
أرست محكمة التمييز مبدأ  «
قانونيا بأن اليمين الحاسمة حق 
ألطراف الدعوى، ويجوز توجيهها 
للخصم في أّي وقت وأي قيمة 

للدعوى. وتنشر “البالد” حكم 
تمييزيا شرعيا كسبت قضيته 

المحامية رباب العريض.

أكد وزير الثقافة في جمهورية  «
أذربيجان أبو الفضل غراييف 

استعداد وزارته لتقديم كل الدعم 
والمساعدة لتعزيز التبادل السياحي 
والثقافي مع البحرين. جاء ذلك لدى 
استقباله وفد شركة بحرين هوليديز 

واإلعالميين في باكو.

قال وزير الدولة للشؤون  «
الخارجية السعودي، عادل الجبير، 

أمس، إن إيران تهدد المنطقة 
برمتها ولم يعد من الممكن 

تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير، 
في كلمته بحوار روما: “ندعم 

حملة “الضغط األقسى”.

“الغربة، ساعدتني على تخطي  «
العقبات قبل حدوثها، ولذلك صرُت 

أحب الترحال”! هكذا َتَفّتحْت زهرة 
عرفات، وأبصرت الحياة من منظور 
آخر، بعدما اكتشفت متأخراً قوتها 

وصالبة جذورها، الفتًة إلى أنها 
بحرينية األصل، لكنها كويتية الروح.

أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد  «
البحريني لكرة القدم الشيخ علي 

بن خليفة آل خليفة أن المنتخب 
الوطني حصد بطاقة التأهل إلى 

نهائي “خليجي 24” عن جدارة 
واستحقاق؛ نظير ما قدمه الالعبون 

من أداء متميز وروح قتالية عالية.
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أعلنـــت األمـــم المتحـــدة، أمس، اســـتنادًا 
إلى “تقاريـــر” مقتل 208 في احتجاجات 
إيـــران، واعتقـــال مـــا ال يقل عـــن 7 آالف 

شخص.
وقالت األمم المتحدة إّن ما ال يقل عن 7 
آالف شخص تم اعتقالهم في إيران منذ 
انـــدالع االحتجاجـــات الشـــعبية منتصف 
الشهر الفائت، داعية إلى اإلفراج الفوري 

عن المعتقلين تعسفيا.
وأفادت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
في األمـــم المتحدة، في بيان أيًضا، بأنها 
حصلـــت علـــى “فيديو تـــم التحقـــق منه” 
يظهـــر قـــوات األمـــن تطلـــق النـــار علـــى 

المتظاهرين بنية القتل على ما يبدو.
وأضافـــت المفوضية أن لديها “معلومات 
تشـــير إلـــى مقتـــل 208 أشـــخاص علـــى 

األقل” في االضطرابات.

األمم المتحدة: مقتل 208 واعتقال 7 آالف في إيران
التسجيالت تكشف: قوات األمن تطلق النار لقتل المحتجين عمدا

جانب من احتجاجات إيران

جنيف - أ ف ب

الثانيـــة  النســـخة  فعاليـــات  تنطلـــق 
عشـــرة من معـــرض البحريـــن الدولي 
للعقارات “بايبكس” اليوم في الساعة 
العاشـــرة ظهـــًرا، فـــي مركـــز البحرين 

الدولـــي للمعارض والمؤتمرات، تحت 
رعاية كريمة من نائب رئيس مجلس 
بـــن عبـــدهللا  الشـــيخ خالـــد  الـــوزراء 
آل خليفـــة، وســـيقام الحفل الرســـمي 
لتدشـــين المعرض يوم غد األحد في 

الساعة التاسعة صباًحا. 
ويعـــود المعرض في نســـخته الثانية 
عشـــرة ليســـتقطب 45 جهـــة عارضة، 
وراعيـــة، وشـــريكة وذلـــك بالتعـــاون 
مع صنـــدوق العمل “تمكين” كشـــريك 

إستراتيجي.

انطالق فعاليات “بايبكس” اليوم

علي بن خليفة: “األحمر” تأهل للنهائي بجدارة واستحقاقزهرة عرفات... بحرينية كويتيةعدوانية إيران ال تحتملتعزيز السياحة بين المنامة وباكواليمين الحاسمة حق للخصوم
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هربا للعراق.. العربون 30 ألفا.. المتضررون 67 شخصا وجهة

بحرينيان ينصبان ربع مليون دينار لبناء بيوت وهمية

بنـــاء  مقـــاوالت  شـــركة  وّرطـــت 
البحرينيـــة،  األســـر  عشـــرات 
واســـتولت على مبالـــغ مالية يبلغ 
إجماليها قرابة ربـــع مليون دينار، 
وهرب مالك الشـــركة للخارج بعد 
عمليـــة نصـــب، ممـــا جعـــل األســـر 

المقترضة حيارى وتائهين.
وقـــال مواطن متضـــرر لــــ “البالد” 
إنـــه اتفـــق مع الشـــركة علـــى بناء 

منزل، وســـلم الشـــركة مبلغا من 
المال، ولكن مالك الشركة ماطل 

فـــي الوفـــاء بموعـــد إتمـــام بنـــاء 
البيت، وتبين بعد مرور أشـــهر أنه 

لم ينجز العمـــل المطلوب، 
ثـــم أغلق هاتفه وســـافر 
للخارج بعد جمعه مبالغ 
مـــن  الدنانيـــر  بـــآالف 

المواطنين.
وتحـــدث أن أغلـــب 

وفـــق  تتـــم  الشـــركة  معامـــالت 
اتفاقات موثقة، واستالم الشركة 

مبالـــغ متفاوتـــة تصل فـــي معظم 
دفعاتها إلى مبلغ 30 ألف دينار من 
كل مواطـــن؛ مـــن أجـــل 
المشـــروعات  إنجـــاز 
وأن  الســـكنية، 
المتضررين  أغلب 
مـــن الذيـــن اتفقوا 
علـــى بنـــاء بيـــوت 
االســـتفادة  عبـــر 
الســـكن  خدمـــة  مـــن 

االجتماعي )مزايا(.
وأشـــار إلى أن المتضررين 
صدمـــوا مـــن تســـلمهم الئحـــة 
دعوى إشهار إفالس الشركة 

بعد هروب مالكها.
ولفت إلى أن القضية مازالت 
منظـــورة أمام القضـــاء، وعدد 
الدائنين وفق الئحة الدعوى يصل 

إلى 67 شخصا وجهة.
وضع السواتر بحرم البناية

رصدت عدســـة “البالد” بدء 
مطارق عمال شـــركة خاصة 
هدم واجهة بنايـــة الكويتي 
صـــدور  بعـــد  بالعاصمـــة، 
الترخيصـــات الالزمـــة لذلك 

من أمانة العاصمة.
خضـــراء  ســـواتر  ووضعـــت 
ضخمـــة بحـــرم البنايـــة مـــن 
تأثـــر  دون  الحيلولـــة  أجـــل 
المنطقة المحاذية بمخلفات 
تأهـــب  ولوحـــظ  الهـــدم. 
بمحيـــط  البنـــاء  كســـارات 
البنايـــة اســـتعدادا النطـــالق 
المرحلة األصعب من عملية 
الهـــدم. واســـتمرت المعركـــة 
القضائية بين وزارة شـــؤون 
البلديات ومالك البناية أكثر 
مـــن 13 ســـنوات حتى جرى 
البنايـــة  هـــدم  قـــرار  توقيـــع 

الشهيرة بالمنامة.

المطارق تبدأ هدم بناية الكويتي

بلغت صادرات البحرين من منتجات 
النفـــط فـــي النصـــف األول مـــن العام 
الجـــاري نحـــو 1.87 مليار دينـــار، في 
الوقـــت الـــذي تســـعى فيه البـــالد إلى 
توســـعة مصفـــاة النفـــط إلـــى تنويـــع 

مصادر دخلها القومية.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية أوليـــة أن 
صادرات النفط في الربع الثاني تقدر 
بنحـــو 962 مليـــون دينـــار فـــي الربـــع 
األول مـــن العام الجاري ونحو 913.3 
مليـــون دينار في الربع الثاني من هذا 
العـــام. إلـــى ذلك، توقع البنـــك الدولي 
األســـبوع  خـــالل  نشـــره  تقريـــر  فـــي 
الجـــاري أن ينمـــو اقتصـــاد البحريـــن 
بمعـــدل معتدل قـــدره 2 % في العام 
2019، ومتوســـط قـــدره 2.3 % فـــي 

عامي 2020 - 2021.
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وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــال 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المبالـــغ  عصـــام خلـــف إن إجمالـــي 
المحّصلة من رســـوم استرداد كلفة 
البنية التحتيـــة في مناطق التعمير 
التـــي فرضـــت علـــى المـــالك بلغـــت 
حتى نهاية شـــهر ســـبتمبر من العام 
الجـــاري 2019 ما يقـــارب 9 ماليين 

دينـــار، فيمـــا بلغـــت الفواتيـــر التـــي 
أصدرتها الوزارة على المشـــاريع ما 

يقارب 14 مليون دينار. 
علـــى  الوزيـــر  رد  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
السؤال البرلماني المقدم من النائب 
إجمالـــي  حـــول  القطـــري  فاطمـــة 
إيرادات الدولة من رســـوم استرداد 

كلفة البنية التحتية.

14 مليون دينار قيمة فواتير استرداد 
كلفة البنية التحتية بمناطق التعمير

ليلى مال اهلل

)07(
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راشد الغائب

المعرض يستقطب 
45 جهة عارضة 

بالتعاون مع 
“تمكين”

)11(
)14(

علي الفردان

)09(

محرر الشؤون المحلية



 تلقى الفريق أول ركن معالي الشـــيخ راشد 
بن عبد هللا آل خليفة وزير الداخلية، برقية 
تهنئة من وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، بمناســـبة الذكـــرى المئوية 

لتأسيس شرطة البحرين، هذا نصها:
الفريـــق أول ركـــن معالـــي الشـــيخ راشـــد بن 

عبدهللا آل خليفة الموقر
وزير الداخلية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يســـعدني أن أرفع إلى معاليكم أســـمى آيات 
التهانـــي بمناســـبة النجـــاح المتميـــز للحفـــل 
الـــذي أقيم تحـــت الرعاية الســـامية لحضرة 
صاحـــب الجاللة، الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عاهـــل البـــالد المفـــدى، حفظـــه هللا 
ورعـــاه، بمناســـبة الذكرى المئوية لتأســـيس 
شـــرطة البحريـــن، وهـــي احتفاليـــة تعيدنـــا 
إلـــى صفحات مشـــرقة من مســـيرة البحرين 
نهضتهـــا  بواكيـــر  بـــدأت  والتـــي  المباركـــة، 
فـــي عهـــد مؤســـس أركان الدولـــة الحديثة، 
صاحب العظمة المغفور له، الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفـــة، طيـــب هللا ثـــراه، الذي 
أولـــى الجانـــب األمنـــي أهمية كبـــرى لضمان 
تـــم  حيـــث  والطمأنينـــة،  األمـــن  اســـتتباب 
تأســـيس الشـــرطة لحفـــظ األمـــن الداخلـــي 
للبحريـــن وأهلهـــا، وحماية مقومـــات الدولة 

ومؤسساتها. 
شـــرطة  لتأســـيس  المئويـــة  الذكـــرى  إن 
البحرين، هي مناســـبة وطنيـــة غالية تحمل 
فـــي طياتهـــا الكثيـــر مـــن المعانـــي الســـامية 
وتعزز من مقومات التعاون في الحفاظ على 
األمن واالســـتقرار والشراكة المجتمعية من 
أجـــل تحقيق تطلعـــات الوطـــن والمواطنين 
نحـــو مجتمـــع أكثـــر ازدهـــارا وإنتاجية، في 
وطن يســـوده الوئـــام والمحبـــة، وقائم على 

التعايش السلمي والتسامح الحضاري.
وبهذه المناســـبة، نـــود أن نشـــيد بما وصلت 
لـــه المؤسســـة األمنية من جاهزيـــة متميزة، 
وقـــدرات بـــارزة، واســـتعدادات رفيعـــة، في 
ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، معربيـــن 
عـــن بالـــغ الفخـــر واالعتـــزاز بجهـــود رجـــال 

األمن البواســـل فـــي وزارة الداخلية، بقيادة 
معاليكم، ومـــا تتمتعون به من كفاءة وروح 

عالية بالمسئولية.
كمـــا يســـعدنا أن نبـــارك لكـــم صـــدور األمـــر 
الســـامي للعاهل المفـــدى، حفظه هللا ورعاه، 
باستحداث الوسام الملكي للشرطة، وكذلك 
وســـام الخدمة األمنيـــة المميزة، حيث يأتي 
هـــذا األمـــر الســـامي تقديـــرًا وتعبيـــرًا عـــن 
اعتـــزاز جاللتـــه للـــدور الفاعل للشـــرطة في 
حفـــظ أمن البـــالد واســـتقرارها، ونحن على 
ثقة، بأن هذين الوســـامين سيشـــكالن دافًعا 
وحافًزا لرجال األمن ومن يقدمون خدمات 
أمنيـــة لمواصلـــة عطائهم الوطنـــي بكل عزِم 
وشـــجاعة في ســـبيل نهضة مملكة البحرين 

وازدهارها.
خطواتكـــم  وبـــارك  معاليكـــم،  هللا  حفـــظ 
الســـديدة لترســـيخ األمـــن واالســـتقرار، في 
ظـــل التوجيهـــات الحكيمة للعاهـــل المفدى، 
حفظه هللا ورعاه، سائالً هللا جّلت قدرته أن 
يديـــم على وطننـــا مملكة البحرين وشـــعبها 
الكريـــم نعمـــة األمـــن واألمـــان، وأن يعيننـــا 

وإياكم على خدمة هذا الوطن العزيز.
وتفضلـــوا معاليكم بقبول خالـــص االحترام 

والتقدير واالمتنان.

جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية

وتفضلوا بقبول خالص التحيات،،

المنامة - بنا

بعـــث وزير الديـــوان الملكي الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد آل خليفة برقية تهنئة إلى وزير 
الداخليـــة الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفة، هنـــأه فيها بنجاح 
االحتفـــال التاريخـــي الكبير والذي شـــّرفه 
صاحـــب الجاللة ملك البـــالد القائد األعلى 
وأقامته وزارة الداخلية بمناســـبة الذكرى 
المئوية لتأســـيس شـــرطة البحرين، معرًبا 
معاليه عـــن خالص شـــكره وتقديره لوزير 
الداخليـــة وكافة منتســـبي الوزارة على ما 
بذلـــوه مـــن جهـــود طيبـــة في تنظيـــم هذا 

االحتفال بهذه المناسبة الوطنية.
 وأشـــاد وزير الديـــوان الملكي باإلنجازات 
الداخليـــة  وزارة  حققتهـــا  التـــي  الرائـــدة 
وجهودها الدؤوبة مـــن أجل الحفاظ على 

أمن واســـتقرار الوطن وحماية مكتسباته 
وإنجازاتـــه الحضارية والتنموية والســـهر 
علـــى راحـــة المواطـــن والمقيـــم على هذه 
األرض الطيبـــة المعطـــاءة، متمّنًيا للجميع 
دوام التوفيـــق والســـداد لخدمـــة مملكـــة 

البحرين وشعبها الكريم.

وزير الديوان الملكي: إنجازات “الداخلية” رائدة

الشيخ خالد بن أحمد

جميل حميدان
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ــيــة ــداخــل ــن وزيــــر ال ــر مـ ــك ــة ش ــي ــرق ســمــوه يــتــلــقــى ب

دعم سمو رئيس الوزراء يزيد عزيمة رجالنا لمواصلة الواجب الوطني

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة برقيــة شــكر مــن وزيــر الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، ردا على تهنئة ســموه بمناســبة الذكــرى المئوية 

لتأسيس شرطة البحرين.

وفيما يلي نص البرقية:
صاحب الّسمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

ببالغ الســـرور والتقديـــر، تلقيُت تهنئة 
الذكـــرى  بمناســـبة  الكريـــم  ســـموكم 
المئويـــة لتأســـيس شـــرطة البحريـــن، 
والتـــي نســـتذكر فيهـــا أمجـــاد حضارة 
خالـــدة ومســـيرة أمنية مباركـــة، تمثل 
لحظة تأمل وذاكرة راســـخة في حياة 

منتســـبي وزارة الداخليـــة يفتخـــرون 
معـــا وبـــكل شـــموخ علـــى حمـــل رايـــة 
الوطـــن خفاقًة نحـــو المجـــد والرفعة، 
وحمايـــة  األمـــن  حفـــظ  عزيمتهـــم 
مكتســـباته، لتســـير البحرين بتاريخها 
نحـــو  األنيـــق،  وحاضرهـــا  المجيـــد، 

مستقبل مشرق آمن رغيد.
إن دعم سموكم الدائم لوزارة الداخلية 
يحمـــل معان جليلـــة ويزيد من عزيمة 
رجال الشـــرطة لمواصلة أداء الواجب 
الوطني وحمل مسؤولية األمانة التي 

تشـــرفنا بالنهـــوض بأدائهـــا مهما كانت 
معاهديـــن  والتحديـــات،  التضحيـــات 
هللا أن نظـــل األوفيـــاء نبـــذل الغالـــي 

والنفيس من أجل وطن آمٍن مستقر.

أن يســـبغ  الـــدوام  علـــى  ســـائلين هللا 
علـــى ســـموكم نعمة الصحـــة والعافية 
يبقيكـــم  وأن  عمركـــم  فـــي  يمـــد  وأن 
ذخرًا للوطـــن لمواصلة مســـيرة البناء 
والعطـــاء في هـــذا الوطـــن الغالي في 
حضـــرة  لســـيدي  الزاهـــر  العهـــد  ظـــل 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملـــك البـــالد المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
وتفضلوا ســـموكم بقبول فائق التحية 

وموفور االحترام
وهللا يرعاكم

الفريق أول ركن
وزير الداخلية

راشد بن عبدهللا آل خليفة

المنامة - بنا

كلمة وزير الداخلية بمئوية الشرطة عبرت عما يحمله أبناء الوطن لجاللة الملك من والء وتقدير
فعاليات نيابية ووطنية: “الداخلية” تمثل ركنا أساسيا في منظومة حفظ األمن واألمان واستقرار المملكة

اعتبـــرت فعاليـــات وطنيـــة ونيابية وسياســـية مـــا جاء في 
كلمة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة في االحتفال بمناســـبة مرور 100 عام على تأسيس 
شـــرطة البحرين، تجسيدا للوالء الوطني واالعتزاز والفخر 
بقيـــادة حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، 
منوهيـــن إلـــى أن كلمـــة معالـــي الوزيـــر جـــاءت مـــن القلـــب 
وعبـــرت عـــن كل مـــا يجيش فـــي صـــدور أبنـــاء الوطن من 
والء ووفاء لقيادة جاللة الملك المفدى، وهو ما أشـــار إليه 
الوزيـــر في كلمته من أن مواقف جاللته أيده هللا، “حاضرة 
فـــي ذاكرة التاريـــخ ... يوم أخذتم جاللتكـــم بأيدي الجميع 
ليتحدوا في ســـبيل رفعة البحرين وأهلها، فأنتم يا ســـيدي 

قائٌد وهبكم هللا حنكة القيادة”.
وأضافـــوا أن كلمـــة وزيـــر الداخلية كرســـت لمحـــة تاريخية 
مضيئة من عمر شـــرطة البحرين وما تختزنه ذاكرة الوطن 
فـــي الحقـــب الزمنيـــة المتتاليـــة، والتـــي يســـطرها التاريخ 
بأحـــرف من نـــور، مشـــددين علـــى أن وزارة الداخلية تمثل 
ركنا أساســـيا في منظومـــة حفظ األمن واألمان واســـتقرار 
البـــالد، ومـــن حق منتســـبيها والشـــعب البحرينـــي أن يفخر 
بالتطور الذي طرأ على العمل المؤسســـي والبناء التنظيمي 
لـــوزارة الداخليـــة، والذي يمهد لســـنوات طويلـــة قادمة من 
العمل الدءوب في خدمة الوطن بوالء وكل ما أوتي رجال 
الشـــرطة مـــن تضحيـــة للذود عن هـــذا الوطـــن الكريم الذي 
نعيـــش تحـــت ظله مطمئنيـــن بقيادة صاحـــب الجاللة ملك 
البالد المفدى.  وأكد معالي الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة 
وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف، أن ما تضمنته 
كلمة معالي الفريق أول الركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة وزير الداخلية، خالل االحتفال الكبير بمناسبة مرور 
100 عـــام علـــى تأســـيس الشـــرطة النظامية فـــي البحرين، 
عكســـت مشـــاعر االعتزاز واإلجالل الوطني أمام عطاءات 
وتضحيـــات رجـــال األمن على مـــدى هذا التاريـــخ الطويل، 
فـــي ســـبيل إرســـاء ركائز األمـــن لينعـــم الوطن باالســـتقرار 
والطمأنينـــة واالزدهـــار.  وذكـــر معالي وزير العـــدل أن كلمة 
معالـــي وزيـــر الداخليـــة عبـــرت عن أســـمى المعانـــي والقيم 
للمســـيرة التنموية الشاملة لجاللة الملك المفدى حفظه هللا 
ورعاه، القائمة على ترسيخ مبادئ العدالة والحق واستمرار 
اإلصالح بخطى ثابتة.  وقال وزير العدل إننا نســـتذكر بكل 
فخـــر وإباء شـــهداءنا الذين ضحـــوا بأرواحهـــم أثناء تأدية 
الواجـــب الوطني في ســـبيل حفـــظ أمن المواطـــن وحماية 

منجزات الوطن ومقدراته.
ومن جهته، أعرب األمين العام لمجلس الشـــورى المستشار 
أســـامة أحمد العصفور عـــن بالغ االعتزاز بمـــا تضمنته كلمة 
وزير الداخلية الفريق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة خـــالل االحتفال، والتي عبرت عمـــا يحمله أبناء 
الوطن المخلصون لجاللة الملك من عرفان وتقدير وإجالل 
نظيـــر مـــا يوليـــه جاللتـــه أيـــده هللا من حـــرص علـــى تعزيز 
أســـس األمـــن واالســـتقرار والســـالم، مشـــيدا بـــدور معالـــي 
وزيـــر الداخليـــة ورجـــال الشـــرطة البواســـل وتضحياتهـــم 
وتفانيهم في سبيل حفظ أمن البحرين وحماية مؤسساتها 
لينعـــم المواطنـــون باألمـــن والســـكينة واالطمئنان، مشـــيًدا 
فـــي الوقت نفســـه بمـــا حققتـــه وزارة الداخليـــة خالل قرن 
مـــن الزمن من مســـتوى عـــال يعكس التطـــور والتقدم الذي 
شهدته الوزارة في تقديم خدمات أمنية وفق معايير عالية 
الجودة والكفاءة، سائال المولى العلي القدير أن يبارك هذه 

الجهود التي تحظى بمكانة وتقدير من الجميع.
مـــن جهته، رفـــع النائب محمـــد السيســـي البوعينين رئيس 
لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
النواب، أسمى آيات التهاني والعرفان لمقام حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك المفـــدى، القائـــد األعلى، حفظـــه هللا ورعاه، 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، حفظه 
هللا، وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، بمناســـبة 

مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين. 
وقال “الشك أن المئة عام هذه، حملت الكثير من المحطات 
فـــي عمر الشـــرطة، من التأســـيس إلى مرحلـــة التطوير إلى 
المرحلـــة األخيـــرة التي نراها اليـــوم، وهي مرحلـــة متميزة 
فـــي الشـــرطة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. اليـــوم البحريـــن 
تفخـــر بوجـــود هـــذا التطور في الشـــرطة ســـواء في مجال 
التكنولوجيـــا أو تطويـــر العنصـــر البشـــري، أو التدريـــب أو 
إدخـــال المنظومـــات الجديـــدة كمنظومـــة شـــرطة المجتمع 
التي أســـهمت فـــي الوقاية من الجريمة ومنـــع وقوعها، من 
خالل اإلرشـــاد والتوجيه وتأسيس الشراكة المجتمعية من 

خـــالل برنامج “معا” لمكافحة العنف واإلدمان، على ســـبيل 
المثال”.

وأشـــار إلـــى إدخـــال الكثير من أعمـــال التطوير فـــي أجهزة 
الشـــرطة كالمـــرور والدفـــاع المدنـــي، واألكاديميـــة الملكية 
للشـــرطة، واستخدام أحدث وســـائل التكنولوجيا؛ من أجل 
حمايـــة الوطـــن، مضيفـــا أن األمن ينتشـــر في جميـــع أنحاء 
مملكـــة البحريـــن، بفضـــل التخطيـــط الســـليم لمعالـــي وزير 
الداخليـــة، والذي لـــم يدخر جهدا في دعـــم قطاعات وزارة 
الداخليـــة، موضحـــا أن األمر الملكي باســـتحداث وســـامين 
ملكييـــن للشـــرطة له داللة كبيـــرة على رعايـــة جاللة الملك 
المفـــدى واهتمامه بالعمل الشـــرطي الذي هو أســـاس األمن 
الداخلـــي، وهي مفخـــرة وتكريم لـــوزارة الداخليـــة وجميع 
منتسبيها. واستذكر البوعينين، جهود معالي وزير الداخلية 
السابق سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، والذي كرم 
في الحفل على جهوده في المرحلة االنتقالية، وهي مرحلة 

التأسيس واالنتقال إلى مرحلة التطوير.
ومـــن جهته، أكد إبراهيم النفيعي عضـــو مجلس النواب أن 
مئوية الشرطة تعبر بجوهرها عن معاني الوفاء واإلخالص 
والتضحيـــة، موضحـــا أن الدولـــة حريصـــة منـــذ البداية ألن 
تجسد بهذا الجهاز األمني الكبير، حائط صد منيع؛ للحفاظ 
علـــى مكتســـبات البحريـــن وهويتهـــا، منوهـــا إلـــى أن ذكرى 
مئويـــة الشـــرطة األولـــى يستشـــرف تاريخا مـــن اإلنجازات 
والبطـــوالت، اســـتطاع بهـــا رجـــال الشـــرطة األوفيـــاء، أن 
يقدمـــوا الـــدروس تلـــو الـــدروس فـــي التضحيـــة والوفـــاء، 
وأن يتخطـــوا الصعوبات والعثـــرات، ويمنعوا الجريمة قبل 
حدوثهـــا، وأن يـــؤدوا واجبهم المقدس كمـــا يجب، وهو أمر 
ملحـــوظ ومقدر ومشـــكور. وأضاف “وعي رجال الشـــرطة، 
المختلفـــة،  األمنيـــة  األجهـــزة  تطويـــر  فـــي  واســـتمرارهم 
واالستفادة مما وصلت إليه الكثير من دول العالم المتقدمة 
في مجاالت األمن والحماية، أفشـــل محاوالت بث الخراب 
والفوضى، واســـتهداف األمن واالستقرار، وسمعة البلد في 
الداخل والخارج، ولتكون البحرين نموذجا للدولة العصرية 
اآلمنـــة والمتطورة”. وعبـــر النفيعي عن تقديره لدعم قيادة 
جاللـــة الملـــك المفـــدى لـــوزارة الداخليـــة، والـــذي انعكـــس 
بشـــكل إيجابـــي علـــى أداء منتســـبيها من ضبـــاط، وضباط 
صف، وأفراد، وجعل مملكة البحرين واحة آمنة ومســـتقرة 

وزاهرة”، معربا عن شكره لكل من يحقق هذه النجاحات.
مـــن جهتـــه، عبـــر النائب يوســـف الـــذوادي عن أســـمى آيات 
المحبـــة والعرفـــان لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة، ملـــك البالد المفدى، بمناســـبة مئوية 
شرطة البحرين، وقال “نستذكر في هذا اليوم األغر، تدافع 
البحرينييـــن لدخـــول حقـــل الشـــرطة وتســـارع وتيرتها في 
ظل المســـيرة التنموية الشاملة لعاهل البالد الُمفدى، والذي 
كـــرس كافة اإلمكانـــات ليكون األمن األرضيـــة الصلبة التي 

تقوم عليها بقية المكتسبات الحضارية األخرى”.
وعبـــر الـــذوادي عـــن بالغ شـــكره وتقديـــره لرجـــاالت وزارة 
الداخلية الشجعان، وعلى رأسهم الفريق أول معالي الشيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة وزير الداخلية والذين يعملون 

بالليل والنهار؛ خدمة لهذا الوطن ولملك البالد الُمفدى.
وتوجهت النائب سوســـن كمال عضو مجلس النواب، نائب 
رئيـــس لجنة الخدمات بالشـــكر لمعالي وزيـــر الداخلية على 
الجهـــود التطويريـــة الراقية التي يقودهـــا لتطوير منظومة 
األمـــن فـــي المملكـــة، وعّبـــرت عـــن اعتزازها بكل الســـواعد 
المخلصـــة واألعين الســـاهرة على أمن مملكـــة البحرين من 
جميع منتسبي وزارة الداخلية. وقالت إن جميع اإلنجازات 
المضيئـــة فـــي ماضـــي وحاضر البحريـــن تنســـب لنجاحات 
وزارة الداخليـــة ومنتســـبيها األفاضل، معربة عـــن تمنياتها 

بمزيد من األمن والرخاء.
كمـــا عبـــرت عـــن تثمينهـــا الكبيـــر لما تضمنتـــه كلمـــة معالي 
الوزير في حفل مئوية الشرطة وعن عظيم تحياتها لوزارة 

الداخليـــة وجميع منتســـبيها الذيـــن تميز عملهـــم بالحرفية 
واإلتقـــان ممـــا جعـــل مملكـــة البحرين تحتـــل المركـــز الرابع 
دوليا في مؤشر األمن وفق تقرير التنافسية العالمي 2019، 

وجعلها أرضا آمنة تعيش في سالم واطمئنان ومحبة.
ومـــن جهتـــه، أكد النائب غـــازي آل رحمـــة أن مضمون كلمة 
معالـــي وزيـــر الداخليـــة، أبـــرز الـــدور المحوري الـــذي قامت 
ومازالـــت تقـــوم بـــه شـــرطة البحرين فـــي اســـتتباب األمن 
واالســـتقرار وتحقيـــق منجزات ونجاحات باهـــرة في كافة 

األصعدة تشهد بها المحافل الدولية.
وثمـــن آل رحمـــة، حـــرص معالـــي الوزيـــر علـــى اســـتعراض 
بعـــض الصفحات المشـــرقة من مســـيرة البحريـــن المباركة، 
والتي بدأت بواكير نهضتها في عهد مؤســـس أركان الدولة 
الحديثة صاحب العظمة المغفور له الشـــيخ عيسى بن علي 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، والـــذي أولـــى الجانـــب األمني 
أهميـــة كبـــرى؛ لضمان اســـتتباب األمـــان والطمأنينـــة، فأمر 
بتأســـيس الشـــرطة لحفظ األمن الداخلـــي للبحرين وأهلها، 
مشّدًدا آل رحمة على أهمية استحضار التاريخ والمحّطات 

الوطنية الملهمة لألجيال في عملية البناء ونهضة الوطن.
وأشاد آل رحمة باللفتة المهمة في كلمة معالي الوزير حين 
حرص بوضوح على التأكيد على ما شهده العهد الزاهر في 
ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة لجاللة الملـــك التي َيجني 
البحرينيـــون َخيرها اليوم وغـــدا بإذن هللا باحتفاء واعتزاز 
وشـــكر وتقديـــر، مؤكًدا أن معالـــي الوزير وضـــع األمور في 
نصابهـــا الصحيح في كلمته بما احتوته من دالالت واضحة 
جعلت من المســـيرة التنموية الشاملة للعاهل المفّدى ورؤاه 
الحكيمـــة دعامًة راســـخة مـــن دعامات األمن الـــذي تنعم به 
مملكـــة البحريـــن في ضـــوء اإلمكانات الكبيـــرة التي تتمتع 
بهـــا الشـــرطة. كمـــا أشـــاد آل رحمـــة بالحـــرص الـــذي أظهره 
معالـــي الوزير، حين وّجه التحيـــة واإلجالل لمصابي األمن 
المخلصيـــن، ولشـــهداء الواجب األبرار، الذيـــن قدموا أروع 
التضحيات في مســـيرة الوطن، وبذلوا دماءهم سخية من 
أجل عزة البحرين وحفظ أمنها واستقرارها، لتبقى ذكراهم 

العطرة مصدر إلهام وفخٍر وعزيمة.
كما ثمـــن اإلســـتراتيجيات المتطـــّورة التي تنتهجهـــا وزارة 
الداخليـــة ودورهـــا الفاعـــل فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار، 
والـــدور القيـــادي الكبيـــر الذي يقوم بـــه الفريـــق أّول معالي 
الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية للنهوض 

بقطاع الشرطة إلى أرقى درجات التمّيز والعمل الرصين.
عبدالقـــادر  محمـــد  الســـيد  أوضـــح  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
القوتـــي مستشـــار االتصال والتنميـــة أن كلمـــة معالي وزير 
الداخليـــة بينت بشـــكل منهجي وتاريخي الجهـــود النوعية 
االحترافيـــة التـــي يبذلها رجـــال األمن في الدفـــاع عن أمن 
الوطن وحماية المكتســـبات الوطنية التي تحققت في ظل 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة حضـــرة صاحب الجاللة 
الملـــك المفدى القائـــد األعلى حفظه هللا ورعـــاه، مضيفا أن 
كلمـــة الوزير أكدت أن شـــرطة البحرين باتت تســـير بخطى 
ثابتـــة ورؤى واضحـــة أســـهمت فـــي تعزيـــز مســـيرة الخيـــر 
والعطاء لمملكة البحرين، حيث اســـتطاعت أن تثبت قدرة 
متميـــزة في التعامـــل اإليجابي مع التحديـــات والمتغيرات 
المتسارعة، بكل جاهزية وكفاءة وإنسانية وإنفاذ القانون.

