرينية 
الوطنيـــة  المناســـبات  مـــن  يعـــد 

التـــي تحظى باهتمام واســـع من 
قبل جميع المؤسســـات الرســـمية 
واألهليـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
ومناســـبة مهمـــة إللقـــاء الضـــوء 
فـــي  المهمـــة  المحطـــات  علـــى 
مســـيرة عطـــاء ومشـــاركة المرأة 
البحرينية في دعم عجلة التنمية 
الوطنيـــة في مختلـــف المجاالت 

واألصعدة”.
وأضـــاف قائـــالً: اعتمـــد المجلس 
األعلى للمرأة لمناسبة يوم المرأة 

البحرينيـــة للعـــام 2019 موضوع 
مجـــال  فـــي  البحرينيـــة  “المـــرأة 
التعليم العالي وعلوم المستقبل” 
فـــي  التعليـــم  مئويـــة  بمناســـبة 
مملكـــة البحرين هـــذا العام، وهو 
أيًضا يصادف مرور مئة عام على 
تأسيس المصارف في البحرين”.

وأكـــد أن للقطـــاع المصرفي دوًرا 
ا،  كبيًرا في تمكين المرأة اقتصاديًّ
برعاية ودعم كبيرين من القيادة 

السياسية للبالد.

موظفينــا علــى  قائــم  البنــك  نجــاح  أحمــد:  يوســف: دور كبير للقطاع المصرفي في تمكين البحرينيةعثمــان 
“البركة المصرفية” تحتفل بيوم المرأة“سيتي البحرين” تقيم الحفل السنوي للموظفين السابقين

رفـــع رئيس مجلـــس إدارة شـــركة 
عقـــارات الســـيف عيســـى نجيبـــي 
أســـمى آيـــات التهانـــي إلـــى قيادة 
وشـــعب اإلمارات العربية المتحدة 
بمناســـبة  خـــاص  احتفـــال  خـــالل 
العيـــد الوطنـــي لدولـــة اإلمـــارات، 
صاحـــب  الدولـــة  رئيـــس  مهنًئـــا 
الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حاكم دبي ســـمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وولـــي عهد أبوظبـــي نائـــب القائد 
األعلـــى للقوات المســـلحة صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان، مشيًدا بالمواقف اإلنسانية 

والخيرية للمغفور له الشـــيخ زايد 
بـــن ســـلطان آل نهيـــان )طيب هللا 

ثراه(.
كمـــا أثنـــي نجيبـــي علـــى العالقات 
الطيبـــة بين البلدين في ظل العهد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  لجاللـــة  الزاهـــر 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة وولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، ســـائالً 
هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ البلدين 
وينشر األمن واألمان في ربوعهما.

“عقارات السيف” تحتفل بالعيد اإلماراتي

”Haval“ التسهيالت للسيارات” تطلق عالمتها الجديدة“
أطلقـــت شـــركة التســـهيالت الوكيل 
 GAC“ والمـــوزع الحصـــري لعالمتي
إحـــدى   ”Foton Motor“ و   ”Motor
نمـــًوا  التجاريـــة  العالمـــات  أكبـــر 
الســـيارات  قطـــاع  فـــي  وانتشـــارا 
والتابعة لشركة البحرين للتسهيالت 
التجاريـــة  عالمتهـــا  التجاريـــة 
فـــي  العالميـــة   ”Haval“ الجديـــدة 
ذات  المركبـــات  وتصنيـــع  تصميـــم 

 .)SUV( االستخدامات المتعددة
وتأتي إضافة هذه العالمة التجارية 
المرموقـــة لتكون إضافة على خطى 
الســـابقتين  التجاريتيـــن  عالمتيهـــا 
 Foton Motorو  GAC Motor
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الرائدتيـــن 
لالحتياجـــات  لالســـتجابة  وســـعًيا 
المتزايدة والمتغّيرة في المنطقة في 
قطاع السيارات، وأيًضا لتعزيز موقع 

الشـــركة لتصبح على أتم االستعداد 
للمضي قدًما في خططها التوســـعية 
لتوفـــر مركبـــات متميـــزة  الرياديـــة؛ 
بمزيجهـــا المتجانس الذي يجمع بين 
التاريخ والعراقة، ومواكبتها لكل ما 

هو حديث ومعاصر.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
البحرين للتسهيالت التجارية عادل 
حبيـــل بقـــرار مجلس إدارة الشـــركة 

االســـتثمار  بـــذرة  بـــزرع  الحكيـــم 
العـــام  منـــذ  الســـيارات  قطـــاع  فـــي 
المســـتقبل  استشـــراف  عبـــر   ،1988
والســـعي لدعم نموذج عمل الشركة، 
وباســـتثمار الوقت والمـــال والموارد 
لفهـــم وإتقـــان إدارة عمليـــات توزيع 