وتابع “كما شـــكلت الكلمة مرحلـــة جديدة من مراحل العمل 
الشـــرطي في مملكـــة البحرين القائم علـــى أحدث التقنيات 
واألنظمة واإلســـتراتيجيات التي تواكب ما وصل له العمل 
األمني العالمي عبر كفاءات بشرية وطنية مدربة ومجهزة”. 
مـــن جهتها، أكدت ســـيدة األعمال منـــال الصديقي أن كلمة 
معالـــي  وزير الداخلية جاءت معبـــرة تماما عما يدور بذهن 
كل بحرينـــي محـــب لهـــذا الوطن، وبثـــت  فينـــا جميعا روح 
األمـــل واألمن والطمأنينة، وشـــجعت على التعـــاون لكل ما 

فيه خير هذا الوطن وأمنه وأمانه. 
وقالـــت الصديقـــي إن الكلمـــة ركـــزت علـــى مبـــدأ الشـــراكة 

المجتمعية التي تعزز من دور المواطن في األمن. 
وأكـــدت الصديقي على مـــا قاله معالي وزير الداخلية “نحن 
والحمـــد للـــه نعيش فـــي مملكـــة البحرين في بلـــد اإلصالح 
 والديمقراطيـــة، حيـــث تحتـــرم الحريـــات وتصـــان الحقوق 
في ظل ســـيادة الدســـتور والقانون. ونحن على ثقة بوعي 
أبنـــاء  الوطـــن وتقديرهم ألهميـــة األمـــن ودور رجال األمن 
الذين نذروا أنفســـهم لخدمة الوطـــن، وهم يواصلون العمل 
ليـــالً ونهارًا  مـــن أجل راحـــة المواطنيـــن وطمأنينتهم، وهم 
بذلك يســـتحقون منا كل مشاعر المحبة والتقدير”، مشددة 
علـــى دور الشـــرطة فـــي خدمـــة الوطن. ورفعـــت الصديقي 
التهاني إلى جاللة الملك المفدى بهذه المناســـبة، إلى معالي 
وزيـــر الداخلية وجميع منتســـبي وزارة الداخلية والشـــعب 

البحريني الكريم.

وزير الداخلية يلقي كلمته

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
مجموعـــة متطوعيـــن مـــن منظمـــة 
العالميـــة،   AIESEC ايـــزك  الشـــباب 
وقام بتكريمهم تقديًرا لمســـاهمتهم 
في دعم البرامـــج التوعوية للطاقة 
المســـتدامة والمشـــاركة في تنظيم 
مهرجـــان هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
الذي أقيم تحت شـــعار “كن ســـفيًرا 
ميـــرزا  وأشـــاد  المســـتدامة”.  للطاقـــة 

برســـالة منظمـــة ايـــزك AIESEC وبأهمية 
العمـــل التطوعـــي وفوائده علـــى المجتمع 
ولبناء جيل معطاء ومحب لوطنه، منّوًها 
بـــدور الشـــباب الريادي في مجـــال الطاقة 

المستدامة في البحرين.
 وقال ميرزا للشـــباب: “أنتم حجر األساس 
الـــذي نبني عليه طموحاتنا وآمالنا لتصبح 
جميعهـــا إنجـــازات تضـــع مملكـــة البحرين 
علـــى الئحـــة أكثـــر الـــدول ســـعًيا لتحقيق 

االستدامة”.

ميرزا للشباب: أنتم حجر األساس لطموحاتنا

حميدان: مئوية الشرطة مناسبة وطنية غالية

سمو رئيس الوزراء



للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  اختتمـــت 
فـــي  الترويجيـــة  جولتهـــا  والمعـــارض 
روســـيا التـــي أقيمـــت فـــي اثتنيـــن مـــن 
أبرز مدن روســـيا وهما موســـكو وســـان 
 1 بيـــن  مـــا  الفتـــرة  خـــال  بطرســـبورغ 
و7 ديســـمبر 2019، حيـــث جـــاءت تلـــك 
الجولة في إطار استراتيجيتها الساعية 
إلـــى الترويـــح لمملكـــة البحريـــن كوجهة 

سياحية بارزة في األسواق العالمية. 
وترأس الوفد الممثل للمملكة مسؤولون 
مـــن الهيئـــة، والناقلـــة الوطنيـــة طيـــران 
وكاالت  الفنـــادق  مـــن  وعـــدد  الخليـــج، 
الجولـــة  وانقســـمت  والســـياحة،  الســـفر 
إلـــى فترتين أولهما مـــن تاريخ 2 وحتى 
5 ديســـمبر التـــي ركـــزت علـــى الترويـــج 
لمملكـــة البحرين كوجهة ســـياحية، وأما 
يومي 5 و6 ديسمبر 2019،  فتم التركيز 
على مميـــزات مملكـــة البحريـــن كوجهة 
مثالية إلقامة حفات األفراح والزفاف. 
وقـــام ممثلـــو هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
الجـــوالت  منظمـــي  بلقـــاء  والمعـــارض 
الســـياحية، واإلعامييـــن باإلضافـــة إلى 
منظمـــي األعـــراس فـــي روســـيا، وذلـــك 
الســـتعراض المرافق والمعالم السياحية 
والتعريـــف  المملكـــة  فـــي  المتميـــزة 
باإلمكانيـــات الواســـعة والمتنوعـــة التي 
البحرينـــي  الســـياحة  قطـــاع  يوفرهـــا 
األذواق  مختلـــف  مـــع  وتتناســـب 

واالهتمامات.

القائـــم  قـــال  المناســـبة  بهـــذه  وتعليًقـــا 
بأعمـــال مدير إدارة التســـويق والترويج 
الســـياحي لدى هيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض، علـــي فـــوالذ: “نعمـــل دائًمـــا 
إلى إقامة الجوالت الترويجية للتعريف 
التـــي  الفريـــدة  الســـياحية  بالمقومـــات 
تقدمهـــا مملكـــة البحريـــن وذلـــك بغرض 
زيـــادة عـــدد الـــزوار القادمين.كمـــا نلتزم 
التمثيليـــة  مكاتبنـــا  مـــع  بالعمـــل  دائًمـــا 
كالوجهـــة  للمملكـــة  للترويـــج  الســـبعة 
المثالية الســـتضافة األعـــراس واألفراح 
القطاعـــات  كافـــة  تنشـــيط  أجـــل  مـــن 
المرتبطـــة بالقطاع الســـياحي ومضاعفة 

إسهامه في االقتصاد الوطني”.
وتألـــف الوفد الممثل للمملكة مســـئولين 
مـــن الهيئـــة، والناقلـــة الوطنيـــة طيـــران 
الخليـــج الـــى جانـــب عـــدد مـــن الفنـــادق 
ووكاالت السفر والســـياحة وهي: فندق 
ومنتجع البندر، وفندق ســـوفيتيل زالق 
وفنـــدق  وســـبا،  ســـي  تاالســـا  البحريـــن 

وســـبا،  للمؤتمـــرات  البحريـــن  الخليـــج 
البحريـــن،  وفنـــدق فورســـيزونز خليـــج 
نوفوتيـــل  ومنتجـــع  روتانـــا،  وفنـــادق 
الوفـــد  اشـــتمل  كمـــا  البحريـــن.  الدانـــة 
علـــى ممثليـــن مـــن 5 وكاالت ســـياحية 
الســـياحية  الوجهـــات  إدارة  وشـــركات 
وهـــي “بســـت أوف بحريـــن”، و”فيزيـــت 
بحريـــن”، و”غو بحرين”، وماتياس تورز، 
وسفريات القصيبي.  تأتي إقامة الجولة 
الترويجيـــة فـــي ســـياق برنامـــج هيئـــة 
البحرين للســـياحة والمعـــارض للترويج 
للهوية السياحية “بلدنا، بلدكم” الساعية 
إلى استعراض مملكة البحرين كالوجهة 
الســـياحية المثالية للســـياحية باإلضافة 
إلـــى اســـتضافة األعـــراس واالحتفاالت 
مـــن خـــال الترويـــج لمـــا تقدمـــه مملكة 
البحرين بهدف تطوير القطاع السياحي 
فـــي  إســـهامهما  ومضاعفـــة  واألعـــراس 
االقتصـــاد الوطنـــي بالتوافق مـــع الرؤية 

االقتصادية 2030.

بمئويـــة  االحتفـــال  إن  فعاليـــات  قالـــت 
الشـــرطة البحرينيـــة إنـــه يوجـــز مراحـــل 
كافـــة  علـــى  مســـبوقة  غيـــر  ازدهـــار 
المســـتويات، تدريبـــًا وتعبويـــًا وتنظيميًا، 
يقود ذلـــك رجال مخلصيـــن، همهم األول 

خدمة البحرين ومليكها.
تصاريحهـــا  فـــي  الفعاليـــات  وأضافـــت 
لـ”البـــاد”: “الشـــرطة البحرينيـــة بمهماتهـــا 
وبجهود منسبيها، هي األرضية التي تقوم 
عليها كل الحقـــول التنموية واالقتصادية 
والتعليمية، بروح ُمستلهمة من المشروع 
اإلصاحـــي لجالـــة الملك الُمفـــدى والذي 
األولويـــات  رأس  علـــى  المواطـــن  وضـــع 

وأهمها”.
إن  أجـــور  نبيـــل  األعمـــال  رجـــل  وقـــال 
الشرطة البحرينية تأسست في البدايات 
بالعام 1919 مواكبة لتأسيس البلدية في 
عهد المغفور له بإذن هللا الشـــيخ عيســـى 
بن علي آل خليفة، كأول شـــرطة خليجية 
منظمـــة ومتطـــورة، وتلبي تطلعـــات أبناء 
القـــرن  ثاثينـــات  منتصـــف  وفـــي  البلـــد، 
الماضـــي تـــم ابتعـــاث الشـــيخ خليفـــة بن 
محمـــد بن علي آل خليفة لدراســـة العلوم 
العســـكرية فـــي الهنـــد، حيـــث تـــم تعيينه 

بعدها كأول رئيس شرطة في البحرين”.
وأردف أجور بتصريحـــه لــ “الباد: “فعمل 
حينهـــا )رحمـــه هللا( على عمـــل الكثير من 
الشـــرطة،  ألقســـام  المهمـــة  التنظيمـــات 
التنظيـــم  بالـــغ  بشـــكل  الخيالـــة،  وأســـس 
واألثر اإليجابي، لتكون انطاقة الشـــرطة 
البحرينيـــة منـــذ حينهـــا وحتـــى اآلن فـــي 
شـــرطة  تقـــدم   ” وتابـــع  صورهـــا”.  أبهـــى 
دورا  الحاليـــة  صورتهـــا  فـــي  البحريـــن 
كبيـــرا فـــي الحفـــاظ علـــى األمـــن واألمان 
فـــي ربـــوع المملكـــة، وتقديـــم الخدمـــات 
الُمختلفة للمواطنين والمقيمين من خال 
الشرطة وشرطة المجتمع، والحفاظ على 
األمـــن  والســـلم األهلـــي، وحـــدود بمملكة 
البحرين الســـيادية”. وقـــال “إن االحتفال 
بمئويـــة شـــرطة البحريـــن هـــو تكريم لكل 
مـــن قام بالعمل في هذا الســـلك المقدس، 
وقدم التضحيـــات وروح الفداء للبحرين 
ولشـــعبها الكريم، وان كل منتســـبي جهاز 
الشـــرطة البحرينـــي هـــم مدعـــاة فخـــر لنا 
جميعا، ناهيك أنهم مقصد للكثير من دول 
الجوار، لاستفادة من خبراتهم المختلفة 
والمتنوعة والنابعة عن تراكمات حضارية 

وميدانية وعلمية مختلفة”.
وأردف “لقـــد عبـــر االحتفـــال الـــذي أقيـــم 
أخيرا تحت رعاية العاهل المفدى لمئوية 

الشرطة مراحل التحول والتطور لشرطة 
اآلن،  وحتـــى  التأســـيس  منـــذ  البحريـــن 
مزيـــدًا” تعيـــش الشـــرطة البحرينية بعهد 
جالة الملك مراحل ازدهار غير مســـبوقة 
علـــى كافـــة المســـتويات، تدريبـــًا وتعبويًا 
وتنظيميـــًا، يقـــود ذلـــك رجـــال مخلصين، 

همهم األول خدمة البحرين ومليكها”. 
باألثنـــاء، قـــال المدير العـــام لمعهد اإلدارة 
العامة رائد شـــمس إن الشرطة البحرينية 
هـــي جـــزء أصيـــل مـــن الشـــعب، مضيفـــًا” 
الـــدور الـــذي يقومـــون بـــه )رجـــاالً نســـاء( 
ال يمكـــن ألي أفـــراد مؤسســـات أخـــرى أن 
تنجـــزه بأي شـــكل، فهـــو عمل  اســـتثنائي 
األول  أساســـه  بالمخاطـــر،  ومحفـــوف 
روح  عـــن  المعبـــرة  الجمـــة  المســـؤولية 
االهتمام باآلخرين، وتســـخير كل الجهود 

واإلمكانات لراحتهم، وأمانهم”.
اليـــوم  “نفخـــر  شـــمس  بـــن  وأضـــاف 
بالمســـتويات المتطـــورة واألخـــاذة التـــي 
بعـــد  البحرينيـــة  الشـــرطة  إليهـــا  وصلـــت 
انقضـــاء مئـــة عـــام مـــن العمـــل والنهضـــة 
األجهـــزة  كافـــة  طالـــت  والتـــي  الشـــاملة 
لتصـــل  ومنتســـبيها،  المختلفـــة  األمنيـــة 
إلـــى مـــا وصلـــت إليـــه اليـــوم مـــن تميـــز 
وتطويـــر للقـــدرات والكفـــاءات المتنوعة 

والمتجددة”.
بمهماتهـــا  البحرينيـــة  الشـــرطة  وتابـــع” 
وبجهـــود منتســـبيها، هـــي األرضيـــة التي 
التنمويـــة  الحقـــول  كل  عليهـــا  تقـــوم 
واالقتصاديـــة والتعليميـــة، يقودها رجال 
صدقـــوا ما عاهدوا عليه، يضاف إلى ذلك 
الدعـــم الـــا محـــدود الـــذي تقـــدم القيادة 
بـــروح  الرشـــيدة،  والحكومـــة  الحكيمـــة 
ُمستلهمة من المشروع اإلصاحي لجالة 
الملـــك والـــذي وضـــع المواطـــن على رأس 

األولويات وأهمها”.
مـــن جانب آخـــر، قال مديـــر إدارة الثقافة 
المروريـــة صـــاح شـــهاب إن رعاية جالة 
الملـــك الحتفـــال مئوية الشـــرطة، تعكس 
المكانة والثقـــل الكبير الذي يوليه جالته 
للجهـــود العظيمـــة التـــي تقدمهـــا شـــرطة 

البحرين على مر ١٠٠عام.
الـــوالء  بـــأن  شـــك  ال  شـــهاب”  وأضـــاف 

والتضحيـــة هـــو عنـــوان مســـطر مـــن نور 
الصفحـــات  فـــي  الـــدوام  علـــى  يشـــرق 
المشـــرفة لتاريخ العمل الشـــرطي بمملكة 
البحريـــن الـــذي نشـــهده اليـــوم على ارض 
الواقـــع من أمن واســـتقرار وطمأنينة لهذا 

الوطن العزيز”.
واكمـــل “نحـــن اليوم لمحظوظـــون في أن 
نكون جـــزًءا حاضـــرا لهذا الحـــدث الكبير 
الســـواعد  مـــن  الســـابقون  ســـطره  الـــذي 
المخلصـــة ليكون مصـــدرًا مضيئـــًا بالفخر 
الداخليـــة  وزارة  منتســـبي  لـــكل  والعـــز 
وعمـــوم المواطنيـــن والمقيميـــن في هذه 

األرض الطيبة”.
وتابع “يعجز الوصف والتعبير في الشـــكر 
والثنـــاء للجهـــود الدؤوبة والعمـــل الجبار 
الـــذي نفتخـــر بـــه ونلمســـه دومـــا ونضعـــه 
وســـامًا على صدورنا وتاجًا على رؤوســـنا  
لقيـــادة وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركن  
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، لما 
نشـــهده اليـــوم مـــن تحديـــث وتطويـــر و 
رؤية معاصـــرة فاقت التحديات وحولتها 
إلـــى نجاحـــات باهرة انعكس ذلك بشـــكل 
واضح على سمعة ومكانة الوزارة إقليميًا 

وعالميا”.
ويتابـــع “يأتي احتفـــال المئويـــة ليؤكد ما 
تضمنه مـــن إنجازات تاريخية متسلســـلة  
بشـــمولية دقيقـــة فـــي إطـــار عمـــل فنـــي 
ضخـــم بمســـتوى عالمـــي األول مـــن نوعه 
في المملكة امتد من حقب تاريخ شـــرطة 
البحريـــن إلى تاريخ وطـــن عامر باألصالة 
والعراقـــة بقيـــادة حكيمـــة ورؤيـــة ثاقبـــة 

ألسرة مالكة عظيمة”.
واســـتطرد أن “االحتفال بمئوية الشـــرطة 
هـــو دافع وحافـــز لمواصلة العمـــل والبناء 
لخدمـــة القيـــادة والوطـــن لمســـتقبل زاهر 
عامر بالرفعـــة والتقدم تحت راية قيادتنا 
الحكيمـــة ليبقـــى اســـم المملكـــة عاليا في 
المحافـــل والمياديـــن، وهو مـــا نوليه عين 
التوعيـــة  تقديـــم  فـــي  االهتمـــام  وجـــل  
لخدمـــة  إليهـــا،  نتطلـــع  التـــي  المروريـــة 
مســـتخدمي الطريق وفـــق أفضل درجات 

الجودة”.

نبيل أجور رائد شمسصالح شهاب
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فعاليات لـ “^”: االحتفال بمئوية الشرطة يوجز مراحل ازدهار غير مسبوقة
كل منتسبي جهاز الشرطة مدعاة فخر لنا جميعا

موسكو - بنا

مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات“السياحة” تختتم جولتها الترويجية في روسيا
٧-٩ ديسمبر  ٢٠١٩

bipex.org  |  اتصل على ١٧٨١٠٧٣٤

معرض البحرين للعقارات
تفضل بزيارتنا لتكتشف منزل أحالمك

برعاية كريمة من
معالي الشيخ خالد بن عبدا� آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء 

الرعاة الذهبيون

الشركاء ا�عالميون الراعي ا�عالمي

الشريك االستراتيجي الراعي الرئيسي

بدعم من

الراعي االستراتيجي

رعاة المؤتمر

الراعي المتميز

الشريك الرقميالمجلة الشريكة

الرعاة الماسيون

مجُد الوطن “خليفة بن سلمان”.. قائٌد امتلك القلوب
Û  اكتســبت شــخصية ملهمة ومؤثرة، كشــخصية رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، مكانة

شــامخة بيــن أبنــاء مملكــة البحريــن والشــعب الخليجــي والعربــي، وتجــاوزت عطــاءات هــذه الشــخصية حدودهــا المحلية إلى 
العالميــة مــن خــال جهــوده حفظــه هللا فــي أهــم مجال تحتاجــه األمم وهو: التنمية البشــرية، فيما كان ســموه وال يزال يرســخ 

دعائم الوطن وشعبه من خال )األسرة البحرينية(.. كيف ذلك؟
Û  قوة المجتمع البحريني تكمن، وهذا وفق شــواهد التاريخ، في ترابط الحاكم والمحكوم.. تمثلها عاقة قل نظيرها بين القيادة

الرشــيدة الحكيمــة والشــعب الوفــي الكريــم، فالمســئولية الكبــرى التي ال مــراء فيها وال تهــاون وال خفض جناح أو تســاهل، هي 
مســؤولية حمايــة المجتمــع البحرينــي ورأب صدعــه وصيانة ســوره الذي يجمــع أبناءه مــن كل الطوائف والملــل، ويجمعهم في 
التفافهم حول قيادتهم الرشيدة، وبالطبع، فإن البناء الذي شيده سمو رئيس الوزراء، هو السند والقوة التي تجمع أهل البحرين 

متحابين متكاتفين وقادرين على تجاوز أية ظروف بعنوان المحبة البحريني الكبير واألصيل.
Û  ،وأعلــى مراحــل تلــك القدســية هــي الدفاع عن الوطن من جذوره، والجذور هم أهله وناســه الذين يعيشــون علــى ترابه الطاهر

وقد تعلمنا الدروس من سموه حين يشيع هذه الدروس النقية كالنبع الصافي من حكمة ودراية وحنكة المغفور له سمو الشيخ 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ومــا هــو معروف من أنه طيب هللا ثــراه، كان هو المعلم الجليل لســموه، ومما ينقل فــي تاريخ البلد 
أن المغفور له ســمو الشــيخ ســلمان بن حمد كان حريًصا على أن ينتظم ســموه في حضور مجلســه من باب االقتراب من الناس 
واالطــاع علــى احتياجــات المواطنيــن ومشــاكلهم ومتابعة شــئونهم، وكذلك التعلم من السياســة التي انتهجها ســمو الوالد في 

إدارة شئون البلد.
Û  وهكــذا تتوالــى حلقات حمل األمانة الكبرى، للحفاظ على ســر الترابــط والصات الوثيقة بين مكونات المجتمع البحريني، وهذا

التوالي يلزمنا كبحرينيين أن نكون على مستوى الثقة واإلخاص في حمل األمانة، ونستذكر مقوالت سموه السامية حين يعبر 
عن ما في قلبه تجاه أهل البحرين بقوله:”إن فرحتنا الحقيقية هي حينما ننجز لشعبنا ونقدم له ما يرضيه ألنه سندنا وعضدنا 
ألي تطور وتقدم تشهده مملكة البحرين وأن صابة المجتمع البحريني يكمن سره في الترابط والصات بين أفراد هذا الشعب 
التي تفوق وتسمو على أية اعتبارات أخرى، وستظل صابتنا المجتمعية هي منطلق قوتنا فهي أفشلت في الماضي من راهن 
على تفتيت مجتمعنا وحتمًا ستفشله في المستقبل “، ومن هذا االقتباس نؤمن بأن الوطن الغالي.. البحرين الشامخة المجيدة، 

في قلب رجل قائد عظيم كخليفة بن سلمان.
Û  لقد تشرفت بإصدار كتاب:”رمز العطاء وسيرة الوفاء.. خليفة بن سلمان مجد الوطن”، والذي يقدم للجيل الجديد صورة قريبة

من القلوب لســموه كنبراس للشــباب يســتلهمون منه العطاء والعمل الدؤوب، ويحوي هذا الكتاب بين دفتيه رؤية اســتراتيجية 
واضحــة المعالــم تجلــت فــي مســيرة إنجازات صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، ليصبــح مرجًعا متاًحا 
ألبنــاء البلــد ينهلــون منــه كفاءة وقدرة قائد رســم أفضل صورة للنهضة والتطور في بادنا وســعى لتحقيقها طيلة ما يزيد على 
أربعة عقود من الزمن وال يزال يقدم من فكره وعصارة تجاربه للمضي بالبحرين إلى آفاق جديدة ومســاحات أرحب، وال غرو 
في ذلك، ف )خليفة بن سلمان(، كان العضيد األمين للمغفور له بإذن هللا تعالى األمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة طيب هللا ثراه، والسند والذخر لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، فكل مواطن مخلص ينظر 
بإجال وتقدير كبيرين لدور خليفة بن سلمان في جعل البحرين ذات مرتبة مميزة على الخارطة العالمية، وال أدل على ذلك من 
الجوائــز الدوليــة التــي حصل عليها ســموه مــن المنظمات االقليمية والدولية، نذكر منها جائــزة تقديرية بارزة في مجال التنمية 
الحضرية من قبل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2007، وشهادة تقدير خاصة من برنامج األمم المتحدة 
للمســتوطنات البشــرية “الموئل” في عام 2008، وميدالية ابن ســينا الذهبية من قبل منظمة اليونســكو في عام 2009، وجائزة 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة عــام 2010، والدرع األفريقي في عام 2012، والجائزة الذهبية من االتحاد الدولي لســيدات األعمال 
والمهنيات )BPW الدولية( في مايو 2014، كما حصل في العام 2015 على جائزة االتحاد الدولي لاتصاالت، وفي العام 2017 
تــم منــح ســموه “درع الريــادة في العمــل التنموي” كأول قائد عربي يحصل على هذه الجائزة الرفيعة التي اســتحدثتها الجامعة 

العربية في العام ذاته، وخصصتها للشخصيات العربية الرفيعة ذات اإلسهام في تطوير العمل العربي التنموي.

عادل المرزوق

إبراهيم النهام



أرســت محكمة التمييز مبدأ قانونيا بأن اليمين الحاســمة حق ألطراف الدعوى، ويجوز توجيهها للخصم في أّي وقت وأي قيمة 
للدعــوى. واليميــن الحاســمة تعنــي طلــب طــرف القضية من اآلخر بــأن يحلف بأن الحق محــل النزاع يعود إليــه، وإذا أدى اليمين 

)حلف( كسب القضية، وإذا رفض خسر.

“البـــاد” حكـــم تمييزيـــا  وتنشـــر 
شرعيا كسبت قضيته المحامية 
ربـــاب العريض. ويحمـــل الطعن 

رقم 12 لسنة 2018.

موجز القصة

أمـــام  قضيـــة  زوجـــة  رفعـــت 
الشـــرعية  الكبـــرى  المحكمـــة 
السنية، وطلبت الحكم بتطليقها 

طلقة بائنة للضرر.
التـــي أنجبـــت  الزوجـــة  وبـــررت 
ولديـــن مـــن قرينهـــا أن األخيـــر 
والتعـــدي  هجرهـــا  علـــى  دأب 
عليهـــا بالضـــرب والســـب وعـــدم 
اإلنفـــاق عليها وطردها من منزل 
الزوجيـــة ممـــا يتعذر معـــه دوام 

العشرة بينها.
وحققـــت المحكمـــة في شـــكوى 
الزوجـــة، واســـتمعت لشـــاهديها، 
وهما والديهـــا. ورفضت محكمة 
مـــا  الزوجـــة  طلـــب  درجـــة  أول 
قادها لنقض الحكم عبر محكمة 
الشـــرعية  العليـــا  االســـتئناف 
الســـنية، وأيـــدت األخيـــرة حكم 
فلجـــأت  االبتدائيـــة،  المحكمـــة 

الزوجة لمحكمة التمييز.

سبب التمييز

لجوئهـــا  ســـبب  الزوجـــة  بـــررت 
لمحكمـــة التمييز بأنها طلبت من 
بالتحقيـــق  محكمـــة االســـتئناف 
واالستماع لشهادة والديها بشأن 
الضـــرر الواقع عليهـــا من زوجها، 
زوجهـــا  مـــع  للتحقيـــق  وداعيـــة 

لتعاطيه المسكرات.
وطلبـــت الزوجـــة مـــن المحكمـــة 
توجيـــه اليمين الحاســـمة للزوج 
بشـــأن هجـــره لهـــا، إال أن حكـــم 
محكمة االســـتئناف لم يستجب 

لطلبها.

حيثيات الحكم

قالـــت محكمـــة التمييـــز إن مـــن 
المقـــرر أن اليمين الحاســـمة هي 
يعـــوزه  الـــذي  الخصـــم  وســـيلة 
وهـــي  دعـــواه،  إلثبـــات  الدليـــل 
ملـــك لـــه، ويجـــوز لـــه توجيههـــا 
لخصمه في أي حالة كانت عليها 
الدعـــوى، طالمـــا لم يصـــدر حكم 

نهائي.
وأضافـــت: “ال يجوز رفض طلب 
توجيـــه اليميـــن الحاســـمة متى 
متعلقـــة  واقعـــة  علـــى  انصبـــت 
وال  فيهـــا،  ومنتجـــة  بالدعـــوى 
تخالـــف النظام العـــام أو اآلداب، 
ولـــم يكـــن الخصم متعســـفا في 

توجيهها”.
واســـتدلت بالمـــادة 140/ ب من 
قانون األســـرة التـــي تنص على 
أن تقبل شـــهادة القريب ومن له 
صلة بالمشهود له متى كان أها 

للشهادة.
وفنـــدت المحكمة رفـــض قضاء 

والـــدي  شـــهادة  االســـتئناف 
الزوجـــة، ومـــا اعتبرتـــه األخيرة 
وردت  جائـــزة،  غيـــر  شـــهادة 
المحكمـــة أن ذلـــك ال يصـــح مـــع 
طلب الزوجة عرض الزوج على 
الطبيب المختص لبيان تعاطيه 

المسكرات من عدمه.

ولفتت المحكمة أن شروط طلب 
توجيه اليمين الحاســـمة بشـــأن 
واقعـــة الهجـــر متوفـــرة، وهو ما 
يعيـــب حكم االســـتئناف بالخطأ 
فـــي تطبيـــق القانـــون والقصـــور 
فـــي التســـبيب واإلخـــال بحـــق 

الدفاع بما يوجب نقضه.

السكران يحلف.. أداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة حق للخصوم
ـــا ـــبها وضربه ـــا وس ـــر زوجه ـــي هج ـــيدة تعان ـــق س ـــب تطلي ـــي طل ـــد يحي ـــزي جدي ـــدأ تميي مب

إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

إعداد: 
راشد الغائب

طلبت من المحکمۀ الکبرى 
الشرعیۀ السنیۀ التطلیق

  اتهمت الزوج بتعاطی 
المسکرات 

 الیمین الحاسمۀ وسیلۀ خصم یعوزه الدلیل، 
وال یجوز رفض الطلب، وشهادة الوالدین 

جائزة، ویجب عرض الزوج على طبیب.

القسم باهللا أمام القضاء حق ألطراف القضیۀ

الزوج یضرب زوجته 
ویسبها ویهجرها

طلبت أداء الزوج 
الیمین الحاسمۀ 

(الحلف) عن هجرها

طلبت شهادة
 والدیها 

 رفضت المحکمۀ 
طلبات الزوجۀ ولم 

تطلقها

 أیدت محکمۀ االستئناف 
الحکم االبتدائی

 لجأت لمحکمۀ 
التمییز وکسبت القضیۀ

 قالت المحکمۀ:

 المبدأ: الیمین الحاسمۀ حق ألطراف الدعوى، ویجوز توجیهها للخصم فی أّي وقت وأي قیمۀ للدعوى.
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الحلـــف أمـــام القضـــاء احتـــكام للضميـــر والذمـــة والتقـــوى
اليمين الحاســمة تحســم النزاع بشــكل نهائي، وهي وسيلة الخصم الذي أعوزه الدليل إلثبات دعواه فهي آخر 
مــا فــي جعبــة مــن وجههــا، فالغايــة مــن اليمين هي حســم النزاع ومن ثــم فإنه يتعيــن أن تكــون الواقعة محل 
الحلــف قاطعــة فــي النــزاع بحيــث يترتــب على أدائها حســم النــزاع فيما انصــب عليه ويكــون مضمونها حجة 

ملزمة للقاضي.

وتوجيه اليمين تصرف قانوني 
يريـــد مـــن يوجههـــا أن يحتكـــم 
وذمتـــه  خصمـــه  ضميـــر  إلـــى 
وتقـــواه بـــأن يســـتحلفه باللـــه، 
ويتحمـــل بعـــد ذلك مـــا يترتب 
مـــن آثـــار قانونيـــة فـــإذا حلـــف 
الخصم اليمين خسر من وجهها 
الدعوى أما اذا نكل وامتنع عن 
الحلـــف دل ذلـــك علـــى صـــدق 
الدعـــوى  فيكســـب  اإلدعـــاء 
مـــن وجـــه اليميـــن وُيقضـــي له 

بطلباته.

ويجوز توجيه اليمين الحاسمة 
في أي حالة تكون عليها الدعوى 
وأيا كانـــت قيمة الدعوى وذلك 

أن  علـــى  النـــزاع  بهـــا  ليحســـم 
يبين بالدقـــة الوقائع التي يريد 
يذكـــر  وأن  عليهـــا  اســـتحافه 
صيغة اليمين التي يوجهها إليه 
بعبارات واضحة كمثال منازعة 
مع شركة اتصاالت ) اقسم بالله 
لـــم تقـــم  العظيـــم ان المدعيـــة 
بتزويدي بأي خدمات السلكية 
وذمـــة  ذمتـــي  وان  وانترنـــت 
الشـــركة غير مشـــغولة للمدعية 

بأية مبالغ(
ويترتـــب علـــى توجيـــه اليمين 

الحاســـمة التنـــازل عمـــا عداهـــا 
مـــن البينـــات واألدلـــة بالنســـبة 
عليهـــا،  تـــرد  التـــي  للواقعـــة 
وبتوجيـــه اليميـــن ال يجوز بعد 

ذلك االثبات بأدلة أخرى.

أداء اليميـــن يحســـم النزاع مما 
يحـــول دون طرحـــه مرة أخرى 
علـــى القضـــاء فإذا صـــدر حكم 
األولـــى  الدرجـــة  مـــن محكمـــة 
وفقـــًا لليمين الحاســـمة أو بناء 
علـــى النكـــول عـــن حلفهـــا حـــاز 
حجيـــة  صـــدوره  فـــور  الحكـــم 
األمـــر المقضـــي بـــه فـــا يجـــوز 
باالســـتئناف  فيـــه  الطعـــن 
وإن كان صـــادرًا مـــن محكمـــة 
االســـتئناف حـــاز حجيـــة االمـــر 
المقضي فا يجـــوز الطعن فيه 
المشـــرع  فقـــد جعـــل  بالتمييـــز 
الحكم الصادر بناًء على اليمين 
الحاســـمة نهايـــة المطـــاف فـــي 

الطلب القضائي.
اليميـــن الحاســـمة احتـــكام الى 

ذمة وضميـــر الحالف ومتى تم 
الحلف انحســـم النزاع وكســـب 
يجـــوز  وال  الدعـــوى  الحالـــف 
لخاسرها ان يثبت كذب اليمين 
إال بحكم جنائي نهائي وحينئذ 
يجوز لـــه أن يطالب بالتعويض 
المســـؤولية  لقواعـــد  وفقـــًا 

التقصيرية.
ولخيـــرًا وليـــس آخـــرًا ال يجـــوز 
توجيـــه اليميـــن الحاســـمة فـــي 
واقعـــة مخالفـــة للنظـــام العـــام 
حجـــز  واقعـــة  مثـــل  واآلداب 
جـــواز ســـفر عامل اجنبـــي مثاً 
جنحـــة  علـــى  ذلـــك  لإلنطـــواء 
االســـتياء علـــى ســـند اضـــرارًا 

بصاحب الحق فيه.

المحامي محمود ربيع

المحامي ربيع 
يقدم ايضاحا عن 

موضوع أداء اليمين 
القانونية

راشد الغائب

المحامية رباب العريض



الرفاع - بلدية الجنوبية

احتفلـــت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينيـــة الذي 
يصادف األول من شـــهر ديســـمبر كل عام، تحت شعار )المرأة البحرينية في 
مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل(، حيث تم تكريم الموظفات للجهود 

التي يبذلنها في مواقع العمل لخدمة الوطن والمواطنين.

بلدية “الجنوبية” تكّرم موظفاتها
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راشد الغائب

عدسة “^”: المطارق تبدأ هدم بناية الكويتي
وضـــع ســـواتر ضخمـــة.. الكســـارات متأهبـــة.. و24 ألـــف دينـــار فاتـــورة الهـــدم

رصدت عدسة “البالد” بدء مطارق عمال شركة خاصة هدم واجهة بناية الكويتي بالعاصمة، وذلك 
بعد صدور الترخيصات الالزمة لذلك من أمانة العاصمة.

ووضعـــت ســـواتر خضراء ضخمة بحـــرم البناية؛ 
مـــن أجل الحيلولـــة دون تأثر المنطقـــة المحاذية 

بمخلفات الهدم.
وجرى تأمين المنطقة بوضع مســـافات أمان بين 
موقـــع البنايـــة وحرمهـــا، وهي من ضمن شـــروط 
األمـــن والســـامة التـــي قررتهـــا أمانـــة العاصمـــة 

للشركة المنفذة لمشروع الهدم.
ولوحـــظ تأهب كســـارات البنـــاء بمحيـــط البناية 
مـــن  األصعـــب  المرحلـــة  النطـــاق  اســـتعدادا 
عمليـــة الهـــدم التي تشـــمل تفكيك هيـــكل البناية 

والخرسانة المسلحة.
وينفذ مشـــروع الهـــدم مجموعة الغنـــاة، وذكرت 
المصـــادر أن عمليـــة الهـــدم قـــد تســـتغرق قرابـــة 
شـــهرين وفقـــا لخطة مكتوبة ومدروســـة وضعها 

مـــع  بالتنســـيق  المتخصـــص  الهندســـي  المكتـــب 
األطراف المعنية.

13 سنة

واســـتمرت المعركة القضائية بين وزارة شـــؤون 
البلديـــات ومـــاك البناية أكثر من 13 ســـنة حتى 

جرى توقيع قرار هدم البناية الشهيرة بالمنامة.
وقـــال مســـؤول بلدي في تصريح ســـابق نشـــرته 
الصحافـــة المحلية أن كلفة الهـــدم تبلغ قرابة 24 

ألف دينار.
وتحتوي البناية على 174 شقة، و52 محا، و20 

مكتبا إداريا. 
وأخليـــت البنايـــة مـــن المســـتأجرين منـــذ العـــام 

نصاب السقاالت ومسافات األمان2006.

فريق خدمي واجتماعي يتفقد احتياجات عسكر وجو والدور
ــات ســـمـــو مـــحـــافـــظ الـــجـــنـــوبـــيـــة ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــذا لـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ

تنفيــذًا لتوجيهــات محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي 
آل خليفــة، قــام فريــق عمــل خدمــي واجتماعــي رفيــع المســتوى مــن 
المحافظة، برئاســة مدير إدارة الخدمات الهندســية واالستثمار خالد 
حاجــي، بزيــارة ميدانيــة لمنطقة عســكر وجــو والدور، وذلــك لمتابعة 

احتياجات األهالي الخدمية واالجتماعية.

الفريـــق،  تفقـــد  الزيـــارة،  وخـــال 
مختلف المشاريع التي تم تنفيذها 
في المنطقة وذلك بدعم ومتابعة 
مستمرة من سمو المحافظ، حيث 
المشـــاريع،  ضمـــن  الفريـــق  تفقـــد 
مشروع انشاء مركز مدينة خليفة 
مـــن  العديـــد  وتطويـــر  الصحـــي، 
المرافـــق المجتمعيـــة في عســـكر، 

كمـــا تابـــع الفريق مشـــروع انشـــاء 
الطرق الذي تم استكماله في جو، 
وصالة الدور التي ســـيتم انشاؤها 

في قرية الدور.
وعلـــى صعيـــد آخـــر، قـــام الفريـــق 
مـــن  العديـــد  ومتابعـــة  برصـــد 
والماحظـــات،  االحتياجـــات 
علـــى  المحافظـــة  حـــرص  مؤكـــدًا 

تنفيـــذ توجيهـــات ســـمو المحافظ 
بالتواصل مع المواطنين، واهتمام 
ســـموه لتلبية احتياجـــات األهالي 

بالتعـــاون والتنســـيق مـــع العديـــد 
من الوزارات والجهات الحكومية 

والخاصة.

المنامة - وزارة الداخلية

رفع كفاءة العامالت في التعليم المبكر ودعم أجورهن

اختتــم برنامــج “المربية والمعلمة الوطنية” تدريب الدفعة األولى من منتســبات البرنامج المخصص لتطوير 
العمــل فــي دور الحضانــة وريــاض األطفــال، الــذي يعــد أحــد المبــادرات التي ينفذهــا المجلس األعلــى للمرأة 
بالتعــاون مــع جامعــة البحريــن وصنــدوق العمل “تمكين”. وقد شــمل هذا التدريــب النوعي والــذي يقوم عليه 
أســاتذة واخصائييــن مــن جامعــة البحريــن تزويــد المعلمــات والمربيات المشــاركات في البرنامــج بمعلومات 
ومهــارات حــول كيفيــة التعامل مع احتياجات األطفال التعليمية والتربويــة المختلفة، ومراقبة أداء الطفل 
وتطور نموه الجســدي والحركي والســلوكي، إضافة إلى عملية تهيئة البيئة المحيطة به في دار الحضانة أو 

الروضة.

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأكـــدت 
األعلى للمرأة هالة األنصاري  أهمية 
برنامج “المربية والمعلمة الوطنية” 
في تطوير العمل في دور الحضانة 
مملكـــة  فـــي  األطفـــال  وريـــاض 
البحريـــن، الفتة إلى كونـــه برنامج 
نوعـــي بحلـــول عملية ومســـتدامة 
لمعالجـــة التحديـــات التـــي تواجـــه 
مربيـــات ومعلمـــات دور الحضانـــة 
أن  موضحـــة  األطفـــال،  وريـــاض 
رئيســـيا  هدفـــا  يحمـــل  البرنامـــج 
الوظيفـــي  االســـتقرار  توفيـــر  هـــو 
المؤسســـات،  تلـــك  فـــي  للعامـــات 
الحضانـــة  دور  مختلـــف  ويشـــجع 
تجويـــد  علـــى  األطفـــال  وريـــاض 

خدماتها التعليمية والتربوية.
وأشـــارت األنصاري إلى أن برنامج 
“المربيـــة والمعلمة الوطنية” يطمح 
الخدمـــات  إلـــى تجويـــد منظومـــة 
لألســـر  تقـــدم  التـــي  المســـاندة 
البحرينية العاملـــة وذلك باالرتقاء 
بخدمـــات وقـــدرات قطـــاع التعليم 
المبكـــر. إلحـــداث أثـــر إيجابي على 
وتطويـــر  المبكـــرة  الطفـــل  تنشـــئة 

خدمـــات الرعايـــة التـــي تتطلـــع لها 
فـــي  البحرينيـــة ألطفالهـــا  األســـرة 
تلك الفئة العمرية المبكرة لمساندة 
العمـــل،  ســـوق  فـــي  مشـــاركتها 
وبالتالـــي تحســـين ظـــروف المـــرأة 
العاملـــة في هـــذا المجـــال وضمان 

استقرارها وترقيها المهني.

المدربون متفائلون بمخرجات 
البرنامج

للقائميـــن علـــى  وفـــي تصريحـــات 
البحريـــن،  جامعـــة  مـــن  البرنامـــج 
دراســـات  مركـــز  مديـــرة  قالـــت 
الطفولة بالجامعة الدكتورة جيهان 
العمران، إن هذا البرنامج التدريبي 
المعلمـــات  علـــى  إيجابـــا  ينعكـــس 
وعلـــى الطفـــل البحرينـــي أيضا من 
خـــال توفيـــر بيئـــة آمنة لـــه علميا 
وتربويـــا وحتـــى عاطفيـــا، وجعـــل 
مكانـــا  الحضانـــة  ودار  الروضـــة 
والجســـدي  الفكـــري  لنمـــوه  أمثـــل 
الســـليم. وأضافـــت د. عمران “نحن 
واثقـــون من قـــدرة المتدربات على 
والتفاعـــل  والتطـــور  االســـتجابة 

مع مفـــردات التدريـــب، ومتفائلون 
بمخرجـــات هذا البرنامـــج، وقدرته 
على تحسين أوضاع العامات في 
الحضانـــة،  األطفـــال ودور  ريـــاض 
المتدربـــات  نـــرى  ونحـــن  خاصـــة 
يبذلن جهدا كبيرا للتميز من خال 

المشاركة واألداء”.
فيما قال سامي محمد المحجوب، 
هـــو محاضر في قســـم علم النفس 
بجامعة البحرين، إن جانبا من هذا 
البرنامج التدريبي يركز على تزويد 
والمعرفـــة  بالمهـــارة  المشـــاركات 
الازمة من أجل االكتشـــاف المبكر 
لفئة صعوبات التعلم بين األطفال، 
المشـــاركات  “نـــدرب  وأضـــاف 
علـــى اســـتخدام بعض المؤشـــرات 
التنبؤيـــة  والمهـــارات  األكاديميـــة 
من أجل التشـــخيص المبكر للطفل 
الـــذي يعاني من صعوبة التعلم، بما 
يجعـــل العـــاج أكثـــر فاعليـــة، وهو 
ما يعـــود بالنفع علـــى الطفل وعلى 

األهل أيضا”.
إلى ذلك أشـــار توفيق عبـــد المنعم 
وهو أســـتاذ مشـــارك في قسم علم 

إلـــى  البحريـــن  بجامعـــة  النفـــس 
وجـــود وحدة خاصة فـــي مفردات 
برنامج المعلمـــة والمربية الوطنية 
المشـــاركات  تعريـــف  علـــى  تركـــز 
بتطـــور مراحل نمو الطفل بحســـب 
العمر، ومدى ارتباط ذلك بنشـــاطه 
عـــام،  بشـــكل  وســـلوكه  وحركتـــه 
وقـــال إن لـــكل مرحلـــة عمرية يمر 
بهـــا الطفـــل لهـــا متطلبـــات تربويـــة 
وتعليميـــة خاصـــة يجـــب االنتبـــاه 
لهـــا ومراعاتها، وكلما كانت المربية 
أو المعلمـــة مدركـــة ومتابعـــة لتلك 
علـــى  ازدادت قدرتهـــا  المتطلبـــات 
التفاعـــل مـــع احتياجـــات الطالـــب 

المتطورة وتلبيتها.
كذلـــك قالـــت االخصائيـــة التربوية 
لدى جامعة البحرين ليلى الذوادي 
المشـــاركات  يعـــرف  البرنامـــج  إن 
بالزيـــارات التي ينفذهـــا التربويون 
من أجل تفقـــد احتياجات الروضة 
ودار الحضانـــة، ومعاييـــر التقييـــم 
المتبعـــة، وكيفيـــة النهـــوض بـــأداء 
أن  وأضافـــت  فيهـــا،  المعلمـــات 
مساعدة المربيات والمعلمات على 
تطبيق تلك المعايير من شأنه دعم 

الروضـــات  وموثوقيـــة  اعتماديـــة 
ودور الحضانـــة التـــي يعلمـــن فيها، 
وتحســـين وضعهـــا علـــى مختلـــف 
الخدمـــات  وتجويـــد  المســـتويات، 
التـــي تقدمهـــا لألطفـــال والتاميذ 

لديها.
المعلمـــات والمعلمـــات يتحدثن عن 

استفادتهن من البرنامج
مـــن جانبهن، أكدت مشـــاركات في 
البرنامـــج من المعلمـــات والمربيات 
أهمية هـــذا البرنامج بالنســـبة لهن، 
وقالت أســـماء الدوســـري “استفدنا 
النظـــري  التدريـــب  مـــن  كثيـــرا 
والعملـــي، وتعلمنـــا أكثر عـــن البيئة 
الصفية، حيـــث أن البيئة التفاعلية 
تجـــذب الطفـــل للروضـــة وتجعـــل 
تقبله للمعلومات أسهل”، فيما قالت 
زميلتهـــا زينب الدخيـــل “نتعلم من 
خال البرنامـــج أيضا كيف نتعامل 
مـــع كل طفـــل بحســـب تصرفاتـــه”، 
كمـــا قالـــت جـــود محمد “اســـتفدت 
كثيرا مـــن هذا البرنامـــج وتطورت 
أفـــكاري، وأصبحت اآلن أكثر وعيا 
آلليـــة التعامـــل مـــع األطفـــال، بمن 
فيهـــم األطفـــال ذوي االحتياجـــات 

الخاصة”.
“المربيـــة  برنامـــج  ويركـــز  هـــذا 
والمعلمـــة الوطنيـــة” علـــى جانبين 
قـــدرات  تنميـــة  وهمـــا  هاميـــن، 
وتمكيـــن  القطـــاع،  فـــي  العامـــات 
ببيئـــة  االرتقـــاء  مـــن  المؤسســـات 
العمل وطبيعة الخدمـــات المقدمة 

لرعايـــة  اآلمنـــة  البيئـــة  لتوفيـــر 
األطفال، وبما يعدد الخيارات أمام 
األســـر العاملة ويراعـــي التزاماتهن 
بإتاحـــة تلـــك المؤسســـات خدمات 
مرنـــة  رعايـــة  وســـاعات  نوعيـــة 
وممتدة ألطفالهم . ويعمل البرنامج 
علـــى تزويـــد المعلمـــات والمربيات 
المشاركات في البرنامج بمعلومات 
التعامـــل  كيفيـــة  حـــول  ومهـــارات 
مـــع احتياجات األطفـــال التعليمية 
ومراقبـــة  المختلفـــة،  والتربويـــة 
أداء الطفل وتطور نموه الجســـدي 
والحركـــي والســـلوكي، إضافة إلى 
عمليـــة تهيئـــة البيئـــة المحيطـــة به 

في دار الحضانة أو الروضة.
“المعلمـــة  برنامـــج  صمـــم  ولقـــد 
كفـــاءة  لرفـــع  الوطنيـــة”  والمربيـــة 
العامات في المؤسســـات التربوية 
فـــي قطـــاع التعليـــم المبكـــر ودعم 
أجورهـــن بشـــكل مرحلـــي، بشـــرط 
أن تلتزم المؤسســـة المشـــاركة في 
البرنامـــج بشـــروط محـــددة تتمثل 
في ضرورة التقّيد بســـاعات العمل 
المطلوبـــة بواقع 8 ســـاعات يوميًا، 
والتزامهـــا بدفـــع األجـــر للعامـــات 
وســـداد  الصيـــف،  فتـــرة  خـــال 
مســـتحقات الهيئة العامة للــــتأمين 
االجتماعـــي ومنح إجـــازات الوضع 
وســـاعات الرعاية المدفوعة األجر، 
واحتســـاب األجر للعمـــل اإلضافي، 
لالتحـــاق  كوادرهـــن  وانتـــداب 

بالبرامج التدريبية المطلوبة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تدريب الدفعة األولى من منتسبات البرنامج المخصص لتطوير العمل في دور الحضانة ورياض األطفالهالة األنصاري

اختتام تدريب 
الدفعة األولى 

من برنامج “المربية 
والمعلمة الوطنية”

رجل من عالم آخر
Û  أثنــاء حضــوري أخيــرًا لفعاليــة يــوم التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني الشــقيق، بمركــز الحراك

الدولــي بمدينــة عيســى، لفــت انتباهــي موقف انســاني رائع، اكتشــفته بمحض المصادفــة أثناء 
دخولي لقاعة أخرى بالخطأ، تخص )ذوي الهمم( من رواد المركز.

Û  حيــث رأيــُت علــى بغتــه، أفرادًا عــدة يخدمونهم باهتمام بالــغ، منهم زميل مهنــة )صحافي( كان
يبادلهــم األحاديــث بمتعــة وتركيز، ملبيــًا طلباتهم كلها، من تقديم للطعام، ومن مســاعدتهم في 

تناوله، وفي أمور أخرى عديدة.
Û  كان الجو في تلك القاعة، المزحومة بالجالسين على الكراسي الحديدية المتحركة والتي تنطق

بالمعاناة، غارقًا في السعادة، والضحك، وتبادل األحاديث العفوية التي أقل ما ٌيمكن أن توصف 
به، بأنها نقية وإنسانية وصادقة حتى النخاع، بخاف المشهد العام نفسه.

Û  أحــد الموجوديــن مــن النشــطاء االجتماعييــن، وهــو شــخص أعرُفه، وأكن لــه احترامــًا بالغًا منذ
ســنين طويلــة، حيــث قــال لــي بالحــرف” ســعادتي حيــن أكــون بيــن هــؤالء المحروميــن، حيــن 

أخدمهم، وحين أرى الرضا في وجوههم،”.
Û  ويضيــف” أحــرُص أحيانــًا بــأن احضــر أبنائــي إلــى هــذا المــكان، لكــي أزرع بهــم روح االهتمــام

باآلخريــن، وهــي مســئولية تبــدأ باإلنصــات، وتنتهــي بالمســاعدة الكاملــة والصبــورة، هــذه هــي 
مفاهيم الرجولة المٌبكرة، وأذكرك بأننا لن نعيش ألبنائنا إلى األبد، يجب أن يكونوا رجااًل بحق، 

قبل أن نرحل”.
Û  استذكرت كلماته العميقة هذه، كرجل خارج قاموس وخارج المألوف، وأنا اقود سيارتي يومها

عائدا للبيت بليلة صافية وهادئة.
Û  تســاءلت: بالفعــل لمــاذا ال نعــود أبنائنــا لزيارة هــذه األماكن؟ لمــاذا ال نعلمهم بأن الحياة ليســت 

سهلة دائمًا وبأنها ليست سلة مجرد مصالح ونوايا شخصية فقط، وإنما هي أكبر وأسمى، وأن 
هنــاك أســبابا أخــرى كثيــرة وجدنا ألجلها، غيــر االهتمام بأنفســنا، منها مد يد العون والمســاعدة 

والتغيير لآلخرين.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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قالت مسؤولة بوزارة التربية والتعليم لـ “البالد” بأن الوزارة مستمرة في اجتذاب أفضل الكوادر للعمل كمعلمين وقيادات مدرسية، وتطوير كفاءتهم المهنية باستمرار.
وذكرت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بالوزارة لطيفة البونوظة بحوار مع الصحيفة أن الوزارة تلتزم بتقديم جميع أوجه الدعم والتمكين لكل المدارس دون استثناء، وفق خطة دعم متمايزة تركز على األولوية.

ولفتت أن المدارس ذات األداء المنخفض تحظى بدعم مكثف من خالل المتابعة الميدانية في كافة مجاالت العمل المدرسي، وتمهين المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز الشراكة مع أولياء األمور، وتنفيذ مراجعات داخلية وحوارات 
أداء ودعم من قبل كافة اإلدارات المعنية في الوزارة.  وفيما يأتي الحوار مع البونوظة:

نبذة عن التحسين

مِت لنا نبذة عامة عن  « هال قدَّ
نشأة برنامج تحسين أداء المدارس 

وأهدافه؟

- جـــاء تــدشــيــن الــبــرنــامــج فــي الــعــام 
ــمــشــروع  ال مــــبــــادرات  ضــمــن   2008
والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطني 
ــشــاء هــيــئــة جــودة  وبــالــتــزامــن مــع إن
ــتـــدريـــب؛ وذلــــك بــهــدف  الــتــعــلــيــم والـ
التحّسن  عــلــى  ــدارس  ــمـ الـ مــســاعــدة 
والتطوير في مجاالت تقييم رئيسة 

هيئة  عمل  كــذلــك  عليها  يــقــوم 
والتدريب  التعليم  جـــودة 

الــتــي تــــزور الـــمـــدارس 
لــمــراجــعــة أدائــهــا في 

ــمـــجـــاالت،  تـــلـــك الـ
ومــنــهــا إنــجــاز 

الـــــطـــــلـــــبـــــة 

الشخصي،  وتــطــورهــم  األكـــاديـــمـــي، 
يتعلق  فيما  تقديمه  يتم  ما  وجــودة 
بعمليتي التعليم والتعلم في الصفوف 
وطريقة  المنهج  وتعزيز  الــدراســيــة، 
لجميع  واإلرشــاد  والمساندة  تقديمه، 
القيادة  وتــطــويــر  المتعلمين،  فــئــات 

واإلدارة المدرسية.
بتحسين  يــتــعــلــق  ــق  شـ جـــانـــب  ــى  ــ إل
الـــوزارة من خــال تطوير عمل  أداء 
ــاء  ــقــ ــ ــا، واالرت ــ ــ ــه ــ ــ بالسياسات عن طريق تعزيز الشراكة قــطــاعــاتــهــا وإدارات

والمختصين  الــمــدارس  بين  الفاعلة 
المختلفة؛  والقطاعات  اإلدارات  في 
ــمــقــدمــة  لــتــطــويــر الـــخـــدمـــات ال
للمدارس وتجويد المخرجات.
ــن هـــذا  ــ ــقـــت عـ ــثـ ــبـ وقــــــد انـ
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــطـــويـــري 
مـــــشـــــروعـــــات فـــرعـــيـــة 
المدرسة  أبــرزهــا:  عــدة، 
المتميزة،  الــبــحــريــنــيــة 
ــن أجـــل  ــ الــــشــــراكــــة مـ
الـــتـــدريـــس  األداء، 
التعّلم،  أجــل  مــن 
الــــــقــــــيــــــادة مـــن 
أجـــل الــنــواتــج، 
الــــســــلــــوك مــن 
ــم،  ــّل ــع ــت ــل ال ــ أجـ
ة  ر ا د إل ا
الدعم  واألداء، 
والـــــــمـــــــســـــــانـــــــدة 
لــلــمــدارس، وقد 
استمرت وزارة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
لتعليم  ا و
فــــــــــــــــي 
تــنــفــيــذ 
ــذه  هـ

الـــمـــشـــاريـــع بــشــكــل تـــدريـــجـــي عــلــى 
البحرين،  مملكة  محافظات  مختلف 
ووفق مستويات أداء المدارس، ليتم 
قياس األثر وحصر المكتسبات ورصد 
تعميمها  من  تمكنت  الفجوات، حيث 
على جميع المدارس في العام 2014.