السيارات بفكر تجاري محترف.
األول  اليـــوم  “منـــذ  قائـــال  وأضـــاف 
للتفاوض بيننا في شركة التسهيالت 
 Great Wall Motor للسيارات وبين
الشـــركة المالكـــة والمصنعة لعالمات 
كان   Great Wall Motorو  Haval

المحـــور الرئيس خصوصية الســـوق 
الفعليـــة  واحتياجاتهـــا  البحرينيـــة 
عوامـــل  مـــع  تتناســـب  لمواصفـــات 

الطقس وبيئة الطرق”. 
وتمت دراســـة هـــذا الجانب بشـــكل 
االجتماعـــات  عبـــر  مســـتفيض 
لفـــرق عمـــل  الميدانيـــة  والزيـــارات 
للمملكـــة  الشـــركة  مـــن  متخصصـــة 
قبـــل  مـــن  الزيـــارات  مـــن  ولعديـــد 
أعضاء الهيئة التنفيذية الى شـــركة 
Great Wall Motor. وممـــا ســـاعد 

فـــي تحديـــد االختيـــارات األنســـب 
النجـــاح  هـــو  البحرينيـــة  للســـوق 
ســـيارات  تمتلكهـــا  التـــي  والخبـــرة 
“Great Wall Motor“ فـــي أســـواق 
شرق أوسطية مجاورة والنجاحات 
التـــي حققتهـــا فـــي كل مـــن المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولة اإلمارات 
يعطـــي  مـــا  المتحـــدة،  العربيـــة 
ســـوف  بأنهـــا  إيجابيـــة  مؤشـــرات 
تحقـــق األهداف المنشـــودة بإرضاء 

العمالء في المملكة.

إبراهيم مكي برير جاسم

تعزيز موقع الشركة 
للمضي قدما في 
الخطط التوسعية 

الريادية

“إبراهيم خليل كانو” تفتتح “ميشــان” رســميا في ســلماباد

تدشين أكبر مركز لخدمة الشاحنات بالبحرين

خليـــل  إبراهيـــم  شـــركة  افتتحـــت 
كانـــو رســـمًيا مركز ميشـــالن لخدمة 
منطقـــة  فـــي   )MTSC( الشـــاحنات 
ســـلماباد. وتـــم تشـــييد هـــذا المركـــز 
بصيانـــة  والمتخصـــص  الشـــامل 
الشـــاحنات، بالشـــراكة مـــع مجموعة 
الكفـــاءة  مســـتوى  لرفـــع  ميشـــالن؛ 
الشـــاحنات  قطـــاع  فـــي  التشـــغيلية 
المملكـــة  فـــي  المتوســـطة والثقيلـــة 

الذي يشهد توسًعا ملحوًظا. 
افتتـــح المركـــز نائب رئيـــس مجلس 
اإلدارة فـــؤاد كانـــو وعضـــو مجلـــس 
اإلدارة وليد كانو والرئيس التنفيذي 
للمبيعـــات إســـماعيل أكبـــر ورئيـــس 
العمليات ســـتيفان مونش وعدد من 

اإلداريين بالشركة.
وبهـــذه المناســـبة صـــرح وليـــد كانـــو 
قائاًل “نفتتح اليوم أكبر مركز لخدمة 
 6 خدمـــة  ويســـتوعب  الشـــاحنات 
و48  واحـــد  وقـــت  فـــي  شـــاحنات 
شاحنة في اليوم، وتبلغ مساحته 75 
ألـــف قدم مربع، ويمتد على مســـاحة 
17 ألف قدم ويتسع لحفظ 100 ألف 
إطـــار وهو أكبـــر مركز على مســـتوى 
البحريـــن ومجهز بأحـــدث التقنيات، 
ويضم 10 متخصصين في اإلطارات 

إضافة إلى 12 عامال خارج المركز”.
وتعليًقا على هذه المناســـبة، تحدث 

رئيـــس العمليات في شـــركة إبراهيم 
خليـــل كانـــو، ســـتيفان مونـــش عـــن 
الـــذي  المركـــز  هـــذا  افتتـــاح  أهميـــة 
المهتميـــن  العمـــالء  تطلعـــات  يلبـــي 
الخدمـــات،  أجـــود  علـــى  بالحصـــول 
قائـــاًل “نســـعى فـــي شـــركة إبراهيـــم 
خليـــل كانـــو باســـتمرار الستكشـــاف 
مزيـــد مـــن الطـــرق التـــي تمكننـــا من 
الخدمـــات  بأفضـــل  تزويـــد عمالئنـــا 
التـــي تلبـــي احتياجاتهـــم المختلفة. 
لخدمـــة  ميشـــالن  مركـــز  ويجســـد 
مـــع  الوثيـــق  تعاوننـــا  الشـــاحنات 
شـــركائنا للحصول على رضا العمالء 
المتزايـــدة  االحتياجـــات  وتلبيـــة 

لقطـــاع الشـــاحنات اآلخـــذ بالنمو، إذ 
يعـــد المركز محطة شـــاملة لخدمات 
العنايـــة بالشـــاحنات، ويوفـــر فرصة 
فريدًة لمالكي الشاحنات المتوسطة 

مـــن خدماتـــه  لالســـتفادة  والثقيلـــة 
العالميـــة بكل يســـر وســـهولة؛ لتطور 
تقنياته ونظًرا لموقعه المناســـب في 

وسط سلماباد”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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هبة محسن من سلماباد



الكثير من األشياء لن تسير على رغبتك

 ستجد نفسك في مواقف صعبة

حاول استعادة هدوئك اليوم 

أنت ال تستطيع التوقف عن التفكير

 ال تقدم على أية مخاطرة قد ينتج عنها خسارة 

هذه األفكار تشكل خطًرا على مستقبلك 

عليك اكتشاف السبب في عدم الرضا بالوضع

اسمح لنفسك بمزيد من السالم 

هدوءك وثقتك يمنحاك مصدًرا طبيعًيا للحيوية

حتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب

تستطيع االنغماس في الحياة دون تردد

ابدأ في مشروعات جديدة وكبيرة

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

4 ديسمبر

 1918
 الرئيس األميركي وودرو ويلسون 
محادثات  لبدء  أوروبــا  إلــى  يبحر 
الــســام فــي مدينة فــرســاي بشأن 

الحرب العالمية األولى

تســتعد الفنانــة اللبنانيــة مايا ديــاب لتقديــم عدد من 
األغنيــات في مســرحية “لوكاندة األوباش”، للشــاعرين 
عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن 
المقرر أن يتم عرضها 7 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم 

الرياض. ويشارك في بطولة العمل ماجد المصري، ومايا 
دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد 

الصغيــر، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحســن عبدالفتــاح، وبدرية طلبة، ومن 
تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

يســتعد النجم اللبناني وائل كفــوري إلحياء 4 حفالت 
غنائيــة بالواليــات المتحدة، خــالل فبرايــر المقبل، 
وتحديدا يــوم 7 في والية لوس أنجلــس، و8 بمدينة 
أتالنتيك، و14 بمدينة ديترويــت، و15 بمدينة فلوريدا، 

بمناســبة عيد الحب، ومن المقــرر أن يقدم وائل من 
خاللها عددا كبيرا من أغنياته القديمة والحديثة.

كما يحيي كفوري عددا آخر من الحفالت في الدول العربية، مثل دبي ومصر 
واألردن، ولم يتم تحديد مواعيد في الوقت الحالي.

طرح الفنان اإلماراتي حســين الجســمي، أخيــرا، أغنيته 
الجديدة التي يتغــزل من خاللها بـ “دار الكرام” أبوظبي، 
وتحمل عنوان “العاصمة”، عبر قناته الرسمية بموقع 

“يوتيوب”، بمناسبة اليوم الوطني اإلماراتي.
األغنية الجديدة من كلمات جابر سيف القبيسي، ألحان 

محمد األحمد، توزيع فهد ســواح، أما المكســاج والماستر 
فتواله علي األمير. يشــار إلى أن حفل الفنان حســين الجســمي الذي قدمه 
ضمن “موسم الرياض” في مسرح مركز فهد الثقافي بالعاصمة السعودية.

دار الكرمحفل وائلاستعداد مايا
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للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  تــنــظــم 
واآلثار محاضرة بعنوان )الثقافة 
كراكوف(  - عن مدينة  والمدينة 
ويسوفكا-باوليك  أغاتا  تقدمها 
الموافق  ــعــاء  األرب الــيــوم  وذلـــك 
مساًء   6 الساعة  عند  ديسمبر   4
الوطني،  البحرين  متحف  فــي 

والدعوة عامة.
ــرة قـــوة  ــاضـ ــحـ ــمـ تـــســـتـــعـــرض الـ
وغير  المادي  التراث  وإمكانات 
وتقدم  كراكوف،  لمدينة  المادي 
الــبــلــديــة فيها  االســتــراتــيــجــيــات 
ــهــــدف إلـــــى تــحــقــيــق  ــ والــــتــــي ت

الـــتـــوازن بــيــن حــمــايــة الــمــعــالــم 
ــاء  ــيـ ــع إلحـ ــ ــاري ــشــ األثـــــريـــــة ومــ
ــمــعــاصــرة.  والــتــنــمــيــة الــفــنــيــة ال
ــرة األبـــعـــاد  ــاضـ ــحـ ــمـ ســـتـــقـــدم الـ
في  الثقافية  للحياة  المختلفة 
كراكوف، والعاقات بين الحياة 
في  نفسها،  والمدينة  الثقافية 
ــٍة لــإجــابــة عــن تــســاؤٍل  مــحــاول
ــعــتــبــر الــصــنــاعــات  ــل ُت ــح: هـ ــلـ ُمـ
عبًئا  الثقافي  بالتراث  المرتبطة 
المدينة،  تنمية  عــلــى  ــدرة  قـ أم 
على  تأثيرها  سياق  في  خاصًة 

جودة حياة القاطنين فيها.