معالجة التوصيات

ما دور برامج التحسين في معالجة  «
توصيات تقارير الجودة، وخاصًة ما 

يتعلق بالمدارس ذات األداء غير 
المالئم؟

بـــوضـــع  الـــتـــعـــلـــيـــم  - قــــــام قــــطــــاع 
مع  للتعاطي  واضحة  إستراتيجية 
هـــذا الــجــانــب، تــقــوم عــلــى تصنيف 
فئات،  ثاثة  إلــى  المملكة  مـــدارس 
ــحــاصــلــة على  ــدارس ال ــمــ ــ ــي: ال ــ وهـ
المراجعات  فــي  مــائــم  غير  تقدير 
الحاصلة  والـــمـــدارس  الــخــارجــيــة، 
المراجعات  فــي  مــرٍض  تقدير  على 
الخارجية وقادرة على االنتقال إلى 
الجيد أو بحاجة إلى الدعم لتجنب 
التراجع في األداء العام، والمدارس 
أو جيد  الحاصلة على تقدير ممتاز 
فــي الــمــراجــعــات الــخــارجــيــة، وذلــك 
لتوزيع الدعم وفق جاهزية المدرسة 
ــي، وحــجــم الــدعــم  ــحــال ووضــعــهــا ال
في  العاملة  الفئات  لكافة  المطلوب 
المدرسة مثل القيادة العليا والقيادة 
الوسطى والمعلمين، وتحديد الدعم 
المطلوب من قبل اإلشراف التربوي، 
اإلشــراف  مجال  في  المختصين  أو 

االجتماعي أو التربية الخاصة. 
وتلتزم الوزارة بتقديم جميع أوجه 
الدعم والتمكين لكل المدارس دون 
متمايزة  دعم  خطة  وفق  استثناء، 
تحظى  حيث  األولــويــة،  على  تركز 
المدارس ذات األداء المنخفض بدعم 
مكثف من خال المتابعة الميدانية 
ــاالت الـــعـــمـــل الـــمـــدرســـي  ــجــ ــي مــ فــ
والقيادات  المعلمين  وتمهين  كافة، 
ــمــدرســيــة، وتــعــزيــز الــشــراكــة مع  ال
مراجعات  وتنفيذ  ــور،  األمــ ــيــاء  أول
أداء ودعــم من  داخلية وحـــوارات 
في  المعنية  اإلدارات  كــافــة  قبل 
مــجــاالت  تختلف  وقـــد  الــــــوزارة. 
ــدعــم مــن مــدرســة إلـــى أخـــرى،  ال
مدرسة  كل  خصوصية  حسب 

فيها  العاملين  وإمكانات  ومواردها 
اإلتقان  مستويات  رفع  صعيد  على 
وانعكاسها  األســاســيــة،  ــمــواد  ال فــي 
للطاب  الحقيقية  المستويات  على 

في الدروس.
تكثيف  على  الـــوزارة  وقــد حرصت 
ــلــمــيــدان، عبر  ــمــســانــدة ل الـــدعـــم وال
الــمــدارس  رؤســـاء  مهام  استحداث 
وفــــرق الــتــحــســيــن، بــمــا يــســهــم في 
المدرسية  القيادات  اهتمام  تعزيز 
خاصًة  ومتطلباتها،  الجودة  بمبادئ 
التحسين  مبدأ  بتبني  يتعلق  فيما 
الطلبة  خــبــرات  وتجويد  المستمر، 
وتنمية إنجازاتهم، وتجويد عمليات 
ــرس ثــقــافــة  ــ ــي، وغـ ــ ــذات ــ الــتــقــيــيــم ال
التأمل والنقد الذاتي، وبناء صفوف 
قيادية تسهم في نشر ثقافة التغيير 
العاملين  جميع  بإشراك  والتحسين 
ــز الــشــراكــة  ــعــزي ــدارس، وت ــمــ ــ فـــي ال
المجتمعية، واتباع منهجية واضحة 
ومنظمة في المدارس لتنفيذ التنمية 
المهنية المستدامة، وبناء مجتمعات 
الممارسات  لتعميم  والتوأمة  التعلم 
المتميزة، وبنهاية العام 2016/2017 
ــإدارة  ــ ــ ــتـــحـــول ل ــدأت مـــرحـــلـــة الـ ــ ــ ب
والتي  المدرسية،  للمؤسسة  الذاتية 
التحسين  أســالــيــب  تــوطــيــن  تــؤكــد 
من  الــمــدرســيــة  ــقــيــادات  ال وتمكين 
وتطوير  الــتــحــّول،  منهجية  إتــقــان 
ــأداء  ــارتــقــاء الــعــام بـ الــســيــاســات ل
المؤسسة المدرسية؛ إسهاًما لتأصيل 
مبدأ اإلدارة الذاتية وتهيئة الميدان 
العملية  وإدارة  الــكــفــاءات  لتنمية 
على  باالعتماد  بــاقــتــدار  التعليمية 
بالمدرسة،  المتاحة  البشرية  الموارد 
الفرصة  منح  في  ذلك  سيسهم  مما 
المائم  غير  األداء  ذات  لــلــمــدارس 
من الحصول على الدعم الازم من 
قبل رؤساء المدارس بحيث يمكث 
الرئيس ما يقارب األربعة األيام في 

المدرسة. 
اآلليات  من  العديد  تنفيذ  يتم  كما 
الــــمــــدارس ذات  بــــــأداء  ــاء  ــقـ ــارتـ لـ
تــنــفــيــذ  ومـــنـــهـــا  ــتـــدنـــي،  الـــمـ األداء 
ذات  الــمــدارس  مع  التوأمة  سياسة 
ــتــجــارب  ال لــنــقــل  الــمــتــمــيــز؛  األداء 
إلى  إضافًة  الناجحة،  والممارسات 
يقوم  التي  الــجــودة  بطاقة  تطبيق 
اآللــي  نظامها  بفتح  التعليم  قطاع 

ــي،  ــ ــهـــاء كــــل فـــصـــل دراســ ــتـ بـــعـــد انـ
ــإدخــال  لــيــقــوم مـــديـــرو الـــمـــدارس ب
مدارسهم  أداء  وبــيــانــات  مــؤشــرات 
اإلدخــال  عملية  ويتابع  النظام،  في 
ــعــام  الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــتــعــلــيــم ال
وفريق  اإلدارات،  ومديرو  والفني، 
البيانات  قــراءة  تتم  حيث  الجودة، 
ــدارس  ــمــ ــ ــه ال ــيـ ــوجـ ــا، وتـ ــه ــل ــي ــحــل وت
الــقــصــور.  أوجــــه  لمعالجة  ودعــمــهــا 
ــد مــؤشــرات  ــه يــتــم رصـ وأضــــاف أنـ
الدراسي،  العام  األداء مرتين خال 
ــرات  ــمــــؤشــ ــ ــوذج ال ــ ــمـ ــ ــن خــــــال نـ ــ مـ
ــمــحــوســب فـــي بــطــاقــة الـــجـــودة،  ال
عدة  مــجــاالت  على  يحتوي  والـــذي 
ومنها  مــؤشــرات،  مجموعة  تتبعها 
مجاالت: اإلنجاز األكاديمي، التعليم 
الدعم  الشخصي،  التطور  والتعلم، 
والمساندة، القيادة واإلدارة، إضافًة 
التخطيط  اســتــمــارة  تــوحــيــد  إلـــى 
األســبــوعــي والــتــقــاريــر الــمــيــدانــيــة 
لرؤساء المدارس، وتوحيد استمارة 
على  الميدانية  الصفية  الماحظة 
مديري  الستخدام  ــوزارة  ال مستوى 
المساعدين  والــمــديــريــن  الــمــدارس 
ــًة إلــى  ــافـ والــمــعــلــمــيــن األوائــــــل، إضـ
رؤساء المدارس والمختصين بإدارة 
اإلشراف التربوي، والتي من خالها 
يتم تصنيف أداء المعلمين بالميدان 
إلى ممتاز، جيد، مرض، غير مائم. 
البيانات  هــذه  من  االستفادة  ويتم 
كفاءة  لــرفــع  مهنية  بــرامــج  إلعـــداد 

األداء بالميدان التربوي. 
واســـتـــمـــرت الـــــــوزارة فـــي تــحــديــث 
ــج لــمــواكــبــة الــمــســتــجــدات  ــرامـ ــبـ الـ
ومتطلبات  ومــواءمــتــهــا  الــعــالــمــيــة 
ــارات  ــ ــمــراجــعــات الــخــارجــيــة وزيـ ال
جــودة  هيئة  تنفذها  التي  المتابعة 
في  يسهم  بما  والــتــدريــب،  التعليم 
زيادة الفرص للتعلم من خال زيادة 
أفضل  واجتذاب  له،  المتاح  الوقت 
وقــيــادات  كمعلمين  للعمل  الــكــوادر 
المهنية  كفاءتهم  وتطوير  مدرسية، 
بـــاســـتـــمـــرار، وضـــمـــان حـــصـــول كل 
واإلدارة  الــازم  الدعم  على  مدرسة 
التعليم  بمعايير  واالرتقاء  الجيدة، 
وتقليل  الدولية،  المقارنة  لمستوى 
ــي نـــتـــائـــج الـــطـــاب  ــ الــــتــــفــــاوت فـ
العالمية  المسوحات  في  والمدارس 

وبرامج القرائية والحساب.

المنخفــض األداء  ذات  للمــدارس  مكثــف  دعــم   :”^“ مــع  بحــوار  “التعليــم”  وكيلــة 

“التربية” تجتذب أفضل الكوادر للعمل معلمين وقيادات مدرسية

”BTI“ كتب عن الذكاء الصناعي بمكتبة

 )BTI( للتدريــب  البحريــن  فــي معهــد  التعلــم  أعلــن مركــز مصــادر 
عــن توفيــره لعــدد مــن الكتــب والمراجــع الجديدة فــي موضوعات 
الــذكاء االصطناعــي )AI( والتكنولوجيا المالية )Fintech( والثورة 
الصناعيــة الرابعــة، وتضــاف هــذه المراجــع والكتــب الجديــدة إلى 

قائمة المركز التي تضم ما يقرب من عشرة آالف مرجع وكتاب. 

 وأكدت مدير عام معهد البحرين 
سعي  العجاوي  سماح  للتدريب 
المصادر  أحــدث  لتوفير  اإلدارة 
والمراجع المتعلقة بالموضوعات 
احتياجات  تخدم  التي  المهمة 
واألقسام  التخصصات  مختلف 
تشجيع  بهدف  وذلك  التدريبية، 

ــاع على  الــمــتــدربــيــن عــلــى االطــ
ــدث مــا تــوصــل لــه الــعــلــم في  أحـ
توفير  خال  من  المجاالت  هذه 
عدد من المصادر المهمة، بعضها 
الكتب  قائمة  على  مصنفة  كتب 
ــا عــلــى مــســتــوى  ــًع ــي األعـــلـــى مــب
المعهد  إدارة  بأن  العالم، مضيفة 

بتمكين  ــا  خــاصًّ اهــتــمــاًمــا  تــولــي 
المتدربين في مجاالت االقتصاد 
الرقمي، وتبني وتوظيف تقنيات 

ــاء االصـــطـــنـــاعـــي والــعــمــل  ــذكــ ــ ال
شتى  في  الرقمي  التحول  نحو 

القطاعات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مركز مصادر التعلم بمعهد البحرين للتدريب

محرر الشؤون المحلية

تقديم الدعم 
والتمكين لكل 
المدارس دون 

استثناء

تحسين أداء 
الوزارة بتطوير 

عمل قطاعاتها 
وإداراتها

متابعة ميدانية 
وتمهين المعلمين 

والقيادات 
المدرسية

تعزيز الشراكة 
بين المدارس 

والمختصين 
باإلدارات 

رصد مؤشرات 
األداء مرتين في 

العام الدراسي

مساعدة 
المدارس 

على التحّسن 
والتطوير 

ضمان حصول 
كل مدرسة على 

الدعم الالزم 
واإلدارة الجيدة

استحداث 
مهمات رؤساء 

المدارس وفرق 
التحسين



قيمة فواتير استرداد كلفة البنية التحتية بمناطق التعمير
قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلف إن 
إجمالــي المبالــغ المحّصلة من رســوم اســترداد كلفة البنيــة التحتية في مناطق 
التعمير التي فرضت على المالك بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 
2019 ما يقارب 9 ماليين دينار، فيما بلغت الفواتير التي أصدرتها الوزارة على 

المشاريع ما يقارب 14 مليون دينار.

 جـــاء ذلك فـــي رد الوزير على الســـؤال 
البرلمانـــي المقـــدم مـــن النائـــب فاطمـــة 
القطـــري حول إجمالي إيـــرادات الدولة 
من رسوم استرداد كلفة البنية التحتية.

 وقـــال خلف إن التراخيص المســـتثناة 
إنشـــاء  كلفـــة  تحصيـــل  رســـوم  مـــن 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي مناطق 
األراضـــي  فقـــط  تشـــمل  التعميـــر 

للبحرينييـــن  المملوكـــة  والمســـاكن 
مناطـــق  فـــي  لســـكناهم  والمخصصـــة 
التعميـــر الجديدة والقائمة، والمســـاكن 
والمخصصـــة  للبحرينييـــن  المملوكـــة 
لســـكن أقاربهم مـــن الدرجة األولى في 
مناطـــق التعميـــر القائمـــة التـــي ســـيتم 
تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية 

فيها.
التراخيـــص  عـــدد  أن  الوزيـــر  وذكـــر   
المســـتثناة مـــن تحصيل هذه الرســـوم 
بلغت 3302 عن المشـــاريع السكنية أما 

تراخيص المشاريع التجارية المستثناة 
بلغ عددها 327 ترخيًصا و109 مشاريع 
ـــا تـــم  صناعيـــة و40 مشـــروًعا حكوميًّ

استثناؤه من الرسوم.
  وأشـــار إلـــى أن االســـتثناءات تشـــمل 
ومشـــاريع  اإلســـكان،  وزارة  مشـــاريع 
تمويل السكن االجتماعي، وأي مشروع 
يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في 
عقاره حســـب الشـــروط، الطلبات التي 
تـــم تقديمها قبل دخول القرار في حيز 
النفاذ، حتـــى وإن صدرت الرخصة بعد 

نفاذه.
 وبيـــن أن تحصيـــل الرســـوم أثـــر علـــى 
ســـرعة وجـــودة إنجـــاز مشـــاريع البنية 
التحتيـــة للمناطـــق الجديـــدة والقائمة 
من حيث اســـتحداث آليات وإجراءات 
أو تقليـــص فتـــرة االنتظـــار لتوصيلهـــا 
بالخدمـــات الرئيســـية، قـــال الوزيـــر إن 
مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين 
البنيـــة  كلفـــة  مـــن  جـــزء  تحمـــل  فـــي 
التحتية من شـــأنه أن يساعد الحكومة 
على إعداد برنامج فعال لسرعة توفير 

هذه الخدمات.
 وأضـــاف خلـــف أن توفيـــر بنية تحتية 
تنافسية ســـينعكس إيجاًبا على سرعة 
توفير الخدمات في المناطق المختلفة، 
فتوافـــر خدمـــات البنـــى التحتيـــة مـــن 
شـــأنه أن يشـــّجع على التعمير في تلك 
المناطـــق، والذي ســـينعكس أيًضا على 
النمـــو االقتصـــادي ويســـهم فـــي جذب 
االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة إلى 
مملكـــة البحريـــن ودفع عجلـــة التنمية 

االقتصادية.

“تشريعية النواب” توافق على إنشاء نيابة جرائم األموال العامة
الصالحيات على  يــؤثــر  ال  التشريع  ــة”:  ــاب ــرق “ال و  قــريــبــا..  متخصصة  نيابة  للقضاء”:  ــى  “األعــل

وافقــت لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس النــواب على االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( بشــأن إنشــاء نيابة 
متخصصــة “نيابــة جرائــم األمــوال العامــة” والــذي يعرض الثالثــاء المقبل على أعضــاء مجلس النــواب. ويتضّمن االقتراح 
إنشاء نيابة متخصصة في جرائم األموال العامة، تختص بالتحقيق في جرائم األموال العامة، وتلقي البالغات من ديوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة، والجهــات الحكوميــة، وكل من علم بوقــوع مخالفات تتعلق باألموال العامــة، وإصدار القرارات 

بشأن التصرف فيها.

 يتألـــف االقتـــراح بقانـــون )بصيغتـــه 
المعدلـــة( فضـــاً عـــن ديباجتـــه مـــن 
مادتيـــن، نصـــت المـــادة األولى على 
تســـمى  متخصصـــة  نيابـــة  إنشـــاء 
“نيابة جرائم األموال العامة” وبينت 
المـــادة  جـــاءت  فيمـــا  اختصاصهـــا، 

الثانية تنفيذية.
 وتمثلـــت المبـــادئ واألســـس العامة 
الحاجـــة  فـــي  بقانـــون  لاقتـــراح 
الماســـة إلنشاء نيابة متخصصة في 
جرائـــم األمـــوال العامة، ُيحـــال إليها 
الباغـــات الواردة من إدارة مكافحة 

جرائم الفســـاد، كجرائـــم االختاس، 
واالستياء، والرشوة وغيرها.

  من جهتـــه، أوضح المجلس األعلى 
للقضـــاء فـــي مرئياتـــه عن مشـــروع 
القانـــون أن األصـــل العـــام أن يكـــون 
تحديـــد دوائـــر اختصـــاص أعضـــاء 
النيابـــة العامة ونقلهـــم بموجب قرار 
يصـــدر من النائب العـــام بعد موافقة 
المجلس األعلى للقضاء، وإن كان قد 
خرج المشـــرع عن هذا األصل وأنشأ 
بقوة القانون نيابة الجرائم اإلرهابية 
وفرض تعييـــن أعضائها بأمر ملكي، 

فـــإن ذلك كان لضـــرورة إعان وفاء 
مملكـــة البحريـــن اللتزاماتها الدولية 
والعربيـــة واإلســـامية والخليجيـــة، 
وعليه فاالســـتثناء مـــن األصل العام 

ال يتوسع فيه وال ُيقاس عليه.
النيابـــة  أعضـــاء  أن  إلـــى  وأشـــار 
العامة ينوبون عـــن النائب العام في 
ممارســـة وظائفهـــم، ومقتضـــى ذلك 
أن يكـــون أمـــر نقـــل أعضـــاء النيابـــة 
العامـــة وتوزيـــع العمـــل بينهـــم مـــن 
ســـلطة النائـــب العـــام بعـــد موافقـــة 
المجلس األعلى للقضاء. وأشـــار إلى 

ا دراســـة إنشاء نيابة  أنه يجري حاليًّ
متخصصة في الجرائم التي ُتشـــكل 
عدواًنـــا على المـــال العـــام واإلضرار 
باالقتصـــاد الوطني، وهـــو ما يحقق 
الغـــرض مـــن االقتـــراح بقانـــون. في 

حيـــن بيـــن ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة في مرئياته عن مشـــروع 
القانون أن اســـتحداث جهـــاز للنيابة 
يختـــص بجرائـــم األمـــوال العامة ال 
يؤثـــر بصفة مباشـــرة على ممارســـة 

الديوان لصاحياتـــه بموجب المادة 
)11( من قانونه بإحالة الجرائم التي 
تنكشـــف لـــه أو للجهـــات المشـــمولة 
المختصـــة  الجهـــة  إلـــى  برقابتـــه 

بتحريك الدعوى الجنائية.
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توزيع عوائد ربحية للقصر تصل إلى 4.5 %
األصول إدارة  في  رائدا  إقليميا  بنكا  لكونها  “سيكو”  مع  التعاقد  “العدل”: 

قالت وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف ردا على الســؤال المقدم من 
النائب أحمد العامر عن اســتثمار مجلس الوالية على أموال القاصرين مع شــركة 
ســيكو انــه وقــع االختيــار على الشــركة التي تعاقــدت معها اإلدارة لمــا تحظى به 
من عناصر أفضلية كونها بنكا إقليميا رائدا في مجال إدارة األصول والوســاطة 
وصناعــة الســوق والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية مرخصــا لــه مــن مصــرف 
البحريــن المركــزي، كما يدير أصوال تبلغ 2.1 مليار دوالر مملوكة من قبل صناديق 
ثروات ســيادية وصناديق تقاعد وصناديق وقف إســالمية إلى جانب العديد من 

المؤسسات المالية األخرى.

وأضافت انه ثبت للمجلس حفاظ البنك 
بثبـــات علـــى مســـتوى أدائـــه لألصـــول 
تحت اإلدارة طبقا للمؤشرات المعيارية 
منخفضـــة  مخاطـــر  وبنســـب  الســـائدة 
بغض النظر عن ظروف السوق السائدة، 
هـــذه  مـــع  للتعاقـــد  الباعـــث  أن  مبينـــة 
المؤسســـة الماليـــة على وجـــه التحديد 

الـــى كونهـــا مؤسســـة بحرينيـــة  يرجـــع 
باإلضافة الـــى تاريخها الممتد ألكثر من 
20 ســـنة فـــي مجـــال إدارة األصول في 
دول مجلـــس التعـــاون والصناديـــق في 
أســـواق األسهم وأســـواق أدوات الدخل 
فـــي دول  العقاريـــة  الثابـــت واألصـــول 

المجلس ومنطقة الشرق األوسط.

وأشـــارت الـــوزارة الى أن نســـبة األرباح 
المتفـــق عليهـــا مـــع الشـــركة هـــي 7 % 
للســـنة على االسهم و5.5 % للسنة على 
ادوات الدخـــل الثابت وهي نســـبة عائد 
مناســـبة مقارنة بما هو معروض ومتاح 
في السوق حاليا بحسب ما تم دراسته. 
 وبينـــت ان اإلدارة قامـــت علـــى مـــدى 
الســـنوات بتوزيـــع عوائـــد ربحيـــة علـــى 
القصر ومن في حكمهم بنسب تراوحت 
موافقـــة  بعـــد   %  4.5 الـــى   %  4 بيـــن 
مجلـــس الواليـــة وبحســـب اإلجـــراءات 
المتبعـــة وكذلـــك الحـــال في االســـتثمار 
المائل ســـيتم في كل عام توزيع األرباح 
بعـــد  علـــى القصـــر ومـــن فـــي حكمهـــم 
موافقـــة مجلس الوالية وتحديد نســـبة 

االرباح المقرر توزيعها.
الخطـــة  ان  الـــوزارة  وأوضجـــت   
مـــن  تتكـــون  للمحفظـــة  االســـتثمارية 

عـــدة عناصـــر متكاملـــة وهـــي توجيـــه 
التـــي  المجـــاالت  نحـــو  االســـتثمارات 
تحقـــق افضـــل العوائد الممكنـــة وتقليل 
المخاطـــر المحتملـــة على االســـتثمارات 
الـــى ادنـــى حـــد ممكـــن و ايجـــاد افضل 
المملوكـــة  االســـتثمارات  إلدارة  الســـبل 
للقاصرين او لإلدارة وتحصيل عوائدها 
في االوقات المناسبة وتوزيع المحفظة 
االســـتثمارية علـــى المجـــاالت المتاحـــة 
لاســـتثمار وبشـــكل يقلـــل مـــن مخاطر 
تمركز االســـتثمار في مجال معين دون 

غيره.
 وبينـــت الـــوزارة أن المحفظـــة تخضـــع 
لمتابعـــة ورقابـــة دقيقـــة من قبل قســـم 
االســـتثمار لدى إدارة أمـــوال القاصرين 
مـــن خال مـــا يتلقاه من تقارير شـــهرية 
مـــن الشـــركة يتـــم عرضها علـــى مجلس 

الوالية بصورة دورية.

يصـــّوت أعضـــاء مجلس النواب على تقرير لجنة الشـــؤون المالية واالقتصادية 
بشـــأن مشـــروع قانـــون بالتصديق علـــى االتفاقية بشـــأن التعاون في المســـائل 
الجمركيـــة بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة مصـــر العربية، 
المرافـــق للمرســـوم رقـــم )47( لســـنة 2019 والـــذي وافقت عليه اللجنـــة بتوافق 
جميـــع أعضائهـــا.  وتتضّمن االتفاقيـــة تعزيز أوجه التعاون بيـــن حكومة مملكة 
البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة مصر العربية فـــي المســـائل الجمركية من خال 

تنظيم إجراءاته وآليته ونطاق تطبيقه.
 ويهـــدف التصديـــق على االتفاقية إلى دعم العاقـــات االقتصادية بين حكومة 
مملكـــة البحرين وحكومة جمهورية مصـــر العربية بما يحقق مصلحة الطرفين. 
وإرســـاء وتعزيز أسس التعاون المشـــترك بين الطرفين في المسائل الجمركية.  
مـــن جهتهـــا، أشـــارت وزارة الخارجية إلـــى النتائج المرجوة مـــن التصديق على 
االتفاقية تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين الشـــقيقين. وهي تدعيم الجهود 
المشـــتركة بين البلديـــن في المســـائل الجمركية، وعلى وجـــه الخصوص تبادل 
المعلومـــات ومكافحـــة تهريـــب البضائـــع غيـــر المشـــروعة والجرائـــم الجمركية 
بشكل عام. وتبادل الخبرات والتجارب في المسائل الجمركية على النحو الذي 
يصـــب في مجال تعزيز العمل الجمركي لـــدى الطرفين. وتعزيز الدور التنفيذي 
فـــي مجال مكافحـــة المخالفات الجمركيـــة والتهريب الجمركـــي، وذلك لضمان 
التطبيق الســـليم للتشـــريعات الجمركية الســـارية في كا البلديـــن واالتفاقيات 

المصادق عليها.

“مالية النواب” توافق على التصديق على 
اتفاقية تعاون في المسائل الجمركية مع مصر

وافقــت للجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس النواب على مشــروع قانون 
بتعديــل المــادة )327( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية الصادر بالمرســوم 
بقانون رقم )12( لســنة 1971 مع إجراء تعديالت عليه والذي يصوت عليه المجلس 

الثالثاء المقبل.

 ويتألف مشروع القانون من مادتين، 
علـــى  األولـــى  المـــادة  نصـــت  حيـــث 
استبدال نص المادة )327( من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )12( لســـنة 
1971م، فيمـــا جـــاءت المـــادة الثانية 
تنفيذيـــة ومضمونـــه الســـماح للدائن 
بالتظلـــم مـــن أمـــر األداء مســـاواة له 

بالمدين.
ويهدف المشروع إلى السماح للدائن 
بالتظلـــم مـــن أمـــر األداء مســـاواة له 
التشـــريعي  الفـــراغ  وســـد  بالمديـــن. 
في النـــص األصلي للمـــادة )327( من 
قانون المرافعات المدنية والتجارية، 

الذي تعتريه شبهة عدم الدستورية.
 ونّصـــت المـــادة )327( بعـــد التعديل 

المديـــن  للدائـــن أو  علـــى أن “يجـــوز 
التظلـــم من األمـــر خال عشـــرة أيام 
مـــن تاريخ صدوره أو إعانه حســـب 

األحوال.
المحكمـــة  أمـــام  التظلـــم  ويحصـــل 
الكبـــرى أو المحكمة الصغرى حســـب 
األحـــوال وُتراعـــى فيـــه اإلجـــراءات 
المقـــررة لرفـــع الدعـــوى، مـــع وجوب 
أال يكـــون القاضي الـــذي أصدر األمر، 
ضمن تشـــكيل المحكمة التي تختص 
بنظر التظلم.ويجب أن يكون التظلم 

مسبًبا وإال كان باطاً”.
 مـــن جهتهـــا، طلبت الحكومـــة إعادة 
النظـــر فـــي مشـــروع القانـــون وجـــاء 
فـــي ماحظاتهـــا أن طريق أمر األداء 
طريـــق اســـتثنائي ال يجـــوز التوســـع 

التعديـــل  اســـتقامة  وعـــدم  فيـــه. 
المقترح لنص المادة )327( من قانون 
المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة مـــع 

نص المادة )325( من ذات القانون.
لصالـــح  قـــّرر  التظلـــم  أن  وبّينـــت   
بمثابـــة  األداء  أمـــر  كـــون  المديـــن 
حكـــم غيابي بالدين ضـــد المدين وال  
يمكـــن االرتـــكان إلى حكـــم المحكمة 
إليـــه  المشـــار  المصريـــة  الدســـتورية 
بالمذكرة اإليضاحية لاقتراح بقانون 

الذي ُبني عليه مشروع القانون
 فيمـــا رأت هيئـــة التشـــريع واإلفتـــاء 
القانونـــي أن المـــادة محـــل التعديـــل 
تقـــّرر التظلـــم مـــن القـــرار أمـــام ذات 
المحكمـــة دون أن يتضمـــن النص أي 
قيد يضمن وجـــوب تجنيب القاضي 
الذي بت في طلب األمر محل التظلم 
مـــن تشـــكيل هيئـــة المحكمـــة التـــي 
تختـــص بنظـــر القـــرار الـــذي أصدره، 
وهـــو ما ال يســـتقيم وقواعـــد العدالة 
وحيـــدة القضاء، وعليـــه يكون النص 

في موطن شبهة عدم الدستورية.