محاضرة الثقافة والمدينة عن كراكوف بالمتحف

 1977
 مظاهرات في منطقة األندلس تطالب بحكم ذاتي موسع

 1982
 جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد

1983
 الواليات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان

1985
استقالة مستشار األمن القومي األميركي روبرت ماكفرلين

 1991
 تحرير آخر رهينة أميركي في لبنان تيري أندرسون

بعد غياب طويل عن 
السينما منذ أن قدمت 

فيلمها “حاوة روح” قبل 
سنوات، تعود الفنانة 

اللبنانية، هيفاء وهبي، 
للسينما المصرية بفيلمها 

“أشباح أوروبا”. ويشاركها 
البطولُة فيه أحمد 

الفيشاوي ومصطفى خاطر.

جــزء ثان مــن “خلك شــنب” بعد عرضــه أخيرا فــي البحرين

إنتاجات سينمائية مرتقبة لـ “غبشة فيلمز” 

اإلماراتية  اإلنتاج  شركة  مسؤولو  أعلن 
“غــبــشــة فــيــلــمــز” عـــن قــائــمــة إنــتــاجــاتــهــا 
بعد   ،2020 لــعــام  الــجــديــدة  السينمائية 
باكورة  أولــى  حققه  الــذي  الكبير  النجاح 
“خلك شنب”، وذلك  فيلم  إنتاجاتها وهو 
مركز  من خال مؤتمر صحفي عقد في 
الــشــبــاب بــأبــوظــبــي، بــحــضــور مــســؤولــي 
“غبشة فيلمز”، الكاتب والمخرج والمنتج 
ــمــخــرج هاني  عــامــر ســالــمــيــن الــمــري وال
ــمــنــتــج عــلــي الـــمـــرزوقـــي،  الــشــيــبــانــي وال
ومجموعة من ممثلي الوسائل اإلعامية 

المحلية. 
فيلمز” خــال  “غــبــشــة  مــســؤولــو  وكــشــف 
المؤتمر عن تفاصيل المشاريع السينمائية 
وتصويرها  إنتاجها  التي سيتم  الجديدة 

ــي صــــــاالت الــســيــنــمــا  ــا فــ ــهـ ــرضـ وعـ
خال  والخليجية  المحلية 

فيلم  وهــــي   ،2020 عــــام 
“سوشيال مان”، كوميدي 

درامـــــــي، مـــن بــطــولــة 
ــد هللا  ــ ــب ــد عــ ــ ــع ســ

آل  وعـــــــــمـــــــــار 
رحـــمـــة، وهــو 

مــــــــــــــــــــــن 

بن  علي  وإخـــراج  المحمود  طــال  تأليف 
في  التصوير  يبدأ  أن  المقرر  ومــن  مطر، 

يناير2020. 
والفيلم الكوميدي األخر هو “الملياردير”، 
كتابة وإخراج عامر سالمين المري، ومن 
المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير 2020. 
باإلضافة إلى فيلم “رحلة إلى المستقبل”، 
مــن نــوعــيــة أفـــام الــمــغــامــرات والــخــيــال 
اماراتي  فيلم  اول  يعتبر  حيث  العلمي، 
من هذا النوع، يستهدف االطفال ويطرح 
واحامهم.  الحالي  الجيل  تفكير  طريقة 
المري،  سالمين  لعامر  والسيناريو  القصة 
وتمثيل مجموعة من االطفال والممثلين 
والمقرر أن يبدأ تصويره في ابريل 2020. 
فيلم  حققه  ــذي  الـ الكبير  الــصــدى  وبــعــد 
ــًرا في  ــؤخـ ــك شــنــب” بــعــد عــرضــه مـ “خــل
والخليجية،  المحلية  السينما  صـــاالت 
شباك  فــي  مــتــقــدمــة  مــراكــز  وتحقيقه 
المنتجون  أعــلــن  الــتــذاكــر، 
الـــثـــاثـــة عـــن الــتــحــضــيــر 
ــتــصــويــر جــــزء ثــان  ل
مــن الــفــيــلــم في 
 ،2020 مـــــارس 
وســــــيــــــتــــــولــــــى 
إخـــــــراجـــــــه 

ني  ها

ويلعب  الجابري  خالد  تأليف  الشيباني، 
الكندي  ومحمد  هللا  عبد  سعد  بطولته 

وعمار آل رحمة. 
عامر  والمنتج  والــمــخــرج  الــكــاتــب  وأكـــد 
سالمين المري، خال المؤتمر أن االتحاد 
يجني  بدأ  فيلمز”،  “غبشة  في  السينمائي 
ثماره بعد النجاح الذي حققه فيلم “خلك 
شنب” وتصدره مراكز متقدمة في شباك 
أفــعــال  عــلــى ردود  ــه  الـــتـــذاكـــر، وحــصــول
إيجابية من قبل الجمهور، وإشــادات من 
أنفسنا  تحدينا  وقــــال:”  السينما،  صــنــاع 
ــا فــي “غــبــشــة فــيــلــمــز” مــن أجــل  واتــحــدن
تــذلــيــل الــصــعــاب والـــوصـــول إلـــى الحلم 
ــام تــجــاريــة ذات  ــ والـــهـــدف بــتــنــفــيــذ أفـ
مقومات فنية سينمائية عالية المستوى، 
للفيلم  المكونة  العناصر  بكافة  واالهتمام 
والصورة  واإلخــراج  كالسيناريو  التجاري 
تجارية  أفام  لتقديم  والتمثيل  البصرية 
المحلي  بالجمهور  تليق  سينمائية  بلغة 
والعربي الذي أصبح يميز ويقارن األفام 
والعربية  العالمية  األفــام  مع  اإلماراتية 
ذات الجودة السينمائية العالية، معبًرا عن 
إماراتية  أفام   4 البالغة إلطاق  سعادته 
بإنتاج وإشراف وتنفيذ وأبطال محليين 

في عام واحد. 
فيلمز”  “غــبــشــة  لتأسيس  كـــان  وأضــــاف: 
بدأنا  أنــنــا  ونعتقد  عليها،  نسير  أهـــداف 
لــلــدمــاء  الـــفـــرص  إعـــطـــاء  بــعــد  تحقيقها 
الجديدة في عالم الفن السابع، من كتاب 
اجتماعي،  تــواصــل  ومشاهير  وممثلين 
الفنية،  ــداعــاتــهــم  وإب مــواهــبــهــم  إلظــهــار 
جديدة،  وأفكار  مختلفة  قصص  وتقديم 
الذي  و”شــبــح”  شنب”  “خلك  فيلمي  مثل 

والكوميديا  والغموض  الرعب  بين  يجمع 
ومن المقرر أن يعرض للجمهور االماراتي 

والخليجي في 26 مارس 2020. 
نحن  الشيباني:  هاني  المخرج  قال  فيما 
المنتج  تقديم  هدفنا  فيلمز”  “غبشة  في 
يمثل  الذي  المحلي  الترفيهي  السينمائي 
اإلمارات بفنها وثقافتها بشكل مميز أمام 
العالم، وبعد التجربة الناجحة في اتحادنا 
واحــدة  شركة  في  ومنتجين  كمخرجين 
“خلك  فيلم  وتقديم  فيلمز”  “غبشة  هــي 
وكبر  الــمــســؤولــيــة  علينا  ــزادت  فــ شــنــب” 
المستوى  على  أعــمــال  بتقديم  التحدي، 
الشركة  تعتزم  لــذلــك  وأعــلــى،  بــل  نفسه 
جــديــدة،  سينمائية  مــشــاريــع   4 إلطـــاق 
أعمال  الشركة في تقديم  لنهج  استمراًرا 

كوميدية مختلفة عن السائد.
المرزوقي  علي  المنتج  أوضح  جهته  من 
المؤتمر،  هـــذا  خـــال  مــن  يطلقون  أنــهــم 
فيما  فيلمز”  ل”غبشة  التشغيلية  الخطة 
اإلماراتية  السينمائية  باإلنتاجات  يتعلق 
هــذا  خـــال  مـــن  منطلقين   ،2020 ــعــام  ل
بأفام  الساحة  السينمائي إلثراء  االتحاد 
بقوة  وتنافس  بالمستوى  ترقى  محلية 
من  عملها  وفــريــق  المختلفة،  بقصصها 
كــتــاب ومــمــثــلــيــن ومــخــرجــيــن ومــواهــب 
ــرق عــمــل مــحــتــرف  جـــديـــدة لــتــشــكــيــل فــ
ــذه األفــــام الــســيــنــمــائــيــة التي  إلنــتــاج هـ
فيلمز”.  “غبشة  تنفيذها  على  سيشرف 
عامر  مــن  كــل  كــرم  المؤتمر  نهاية  وفــي 
“خلك  فريق عمل  والمرزوقي  والشيباني 
شنب”، باعتباره تجربة سينمائية شبابية 
مــمــيــزة، حــقــق رواجـــــا بــعــد عـــرضـــه في 

صاالت السينما اإلماراتية.
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برنامــــــج “الراي”... خــــط تصاعـــدي