“تشريعية النواب” توافق على السماح للدائن بالتظلم من أمر األداء

رفضت لجنة الخدمات النيابية مشـــروع 
قانـــون بتعديـــل المـــادة )46( مـــن قانون 
الصـــادر  األهلـــي  القطـــاع  فـــي  العمـــل 
بالقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2012 )المعـــد 
فـــي ضـــوء االقتـــراح بقانـــون “بصيغتـــه 
المعدلـــة” المقـــدم مـــن مجلـــس النـــواب(. 
إلـــى ضمـــان  بقانـــون  المشـــروع  يهـــدف 
حصـــول العامـــل علـــى أجـــره المســـتحق 
دون تأخيـــر أو انتقاص، بعدم إبراء ذمة 
صاحب العمل منه إال بإتمام تحويله إلى 
حســـاب العامـــل بأحـــد البنـــوك المرخصة 
مـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي، وفـــق 
ضوابـــط وإجـــراءات َيصُدر بهـــا قرار من 

الوزير المختص.
  وبـــّررت اللجنـــة رفضهـــا بأنهـــا ســـبق أن 
وافـــق كلٌّ من مجلس الشـــورى ومجلس 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  علـــى  النـــواب 
)59( لســـنة 2018 بتعديـــل بعـــض أحكام 

قانون العمل في القطـــاع األهلي الصادر 
بالقانـــون رقـــم )36( لســـنة 2012، والذي 
عـــّدل المـــادة )46( مـــن قانـــون العمل في 
تســـديد  يتـــم  بحيـــث  األهلـــي  القطـــاع 
أجـــر العامـــل وفًقـــا لآلليـــة التـــي يصـــدر 
بتحديدها قرار من الوزير، باإلضافة إلى 
إلزام الجهات العامة والخاصة باإلفصاح 
للجهات المعنّية عن المعلومات المتعلقة 
بسداد أجور العمال بالقدر الازم للتحقق 

من سدادها.
إعـــادة  الحكومـــة  طلبـــت  مـــن جهتهـــا،   
النظـــر في مشـــروع القانـــون لعدم وجود 
ثمة جـــدوى منه؛ بتمام صدور المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )59( لســـنة 2018 بتعديـــل 
بعض أحـــكام قانـــون العمل فـــي القطاع 
األهلـــي الصادر بالقانون رقم )36( لســـنة 

2012، ونشره بالجريدة الرسمية.
 كما لفتت أن مجلس الوزراء أصدر قراًرا 
بالموافقـــة على اســـتخدام نظـــام حماية 
األجـــور الذي يتم بموجبـــه قيام صاحب 

العمـــل بتحويـــل أجور عمالِه إلـــى البنوك 
المعتمـــدة فـــي المواعيـــد المحـــددة، وأن 
يصدر وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
القرار الازم لذلك بعد التشـــاور مع غرفة 

تجارة وصناعة البحرين.
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  أفـــادت  كمـــا   
يتوّخاهـــا  التـــي  الغايـــة  بـــأن  البحريـــن 
المشـــّرع مـــن تعديـــل المـــادة المذكـــورة 
متحّققـــة بالفعل بعد تعديـــل هذه المادة 
بموجب المرسوم بقانون رقم )59( لسنة 
2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل 
فـــي القطـــاع األهلـــي بالقانون رقـــم )36( 

لسنة 2012.
 فـــي حيـــن أبـــدى كل مـــن االتحـــاد الحر 
لنقابـــات عمـــال البحرين واالتحـــاد العام 
لنقابـــات عمال البحرين تأييـــده للتعديل 
المقتـــرح ومـــا جاء بـــه من آليـــات تتعلق 
العمـــل ألجـــرة  تســـليم صاحـــب  بإتمـــام 
العامل ومســـتحقاته؛ إذ إن هذا التعديل 
يضمن استام العامل لحقه دون نقصان.

الحكومة: تحويل الرواتب إلى البنوك في المواعيد المحددة
“خدمات النواب” ترفض تعدياًل يضمن حصول العامل على أجره دون تأخير
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ُيفَتتـــح معرض جـــدة الدولي للكتاب 
بنســـخته الخامســـة خالل الفترة من 
11 لـ 21 ديســـمبر الجاري، على أرض 
الفعاليات بأبحـــر الجنوبية بمحافظة 
خالـــد  األميـــر  برعايـــة  وذلـــك  جـــدة 
الفيصـــل مستشـــار خـــادم الحرميـــن 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وستشـــارك بهذه النســـخة قرابة 400 
دار نشـــر مـــن 40 دولـــة حـــول العالم، 
وحضـــور 350 ألـــف عنوان من شـــتى 
أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف 
شـــرائح المجتمـــع وربطهـــم بالثقافـــة 
والقـــراءة وتنميـــة الحـــس الثقافـــي، 
واالطـــالع علـــى المخـــزون الثقافـــي 
الســـعودي والعربـــي والعالمـــي، فيمـــا 
يصعد أكثـــر من 200 مؤلـــف ومؤلفة 

لمنصات توقيع الكتب بالمعرض 
وأكـــد محافـــظ جـــدة رئيـــس اللجنـــة 
العليـــا للمعـــرض األميـــر مشـــعل بـــن 

ماجـــد بـــن عبدالعزيز، خالل ترؤســـه 
بحضـــور  التحضيـــري  لالجتمـــاع 
الجهات ذات العالقة أهمية التحضير 
الجيد استعدادًا إلطالق هذا المعرض 
الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 
30.000 متـــر مربـــع كواحد مـــن أكبر 
المعـــارض المتخصصـــة فـــي الوطـــن 

العربـــي، ووفقـــًا للتطلعـــات واآلمـــال 
المعـــرض  أهـــداف  تنشـــدها  التـــي 
التـــي  بالصـــورة  الحـــدث  وإظهـــار 
تخـــدم توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة 
واهتمامهـــا بصناعـــة الثقافـــة وتنمية 
روح االنتمـــاء إلى الكتاب، واالهتمام 

بحركة التأليف والنشر عموما.

400 دار نــشـــــــر مـــــن 40 دولـــــة فــــــي العـــالـــم

معرض جدة الدولي للكتاب بنسخته الخامسة
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الســـعودي  واألكاديمـــي  للناقـــد 
الدكتور محمد الصفراني أســـتاذ 
األدب والنقد والدراسات البينية 
في جامعة طيبة، وعن المؤسسة 
والنشـــر،  للدراســـات  العربيـــة 
صـــدرت مؤخـــرًا أربـــع دراســـات 
نقدية، األولى حملت اســـم “شعر 
غازي القصيبي دراسة أسلوبية”، 
ضّمت رسالة من غازي القصيبي 
للمؤلف بشـــأن رسالة الماجستير 
هـــا عن شـــعره. وكذلك  التـــي أعدَّ
رأي القصيبي في الدراسة حيث 

قـــال: وجدُت فيه مجهـــودًا طيبًا 
وعمـــالً منهجيًا، لما قـــرأُت العمل 
هذا فوجئـــُت، ما كنت أعرف كم 
قصيـــدة كتبتهـــا مـــن هـــذا البحر 
وال  ذاك،  مـــن  قصيـــدة  كـــم  وال 
عـــدد قصائـــد التفعيلـــة، وال أكثر 
قافيـــة تـــرددت في شـــعري، وأن 
صور المرأة سبع: الجسد، الروح، 
الوطن... إلخ، هذه األشـــياء أتت 

بشكل عفوي.
يقـــع الكتاب في 432 صفحة من 

القطع الكبير.

شعر القصيبي... دراسة أسلوبية

عقد مركز عيســـى الثقافـــي اللقاء الثامن 
عشـــر من منتدى البحريـــن للكتاب، حيث 
جـــرى اللقـــاء مناقشـــة كتـــاب “الطمأنينة 
الفلســـفية” للباحث ســـعيد ناشـــيد، وقدم 
أنيســـة  بـــإدارة  عبيـــد  صالحـــة  اللقـــاء 
الســـعدون، وذلـــك بحضـــور جمهـــور مـــن 

المثقفين والمهتمين.
وقـــد اســـتهلت صالحـــة المناقشـــة بطرح 
موضوع الفلسفة كفكر من حيث األهمية 
والفائدة وتقبل الفكر الفلســـفي من حيث 
المبدأ والمضمون الذي يعمل به الفالسفة، 
مقارنـــًة بمـــا يصفـــه معارضـــوه بأنـــه باب 
للتعقيـــد يجـــب االبتعـــاد عنـــه ومضيعـــة 
للوقـــت يجـــب ازاحتهـــا عـــن الدرب.كمـــا 
تطرقـــت الى الكتاب وعملية تناوله للفكر 
الفلســـفي ليس كما اظهره معارضوه على 
أنـــه تأمالت يتم التعبير عنها بلغة شـــاقة 
بـــل هـــو االســـاس األول للفكـــر اإلنســـاني 

ومنها تفرعت العلوم األخرى.

وأشـــارت إلى أن الكتاب الـــذي اصدر من 
اجـــل تبيـــان مفهوم الفلســـفة كفكـــر تبناه 
الطريـــق  واعتبـــروه  الفالســـفة  اصحابـــه 
لمعرفـــة النفـــس، مـــرورًا بكبار الفالســـفة 
كســـقراط وافالطـــون ومـــا قدمـــوه لهـــذا 

العلـــم وكيـــف ســـاهم فـــي تطويـــر الفكـــر 
نظـــر  وجـــه  مـــن  ذكـــرت،  كمـــا  البشـــري. 
الباحـــث، مراحـــل النفـــس المختلفة التي 
تمـــر بها فـــي الحـــزن والخـــوف والغضب 

التي تفضي الى سوء التصرف.

ــفــلــســفــيــة” ــاب “الــطــمــأنــيــنــة ال ــتـ ــة كـ ــش ــاق ــن م

اللقاء الـ 18 من منتدى البحرين للكتاب

صدر عن دار “Free Pen Verlag” للنشر 
فـــي مدينة بون، الطبعة األلمانية لرواية 
“ عين الشرق “ للكاتب والروائي السوري 
“ إبراهيـــم الجبيـــن “، بترجمـــة للدكتـــور 
عدنـــان وحودين الشـــرق “ التي صدرت 
نســـختها العربية عن المؤسســـة العربية 
للدراســـات والنشـــر فـــي بيـــروت، يروي 
فيها الجبيـــن تفاصيل متعلقة بالتيارات 
الفكرية التي تصارعت في سوريا خالل 

تاريخهـــا القديم والمعاصـــر. إضافة إلى 
نبشـــه للعديد من أسرار المكان وسكانه. 
ويقول إبراهيم الجبين، إن رواية “ عين 
الشـــرق “ هـــي احتفـــاء بعبقرية دمشـــق 
والهويـــة الســـورية التـــي تآكلـــت تحـــت 
ضربات كثيرين أرادوا التشكيك بعمقها 
الحضـــاري، ســـواء كانـــوا مســـتبدين أو 
ظالمييـــن، عالوة على دور خاليا دبابير 
كثيرة أرادت أن تنخر المدنية السورية.

انطلقـــت الـــدورة ال 44 مـــن معـــرض 
الكويـــت الدولـــي، بمشـــاركة 488 دار 
نشـــر مـــن 30 دولـــة عربيـــة وأجنبية، 
ويشـــمل البرنامـــج الثقافـــي للمعرض 
وأمســـيات  ونـــدوات  محاضـــرات 
شـــعرية وورش عمل وعروضا مرئية 
مـــن  العديـــد  مشـــاركة  إلـــى  إضافـــة 
مؤسســـات ونـــوادي القـــراءة وكذلـــك 
أنشـــطة تفاعلية وبرامج ومســـابقات 

لألطفال.
وتحـــل بريطانيـــا، ضيف شـــرف على 

معـــرض الكويت الدولـــي للكتاب هذا 
العـــام بعدمـــا قـــرر المنظمـــون مواكبة 
فـــي  ســـنوات  منـــذ  الســـائد  العـــرف 
تســـليط  بهـــدف  الدوليـــة  المعـــارض 
الـــدول  إحـــدى  ثقافـــة  الضـــوء علـــى 
الصديقة، وقال األمين العام المساعد 
الوطنـــى  بالمجلـــس  الثقافـــة  لقطـــاع 
عيســـى  واآلداب  والفنـــون  للثقافـــة 
يكـــون  أن  علـــى  “اتفقنـــا  األنصـــاري: 
هناك ضيوف شرف كما هو أسوة في 

المعارض العربية والدولية”.

صـــدر حديًثـــا مـــن مكتبـــة األنجلـــو 
المصرية كتـــاب “األســـئلة الممنوعة 
نـــوال  للدكتـــورة  العقـــل”  وتجميـــد 
الكتـــاب  هـــذا  يتنـــاول  الســـعداوي 
المشـــاكل السياســـية واالقتصاديـــة 
والدينيـــة  واألخالقيـــة  والثقافيـــة 
التـــي يئن بهـــا المجتمـــع العربي منذ 
فتـــرة طويلـــة، وكذلـــك المشـــكالت 
التـــي ظهـــرت بعـــد ثـــورة 25 ينايـــر 

2011، وهـــي موضوعـــات مصاغـــة 
فـــي شـــكل أدبـــي، وبعضهـــا نابع من 
تجارب شخصية عاصرتها الكاتبة. 

والكتاب تنويعات متنوعة على لحن 
أساسي هو “ تجريم وتحريم إعمال 
الثقافيـــة  الموروثـــات  فـــي  العقـــل 
والعادات والتقاليد االجتماعية، منذ 
الطفولـــة التي هي العائق األساســـي 

للتقدم، والنهضة، واإلبداع.

عيــــن الشــــرق

معـرض الكـويـت للكتـاب

تجميــد العقـــل

ــاب ــد للكتـ ــيخ زايـ ــزة الشـ ــة لجائـ ــة الطويلـ ــن القائمـ ضمـ

“ال أحد ينام في المنامة” لنادر كاظم

لـــم تكـــن مفاجـــآت كبيرة بالنســـبة 
البحرينيـــة  الثقافيـــة  للســـاحة 
اختيـــار كتـــاب »ال أحـــد ينـــام فـــي 
المنامـــة« ضمـــن القائمـــة الطويلـــة 
لجائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب عن 
فـــرع “التنمية وبنـــاء الدولة“ إذ إن 
الـــكل مجمع على القيمة الفكرية و 
المعرفيـــة لجميع إصدارات أســـتاذ 
األكاديمـــي  الثقافيـــة  الدراســـات 
نـــادر  الدكتـــور  البحريـــن  بجامعـــة 
كاظـــم، فقـــد أعلنت جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرعي 
“التنميـــة وبنـــاء الدولـــة” و”الفنون 
والدراسات النقدية“ اليوم الثالثاء 
الـ 26 نوفمبر الجاري، ضمن دورتها 
الرابعة عشـــرة لعام 2019 - 2020، 
حيـــث ضم الفرعـــان 21 عمالً، وقد 
تنوعـــت جنســـيات مؤلفي األعمال 
المختارة لتشـــمل كتابًا ودور نشـــر 

مختلفة من دول عربية عدة.
حيـــث اشـــتملت القائمـــة الطويلـــة 
لفـــرع التنميـــة وبنـــاء الدولـــة على 
11 عنوانـــًا، تـــم اختيارها من أصل 
223 عمـــالً تـــم تقديمها للمشـــاركة، 
التاليـــة؛  العناويـــن  القائمـــة  تضـــم 
“سجون الثقافة” للكاتب السعودي 
دار  عـــن   والصـــادر  زيـــاد،  صالـــح 
عـــام  والنشـــر  للطباعـــة  التنويـــر 
الصـــدارة:  نحـــو  و”رحلـــة   ،2019
كيف أصبـــح الخليج العربي مركزًا 
عالميـــًا للبتروكيماويـــات” للكاتـــب 
الدكتـــور عبـــد الوهـــاب الســـعدون 
مـــن الســـعودية، والصـــادر عـــن دار 
الســـاقي 2019، و”التســـامح زينـــة 
تركـــي  للكاتـــب  والديـــن”  الدنيـــا 
الدخيـــل مـــن الســـعودية، والصادر 
عـــن دار مدارك للنشـــر عـــام 2019، 
و”العقاب والغلو في الفقه والتراث 
ون  اإلســـالمي” للكاتب رشـــيد الخيُّ
مـــن العـــراق، والصـــادر عـــن مركـــز 
والبحـــوث  للدراســـات  المســـبار 
2018، و”ال أحد ينـــام في المنامة” 

للدكتور نـــادر كاظم مـــن البحرين، 
والصادر عن دار ســـؤال للنشر عام 

.2019
كمـــا تضمنت القائمة كتـــاب “تطور 
اليابـــان   فـــي  العربيـــة  الدراســـات 
مســـعود  للدكتـــور   ”2016 -  1945
ضاهـــر من لبنان، والصـــادر عن دار 
و”حّنبعـــل   ،2019 عـــام  الفارابـــي 
بطل قرطاج و المتوّســـط” للكاتب 
محمـــد حســـين فنطـــر مـــن تونس، 
والصادر عن كلمة للنشـــر والتوزيع 
ســـالطين  و”دولـــة   ،2018 عـــام 
المماليـــك في مصـــر” للكاتب أيمن 
فؤاد ســـيد من مصـــر، والصادر عن 
 ،2019 اللبنانيـــة  المصريـــة  الـــدار 
و”فـــي نقد الخطاب االستشـــراقي، 
ســـيرة محّمد ونشـــأة اإلســـالم في 
المعاصـــر”  الفرنســـي  االستشـــراق 
للكاتب الدكتور حســـن بزاينّية من 
تونـــس، والصادر عن مســـكيلياني 
 ،2019 عـــام  والتوزيـــع  للنشـــر 
فـــي  والثقافـــة  القـــراءة  و”أزمـــة 
المغـــرب والعالـــم العربـــي )محاولة 
ووصـــف  الـــداء  تشـــخيص  فـــي 
الـــدواء(” للكاتـــب محمـــد بوســـالَّم  
مـــن المغرب، والصـــادر عن دار أبي 
رقراق للطباعة والنشر عام 2017، 
و”ابن رشـــد وبناء النهضة الفكرية 
عزيـــز  الدكتـــور  للكاتـــب  العربيـــة” 
الحدادي من المغرب، والصادر عن 

منشورات دار ما بعد الحداثة عام 
2017

والدراســـات  الفنـــون  فـــرع  أّمـــا 
النقديـــة فقـــد ضـــم 10 أعمـــال تم 
اختيارهـــا من أصـــل 188 عمالً تم 
تقديمها للجائزة، وهي على النحو 
اآلتي، كتاب “بيض األداحي: رحلة 
نحو فهم الشعر وتفسيره وتأويله” 
للدكتور عمر بن عبد العزيز السيف 
مـــن الســـعودية، والصادر عـــن دار 

النهضة العربية عام 2019، 
التأســـيس  و”األســـطوري: 
والتجنيس والنقد” للكاتب 
محمـــد األمين بحـــري، من 
الجزائـــر والصـــادر عن كل 
من دار األمان ومنشورات 
ومنشـــورات  االختـــالف 
 ،2018 عـــام   ضفـــاف 
المتخّيـــل:  و”الممكـــن 
المرجعيـــة السياســـية في 
الروايـــة” للكاتـــب الدكتور 
مـــن  التمـــارة  عبدالرحمـــن 
عـــن  والصـــادر  المغـــرب، 
دار كنـــوز المعرفـــة للنشـــر 

والتوزيع عام 2019 .
الفنـــون  فـــرع  ضـــم  كمـــا 
النقدية كتاب  والدراسات 
بـــارث  جـــون  “محـــاكاة 
لشـــهرزاد: ألف ليلـــة وليلة 
فـــي المتخيـــل األمريكـــي 

مـــا بعد الحداثـــي” للكاتب الدكتور 
لحســـن بـــن اعزيـــزة مـــن المغـــرب، 
والصـــادر عـــن دار كنـــوز المعرفـــة 
للنشـــر والتوزيـــع 2017، و”الّذاكرة 
فـــي الَحكـــي الّروائـــّي: اإلتيان إلى 
الماضـــي مـــن المســـتقبل” للكاتـــب 
عبـــد الرحيـــم جيران مـــن المغرب، 
الصـــادر عـــن دار الكتـــاب الجديدة 
المتحدة 2019، و”فتنة األســـالف: 
هايدغر قارئًا كانط” للكاتب رسول 
محمد رســـول من العراق، والصادر 
للّنشـــر  بـــال حـــدود  عـــن مؤمنـــون 
والّتوزيـــع 2019، و”األم الرســـولة: 
رســـالة األّم فـــي الحكاية الشـــعبية 
أنثروبولوجيـــة  دراســـة  العربيـــة، 
نفســـية” للكاتـــب الدكتـــور محمـــد 
الجويلي من تونـــس، والصادر عن 
معهد الشـــارقة للتراث عام 2019، 
و”الشـــعر وأنســـنة العالـــم” للكاتبـــة 

حورية الخمليشي من المغرب.

إعداد: أسامة الماجد

للتواصل: 17111509



وّرطت شــركة مقاوالت بناء عشــرات األســر البحرينية، واستولت على مبالغ 
مالية يبلغ اجماليها قرابة ربع مليون دينار، وهرب مالك الشركة للخارج بعد 

عملية نصب، مما جعل األسر المقترضة حيارى وتائهون.

وقال مواطن متضرر لـ “البالد” أنه 
بناء منزل،  الشركة على  اتفق مع 
الــمــال،  الــشــركــة مبلغا مــن  وســلــم 
ولــكــن مــالــك الــشــركــة مــاطــل في 
البيت،  بناء  إتمام  بموعد  الوفاء 

وتبين بعد مرور أشهر أنه لم ينجز 
هاتفه  أغلق  ثــم  المطلوب  العمل 
مبالغ  جمعه  بعد  للخارج  وســافــر 

بآالف الدنانير من المواطنين.
مــعــامــالت  أغـــلـــب  أن  ــدث  ــحــ ــ وت
اتفاقيات  وفق  تتم  الشركة 
الشركة  واستالم  موثقة، 
مبالغ متفاوتة تصل في 
معظم دفعاتها الى مبلغ 
30 ألـــف ديــنــار مــن كل 
انجاز  أجل  من  مواطن، 
الــمــشــروعــات الــســكــنــيــة، 
الــمــتــضــرريــن من  أغــلــب  وأن 
بيوت  بناء  على  اتفقوا  الذين 
السكن  خدمة  من  االستفادة  عبر 

االجتماعي )مزايا(.
ــمــتــضــرريــن  ال أن  ــى  ــ إلـ وأشـــــــار 
صدموا من تسلمهم الئحة دعوى 
الشركة بعد هروب  إشهار إفالس 
ــادوا بــالــمــذكــرة  ــ مــالكــهــا، حــيــث أفـ
الشركة  أن  القضاء  لدى  المودعة 

الــمــقــاوالت  بــمــجــال  المتخصصة 
لكبوة  تعرضت  والتشييد  والبناء 
المالي  بــمــركــزهــم  عصفت  مــالــيــة 
عدم  عليه  تــرتــب  مما  والــتــجــاري 
بالتزاماتهم  الوفاء  على  قدرتهم 
تباعا  ــدرت  ــ الــدائــنــيــن وصـ تــجــاه 
ضدهم أحكم جنائية بسبب عدم 
ــهــم عــلــى الـــســـداد وقــضــايــا  قــدرت

مدنية بالمطالبات المالية.
تقدمت  الــشــركــة  أن  إلـــى  ــفــت  ول
بـــدعـــوى إشـــهـــار اإلفــــــالس أمـــام 
ــتــجــارة،  ــقــضــاء وفــــق قـــانـــون ال ال
أمــام  منظورة  القضية  ــت  زال ومــا 
ــيــن وفــق  ــن ــدائ الـــقـــضـــاء، وعــــدد ال
ــوى يــصــل إلــــى 67  ــدعــ ــ الئـــحـــة ال

شخصا وجهة.

الـــشـــركـــة  مـــــــالك  أن  وتـــــحـــــدث 
عائلة  مــن  بحرينيين  مــواطــنــيــن 
معروفة بقرية تقع بشارع البديع، 
الحالية  بالفترة  إقامتهم  ومرجحا 

بجمهورية العراق.
ووفقا لالئحة إشهار اإلفالس فإن 
مالك الشركة هم مهدي ح. س. ز. 
ورائد م. ح. أ. وإيمان ع. ح. ف. .

ــمــواطــن الــمــتــضــرر من  وطــالــب ال
والتنفيذية  الــقــضــائــيــة  الــجــهــات 
أجل  من  طلبهم  مناصرة  المعنية 
من  المنهوبة  األمـــوال  اســتــرجــاع 
الــتــي وضــعــت مجموعة  الــشــركــة 

مــن األســـر رهــيــنــة الـــقـــروض أمــال 
في استكمال حياتهم ببيت العمر 
التي  الـــخـــداع  بعملية  لــيــفــاجــئــوا 
جعلتهم يسددون أقساطا شهرية 

على قرض لن يحقق غايته.

صفحة من الئحة دعوى إشهار اإلفالس

بحرينيان ينصبان ربع مليون دينار مقابل بناء بيوت وهمية
وجــهــة ــا  ــص ــخ ش  67 الـــمـــتـــضـــررون  ــا..  ــ ــف ــ أل  30 ــون  ــربـ ــعـ الـ ــراق..  ــعـ ــلـ لـ هـــربـــا 
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30 ديسمبر الحكم في 18 استئنافا للمدانين بتزوير “الجوازات”
ـــات اآلالف ـــات بمئ ـــنة وغرام ـــى 23 س ـــل إل ـــات تص ـــم بعقوب ـــوم عليه محك

العليا  االستئناف  محكمة  قــررت 
 18 طعون  حجز  األولــى  الجنائية 
من  متهما،   25 أصــل  من  مستأنفا 
موظفون  بينهم  عـــدة  جنسيات 
حــكــومــيــون وعــــرب وآســيــويــون 
3 دول،  فـــي  مــقــيــمــون  وآخـــــرون 
ــعــقــوبــات  ــيــهــم ب ــوم عــل ــكـ ــحـ ــمـ والـ
3 سنوات  تتراوح ما بين الحبس 
والسجن 23 عاما وبغرامات مالية 
فضال  الدنانير  من  اآلالف  بمئات 
عــن مــصــادر مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة، 
وثائق جوازات  بتزوير  والمدانين 
السفر ورخص اإلقامة ومستندات 
خليجية  دول  ــدة  عــ فـــي  أخــــرى 
متهم  العصابة  ويــديــر  وأجنبية، 
جمع  من  تمكنوا  الجنسية،  عربي 
مــبــالــغ مــالــيــة بــادعــائــهــم الــمــزعــوم 
جوازات  استخراج  على  بقدرتهم 
 300 إلــى  وصــلــت  بحرينية  سفر 
ألف دينار؛ وذلك للحكم عليهم في 

جلسة 30 ديسمبر الجاري.
يــذكــر أنـــه صـــرح الــمــحــامــي الــعــام 
الدكتور  المستشار  الكلية  للنيابة 
ــأن الــمــحــكــمــة  ــ أحـــمـــد الـــحـــمـــادي ب
الكبرى الجنائية األولى قد أصدرت 
ــاء الــمــوافــق  ــالثـ ــثـ حــكــمــا يــــوم الـ
خمسة  بــمــعــاقــبــة   15/10/2019
إليهم  أســنــد  لما  متهما  وعــشــريــن 
األموال  غسل  جرائم  ارتكاب  من 
ــفــوذ،  ــن ــغـــالل ال ــتـ ــوة، واسـ ــ ــرشـ ــ والـ
محررات  وتزوير  األختام  وتقليد 
رســمــيــة وعــرفــيــة واســتــعــمــالــهــا، 
واالحتيال، وإعطاء شيكات بدون 
رصيد والتصرف في مواد مخدرة 
وتعاطيها واإلقامة غير المشروعة 
حيث قضت بالسجن لمدة 23 سنة 
و10 أيام والغرامة بمبلغ مائة ألف 
مبلغ  ومصادرة  دينار  وخمسمائة 
ومائة  ألفا  وثالثين  وخمسة  مائة 
وسبعين دينارا بحرينيا وسبعمائة 
سنة  و15  لمتهم،  فلسا  وســتــيــن 
لمتهم، و10 سنوات لثالثة متهمين 
ثالثة  بمبلغ  منهم  اثنين  وتغريم 

والــســجــن  بــحــريــنــي،  ديــنــار  آالف 
ــوات لــمــتــهــم، والـــســـجـــن 7  ــنـ 8 سـ
أحدهما  وتغريم  لمتهمين  سنوات 
بحريني،  ديــنــار  ألــف  مائتي  مبلغ 
ــام  أيـ و10  ــنـــوات  سـ  6 والــســجــن 
لمتهم، والسجن 5 سنوات لخمسة 
بمبلغ  أحــدهــم  وتــغــريــم  متهمين 
ــف وثــالثــمــائــة ديــنــار  ــ عــشــريــن أل
ــادرة مــبــلــغ ثــالثــمــائــة ديــنــار  ومـــصـ
آالف  ثــالثــة  بمبلغ  ــر  آخـ وتــغــريــم 
خمسمائة  مبلغ  ومــصــادرة  ديــنــار 
 4 والسجن  آخــر،  متهم  من  دينار 
سنوات و10 أيام لمتهم، والسجن 
 3 والــحــبــس  لمتهمان،  ســنــوات   3
أيام   10 والحبس  لمتهم،  سنوات 
ــد عشر  ــاد ألحــ ــعــ ــ لــمــتــهــمــان، واإلب

متهما، والبراءة لخمسة متهمين.
أسندت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
إلـــى الــمــتــهــمــيــن تـــزويـــر تــأشــيــرات 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  لــدولــة 
ودول أخرى وبيعها على أشخاص 
مبالغ  من جنسيات مختلفة مقابل 
ــدرت بـــــــــــ)135,170.760(  مــالــيــة قــ
مائة وخمسة و ثالثين ألف ومائة 
بحرينيا وسبعمائة  دينارا  وسبعين 
أخرى،  مالية  فلسا، ومبالغ  وستين 
عمليات  بـــإجـــراء  بعضهم  وقــيــام 
ــل لـــــأمـــــوال الــمــتــحــصــلــة  ــويـ ــحـ تـ
ــــم تــــزويــــر الـــتـــأشـــيـــرات  مــــن جــــرائ
مــصــدرهــا وإضــفــاء  إخــفــاء  بقصد 
ثبت  عما  فضال  عليها،  المشروعية 
من التحقيقات من قيامهم بتزوير 
واستعمال  أجنبية  سفر  جـــوازات 
أحـــد تــلــك الـــجـــوازات فــي مــغــادرة 
التحقيقات  كشفت  كما  المملكة، 
عن تلقي ثالثة من المتهمين وهم 
مالية  مبالغ  عموميون  مــوظــفــون 
متهمين  مــن  ــرشــوة  ال سبيل  عــلــى 
اثنين مقابل الحصول على رخص 
أجانب  ألربــعــة  بالبحرين  مستثمر 
إلزالة  نجم  برنامج  على  وللدخول 
أية أوامر ضبط صادرة ضد المتهم 
األول، وإلدخال بيانات جواز السفر 

المزور لذات المتهم بقاعدة البيانات 
الخاصة بمطار البحرين الدولي كي 
الجواز  ذلــك  استعمال  مــن  يتمكن 
عــنــد مـــغـــادرة الــمــمــلــكــة، فــي حين 
أسند إلى المتهم األول كذلك تهمة 

حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد 
بــدون  شيكات  وإعطائه  التعاطي 
رصيد لمن تلقى منهم أمواال مقابل 
علمهم  دون  ــتــأشــيــرات  ال ــدار  ــ إصـ

بتزويرها )...(.