بباقـــة  البحريـــن  تحـــد جديـــد يخوضـــه تلفزيـــون 
البرامـــج ذات االفكار المميزة، وفي اآلونة األخيرة 
اســـتطاع برنامـــج “الـــراي” لفـــت األنظـــار من خالل 
بيـــن  تتـــراوح  التـــي  تنـــوع فقراتـــه وموضوعاتـــه 
وكذلـــك  والخدماتيـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 

المكتسبات واإلنجازات.
إن مـــن يتتبـــع خطـــى برنامـــج “الـــراي” يجـــده فـــي 
خـــط تصاعـــدي، اســـتطاع أن يكـــون لـــه قاعدة من 
المتابعيـــن والمتفاعلين، حيث يقـــف البرنامج على 
ســـواعد أيد بحرينية شـــابة أحبت العمل اإلعالمي 
وأخلصت للشاشـــة الوطنية، طرح متوازن، ورؤية 
واضحـــة، كمـــا يتضمن فقـــرات متنوعة ولـــم يغفل 
دور مواقع التواصل االجتماعي فضم فقرة يومية 
ثابتـــة تتضمـــن أبرز مـــا جاء فـــي مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي علـــى الصعيـــد المحلـــي والوطني، إلى 
جانب الرســـائل الوطنية واإلنســـانية واالجتماعية 
المهمـــة التـــي تتضمنها مقدمتـــه وفقراتـــه، وهو ما 
يشـــد المشـــاهد لمتابعـــة المضمـــون والبحـــث فـــي 
تفاصيلـــه وأيضـــا التعـــرف علـــى معلومـــات جديـــد 
وحصرية يصـــرح بها المســـؤولون وممثلو الجهات 

التـــي يتم اســـتضافتها بشـــكل يومي ولمدة ســـاعة 
واحدة على الهواء.

كل هـــذه الخطـــى الثابتـــة التـــي ذكرناهـــا آنفـــا هي 
ليســـت نتيجـــة عشـــوائية وإنمـــا تخطيـــط متكامل 
وخطـــى ثابتة عـــن بحـــث وتفكير مطـــول وعصف 
تقديـــم  القاســـم،  هيـــا  إشـــراف  “الـــراي”  ذهنـــي. 
هيـــا القاســـم وإبراهيـــم التميمـــي، إخـــراج حســـن 
السماهيجي، رئيس تحرير سكينة الطواش، إعداد 
جميلـــة النشـــابة، نـــورة المنصوري، مـــروة خميس، 

سوســـن درويش، إيهاب أحمد، حصة الدوي، تنفيذ 
نور القاسم وحسين علي.

يبـــرز دور اإلعـــالم فـــي المتابعـــة والتقويـــم وحتى 
االقتراح مما أثر في قرارات الكثير من دول العالم، 
فالتأثيـــر والتغييـــر هـــو الـــدور األساســـي المطلوب 
مـــن اإلعـــالم دائمـــا، كل التحيـــة لـــكل العاملين في 
برامـــج تلفزيون البحريـــن وفي المجـــال اإلعالمي 
علـــى جهودهـــم الجبارة في خدمـــة وطنهم وتأدية 

الرسالة كما يجب.

»  All I Want( أطلقت النجمة ماريا كاري العام 1994 أغنيتها الميالدية
for Christmas is You(، وما زالت بعد 25 عامًا تحصد هذه األغنية 

النجاح. وذكرت تقارير إعالمية، أن موسوعة غينيس أعلنت أن ماريا 
سجلت 3 أرقام قياسية عالمية بأغنيتها المذكورة، واألرقام هي: 

األغنية األكثر عرضًا، واألكثر احتالاًل للمرتبة األولى في قوائم األغاني 
الميالدية، واحتلت المرتبة األولى في “U.S. Hot 100”، وتم تكريمها 

على المسرح في الس فيغاس.
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اختراق طبي مذهل.. أطباء يعيدون النبض لقلب ميت
في خرق طبي مذهل، نجح أطباء بإعادة قلب ميت لينبض 
مـــجـــددا، عــن طــريــق ضــخ األكــســجــيــن والــــدم والــشــحــنــات 
حياة  ينقذ  قد  جديد  إجــراء  في  بالكامل،  فيه  الكهربائية 

اآلالف ممن ينتظرون عمليات زراعة األعضاء.
من  األميركية  “ديــوك”  جامعة  في  جراحون  أطباء  وتمكن 
إعادة تنشيط قلب بعد وفاة المتبرع به؛ من أجل زراعته في 
شخص آخر كان يحتاجه. وكان الجراحون في الجامعة قد 
تمكنوا من الحصول على القلب من متبرع ميت، كان دمه 

قد توقف بالفعل عن الدوران في جسم الشاب المتوفى.
المتوقف  القلب  إلى  الدم  إلعــادة  تقنية  استخدموا  وبعدها 
تم  النبض مجددا، وهي عملية  إليه  عاد  بحيث  العمل،  عن 
المشاركين  األطباء  أحد  قام  فيديو،  تسجيل  في  توثيقها 
في العملية التاريخية الحقا بنشره على حسابه في تويتر، 
وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وتمت زراعة 
بأنه  وصفه  يمكن  فيما  المتلقي،  جسم  فــي  بنجاح  القلب 
العمليات  من  مزيد  هناك  بأنه سيكون  يوحي  انتصار طبي 
والقلوب المؤهلة لزراعتها لدى المتلقين في المستقبل؛ ألن 
األطباء أصبحوا قادرين على الحفاظ على العضو حيا خارج 
الجسم. يشار إلى أن أول قلب بشري تمت زراعته ألول مرة 
عام،  نحو  مــرور  وبعد  إفريقيا،  1967 في جنوب  العام  في 

من  زراعــة  عملية  أول  ستانفورد  جامعة  في  أطباء  أجــرى 
2018، تم  العام  المتحدة، وبحلول  الواليات  النوع في  هذا 
3400 عملية زراعــة قلب في جميع أنحاء  إجــراء أكثر من 
الواليات المتحدة. وفي حاالت زراعة األعضاء، ثمة العديد 
الوقت  لكن  بها،  االلتزام  ينبغي  التي  الصحية  المعايير  من 

يلعب دورا مهما في بقاء األعضاء والمحافظة عليها.
وعند توقف القلب، تبدأ األنسجة التي تشكله في الموت بعد 
فترة وجيزة من توقفه، مما يجعله غير صالح لالستعمال، 
لذلك فإن جراحي زراعة األعضاء يستخدمون فقط قلوب 
تظل  بينما  دمــاغــيــا،  مــوتــهــم  عــن  أعــلــن  ــذيــن  ال المتبرعين 

أعضاؤهم الحيوية تعمل.

الفرقة الموسيقية للشرطة تعود لثالثينات القرن الماضي، إذ تأسست الفرقة العام 1929، وتميزت في تلك الفترة بعزفها للمارشات العسكرية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أن  األلــمــانــيــة   ”Elle“ مجلة  أوردت 
بــمــثــابــة مفتاح  ــتــفــاح يــعــد  ال دقــيــق 
الرشاقة، إذ إنه يساعد على الشعور 
محتواه  بفضل  لمدة طويلة؛  بالشبع 
العالي من األلياف الغذائية. ويحتوي 
الــتــفــاح على  100 غـــرام مــن دقــيــق 
األلياف  من  غراما   13 إلــى  يصل  ما 
الغذائية، مقارنة بـ 2.8 غرام بالنسبة 
وأضــافــت  التقليدي.  القمح  لدقيق 
والجمال  بالصحة  المعنية  المجلة 
أن األلياف الغذائية تعمل أيضا على 
وتسهم  الضار،  الكوليسترول  خفض 
بالدم. كما  السكر  في ضبط مستوى 
بالفيتامينات  التفاح غنيا  يعد دقيق 
ــمــهــمــة لــلــصــحــة مــثــل  ــادن ال ــعــ ــمــ ــ وال
فيتامين “سي” والبوتاسيوم، كما أنه 
التي  “البكتين”،  مــادة  على  يحتوي 
وتــدعــم  الــهــضــم  تحفيز  عــلــى  تعمل 
ــن ثـــم تــقــي من  ــاء، ومـ ــعـ فـــلـــورا األمـ
األنباء  نقلت وكالة  االنتفاخ، حسبما 

األلمانية.

دقيق التفاح.. سر الرشاقة 
وخفض الكوليسترول

أمس  مصرية،  إعــالم  وسائل  أفــادت 
ــاة الـــفـــنـــان الــمــصــري  ــوفـ ــاء، بـ ــالثـ ــثـ الـ
عمر  عن  عبدالرحيم،  الشعبي شعبان 

ناهز 62 عاما.
وتوفي عبدالرحيم في في مستشفى 
ذكــرت  حسبما  الــعــســكــري،  ــمــعــادي  ال

مواقع وصحف مصرية.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الــشــرق األوســط 
الرسمية، إن عبد الرحيم توفي داخل 

ــقــاهــرة، بعد  ــال أحـــد الــمــســتــشــفــيــات ب
تدهور حالته الصحية.

ــمــصــري أخـــيـــرا في  ــفــنــان ال وظــهــر ال
أحيا  حيث  الــريــاض،  موسم  حفالت 
حــفــال عــلــى كــرســي مــتــحــرك، بعنوان 

“ليالي المحروسة”.
السابع”،  “اليوم  موقع  ذكــر  ما  ووفــق 
أكد  قد  عبدالرحيم  الفنان  نجل  فــإن 

للموقع خبر وفاة والده.

وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم

ولد عبدالرحيم في العام 1957 بحي الشرابية في القاهرة، وقدم عددا كبيرا من األغاني التي حظيت 
بشعبية كبيرة في العالم العربي، وفي مقدمتها “أنا بكره إسرائيل” و ”هبطل السجاير”.

عثــر علمــاء علــى حفريــات ألنــواع جديــدة مــن الديناصورات الطائرة، عاشــت فــي لبنان منــذ 59 مليون عام. وأشــار العلمــاء إلى أن 
الحفريــات تنتمــي إلــى فصيلــة “التيروصورات”، وهي من أكثر الديناصورات المجنحة شــيوعا، حســبما نشــرت صحيفــة “ديلي ميل” 

البريطانية.

على  الفصيلة  هــذه  معظم  وعاشت 
ــقــشــريــات مـــن شــبــكــة كــبــيــرة من  ال
الــشــعــاب الــمــرجــانــيــة، ويــعــتــقــد أنها 

سافرت إلى الصين.

ــل كــــالــــدويــــل، عــالــم  ــكـ ــايـ وقـــــــال مـ
الحفريات بجامعة ألبرتا “تنوع هذه 
يمكن  مــمــا  بكثير  أكــبــر  الــحــيــوانــات 
تــخــيــلــه، ومـــن الــمــحــتــمــل أن يــكــون 

تــنــوعــا مــمــا سنكون  أكــثــر  حــجــمــهــا 
قادرين على اكتشافه”.

حديثا  المكتشفة  الحفريات  وتعود 
إلى أول “تيراصور” كامل في لبنان.

اكتشاف أنواع جديدة من الديناصورات عاشت في لبنان

انــــــتــــــشــــــرت فـــي 
األخيرة  السنوات 
عــمــلــيــات تــكــبــيــر 
الــــــشــــــفــــــاه لـــــدى 
اللطيف  الــجــنــس 
بــغــيــة الــحــصــول 
على شفاه أجمل، 
ــرت أخـــيـــرا  ــهــ وظــ
مــــوضــــة جـــديـــدة 
أثـــــــــارت الـــجـــدل 
أطــــــلــــــق عـــلـــيـــهـــا 
ــاه  ــ ــف ــة “شــ ــ ــوضـ ــ مـ
أو  الــــشــــيــــطــــان” 

“شفاه األخطبوط”. 
شكل  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  متداولة  صــور  وأظــهــرت 
 6 بين  ما  عددها  يتراوح  الزوايا  ببعض  “المرعب”،  الجديد  الشفاه 

و8 زوايا.
الفكرة  هــذه  مبتكر  ــراودي،  بـ إيميليان  بــأن  إعــالم  وأفـــادت وسائل 
بتنفيذها  يقوم  لكنه  تجميل،  جــراح  ليس  تنفيذها،  على  والقائم 

للراغبات، ما حقق له شهرة كبيرة على الشبكة العنكبوتية.
وكانت بداية عمل براودي في مجال التجارة في عدد من األدوية 

الطبية، لينتقل بعدها إلى تقديم خدمات في التجميل.
الفتيات  تستخدمها  التي  الوسائل  إحــدى  الكبيرة  الشفاه  وتعتبر 
والسيدات؛ من أجل جذب الجنس اآلخر، وساهمت مواقع التواصل 
االجتماعي بشكل كبير في نشر ثقافة عمليات التجميل، حتى أنها 

أصبحت متاحة للجميع وفي متناول األيدي.

“شفاه الشيطان” تثير جنون الجنس اللطيف

ــق فــي  ــ ـــب ــر طـ ــ ــه ظــ
قائمة أحد مطاعم 
بطرسبورغ،  ســان 
ــن  ــف عــ ــ ــ ــل ــ ــ ــت ــ ــخــ ــ ــ ي
السريعة  الوجبات 
ــرى بــأمــر غير  األخــ
عـــــــادي. وبــحــســب 
المطعم،  مــوظــفــي 

فإنهم يقومون بإعداد الشاورما من منتجات مألوفة: خبز البيتا، الطماطم، 
الخيار، صلصة الطماطم، المايونيز والدجاج، وفقا لموقع “مير 24”.

إلى  الشاورما  بها، تحول  السريعة خاصية خاصة  الوجبة  لدى هذه  ولكن 
ألماس - كفيار بيلوغا  تحفة األطعمة والمجوهرات. يتم وضع ملعقة من 
ورقة  على  إيــران  في  إنتاجه  ويتم  العالم،  في  األغلى  يعتبر  الذي  ألبينو، 

ذهبية، وسمك الحفش.

شاورما بالكفيار والذهب في روسيا

أطباء يجرون عملية قلب مفتوح

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:45

 11:27 

02:26 

04:46

06:16 
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