العليا  االستئناف  محكمة  رفضت 
الجنائية استئناف مدان باالشتراك 
تابعة  إرهابية  جماعة  أعــمــال  فــي 
اإلرهــابــي  األشــتــر  ــا  ســراي لتنظيم 
و تيار الــوفــاء اإلســالمــي، وشــراء 
الـــــمـــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة لــتــصــنــيــع 
ــل الــمــمــلــكــة،  ــداخــ ــ الـــمـــتـــفـــجـــرات ب
له  التكليف  ورود  لحين  انــتــظــارا 
ببدء تنفيذ العمليات المخطط إليها 
الهاربين  المتهمين  من  اثنين  بين 
وباالشتراك  إيــران،  في  والمقيمين 
جنده  بعدما  الثاني  المستأنف  مع 
المدان  للعمل معه، وأيدت معاقبة 
3 سنوات وبتغريمه  بالحبس لمدة 
ألـــف ديـــنـــار، فــي حين   100 مــبــلــغ 
عدلت عقوبة المستأنف الثاني من 
الحبس 3 سنوات إلى سنة واحدة 

فقط وأيدت ما عدا ذلك.
وردت  حسبما  التفاصيل  وتشير 
إدارة  أن  إلـــى  الــقــضــيــة  مــلــف  فــي 
كانت  الجنائية  واألدلـــة  المباحث 
ــات، مــفــادهــا  ــومـ ــلـ ــعـ ــد تــلــقــت مـ ــ ق
ــيــــة، وبــعــد  ــ ــاب ــيــة إرهــ تــشــكــيــل خــل
بعد  المعلومات  صحة  مــن  التأكد 
أن  ثبت  الالزمة،  التحريات  إجراء 
المتهمين األول والثاني المطلوبين 

قاما  البالد  خــارج  والهاربين  أمنيا 
المملكة  داخــــل  الــخــلــيــة  بتشكيل 
إرهــابــيــة  عــمــلــيــات  تنفيذ  لــتــتــولــى 
وصــنــاعــة الــمــفــرقــعــات فــي أمــاكــن 

تمركز رجال الشرطة.
كما دلت التحريات على أنهما جندا 
منهم  عــرف  العناصر،  مــن  الــعــديــد 
األول”،  “المستأنف  الثالث  المتهم 
الــمــواد  بــتــوفــيــر  تكليفه  ــم  ت ــــذي  ال
الكيميائية المستخدمة في صناعة 
ــم تــمــويــلــه  ــ الـــمـــواد الــمــتــفــجــرة وت

باألموال الالزمة لشرائها.
أنه تم تكليف  إلى  وتوصلت أيضا 
المتهم الثالث بتجنيد عناصر أخرى، 
“المستأنف  الـــرابـــع  الــمــتــهــم  مــنــهــم 
الثاني”، إذ اشترى مع الثالث المواد 
مستخدمة في صناعة المتفجرات 
في  الــثــالــث  ســيــارة  مستخدمين 
الــمــواد  بتلك  واحتفظا  تنقالتهم، 
في منازلهم انتظارا ألوامر التنفيذ 
والثاني،  األول  المتهمين  قبل  من 
الــنــيــابــة  فــتــم اســتــصــدار إذن مـــن 
الــقــبــض عــلــى الثالث  الــعــامــة وتـــم 
في  بحوزتهما  العثور  وتم  والرابع، 
المستخدمة  المواد  مساكنهما على 

في صناعة المتفجرات.

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد حبس شاب لمدة 
ســنة واحــدة، إلدانته بوضــع هيكل محاك ألشــكال المتفجرات في مركز 

تسوق بمنطقة كرزكان، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

كانت وجهت النيابة العامة للمستأنف 
2017، وضع  أكــتــوبــر   1 بــتــاريــخ  ــه  أن
عــام  مــكــان  فــي  وآخــريــن مجهولين 

هيكال محاكيا ألشكال المتفجرات.
وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة 
هيكال  صــنــع  المتهم  أن  فــي  تتمثل 
والتي  المتفجرات،  ألشكال  محاكيا 
بــأنــهــا كــذلــك،  تحمل عــلــى االعــتــقــاد 
ووضعه في مكان عام بهدف اإلخالل 
وترويع  األمن  وزعزعة  العام  باألمن 
معدنية  3 علب  إذ جلب  األشخاص، 
بالستيكي  وأنبوب  ــوان  األل مختلفة 
الــحــجــم وقطع  الــلــون صغير  أبــيــض 
بتوصيلهم  وقام  شفافة،  بالستيكية 
موصول  الــلــون  بني  الصــق  بشريط 
فــوق  وضــعــهــا  ثــم  كهربائية  بــأســالك 
بمنطقة  تسوق  لمبنى  األول  الطابق 

كرزكان.
وأضافت أنه وعلى إثر بالغ ورد إلى 
المذكور،  بالتاريخ  العمليات  غرفة 
تــضــمــن وجــــــود صــــــورة عـــلـــى أحـــد 
الــمــبــانــي فـــي كـــرزكـــان، فــقــد تــوجــه 

عــدد مــن أفـــراد الشرطة إلزالـــة تلك 
أنها على جدار  تبين  الصورة، والتي 
عملية  وأثناء  للمبنى،  الثاني  الطابق 
على  الغريب  الجسم  اإلزالة شاهدوا 
استدعاء  فتم  األول،  الطابق  سطح 
قاموا  الذين  السريع  التدخل  فريق 
أنه  وتبين  الجسم  ذلك  مع  بالتعامل 

قنبلة وهمية.
العينات  رفع  وبعد  أنه  إلى  وأشــارت 
من العبوة الوهمية تبين أنها تحتوي 
على خاليا بشرية، فتم إجراء المسح 
الحمض  بيانات  قاعدة  في  الـــدوري 
المتهم هو  أن  وتبين   )DNA( النووي 
البشرية  الخاليا  خليط  مصادر  أحد 

المرفوعة من العينة.
ــه  ــقــبــض عــلــى الــمــتــهــم وبــســؤال ــال وب
مــوضــوع  الهيكل  أنـــه صــنــع  اعــتــرف 
ــكـــان  ــمـ ــي الـ ــ ـــه فـ ــ ــع ــ ــوى ووضـ ــ ــدعــ ــ ــ ال
خالل  مــن  ثبت  كما  فيه،  المضبوط 
السرية  المصادر  طريق  عن  التحري 
الواقعة  ارتــكــب  مــن  هــو  المتهم  أن 

فعال.

3 سنوات و100 ألف غرامة متدرب على صناعة المفرقعات

حبس شاب وضع قنبلة وهمية بمركز تسوق في كرزكان

راشد الغائب

تقديم دعوى 
إشهار إفالس 

الشركة بعد تراكم 
المديونيات

المتضررون 
حيارى ودخلوا 
متاهة سداد 

القروض

جمعوا مبالغ 
مقابل بناء بيوت 

“مزايا” ثم أغلقوا 
الشركة

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - االتحاد الخليجي للتكرير

ناقشت ورشة عمل “ثقافة التحول 
الرقمي” لالتحاد الخليجي للتكرير 
اآلليات االســـتراتيجية لالســـتفادة 
من التحول الرقمـــي الحتمي الذي 
قـــوى  ســـوق  مجمـــل  علـــى  يؤثـــر 
العمل لتحقيـــق المزيد من الكفاءة 

والرضا.
 وقـــد تخلـــل ورشـــة العمـــل التـــي 
نظمهـــا االتحـــاد الخليجـــي للتكرير 
ومعـــرض  مؤتمـــر  هامـــش  علـــى 
أبوظبـــي العالمي للبتـــرول )أديباك 
“غلـــف  مـــع  بالتعـــاون   ،)2019
انتيليجـــس” شـــريك األعمـــال لدى 
االتحـــاد الخليجي للتكريـــر، إعداد 
المشـــاركين  لجمهور  اســـتطالعات 

لبنـــاء جاهزيـــة، مكاســـب متوقعة 
وخطط مستقبلية. 

 كما خاض المشـــاركون في ورشـــة 
العمـــل غمـــار عصـــف ذهنـــي حول 
االســـتراتيجيات الرئيسية لتطوير 
قوى العمل المستقبلية في صناعة 

التكرير. 
وقـــد أســـدل الســـتار علـــى ورشـــة 
خطـــوات  عـــدة  بتحديـــد  العمـــل 
مهمة وحاســـمة يجب اتخاذها في 
صناعـــة التكريـــر لتعظيـــم المنافـــع 
المتحققـــة مـــن الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة. كمـــا وفرت ورشـــة العمل 
وتبـــادل  للتشـــبيك  مميـــزة  فرًصـــا 

المعلومات.

ورشة عمل لالستفادة من التحول الرقمي

الكاظم يستعرض 
مقومات البحرين 

السياحية 
وتاريخها العريق

البنك الدولي: القطاع غير النفطــي المحرك الرئيس القتصاد المملكة

صادرات النفط البحرينية بالنصف األول

بلغــت صــادرات البحريــن مــن منتجــات النفــط فــي النصــف األول من 
العام الجاري نحو 1.87 مليار دينار، في الوقت الذي تسعى فيه البالد 

إلى توسعة مصفاة النفط إلى تنويع مصادر دخلها القومية.

وأظهرت بيانات رســـمية أولية أن 
صـــادرات النفـــط في الربـــع الثاني 
دينـــار  مليـــون   962 بنحـــو  تقـــدر 
فـــي الربع األول مـــن العام الجاري 
ونحـــو 913.3 مليـــون دينـــار فـــي 

الربع الثاني من هذا العام.
وأشارت بيانات أولية إلحصائيات 
النفـــط، أن الصادرات قد تراجعت 
فـــي النصـــف األول بنســـبة 3 %، 
وذلـــك مـــن 1.9 مليـــار دينـــار فـــي 

النصف األول من العام الماضي.
أن  إلـــى  البيانـــات  وأوضحـــت 
البحريـــن اســـتوردت نفًطـــا تفوق 
فيمتـــه المليـــار دينار فـــي النصف 

األول من العام الجاري.
ألـــف   47 نحـــو  المملكـــة  وتنتـــج 
ـــا من حقـــل البحرين  برميـــل يوميًّ
في حيـــن تحصل علـــى نحو 150 
ا في حصتها من  ألـــف برميل يوميًّ
حقل أبوســـعفة النفطي المشـــترك 
مع المملكة العربية السعودية، كما 
تســـتورد البحرين نفًطـــا خاًما من 
المملكة العربية السعودية وتكرره 

لبيعه.
إلـــى ذلـــك، توقـــع البنـــك الدولـــي 
فـــي تقرير نشـــره خالل األســـبوع 
الجـــاري أن ينمو اقتصاد البحرين 
بمعدل معتدل قدره 2 % في عام 
 %  2.3 قـــدره  ومتوســـط   ،2019

في عامي 2020 2021-.
وأشـــار البنك إلـــى أن القطاع غير 
النفطي سيكون المحرك الرئيسي 
الزيـــادة  وســـتكون  النمـــو.  لهـــذا 
فـــي اإلنتـــاج الصناعـــي وارتفـــاع 
البنيـــة  اإلنفـــاق علـــى  مســـتويات 
التحتية هي المحرك لنمو إجمالي 

الناتج المحلي غير النفطي.

وجاء في تقرير آخر المستجدات 
الخليـــج  بمنطقـــة  االقتصاديـــة 
الـــذي أصدره البنـــك الدولي خالل 
األســـبوع الجاري “أن معدل النمو 
االقتصـــادي فـــي المنطقـــة تراجع 
بدرجة ملحوظة فـــي العام 2019 
بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة 
المعـــروض العالمي منـــه. ونتيجة 
إلـــى  التقديـــرات  تشـــير  لذلـــك، 
تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي 
الخليـــج  لـــدول  الكلـــي  الحقيقـــي 
إلـــى 0.8 % هـــذا العـــام بالمقارنـــة 
الماضـــي.  العـــام  فـــي   %  2 مـــع 
وفـــي حيـــن حافظـــت معظم دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي على 
فـــي  الخارجيـــة  معامالتهـــا  قـــوة 
النمـــو  تباطـــؤ  فـــإن   ،2019 العـــام 
االقتصادي في الصين واســـتمرار 
الحرب التجارية العالمية يعوقان 
لتعزيـــز  الخليـــج  دول  جهـــود 
الصـــادرات غير النفطيـــة. ويؤدي 
تجدد المخاطر الجيوسياسية في 
الوقت نفســـه إلـــى تزايد المخاطر 
المتصـــورة، األمـــر الـــذي قد يلحق 

الضرر بآفاق االستثمار.
ويبحث هـــذا العدد من تقرير آخر 
فـــي  االقتصاديـــة  المســـتجدات 
منطقـــة الخليـــج الصـــادر بعنـــوان 
االقتصاديـــة  األنشـــطة  “تنويـــع 
من أجـــل مجلس تعـــاون خليجي 
التكيـــف”  علـــى  وقـــادر  مســـتدام 
الطـــرق التي يمكن لـــدول الخليج 
تنويـــع  مواصلـــة  خاللهـــا  مـــن 
اقتصاداتهـــا علـــى نحـــو مســـتدام 
ـــا وقـــادًرا علـــى التكيـــف مـــع  بيئيًّ
الكبـــرى.  العالميـــة  االتجاهـــات 
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن العديد من 

الـــدول فـــي المنطقـــة قـــد اتبعـــت 
الـــذي  التقليـــدي”  “التنويـــع  نهـــج 
يقـــوم علـــى تنويـــع االقتصـــادات 
بعيـــًدا عن إنتاج الهيدروكربونات، 
والتحـــّول إلى الصناعـــات الثقيلة 
التـــي ال تـــزال تعتمد علـــى الوقود 
كثافـــة  أدَّت  وقـــد  األحفـــوري. 
االنبعاثات التي تتســـم بها طبيعة 
هـــذا النهـــج إلـــى زيـــادة اســـتفادة 
منطقة الخليج من التكنولوجيات 
االنبعاثـــات  منخفضـــة  الحديثـــة 
الكربونيـــة، والجهـــود الدولية في 
مجـــال السياســـات لمعالجـــة آثـــار 
تغير المنـــاخ، والتصـــورات العامة 
الســـلبية عـــن الوقـــود األحفـــوري 

ومشتقاته.
طـــرق   3 إلـــى  التقريـــر  ويشـــير   
مواءمـــة  علـــى  للمســـاعدة 
إستراتيجيات التنويع مع أهداف 
االســـتدامة البيئيـــة، أوالً، ضمـــان 
التنويـــع  أن تتبـــع إســـتراتيجيات 
فهـــذا  األصـــول”؛  “تنويـــع  نهـــج 
تنويـــع  مفهـــوم  يتجـــاوز  النهـــج 
النواتج ويوســـع مكونـــات الثروة 
تشـــمل  بحيـــث  للبلـــد  الوطنيـــة 
باإلضافـــة  البشـــري  المـــال  رأس 
إلى األصـــول الطبيعية والمنتجة. 
المجلـــس  دول  تســـتطيع  ثانًيـــا، 
التنويـــع  مخاطـــر  مـــن  التحـــوط 
التقليدي عن طريق تحرير أسعار 
إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع 

نطـــاق االســـتثمارات فـــي الطاقـــة 
الكربـــون،  واحتجـــاز  المتجـــددة، 
وتخزينـــه مـــن أجل تخفيـــف آثار 
تغير المناخ. وتعكف دول المنطقة 
بالفعـــل على إصالح نظـــم الطاقة 
الطاقـــة  فـــي  االســـتثمار  وزيـــادة 
علـــى  يجـــب  ثالًثـــا،  المتجـــددة. 
دول المجلـــس إنشـــاء مؤسســـات 
وممارســـات فعالة لـــإدارة البيئية 
لضمـــان أن تتمكـــن المنطقـــة مـــن 
حمايـــة منظومتهـــا البيئية الهشـــة 
وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة 
وهي تســـتثمر بكثافة في مصادر 

جديدة للنمو االقتصادي”.
 ونســـب بيـــان للبنـــك إلـــى المدير 
اإلقليمـــي لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجي في البنك الدولي عصام 
أبـــو ســـليمان قولـــه: “يجـــب علـــى 
دول المنطقة، وهي تسعى لتنويع 
اقتصاداتها، أن تتأكد من مواءمة 
استراتيجياتها للتنويع مع أهداف 
االستدامة البيئية. ويشكل ضمان 
عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ 
ا من  فـــي المنطقة عنصـــًرا ضروريًّ
أجل تحقيـــق االســـتدامة البيئية، 
الخليـــج  دول  لمســـاعدة  وكذلـــك 
علـــى االســـتثمار في مصـــادر نمو 
قـــادرة علـــى التكيـــف مـــع اآلثـــار 
التكنولوجيـــا  علـــى  المترتبـــة 

والسياسات العالمية”.

طوكيو - بنا

أسهم اليابان 
تغلق مرتفعة

في  اليابانية  األسهم  مــؤشــرات  أغلقت 
أمس  المالية  لـــأوراق  طوكيو  بــورصــة 
على ارتفاع. وارتفع المؤشر نيكي 0.23 
اثــر  نــقــطــة   23354.40 عــنــد  لــيــغــلــق   %
تحقيق مكاسب في القطاعين الصناعي 
والمالي.  وارتفع 126 سهًما على المؤشر 

نيكي مقابل 89 سهًما متراجًعا أمس.
هــذا   %  0.26 الــقــيــاســي  الــمــؤشــر  وزاد 
ــــوع مــحــقــًقــا مــكــاســب لــأســبــوع  ــب األســ
الثاني. كما زاد المؤشر توبكس األوسع 

نطاًقا 0.11 % إلى 1713.36 نقطة.

وزير النفط الكويتي: األرقام المتداولة عن خفض اإلنتاج مجرد تكهنات
قــال وزيــر النفــط الكويتي خالد الفاضل أمس إن ما تردد حول اتفاق وزراء أوبك 
علــى خفــض اإلنتــاج بواقــع 500 ألــف برميــل ليصبح 1.7 مليــون برميل فــي اليوم 

مجرد تكهنات.

 وأضـــاف الوزيـــر الفاضـــل فـــي تصريـــح 
لوكالـــة األنبـــاء الكويتيـــة )كونـــا( قبيـــل 
انطـــالق أعمـــال المؤتمر الوزاري الســـابع 
من نوعه بين منتجين من داخل وخارج 
)أوبـــك( أن المفاوضـــات ما زالـــت جارية 
بيـــن وزراء )أوبـــك( للتوصـــل إلـــى اتفاق 

خاصة أن القرارات تتخذ باإلجماع.
 وأشـــار إلى أن توصيات اللجنة الوزارية 
المشـــتركة المعنية بمراقبة اتفاق خفض 
المؤتمـــر  أعمـــال  إلـــى  ســـترفع  اإلنتـــاج 
الـــوزاري الســـابع مـــن نوعـــه بيـــن )أوبك( 
علـــى  مشـــدًدا  المســـتقلين  والمنتجيـــن 
أهميـــة دور الكويـــت فـــي أعمـــال هـــذه 

اللجنة منذ تأسيسها.
وفيما يتعلق بمدة الخفض الزمنية وفيما 
ســـتكون حتـــى النصـــف األول مـــن العام 
القـــادم أو نهايتـــه، قال الوزيـــر إن اتفاق 
يوليـــو الماضي القاضـــي بخفض اإلنتاج 
بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم حتى 
شهر مارس ال يزال سارًيا حتى اللحظة. 
وأوضـــح أن إعـــادة النظـــر فـــي الخفض 
ومدتـــه الزمنية وغيرهـــا من األمور ذات 
الصلـــة بهـــذا الجانب تعتمد أساًســـا على 
دراســـة معطيات السوق النفطية لضمان 
اســـتقرارها وتوازنها. وتطرق الوزير في 
حديثـــه إلـــى االجتمـــاع الـــوزاري الـ177 

لوزراء نفط )أوبك( مشيًرا إلى انه استمر 
حتى ساعة متأخرة جدا من مساء أمس 
األول )الخميـــس( وناقش خالله الوزراء 
عدة مواضيـــع منها ميثـــاق التعاون بين 
)أوبك( والمنتجين المستقلين من خارج 
المنظمـــة. وأضاف الوزيـــر أن هناك عدًدا 
مـــن المواضيع المتفق عليهـــا منها اتفاق 
خفـــض اإلنتـــاج ومراقبة الســـوق وهناك 

مواضيـــع أخـــرى ال تـــزال محـــور نقـــاش 
فـــي هذا االجتماع المهـــم الذي لم تصدر 

نتائجه الرسمية بعد.
ا علـــى ســـؤال يتعلـــق بالمقترحـــات  وردًّ
الروسية التي قدمت إلى اجتماع اللجنة 
إن  الوزيـــر  قـــال  المشـــتركة،  الوزاريـــة 
االقتراح الروســـي طالب بمعاملة الدول 
من خارج المنظمة بنفس المنظومة التي 

يتم التعامل بها مع الدول األعضاء.
العـــام  األميـــن  أعـــرب  ناحيتـــه،  ومـــن   
لمنظمة )أوبـــك( محمد باركندو عن ثقته 
بنجاح اجتمـــاع وزراء )أوبك( ونظرائهم 
المســـتقلين بفيينـــا فـــي ضبـــط معدالت 
الســـوق  اســـتقرار  بمـــا يضمـــن  األســـعار 

النفطية العالمية.
اتفاقيـــة  أهميـــة  العـــام  األميـــن  وأكـــد 

التعاون الطويلة األمد التي أبرمت بين 
منتجين من داخل وخارج المنظمة في 
يوليـــو الماضـــي، قائـــالً “هـــذه االتفاقية 
فتحـــت صفحـــة جديـــدة للتعـــاون بين 
اســـتراتيجياتنا  وباتـــت  الجانبيـــن 
المتضمنـــة فـــي هـــذه االتفاقيـــة محـــل 
اهتمـــام من قبل مـــا ال يقل عن 97 دولة 
ومـــن  حولهـــا”.  اآلراء  تتبـــادل  نفطيـــة 
المقـــّرر أن يعقـــد وزراء نفـــط أوبـــك مع 
نظرائهـــم من الـــدول غيـــر األعضاء في 
المنظمـــة الجمعـــة اجتماعهـــم الـــوزاري 
زيـــادة  إمكانيـــة  فـــي  للبحـــث  الســـابع 
الخفض في اإلنتاج مـــن عدمه. وكانت 
دول أوبـــك ودول مـــن خارجهـــا اتفقت 
فـــي الثانـــي مـــن شـــهر يوليـــو الماضـــي 
علـــى تمديد اتفاق خفض اإلنتاج بواقع 
مليـــون و200 ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم 

حتى نهاية شهر مارس 2020.

فيينا - كونا

1.8
مليار دينار

علي الفردان

الثقافـــة فـــي جمهوريـــة  أكـــد وزيـــر 
غراييـــف  الفضـــل  أبـــو  أذربيجـــان 
اســـتعداد وزارتـــه لتقديـــم كل الدعم 
والمساعدة لتعزيز التبادل السياحي 

والثقافي مع البحرين.
وأشـــار خـــالل اســـتقباله وفد شـــركة 
بحريـــن هوليديـــز ووســـائل اإلعـــالم 
تعزيـــز  منتـــدى  فـــي  المشـــاركين 
البحريـــن  بيـــن  البينيـــة  الســـياحة 
وأذربيجـــان فـــي باكـــو، إلـــى أهميـــة 
تعزيز الســـياحة البينيـــة بين البلدين 
لمـــا فيـــه فائـــدة لالقتصـــاد وتطويـــر 
العالقات. وقال إن العالقات الممتدة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
أذربيجان ستسهل التبادل السياحي 
خاصة وأننا نمتلك كثيًرا من العادات 

والتقاليد والثقافات المشتركة. 
وشـــّدد الوزيـــر علـــى أهميـــة تطويـــر 
والســـياحية  الثقافيـــة  العالقـــات 

والترويج للثقافة بين البلدين.
وركز الوزير على السياحة التعليمية 
مـــع  مهمـــة،  أبعـــاد  ذات  معتبرهـــا 
توفـــر الجامعـــات والمعاهـــد والبيئـــة 

المواتية.

وتطـــّرق أبـــو الفضـــل غراييـــف إلـــى 
البحريـــن  تنفذهـــا  التـــي  المشـــاريع 
الثقافـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
واليونســـكو، هنئـــا مملكـــة البحريـــن 

علـــى جائـــزة اآلغاخـــان التـــي فازت 
فيها مؤخًرا.  

من جانبه، قـــال رئيس مجلس إدارة 
بحريـــن هوليديـــز، محمـــود الكاظم، 

أن شـــعب وثقافـــة أذربيجان جذبت 
مـــع  خاصـــة  البحرينييـــن  انتبـــاه 
وجـــود كثير مـــن أوجه التشـــابه بين 
الشعبين. واستعرض الكاظم أنشطة 

بحرين هوليديـــز وخاصة في مجال 
الســـياحة الصحيـــة، والتعليمية، كما 
تطـــرق إلى مـــا تمتلكـــه البحرين من 

عوامل جذب سياحية.

الوزير يتسلم هدية من مسؤولي شركة بحرين هوليديز وزير الثقافة األذري ملتقًيا المشاركين بملتقى بحرين هوليديز في باكو

ــز” ــ ــدي ــ ــي ــ ــول ــ ــن ه ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــى “بـ ــقـ ــتـ ــلـ الــــتــــقــــى الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي مـ

وزير الثقافة األذري: تعزيز السياحة بين المنامة وباكو
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تنطلق فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض البحرين الدولي للعقارات “بايبكس” اليوم في الساعة العاشرة ظهًرا، وذلك في مركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وســيقام 
الحفل الرسمي لتدشين المعرض يوم غد األحد في الساعة التاسعة صباًحا. كما سيفتح المعرض أبوابه للزوار اعتباًرا من اليوم وحتى 

يوم االثنين وذلك من الساعة العاشرة صباًحا وحتى التاسعة مساًء.

نســـخته  فـــي  المعـــرض  ويعـــود   
عشـــر  الثانيـــة 

ليســـتقطب 45 جهة عارضـــة، وراعية، 
وشـــريكة وذلـــك بالتعاون مـــع صندوق 
العمل “تمكين” كشـــريك اســـتراتيجي، 
وتشمل قائمة الرعاة كٍل من “بن فقيه” 
بصفتهـــا الراعـــي الرئيســـي للمعـــرض، 
و”ديـــار المحـــرق” بصفتهـــا الراعـــي 
االستراتيجي، وشركة الكوهجي 
للمقاوالت والتطوير من خالل 
أحـــدث  لعـــرض  مشـــاركتها 
بحريـــن  “ون  مشـــاريعها 
بـــي” بصفتهـــا الراعـــي 
المتمّيـــز، و”دلمونيا” 

بصفتها الراعي الماسي للمعرض إضافًة 
إلى شـــركة “نســـيج”، وهيئة التخطيط 
والتطوير العمراني، وشـــركة ســـيباركو 
 ،”KP Real Estate“ البحرين. وشـــركة
وشركة إيكيا البحرين، والتي ستعرض 
تشـــكيلة مـــن منتجاتها عاليـــة الجودة 
مـــن المفروشـــات الفخمـــة والتصاميـــم 
الداخليـــة اإلبداعية والمبتكرة الراقية، 

بصفتهم الرعاة الذهبيين للمعرض.
منصـــة  العـــام  هـــذا  نســـخة  وتوّفـــر   
لتبـــادل المعـــارف واســـتثمار الخبرات 
التوجهـــات  ومناقشـــة  والمـــوارد 

لمســـتقبل  الرئيســـية  والتحـــوالت 
قائمـــة  إن  حيـــث  العقـــاري،  القطـــاع 
المشـــاركين فـــي المعرض، الـــذي يتيح 
فرصـــة لهـــم لعـــرض مشـــاريعهم علـــى 

مســـتوى إقليمـــي ودولي، لـــن تنحصر 
علـــى البحريـــن والمنطقـــة فقـــط، بـــل 
ستشـــهد مشاركة مجموعة واسعة من 
الخبـــراء في العديد مـــن التخصصات. 
كمـــا ستشـــمل النســـخة الثانية عشـــرة 
الفعاليـــات،  مـــن  عـــدًدا  المعـــرض  مـــن 
منهـــا مؤتمر يســـتمر لمـــدة يومين في 
وهمـــا  رئيســـيين  موضوعيـــن  إطـــار 
وذلـــك  العقـــارات”  قطـــاع  “مســـتقبل 
الثامـــن مـــن ديســـمبر، و”تمويـــل  فـــي 
العقـــارات” فـــي التاســـع مـــن ديســـمبر. 
إضافـــة إلى ذلـــك، ســـيتضمن المعرض 
علـــى 8 ندوات، حيث ســـيتم تســـليط 
الضـــوء فيها على عـــدة مواضيع مهمة 
تتعلق بســـوق العقارات فـــي البحرين، 
منهـــا “التحديات والفـــرص في التنمية 

المستدامة واإلنشاءات”.

 هذا وسيشهد المؤتمر ندوات وجلسات 
تثقيفيـــة منظمـــة مـــن قبـــل مؤسســـة 
التنظيـــم العقاري بهدف التثقيف ورفع 
الوعـــي بيـــن المهنييـــن العامليـــن فـــي 
قطاع العقـــارات، وأصحـــاب العقارات، 
هيئـــة  ســـتنظم  كمـــا  النـــاس.  وعمـــوم 
الكهربـــاء والمـــاء عـــدًدا مـــن النـــدوات 

خالل فترة المؤتمر.
وتحظى نســـخة المعرض الثانية عشـــر 
بدعـــم من 11 جهـــة إعالميـــة وداعمة، 
منهـــا جميـــع الصحف المحليـــة. إضافة 
المعـــرض  فـــي  سيشـــارك  ذلـــك،  إلـــى 
بمـــا  البائعيـــن  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
فـــي ذلك عـــدد مـــن المطاعـــم المتنقلة 
التي ســـتتواجد عند مدخـــل المعرض، 
مـــا يتيـــح للـــزوار االســـتمتاع بتجربـــة 

متكاملة.

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

ا غًدا “بايبكس” تنطلق فعالياته اليوم ويفتتح رسميًّ
“تــمــكــيــن” مـــع  ــاون  ــع ــت ــال وب عـــارضـــة  جــهــة   45 يستقطب  ــاري  ــق ــع ال ــرض  ــع ــم ال

“كي بي ريل ستيت” راعيا ذهبيا لـ”بايبكس”
أعلنــت شــركة “كــي بــي ريــل ســتيت” ’KP Real Estate‘ عــن مشــاركتها  فــي النســخة الثانيــة عشــر مــن معــرض البحريــن الدولــي للعقارات 
“بايبكس” كراٍع ذهبي للمعرض، الذي يقام تحت رعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، في الفترة 

بين 7 و9 من ديسمبر الجاري.
وسوف تشــارك الشركة بعرض نماذج 
من أحدث مشــاريعها “جناين الهملة”، 
المشروع الذي يوفر مجموعة واسعة 
مــن الخدمــات والمرافق منهــا محطة 
ماركــت،  وســوبر  بالوقــود  للتــزود 
1400 وحــدة  أكثــر مــن  إلــى  إضافــة 
بأســعار  ســكنية  بنايــة  و99  ســكنية 
مناسبة ومســاحات ترفيهية وحدائق 
ومحالت تجارية ومؤسسات تعليمية 
مشــروع  ليضمــن  صحــي،  ومركــز 
“جنايــن الهملــة” حــي متنــوع ومريــح 

يلّبي جميع احتياجاتك. 
خلــق  حــول  الشــركة  رؤيــة  تتمحــور 
خيــارات مــن أنمــاط الحياة البســيطة 

والمتطورة التي من شــأنها أن تحسن 
حيــاة النــاس بشــكل كبيــر مــن خــالل 
توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة 

واألفضل في فئتها. 
يذكر أنه تم اختيار قســم المســاحات 
الخضــراء فــي للشــركة كاألفضــل في 
للحدائــق  الدولــي  البحريــن  معــرض 

طيلة السنوات األربع الماضية. 
وعّلقت ادارة شركة KP العقارية على 
هذه الشراكة: “نحن سعداء باالنضمام 
ودعــم النســخة القادمــة مــن معــرض 
البحريــن الدولي للعقــارات “بايبكس‘“ 
يحتوي مشــروع “جنايــن الهملة” على 
148 فيــال فخمــة والتي هي في صدد 

إلــى  لترقــى  صممــت  وقــد  التســليم، 
متطلبات العائلة البحرينية الحديثة. 
وسيسلط فريق الشركة الضوء خالل 
المتنوعــة  المرافــق  علــى  المعــرض 
والخدمــات المتطــورة في المشــروع، 
ومنهــا الحدائــق الترفيهية والمحالت 
التعليميــة  والمؤسســات  التجاريــة 
بالوقــود واألســواق  التــزود  ومحطــة 
وغيرهــا مــن المرافــق الحيوية، وذلك 
متــرا   630,329 تبلــغ  مســاحة  علــى 

مربعا”.
مــن جانبه، قــال رئيس مجلــس إدارة 
“نرحــب  الســيد:  محمــد  “بايبكــس” 
بمشــاركة الشــركة كــراٍع ذهبــي لهــذه 

النســخة المميــزة مــن المعــرض لعــام 
الشــركة  عــرض  إلــى  نتطلــع   .2019
الهملــة”، المشــروع  لمشــروع “جنايــن 
الــذي يقــع فــي قلــب الهملــة ويحتوي 
على وحدات ســكنية عصرية بأســعار 
المجتمــع  منهــا  ليســتفيد  مناســبة 

والعوائل”. 
الشــركة  مشــاركة  “تعتبــر  وأضــاف 
بمثابــة إضافــة كبيرة للنســخة الثانية 
عشــر مــن المعــرض، حيــث ســيحظى 
الحضور والزوار على فرصة لالطالع 
عــن كثــب علــى تشــكيلة واســعة مــن 
تناســب  التــي  العقاريــة  التطويــرات 

مختلف االحتياجات.”
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استقر اليورو مقابل الدوالر أمس، على الرغم من أن العملة األميركية تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر، إذ تتعّرض لضغوط جراء 
حالة القلق المحيطة بالعالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصين ومؤشرات على ضعف االقتصاد األميركي.

وشـــهد الـــدوالر النيوزيلندي الذي 
ا بفضل  عـــاود االرتفاع تعافًيا قويًّ
تجدد اإلقبال على المخاطر نوًعا 
ما وكذلك بسبب عوامل إيجابية 

محلية.
ومقابـــل ســـلة مـــن ســـت عمالت، 

تراجـــع الـــدوالر األميركـــي ألدنى 
مســـتوى في شـــهر عنـــد 97.355. 
أحـــدث  فـــي  اليـــورو  واســـتقر 

تعامالت عند 1.1106 دوالر.
االســـترليني  الجنيـــه  وتراجـــع   
دوالر   1.3132 إلـــى   %  0.2

اليـــورو،  مقابـــل  بنـــس  و84.58 
لكنه مســـتقر قرب أعلى مســـتوى 
فـــي عـــام ونصـــف العـــام إذ تزيـــد 
ثقـــة المســـتثمرين بـــأن الضبابيـــة 
المتعلقـــة بخـــروج بريطانيـــا مـــن 
تنتهـــي  قـــد  األوروبـــي  االتحـــاد 

سريًعا.
وتعافـــى اإلقبال علـــى المخاطرة 
الـــدوالر  دفـــع  ممـــا  قليـــالً، 
النيوزيلنـــدي ألعلى مســـتوى في 
أربعـــة أشـــهر عنـــد 0.6568 مقابل 

الدوالر األميركي.

اليورو مستقر والدوالر يّتجه صوب أسوأ أداء منذ أكتوبر
لندن - رويترز

الدولـــي  المحامـــاة  مكتـــب  يشـــارك 
“ترويـــرز آنـــد هاملينـــز” فـــي النســـخة 
الثانيـــة عشـــرة مـــن معـــرض البحرين 
الدولي للعقارات “بايبكس”، وذلك في 
إدارة جلســـة حواريـــة تضم الرؤســـاء 
التنفيذيين لمناقشة “مستقبل القطاع 

العقاري”. 
وتقام الجلســـة غًدا األحد في الساعة 
الســـيف  قاعـــة  فـــي  صباًحـــا   11:30
للمعـــارض  الدولـــي  البحريـــن  بمركـــز 
والمؤتمرات. ويضم معرض “بايبكس” 
مؤتمًرا لمدة يومين لمناقشة مجموعة 
من القضايا المهّمة المتعلقة بالعقارات 

السكنية والتجارية.
ومكتـــب “ترويـــرز آنـــد هاملينـــز” هـــو 

مكتـــب محامـــاة دولي لديـــه أكثر من 
فـــرد   900 مـــن  وأكثـــر  شـــريك   150
ومنطقـــة  المتحـــدة  المملكـــة  حـــول 
الشـــرق األوسط وقارة آســـيا، وقد تم 
إدراج “ترويـــرز آنـــد هاملينـــز” مؤخـــًرا 
ضمن أفضـــل 200 مكتب محاماة في 
المملكة المتحدة، وقد تم نشر القائمة 
“ذا تايمـــز” وذلـــك  مـــن قبـــل جريـــدة 
ألداء المكتـــب في المجـــاالت اإلدارية 
والمحاماة العامة والعقارات التجارية 

وممارسات الماّلك والمستأجرين. 
العالمـــي  اإلداري  الشـــريك  ســـيقوم 
عبدالحـــق  هاملينـــز”،  آنـــد  لـ”ترويـــرز 
محمـــد، بـــإدارة الجلســـة. يذكـــر بـــأن 
مجـــاالت  فـــي  يختـــص  عبدالحـــق 

العقـــاري  واالســـتثمار  التطويـــر 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  والشـــراكة 
ترتيبـــات  إلـــى  إضافـــة  والخـــاص، 
االمتيـــاز المتعلقـــة بالتنمية الحضرية 
وتقديـــم  بالمواصـــالت  والمتعلقـــة 
االســـتراتيجية،  القانونيـــة  المشـــورة 
كمـــا شـــارك كذلـــك فـــي إعـــادة هيكلة 
الممتلكات وإنشـــاء األطـــر التنظيمية 
فـــي مختلف جوانب قطـــاع العقارات 
وكذلـــك هيكلـــة االســـتثمار المدعـــوم 

بالعقارات. 
الذيـــن  المتحـــاورون  ويشـــكل  هـــذا   
مـــن المقـــّرر مشـــاركتهم فـــي الجلســـة 
ا من  االفتتاحية للمؤتمر جزًءا رئيســـيًّ
القطاع العقاري في المملكة، وســـوف 
يشـــاركون الحضور األفكار عن كيفية 

بناء مستقبل القطاع العقاري. وسوف 
الرئيـــس  المتحاوريـــن  قائمـــة  تضـــم 
التنفيذي لمؤسســـة التنظيـــم العقاري 

الشـــيخ محمد بـــن خليفـــة آل خليفة، 
المحـــرق  لديـــار  التنفيـــذي  والرئيـــس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الشـــاعر،  ماهـــر 
والعضـــو  للتطويـــر  إثمـــار  لشـــركة 
المنتدب لشـــركة نســـيج محمد خليل 
إلدامـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  الســـيد، 
أميـــن العريـــض، والرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة بـــن فقيـــه للتطويـــر العقـــاري 

فيصل فقيه. 
يســـتمر  الـــذي  المعـــرض  ويشـــتمل   
جـــدول  علـــى  أيـــام  ثالثـــة  لمـــدة 
فعاليـــات مكّثـــف يرتكز علـــى االبتكار 
والعقـــار، وذلـــك تماشـــًيا مـــع التوجـــه 
االستراتيجي الجديد للنسخة الثانية 
عشرة من المعرض. ويستمر المعرض 
فـــي التوســـع عاًمـــا بعد عـــام، حيث ال 

يقتصـــر دوره علـــى جمـــع العارضيـــن 
مـــن البحريـــن والمنطقـــة لعـــرض آخر 
مشـــاريعهم اإلقليمية والعالمية فقط، 
بـــل يعمل على ربـــط خبـــراء متعددّي 
ومناقشـــة  للمشـــاركة  التخصصـــات 
فـــي  للتحـــول  الرئيســـية  االتجاهـــات 
مســـتقبل العقـــارات. وســـوف يشـــارك 
الحضـــور من مختلف مجاالت القطاع 
والتوزيـــع  التطويـــر  منهـــا  العقـــاري، 
واالســـتثمار، فـــي تبـــادل اآلراء حول 
الوضـــع الحالـــي والمســـتقبلي للقطاع 

العقاري في المنطقة. 
 ُينظـــم “بايبكـــس” مـــن قبـــل جمعيـــة 
تـــم  والتـــي  البحرينيـــة،  المهندســـين 
إنشـــاؤها كمنظمة مهنية تطوعية غير 

ربحية في العام 1972.

حواريـــة جلســـة  إدارة  فـــي  يشـــارك  للمحامـــاة  هاملينـــز”  آنـــد  “ترويـــرز  مكتـــب 

“بايبكس” يناقش كيفية بناء مستقبل القطاع العقاري

المنامة - مكتب المحاماة الدولي ’ترويرز آند هاملينز‘

الشيخ محمد بن خليفة
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عرض وطلب

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة ماز العالمية للتجارة ش.ش.و لمالكها ماجد بن علي بن مسعود آل دلبوح

سجل تجاري رقم ١١٥٣٢٠

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة بوبسكو للقرطاسية ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٢٠٠٧٦-١

بنــاء علــى قرار المالك لشــركة ماز العالمية للتجــارة ش.ش.و لمالكها ماجد بن علي بن 
مسعود آل دلبوح المسجلة على قيد رقم ١١٥٣٢٠، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السيد/ ماجد بن علي بن مسعود آل دلبوح مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٣١٥٩٠٧٠ )973+(
CITYGATEDOC@GMAIL.COM

بناء على قرار الشــركاء في شــركة بوبســكو للقرطاسية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
 BOBAN THOMAS /رقــم ١٢٠٠٧٦-١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 38311043 )973+(
sysmarkbahrain@gmail.com
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الجبيــر: تغيــر الموقــف مــع قطــر مرهــون بخطــوات منها

التســجيالت تكشــف: قوات األمــن تطلــق النار لقتــل المحتجيــن عمدا

لم يعد من الممكن تحمل عدوانية إيران

األمم المتحدة: مقتل 208 واعتقال 7 آالف في إيران

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الجمعة، إن 
إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

بحوار  كلمته  خــال  الجبير،  وأضــاف 
روما: “ندعم حملة “الضغط األقسى”.

وشدد على أنه البد من حرمان إيران 
المنطقة  بها  تهدد  التي  األدوات  مــن 

والعالم.
بمبدأ  تــؤمــن  “إيـــــران  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
ــورة وال تــحــتــرم ســيــادة  ــثـ تــصــديــر الـ
الدول”، مشيرًا إلى أنه “البد أن نتحلى 
بالصرامة مع إيران وال أحد يسعى إلى 

الحرب”.
الجبير  قــال  اليمن،  فــي  الــوضــع  وعــن 
سياسي،  اليمن  في  الوحيد  الحل  إن 

ــدأوا الــحــرب  ــ و”الــحــوثــيــون هــم مــن ب
ولــيــس نــحــن”، مـــشـــددًا عــلــى أن “كــل 
اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور 

في مستقبل اليمن”.
ــاك إمــكــانــيــة  ــاف الــجــبــيــر أن هــن ــ وأضـ
للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في 

اليمن.
اليمن  أن  إلى  السعودي  الوزير  وأشــار 
ذو أهــمــيــة خــاصــة بــالــنــســبــة لــبــاده، 
وتــدخــل إيــــران هــنــاك مــدمــر، بحسب 

تعبيره.
األميركية،  السعودية  العاقات  وعــن 

وبين  بيننا  ــعــاقــات  “ال الــجــبــيــر:  قـــال 
أيا  وراسخة  قوية  المتحدة  الواليات 
كان الحزب الحاكم”، مضيفًا: “سنعمل 

مع واشنطن لمواجهة التدخل اإليراني 
كما كافحنا معا ضد اإلرهاب”.

الجبير  قــال  قطر،  مع  العاقات  وعــن 
قطر  ألمير  الدعوة  توجيه  تم  قد  إنه 
لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي 
ــريـــاض  الـــمـــقـــرر اســتــضــافــتــهــا فــــي الـ

األسبوع القادم.
وأشــار إلى أن “تغير الموقف مع قطر 

مرهون بخطوات منها”.
ــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــال  ــن ال ــ وعـ
ــا لــمــبــدأ  ــد عــلــى دعــمــن ــؤكـ ــيــر: “نـ ــجــب ال
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشرقية”، مضيفًا: “أبلغنا واشنطن أن 
مواقفها من قضية السام تضعف حل 

الدولتين”.

أعلنــت األمــم المتحــدة، أمــس الجمعة، اســتنادًا إلى “تقارير” مقتــل 208 في احتجاجات إيران، واعتقال ما ال يقل عن 7 آالف شــخص. 
وقالت األمم المتحدة إّن ما ال يقل عن 7 آالف شخص تم اعتقالهم في إيران منذ اندالع االحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الفائت، 

داعية إلى اإلفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا.

لحقوق  الــعــلــيــا  الــمــفــوضــيــة  وأفـــــادت 
بيان  في  المتحدة  األمــم  في  اإلنسان 
أيــًضــا أنــهــا حصلت عــلــى “فــيــديــو تم 
التحقق منه” يظهر قوات األمن تطلق 
النار على المتظاهرين بنية القتل على 

ما يبدو.
ــهــا  ــدي ل أن  ــيـــة  ــمـــفـــوضـ الـ وأضـــــافـــــت 
ــى مــقــتــل 208  ــ “مــعــلــومــات تــشــيــر إل
ــال  ــ ــى األقـــــــــــــل” خـ ــ ــلـ ــ أشـــــــخـــــــاص عـ
االضــطــرابــات، مــا يــدعــم عــدد القتلى 
العفو  منظمة  قدمته  أن  سبق  الـــذي 
الدولية. وأوضح البيان أن “هناك أيضا 
حقوق  مــفــوضــيــة  تتمكن  لــم  تــقــاريــر 
من  المتحدة  لــأمــم  التابعة  اإلنــســان 
إلــى  تشير  اآلن  حــتــى  منها  الــتــحــقــق 

مقتل أكثر من ضعف هذا العدد”.
وقالت المفوضة العليا لحقوق االنسان 
باشليه،  ميشيل  المتحدة،  األمــم  في 
مكتبها  عليه  حصل  الــذي  الفيديو  إن 
يــظــهــر “اســـتـــخـــدام عــنــف شــديــد ضد 
أيضا  “تلقينا  وتــابــعــت:  المحتجين”. 
لــقــطــات تــظــهــر عــلــى مـــا يــبــدو قـــوات 
متظاهرين  عــلــى  الــنــار  تــطــلــق  األمــــن 
كانوا  بينما  الخلف  من  مسلحين  غير 
ــار مــبــاشــرة على  ــن يـــفـــرون، وتــطــلــق ال
بعبارة  الــحــيــويــة،  الــوجــه واألعـــضـــاء 

أخرى يطلقون النار لقتلهم”.
فيديو  مــواد  إلــى  المفوضة  وأشـــارت 
قـــوات  مـــن  مسلحين  ــرادًا  ــ ــ “أفـ تــظــهــر 
مبنى  سطح  من  النار  يطلقون  األمــن 

وزارة العدل” في مدينة جوانرود في 
كرمانشاه في غرب طهران،  محافظة 
نار من مروحيات في  إطــاق  وكذلك 

مدينة صدرة في محافظة فارس.
اندلعت احتجاجات شعبية في جميع 
أن  بعد  15نوفمبر،  فــي  الــبــاد  أنــحــاء 
رفــعــت الــســلــطــات ســعــر الــبــنــزيــن في 
 200 إلــى  تصل  بنسبة  مفاجئ  شكل 
بالمئة. ولم يعلن المسؤولون في إيران 
التي  االحــتــجــاجــات  ضحايا  حصيلة 
شهدت إغــاق طــرق سريعة وإضــرام 
النار في مصارف ومراكز شرطة ونهب 
“العديد  أّن  باشليه  وأفـــادت  متاجر. 
اعتقالهم  تــم  الــذيــن  المتظاهرين  مــن 
في  بمحاٍم”،  االتصال  من  يتمكنوا  لم 

“تقارير تحدثت عن  حين حــّذرت من 
في  قاسية  وظـــروف  شديد  اكتظاظ 
مــراكــز االحــتــجــاز والــتــي تــشــمــل في 
بعض المدن ثكنات عسكرية ومقرات 

رياضية ومدارس”.
ــراج  ــ ــ ــســلــطــات عــلــى “اإلف ــّضـــت ال وحـ
الذين  المحتجين  جميع  عــن  الــفــوري 

حرموا تعسفيًا من حريتهم”.
ــلـــوم فــــي أعـــمـــال  ــالـ ــقــــت إيـــــــران بـ ــ وأل
المدعومين  “البلطجية”  على  العنف 
الملكيين  اتهمت  كما  خصومها،  مــن 
الــمــنــفــيــيــن وجــمــاعــة مــجــاهــدي خلق 
اإليرانية، وهي جماعة متمردة سابقة 
مجموعة  طهران  تعتبرها  المنفى  في 

“إرهابية”، بأنها تقف وراء العنف.
الحقوقية  التقارير  طــهــران  ورفــضــت 
الــقــتــلــى ووصــفــتــهــا بأنها  ــداد  ــ عـــن أعـ

“محض أكاذيب”.

دبي ـ العربية نت

جنيف - أ ف ب

عادل الجبير

الجزائر ـ وكاالت

من  العديد  الجمعة في مسيرات جابت  أمس  الجزائريين  من  اآلالف  خرج 
 12 المزمعة في  الرئاسية  لانتخابات  رافضة  الباد، مرددين شعارات  مدن 
ديسمبر.  وشهدت شوارع العاصمة ومدن بجاية والبويرة وقسنطينة وبجاية 
وتيزي وزو ووهران مظاهرات ردد خالها المحتجون هتافات “ال لانتخابات 

بوجود العصابات”، كما حملوا الفتات تدعو ألطاق سراح “معتقلي الرأي”.
قبل  األخيرة  الجمعة  وهي  ـــ42،  ال أسبوعها  الشعبية  االحتجاجات  وتدخل 
االنتخابات التي يتنافس فيها رئيس الحكومة األسبق عبد المجيد تبون مع 
كل من عز الدين ميهوبي األمين العام لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، 
رئيس  فليس  بن  وعلي  المستقبل”،  “جبهة  رئيس حزب  بلعيد  العزيز  وعبد 
البناء  “حركة  حزب  رئيس  قرينة  بن  القادر  وعبد  الحريات”،  “طائع  حزب 
الوطني”. ومن المتوقع أن تنطلق مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة، 
نقلها على  ، وسيتم  الجزائرية  تاريخ االنتخابات  هي األولى من نوعها في 
القنوات  إلــى  باإلضافة  الرسمية،  التلفزيون  قــنــوات  على  مباشرة  الــهــواء 

الخاصة المعتمدة بالجزائر.

تظاهرات الجزائر: “ال لالنتخابات بوجود العصابات”

القدس المحتلة ـ وكاالت

ــي  ــل ــي قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائ
لها  ــيــل  نــتــنــيــاهــو إن إســرائ بــنــيــامــيــن 
األردن،  غور  ضم  في  الكامل”  “الحق 
ــمــدعــيــن في  ــم تــحــذيــر كــبــيــرة ال رغــ
هذه  من  الدولية  الجنائية  المحكمة 
اقتراحه  إن  نتنياهو  قــال  الخطوة.  
بضم الجزء االستراتيجي من الضفة 
الغربية المحتلة تمت مناقشته خال 
اجتماع في وقت متأخر من الليل في 
الخارجية  بالبرتغال مع وزير  لشبونة 
األميركي مايك بومبيو.  وفي تقرير 
االدعـــاء  ممثلة  قــالــت  الخميس،  لها 
فاتو  الدولية،  الجنائية  المحكمة  في 

بنسودة، إن مكتبها يتابع “بقلق” 
االقــــتــــراح اإلســـرائـــيـــلـــي. 

ــتــنــيــاهــو أخــبــر  لـــكـــن ن
الــــمــــراســــلــــيــــن أنــــه 
ــيــل  ــق إســرائ ــن “حــ مـ
بذلك،  القيام  الكامل 

أيًضا  نتنياهو  قــال  ذلــك”.  اخترنا  إذا 
ــه خـــال لــقــائــه مــع بــومــبــيــو وافــقــا  إنـ
إبــرام  فــي خطط  قــدًمــا  المضي  على 
جانب  من  المشترك.  للدفاع  معاهدة 
اإلسرائيلية  الشرطة  احتجزت  آخــر، 
من  صحفيين  أربــعــة  الجمعة  أمـــس 
التابعة  الرسمية  التلفزيون  محطة 
القدس، مما  الفلسطينية في  للسلطة 
الفلسطينيين  مــن  احــتــجــاجــات  أثـــار 
القيود تتزايد على  الذين يقولون إن 
أنشطتهم في المدينة المقدسة.  وقال 
األخبار  عــام  مدير  البرغوثي  محمد 
في تلفزيون فلسطين إن الصحفيين 
الذين يعملون في برنامج )صباح 
ــجــزوا  الــخــيــر يـــا قــــدس( احــُت
لمدة أربع ساعات في مركز 
ــي الـــقـــدس  لـــلـــشـــرطـــة فــ
وُأطــلــق ســراحــهــم في 

وقت الحق.

نتنياهو: إسرائيل لها “الحق الكامل” بضم غور األردن

بيروت ـ وكاالت

وجه رئيس حكومة تصريف األعمال 
اللبنانية، سعد الحريري، أمس الجمعة 
رسائل إلى قادة عدد من الدول لطلب 
اعــتــمــادات  بتأمين  لــبــنــان،  مــســاعــدة 
لاستيراد بما يؤمن استمرارية األمن 
ــة لــإنــتــاج  ــيـ الــغــذائــي والـــمـــواد األولـ
الرسائل  القطاعات، وشملت  لمختلف 
ــادة الــســعــوديــة وأمــيــركــا وفــرنــســا  ــ ق
ــا ومـــصـــر وتـــركـــيـــا والــصــيــن  ــيــ وروســ

وإيطاليا.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت نــقــلــت وكــالــة 
رويــتــرز عن مصدر أوروبـــي قوله إن 
فرنسا تصدر دعوات الجتماع في 11 
الدولية؛  للمجموعة  الجاري  ديسمبر 

لدعم لبنان في باريس.
قوله  لبناني  مــســؤول  عــن  نقلت  كما 
ــوة الــســعــوديــة  ــه مــن الــمــتــوقــع دعــ إنـ
يهدف  والـــذي  لاجتماع،  ــارات  واإلمــ

بــحــســب الــمــصــدر إلـــى حــشــد الــدعــم 
لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته 

االقتصادية الحادة.
تويتر  على  اللبنانية  الرئاسة  ونقلت 
عــن الــرئــيــس مــيــشــال عـــون قــولــه إن 
أصــدقــاء  سيساعد  الحكومة  تأليف 
“ســيــدر”  مــســار  استكمال  على  لبنان 
وأضاف  اإلنمائية.  المشاريع  وإطاق 
أن األوضــــاع الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 

ســتــكــون فـــي أولــــويــــات الــحــكــومــة 
ــة  ــدة. ويــــواجــــه لـــبـــنـــان أزمــ ــ ــدي ــجــ ــ ال
في  الــثــقــة  هـــزت  عميقة  اقــتــصــاديــة 
ــه مــنــذ  ــتــ مـــصـــارفـــه، وتـــفـــاقـــمـــت أزمــ
 17 اندلعت فــي  الــتــي  االحــتــجــاجــات 
أكتوبر ودفعت المصارف لفرض قيود 
وسحب  تحويات  على  رسمية  غير 
الــــدوالر  نــــدرة  مـــع  ــوال  ــ ــ األم رؤوس 

وانخفاض قيمة العملة المحلية.

سعد الحريري

لإلنتــاج األوليــة  والمــواد  الغذائــي  األمــن  الســتمرارية 
الحريري يطلب من حكومات صديقة دعم اقتصاد لبنان

بغداد وكاالت

آية هللا  العراقي،  الشيعي  المرجع  طالب 
العراقية  األمــن  قــوات  السيستاني،  علي 

بحماية المتظاهرين.
ألقاها  التي  الجمعة،  صــاة  خطبة  وفــي 
المتظاهرين  السيستاني  حذر  له،  ممثل 

العراقيين من المندسين.
المتربصين  إن  الشيعي  الــمــرجــع  وقـــال 

بالعراق يستغلون التظاهرات”.
أن  إلــى  خطبته  في  السيستاني  وذهــب 
“الــعــنــف والــتــخــريــب فــي االحــتــجــاجــات 

سيؤدي الى انحسار التضامن معها”.
المتظاهرين،  قتلة  من  القصاص  وحــول 
طالب السيستاني القضاء “بمحاسبة كل 

من اقترف جرائم وأخطاء”.
وفــــي إشــــــارة إلــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
العراقية الجديدة بعد استقالة عادل عبد 
حكومة  رئيس  اختيار  إلى  دعا  المهدي، 

عراقي من دون “تدخل خارجي”.

ونفي المرجع الشيعي أي تدخل شخصي 
له في “مشاورات تشكيل الحكومة”.

رئيس  اختيار  يتم  أن  أمله  عن  وأعــرب 
الحكومة، “وفق المهلة الزمنية المحددة”، 
خشية تبعات الفراغ السياسي في الباد.

ــال نـــاشـــطـــون عـــراقـــيـــون  ــ ــك، قـ ــ ــ ــى ذل ــ الـ
من  كبيرة  أعــدادا  إن  مدنية،  ومنظمات 
الجنوبية،  المحافظات  في  المتظاهرين 
ــدوا عــلــى ســاحــة الــتــحــريــر، حيث  ــوافـ تـ

نــفــت وزارة  فــيــمــا  هـــنـــاك،  يــعــتــصــمــون 
الداخلية توثيق حاالت قتل واعتداء في 

ساحات التظاهر.
ــدعــوات  ــمــشــاركــة اســتــجــابــة ل وتـــأتـــي ال
المتظاهرين بدعم المحتجين في بغداد، 
بتغيير  المطالبات  تطابق  على  والتأكيد 
رئيس حكومة  واختيار  الحاكمة  الطبقة 
بعيدة  حــرة  انتخابات  خــال  من  جديد، 

عن التدخات الخارجية.

عراقيون يلوحون باألعالم الوطنية أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة في ميدان التحرير )أ ف ب(

“داخلية العراق” تنفي توثيق حاالت قتل واعتداء في ساحات التظاهر
السيستاني يطالب قوات األمن بحماية المتظاهرين

واشنطن ـ وكاالت

نفى الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ــــت مـــتـــأخـــر الـــخـــمـــيـــس، نــيــة  فــــي وقـ
جندي  ألــف   12000 ارســال  واشنطن 

إلى الشرق األوسط.
على  له  تغريدة  في  ترامب،  ووصــف 
األخبار  تلك  “تــويــتــر”  بموقع  حسابه 
من  الــمــزيــد  تــقــديــم  دون  بــالــزائــفــة 
“فوكس  محطة  وكــانــت  التفاصيل. 
نـــيـــوز” األمــيــركــيــة قــالــت فـــي وقــت 
الــدفــاع  وزارة  إن  الــخــمــيــس،  ســابــق 
تبحث خــطــة إلضــافــة مــا يــصــل إلــى 
الــشــرق األوســـط  ــى  إلـ 7000 جــنــدي 
المتزايدة  إيــران  تهديدات  لمواجهة 

في المنطقة.
واستندت في ذلك إلى ما 

بتصريحات  وصفتها 
وزارة  من  لمسؤولين 
الـــدفـــاع األمــيــركــيــة، 
وزيــر  أن  ــى  إل مشيرة 

وفًقا  بعد  قــرار”  أي  يتخذ  “لم  الدفاع 
لمستشاريه.

ــان مــســؤولــون أمــيــركــيــون طلبوا  وكـ
عدم نشر أسمائهم أكدوا أن الواليات 
القوات  آالف  إرسال  المتحدة تدرس 
لردع  األوســط  الشرق  إلــى  اإلضافية 
بعد وال  قــرارا  تتخذ  لم  لكنها  إيـــران، 

يزال الموقف غير واضح.
بمعلومات  الــمــســؤولــون  واســتــشــهــد 
ــرات خـــال الــشــهــر الــمــاضــي  ــمــخــاب ال
التي تشير إلى أن إيران تقوم بإعادة 

تمركز وانتشار للقوات واألسلحة.
األربـــعـــاء،  ــاع،  ــدفـ الـ وزارة  ونــفــت 
“وول  لصحيفة  تقريرا   بشدة 
ــال: يــقــول  ــ ــورنـ ــ ســـتـــريـــت جـ
الــمــتــحــدة  الــــواليــــات  إن 
تــدرس إرســال 14000 
جــنــدي إضــافــي إلى 

المنطقة.

ترامب ينفي إرسال 12 ألف جندي للشرق األوسط
روما ـ رويترز

اعتبرت تركيا أن طرد اليونان السفير 
االتفاق  خلفية  على  أثينا  في  الليبي 
“الوفاق  حكومة  بين  الموقع  البحري 
الــوطــنــي” وتــركــيــا، أمــر مشين.  وقــال 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
نقلها  تعليقات  في  للصحفيين  أوغلو، 
التلفزيون خال زيارة إلى روما: “طرد 
وقعناه  الــذي  )االتــفــاق(  بسبب  السفير 
الدبلوماسية.  فــي  ناضج  غير  سلوك 
هذا أمر مشين”. وأعلن وزير الخارجية 
السفير  أن  الــجــمــعــة،  أمـــس  الــيــونــانــي 
وذلــك  طـــرده،  سيتم  أثينا  فــي  الليبي 
عــلــى خــلــفــيــة االتـــفـــاق الــمــوقــع بين 

ــوطــنــي”  ــاق ال ــ ــوف ــ حــكــومــة “ال
بمذكرة  الخاص  وتركيا 

التعاون البحري.
وقـــــــــــــــــــال وزيــــــــــــر 
اليوناني  الخارجية 
ــاس  ــديـ نـــيـــكـــوس دنـ

ــرز”، إن مــحــمــد يــونــس  ــ ــت ــ حــســب “روي
المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة الباد، 
واصــفــا االتـــفـــاق الــلــيــبــي الــتــركــي بأنه 

“انتهاك سافر للقانون الدولي”.
القناة  مــع  مقابلة  فــي  دنــديــاس  وقــال 
يعطنا  لــم  “إذا  “ســكــاي”:  التلفزيونية 
االتفاق  نص  أثينا[  في  الليبي  ]السفير 
شخصا  سنعلنه  الــجــمــعــة،  يـــوم  حــتــى 
وأضاف:  وسيغادر”.  فيه  مرغوب  غير 
الجزر  أن  تصوير  إلــى  تركيا  “تسعى 
على  وتعمل  قـــاري،  جــرف  لديها  ليس 
إلى  بالنسبة  فقط  ليس  تاريخيا  ذلــك 
كــاســتــيــلــوريــزو، ولــكــن وأيــضــا لجزر 
بحر إيجه”. وأقر البرلمان التركي 
أمس الخميس مذكرة التفاهم 
لتحديد  ليبيا  مــع  المبرمة 
البحرية،  النفوذ  مناطق 
ما أثار حفيظة اليونان.

تركيا تعيب على اليونان طرد السفير الليبي

قتيل بإطالق نار في 
قاعدة عسكرية أميركية

ميامي أ ف ب

ُقتل مسلح بعد أن أطلق النار في قاعدة 
أمس  فــلــوريــدا  فــي  األمــيــركــيــة  للبحرية 
الجمعة موديا بحياة شخص على األقل، 

وفق مسؤولين من الشرطة والجيش.
في  اسكامبيا  مقاطعة  شــرطــة  وقــالــت 
“أن  إنــهــا تستطيع  تــويــتــر  عــلــى  تــغــريــدة 
لــم يعد فــي قــاعــدة بنساكوال  تــؤكــد أنــه 
مسلح  البحرية  لسالح  التابعة  الجوية 
ــنــار”.  ال مطلق  مقتل  تــأكــد  الــنــار.  يطلق 
وفرض إغالق أمني على قاعدة بنساكوال 

التي أكدت سقوط قتيل على األقل.
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نعم... رجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لقد رسمتم السعادة والبهجة 
والســـرور علـــى جميـــع البحرينييـــن الذين هم بأمـــس الحاجة لهـــا، ال أدري 
مـــاذا أكتـــب عنكم يا أبناء بالدي ومن أين أبدًا، وكما يقول المرحوم الفنان 

عبدالحليم حافظ “ابتدي من اين الحكاية”.
وفـــي البدايـــة يشـــرفني أن أرفـــع إلـــى القيـــادة الرشـــيدة أجمـــل التهانـــي 
والتبريـــكات على وصـــول المنتخب البحريني إلى المبـــاراة النهائية لكأس 
الخليج، والبد هنا أن نهدي بصفة خاصة باقة ورد إلى ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة على دعمه ومتابعتـــه وحرصه على تحقيق اإلنجازات 
الرياضية ليس في كرة القدم فحســـب، بل في جميع األلعاب األخرى، وال 
ننســـى أن نشـــيد بالجهاز الفني بقيادة المدرب الفذ الذي عرف كيف يصنع 
منتخبـــا وال أروع بأســـلوبه الذكـــي جـــًدا وثقته الكبيرة فـــي الالعبين، فقد 

لعب بأكثر من تشكيلة في كل مباراة.
شـــخصيا أعتبر وصولنا إلـــى النهائي هو األهم وكأننا قـــد حققنا الكأس، ال 
أدري كيـــف يحتفل الشـــعب البحريني بفرحة حصـــول الفريق على الكأس 
الغاليـــة التي نحلم بها منـــذ انطالق الدورة األولى في البحرين، أذكر جيدًا 

هذه المناسبة وحفل االفتتاح، حيث شاركت مع فرقة الكشافة في الحفل 
الـــذي افتتحـــه المغفور له الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا 

ثراه.
ورغـــم تواجـــدي خـــارج البحريـــن يوم فـــوز الفريق علـــى الفريـــق العراقي 
الشـــقيق، إال أنني عايشت الحدث لحظة بلحظة وخصوصا في ظل توافر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي والواتســـاب وتويتـــر وغيرهـــا، وبصراحـــة 
وبســـبب فارق الوقت لم أســـاطع النوم طوال ليلة المباراة وكنت بصراحة 
متفائاًل جًدا، وقد جاء توقعي صحيًحا إذ توقعت مالقاة الفريق السعودي 

الشقيق في النهائي. 
حقًا، مناســـبة جميلـــة لالحتفال وأثبت الشـــعب البحرينـــي بجميع أطيافه 
انتمـــاءه ووالءه وحبـــه وتعلقـــه الشـــديد بالقيـــادة والوطـــن الغالـــي، هـــذه 

المشاعر الجميلة قلما تجدها في كثير من الدول.
أدعو الله عز وجل أن يحقق لنا حلمنا الكبير بتحقيق الكأس الغالية لتكون  «

الفرحة فرحتين حيث يتزامن ذلك مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني المجيد. 
اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

ثقافة التهرب من المسؤولية
اعتـــاد الفـــرد العربي أن يحيل اإلخفاقات التـــي يمنى بها إلى الحظ تارة أو 
النحـــس المـــالزم لـــه تارة أخرى، لكن مـــن النادر جدا إلى حد االســـتثناء أن 
يقـــر العربّي في موقع القرار بأن ســـوء التخطيط أو عدم األخذ باألســـباب 
الكافيـــة هـــو ســـبب الفشـــل، أّمـــا الهزائـــم القومية فـــإّن العامل الـــذي يكمن 
وراءهـــا هـــو المؤامـــرة، وكأننا بمجرد اإلقـــرار بهذا العامل نبرئ أنفســـنا من 

أية مسؤولية.
قبـــل أيام اســـتمعُت إلى مســـؤول عربّي يجيب على ســـؤال حول أســـباب 
هزيمـــة فريقه فكانت إجابتـــه القاطعة والواثقة بأنه النحس، بالطبع عندما 
يرجع النحس أو سوء الحظ كسبب فإنه يريد أن يدخل في وعي اآلخرين 
أنه أخذ بكل األســـباب ولم يدخر الجهد للفوز، ومثل هذا التبرير ينســـحب 
علـــى جميع مجـــاالت حياتنا األخرى من سياســـية واقتصادية وعســـكرية، 
فمن منا على ســـبيل المثال ال يتذكر القول المنســـوب إلى أحد المسؤولين 
العـــرب عـــن الكارثـــة المروعة في حـــرب 67 بالقول “انتظرناهـــم من الغرب 

فجاؤونا من الشرق”.
المفكر العربّي ســـعيد ناشيد حلل الظاهرة قائال من سوء طالعنا أننا العرب 
نشأنا على ثقافة ال تشجعنا على تحمل مسؤولية أفعالنا ونتائج اختياراتنا، 
بيئتنا لألســـف تشـــجعنا علـــى الهروب من المســـؤولية، يرســـب التلميذ في 
االمتحان فيقول رســـبوني، ما يعني أنه ليس مســـؤوال عن فشـــله، المسافر 
يأتـــي متأخرا عن الموعـــد فيقول فاتني القطار، ما يعني أن المســـؤولية ال 
تقع على كاهله، واألمثلة في هذا الصدد تستعصي على الحصر في واقعنا 
العربّي، عندما يتعرض المريض إلى الشمس فيمرض نجده يقول ضربتني 

الشمس أو أصابني البرد، ما يعني أنه ليس الفاعل. 
عندما يفشل الشخص في االختبارات المهنية أو العاطفية فإنه يحيل  «

األمر كله إلى الحظ أو العدو. إّن اآلباء واألمهات بأساليب تربيتهم الخاطئة 
أحيانا يسهمون في تلقين أطفالهم هذا النمط من التربية المغلوطة 
فنراهم يبررون ألبنائهم أخطاءهم، فعندما يصطدم الطفل بالطاولة 

ويبدأ الصراخ نراهم على الفور يضربون الطاولة إلسكات الطفل وكأنهم 
يقولون له أنت لست المسؤول، بل المسؤول هو شخص آخر. ويبقى أنه 

لكي نتخلص من هذه األمراض فالواجب عدم الركون لنظرية المؤامرة التي 
أضحت مرضا جماعيا.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

البحرنة في القطاع الخاص
أحـــال مجلـــس النـــواب في جلســـته الماضية مشـــروعا بقانـــون إلى مجلس 
الشورى يقصر بعض الوظائف والمهن على البحرينيين بعد أن تتولى هيئة 

تنظيم سوق العمل تحديدها.
عند قراءتي هذا الخبر تبادر إلّي مقال كتبه مطلع هذا العام األستاذ محمد 
درويـــش بصحيفة الوطـــن البحرينية وقد اقترح فيه خطة لتوطين إدارات 
الموارد البشـــرية في المؤسسات والشـــركات الخاصة لضمان عدم استغالل 
التوظيـــف لصالـــح األجانـــب، حيـــث ال يخفـــى علـــى أحـــد أنه فـــي كثير من 
الحاالت التي يكون فيها المسؤول عن التوظيف من غير البحرينيين يميل 

هذا المسؤول ألبناء جلدته ويعمل على تهميش الموظفين البحرينيين. 
ذلك ما تساءل عنه النائب غازي آل رحمة عندما تعجب من القدرات الهائلة 
التـــي يمتلكهـــا األجنبـــي وال يمتلكهـــا البحريني مـــن حملة الشـــهادات العليا 
ليشغل وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات والشركات الخاصة 

وتتم االستعانة به برواتب مجزية.
المســـتثمر فـــي مملكـــة البحريـــن يحظـــى بالعديد مـــن االمتيـــازات كما تدل 
المؤشـــرات العالميـــة التـــي دومـــًا مـــا نتباهـــى بهـــا، فالبحريـــن بيئـــٌة جاذبـــٌة 
لالســـتثمار، إضافـــة إلى أنها أفضـــل وجهات الوافدين لالســـتقرار لما تقدمه 
المملكـــة مـــن خدمـــات وامتيـــازات تفوق تلـــك التـــي تقدمهـــا دول المنطقة 
والعالـــم، علـــى ذلك فـــإن إقـــرار القوانيـــن التي تحمـــي المواطـــن البحريني 
وتكفل له حياة كريمة لن يشـــكل عبئًا كبيرًا على كاهل القطاع الخاص في 
ظل توافر البيئة التشريعية التي تكفل وتضمن لالستثمارات الخاصة النمو 

والنجاح في أعمالها.
كثيـــرًا مـــا ســـمعنا تلـــك التصريحـــات الرنانـــة التـــي تتحـــدث عـــن أن جذب 
االســـتثمارات الخاصة ســـيخلق العديد من فرص العمل للشـــباب البحريني، 
لكـــن لألســـف جميعها ال تتعـــدى أن تكون حبرًا على ورق، ومازالت مشـــكلة 

البطالة وُشح الوظائف كابوسا يطارد الشباب البحريني. 

القيادة دائمًا ما تؤكد على أن المواطن البحريني محور التنمية حيث يتميز  «
البحريني بالكفاءة واالقتدار اللذين يؤهالنه لتبوء وتقلد مختلف المناصب 

والشواغر، لذلك، يجب أن تنعكس التنمية االقتصادية التي يسعى 
المسؤولون لها على المواطن.

bedoor.articles@gmail.com

بدور عدنان

ztawfeeqi 
@gmail.com

زهير توفيقي

رجـــــــال

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

للتواصل: 17111483

100 عام ونحن في أمن وأمان
منذ تأســـيس القطاع األمني البحريني عام 1919 وصدور أول قانون للشـــرطة 
عـــام 1920 وهـــذه األرض الطيبـــة وكل من يعيش فوقها ينعـــم باألمن واألمان 
واالســـتقرار والطمأنينـــة وإنفـــاذ القانـــون والنظـــام وصون المنجـــزات الوطنية 
والمحافظـــة عليها من كل مخـــرب وحاقد أو دخيل، وذلـــك باإلصرار والعزيمة 

واإلرادة وصون حقوق اإلنسان وحرياته.
كل هذا يعود إلى تفعيل االستراتيجيات األمنية الحديثة والخدمات الشرطية 
المتطـــورة خصوصـــا فـــي الســـنوات األخيرة التي أرســـى دعائمهـــا عاهل البالد 
المفـــدى وســـمو رئيـــس الوزراء الموقر وســـمو ولـــي العهد األميـــن حفظهم هللا 
تعالـــى، والتـــي عمل عليها المســـؤول األول عـــن أمن الوطـــن والمواطن معالي 

وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة. 
المراقـــب لمســـيرة الشـــرطة البحرينيـــة يرصـــد المراحـــل المتقدمـــة والقفـــزات 
الواســـعة التـــي حصلت في جميـــع المجـــاالت األمنية والتحديثات المدروســـة 
التـــي طالـــت كل األجهـــزة األمنيـــة، والتطـــور الملحـــوظ الـــذي شـــمل الجوانب 
األمنيـــة في وزارة الداخلية واألخـــرى الخدمية، ما انعكس على الحالة األمنية 
المستقرة التي نشهدها اليوم، وفوق ذلك التميز بالعمل األمني االستباقي الذي 

بدوره اســـتطاع هو اآلخر منع وقوع الجريمة والتركيز على ســـرعة االستجابة 
مـــن خالل تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعي واالســـتفادة القصوى من هـــذا العلم 
في المجال األمني وذلك بســـواعد الكفـــاءات البحرينية المخلصة من أصحاب 
الخبـــرات التراكميـــة في العمـــل األمني، والذيـــن بدورهم وجهدهـــم المتواصل 
ســـاهموا في تحقيق أعلى مســـتويات األمن والســـالمة للمواطنيـــن والمقيمين 

وضيوف البالد لينعم الجميع باألمن واألمان في ربوع هذه األرض.
ســـتظل هذه المؤسســـة األمنية العريقة - التي امتازت على مدى التاريخ بأنها 
رمـــز للفداء والـــوالء واالنتماء والتضحيات - حاملة علـــى عاتقها راية البطولة 
والرجولة والشرف والكرامة والوالء المطلق لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها 
وذلـــك بكفاءات رجالها البواســـل وجاهزيتهم الكبيرة والـــروح المعنوية العالية 

والتفاني واالنضباط العام واألخالق الحميدة لجميع منتسبيها.
في هذا المقام البد لنا أن نترحم على شهداء الواجب األبرار الذين وهبوا  «

أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الوطن وأمنه وسيادته، وستبقى ذكراهم الخالدة 
في الذاكرة الوطنية، يقول الرسول الكريم “عينان ال تمسهما النار: عين بكت 

من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله”. وعساكم عالقوة.

مـــرر مجلس النواب مشـــروعا بقانـــون يلزم هيئة تنظيم ســـوق العمل بقصر 
بعض الوظائف على البحرينيين عبر خلق قائمة بمهن محددة، مع خضوعها 
للدراسة والتغيير بين الحين واآلخر، وبعد ما قدمه النواب في الجلسة من 
مداخـــالت ناقدة وواقعية، لـــم يبق لنا الكثير لنقوله عن أهمية هذه النوعية 
من القوانين، لكنني سأنبه في هذه السطور لنقطة غفل عنها جميع النواب، 

وإن اقترب منها النائب فاضل السواد.
إن إقرار هذا التعديل القانوني وسط تحفظ حكومي تحت أسباب ومبررات 
عـــدة - إذا ما وافق عليه مجلس الشـــورى- قد يـــؤدي إلى قائمة من مهنة أو 
مهنتين فقط لتحدد للبحرينيين! فنص القانون الذي مر، يضع إنشاء القائمة 
وتقدير هذه المهن في يد هيئة تنظيم سوق العمل المتحفظة عليه أصال، ما 

قد يعني موت المشروع قبل والدته.
وفـــي مســـألة متصلة، تابعنا المداخلة “الغاضبـــة” للنائب حمد الكوهجي في 
ذات الجلســـة، والتـــي يلـــوم فيها وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان لعـــدم إصداره بيانا رســـميا يســـتنكر فيه تصريحـــات رئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين سمير ناس بشأن البحرينيين وخيارات التوظيف. 

المداخلة التي “اشـــفت غليل بحرينيين كثر” طغـــى عليها الصراخ والصوت 
العالـــي، وانتهـــت بســـؤال وجهـــه الكوهجـــي للوزيـــر “واضـــح؟... واضـــح؟”. 
ويفتـــرض أن تســـود بيـــن أعضاء الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية مبادئ 

وأعراف االحترام والتعاون. 
وأعتقـــد بصحة فكرة النائـــب الكوهجي، حيث كان لزامـــا على وزارة العمل 
التي تحتك بالعاطلين والباحثين عن عمل على نحو مباشـــر أن تصدر بيانا 
تضـــع فيه النقاط على الحروف في هذه القضية، فالواقع يظهر أن خريجي 
جامعـــة البحريـــن بتخصصات إدارة األعمـــال والمحاســـبة - وبدرجة امتياز 
أحيانـــا - يقبلـــون بوظائـــف بمســـميات )مدخـــل بيانات - موظف اســـتقبال - 
موظـــف خدمـــات زبائن - أمين صنـــدوق( خضوعا لترشـــيحات وزارة العمل 

والواقع المر ورفضا للجلوس في المنزل عالة على ذويهم.

وأتساءل هنا في ظل هذا الواقع، هل يحق لتاجر أن يتحدث عن عدم رغبة  «
البحرينيين في العمل بمجاالت ما أو أن يتهكم على رغبتهم في مواصلة 

الدراسة الجامعية؟ وهل صمت وزارة العمل الشاهدة على جميع هذه الوقائع 
بشكل يومي يعد أمراً مقبواًل؟.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

عاطلو البحرين ومجلس النواب

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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مكاردل تزور 
“السباحة”

العالمية  األسترالية  السباحة  قامت 
لمقر  تفقدية  بــزيــارة  مــكــاردل  كلوي 
للسباحة. وقد تم  البحريني  االتحاد 
حول  الحديث  تبادل  الزيارة  خالل 
السباحة،  مجال  في  التعاون  أوجه 
السباحة  التقت  زيارتها  ختام  وفي 
حيث  للسباحة،  الفتيات  بمنتخب 
وخبراتها  تجاربها  عن  لهم  تحدثت 

الحافلة باإلنجازات العالمية.

أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة آل 
خليفة، أن إنجاز المنتخب الوطني األول بتأهله لنهائي “خليجي 24”، انعكاس للدعم 
واالهتمام المســتمرين من قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.

 وقـــال الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة، 
إن المنتخب الوطني حصد بطاقة التأهل 
إلى النهائي عن جدارة واســـتحقاق، نظير 
مـــا قدمه الالعبون مـــن أداء متميز وروح 
المجموعـــات  دور  خـــالل  عاليـــة  قتاليـــة 

ومباراة نصف النهائي.
 ولفت إلى أن دعم ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أســـاس للروح العالية التي 
يتحلـــى بها أفراد منتخبنـــا الوطني، مثنًيا 
علـــى دعـــم ســـموه المتواصـــل ل”األحمر”، 
المســـتويات  ارتقـــاء  فـــي  والـــذي ســـاهم 
الفنية للمنتخب خالل مشاركاته بمختلف 
االســـتحقاقات، مؤكـــًدا أن مكالمة ســـموه 
لالعبيـــن بعـــد لقـــاء نصـــف النهائـــي أمـــام 
العـــراق كان لهـــا أبلـــغ األثـــر فـــي نفـــوس 
أفـــراد المنتخب الذين يعبرون عن خالص 
لدعـــم  وشـــكرهم  واعتزازهـــم  تقديرهـــم 

سموه المستمر.
 وأكـــد أن الالعبيـــن بذلـــوا جهـــوًدا كبيـــرة 
ومضاعفـــة فـــي لقـــاء نصـــف النهائـــي في 
مؤهلـــة  بطاقـــة  علـــى  المنافســـة  ســـبيل 
للمباراة الختامية، مشـــيًدا في هذا الصدد 
الفنـــي  الالعبـــون والجهـــازان  بمـــا قدمـــه 

واإلداري للمنتخب.
االتحـــاد  إدارة  رئيـــس مجلـــس   وأعـــرب 
فـــي  ثقتـــه  عـــن  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
العبـــي المنتخب الســـتكمال األداء العالي 
والمتميز، مشـــيًرا إلـــى أن المباراة النهائية 
ســـتكون صعبـــة بالتأكيـــد أمـــام المنتخب 
الســـعودي الشـــقيق، متمّنًيـــا كل التوفيـــق 

ل”األحمر” في ختام خليجي 24.

تأهل مستحق

 جـــاء تأهـــل منتخبنا الوطنـــي األول لكرة 
النهائيـــة لخليجـــي  المبـــاراة  إلـــى  القـــدم، 
24 المقامـــة فـــي قطـــر حتـــى 8 ديســـمبر 
الجاري، ليؤكد على تميز “األحمر” وتفوقه 
وجدارتـــه بالوصول إلى الختـــام، ليضرب 
موعـــًدا مع الســـعودية فـــي المبـــاراة التي 
ســـتقام يـــوم األحـــد المقبـــل علـــى اســـتاد 

خليفة الدولي.
وكان منتخبنـــا الوطنـــي تأهل إلـــى المربع 
الذهبـــي بعد حلوله وصيًفا في المجموعة 
الثانيـــة برصيـــد4 نقـــاط خلـــف المنتخـــب 
الســـعودي الذي تأهل متصدًرا ب 6 نقاط، 
قبـــل أن يالقـــي العراق في نصـــف النهائي 
يـــوم أمـــس األول، إذ تمكـــن مـــن تخطـــي 
العراق بركالت الترجيح بواقع )3-5(، بعد 
انتهاء الوقت األصلـــي بالتعادل اإليجابي 
بواقع هدفين لكل فريق. وسجل لمنتخبنا 
الهـــزاع  عبـــدهللا  الالعبـــان  المبـــاراة  فـــي 

ومحمد مرهون.
اســـتحق العبو “األحمـــر” الفرحـــة الكبيرة 
التـــي شـــهدها الملعـــب بعـــد ختـــام ركالت 
الترجيح، إذ نفذ علي مدن الركلة األخيرة 
الركلـــة  المنتخـــب مـــن ضيـــاع  مســـتفيًدا 

الرابعـــة للمنتخـــب العراقـــي، والتي نفذها 
الالعب محمد قاسم خارج الملعب.

تدريب مسائي

اســـتأنف  قـــد  الوطنـــي  منتخبنـــا  وكان   
أمـــس، إذ  المســـائية  التدريبيـــة  حصصـــه 
تـــدرب عند 6 علـــى مالعب جامعـــة قطر، 
وذلـــك تحـــت قيـــادة المـــدرب البرتغالـــي 

هيليو سوزا والطاقم المعاون.
 وشـــهد المـــران بعـــض الجوانـــب الفنيـــة 
والبدنيـــة، باإلضافة إلـــى تدريبات خاصة 
العـــراق  لقـــاء  لعبـــت  التـــي  للمجموعـــة 
المرمـــى،  لحـــراس  انفراديـــة  وتدريبـــات 
خاصـــة مع وجـــود فرصـــة لتدريبين فقط 

قبل المباراة النهائية أمام السعودية.
 كما شـــهد يـــوم أمس حصـــة تدريبية في 
صالـــة التقويـــة بمقـــر ســـكن المنتخب في 
فنـــدق “كمبينســـكي”، وخصصـــت لالعبين 
الذيـــن لـــم يشـــاركوا بصفـــة أساســـية في 
منتخبنـــا  وســـيختتم  العـــراق.  مبـــاراة 
الوطنـــي حصصـــه التدريبية مســـاء اليوم 

بخوضه مراًنا أخيًرا قبل النهائي.

تواجد الرئيس

 رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
المنتخـــب  خلـــف  تواجـــد  القـــدم،  لكـــرة 
الوطنـــي فـــي مباراته أمام العـــراق بنصف 
النهائـــي، إذ تابع المبـــاراة من على المنصة 

الرسمية الستاد عبدهللا بن خليفة.
وحرص ســـعادة الشيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفـــة، على تهنئة الالعبين في 
الملعب بعد صافرة النهاية، وســـط أجواء 
الفرحـــة العارمـــة لـــدى الوفـــد البحرينـــي، 
بحضـــور أعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد 

البحريني لكرة القدم.
لتشـــمل  البحرينيـــة  األفـــراح  واســـتمرت 
شـــهدت  والتـــي  أيًضـــا،  المالبـــس  غرفـــة 
تواجـــد ســـعادة الرئيـــس وتهنئتـــه ألفـــراد 
المنتخب باإلنجاز التاريخي الذي يتحقق 

ألول مرة بالوصول إلى النهائي.

  األداء الواقعي

 أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لكـــرة القـــدم محمـــد الحمـــادي، أن تأهـــل 
المنتخب الوطني إلى نهائي “خليجي 24” 
جـــاء بعـــد أداء تصاعـــدي وواقعـــي قدمه 
“األحمر” في منافســـات دور المجموعات، 

باإلضافة إلى نصف النهائي.
 وأوضح الحمادي أن المنتخب ورغم عدم 
فـــوزه فـــي أول لقاءيـــن بالبطولـــة، إال أنه 
أظهر هويته المعهودة بتمكنه من تحقيق 
فـــوز الفـــت علـــى الكويـــت وصـــل بـــه إلى 
قبـــل النهائي، قبـــل أن يتخطـــى المنتخب 
العراقـــي القوي في نصف النهائي بركالت 

الترجيح، وذلك في تأهل مستحق.
وقـــال إن مباراة العراق أكدت ما يتمتع به 
المنتخب من شـــخصية داخل المســـتطيل 
الكبيـــر  الذهنـــي  التركيـــز  عبـــر  األخضـــر 
والتـــي  الالعبيـــن،  لـــدى  العاليـــة  والـــروح 
أعـــادت النتيجـــة إلى نصابهـــا مرتين رغم 
تأخـــر األحمـــر بهـــدف مبكـــر باإلضافة إلى 

هدف في الدقيقة )18(.
وأشـــاد الحمادي باألداء الكبير الذي قدمه 
الالعبـــون في مواجهة نصف النهائي أمام 
العـــراق، مشـــيًرا إلـــى أن المنتخـــب دخـــل 
بواقعيـــة واحتـــرام لـــكل المنتخبـــات التي 
واجههـــا، واليـــوم وللـــه الحمـــد وصـــل إلى 
المبـــاراة النهائيـــة مســـك ختـــام البطولـــة، 
لنضرب عصفورين بحجر بوصولنا للختام 

والمنافسة على التتويج األول.
وأضـــاف: “المباريات النهائية تدار بمعايير 
مختلفـــة، كونها تتمتـــع بطابع خاص. أملنا 
وثقتنـــا فـــي الالعبيـــن باســـتمرار أدائهـــم 
الواقعي، للظهور بأفضل المستويات أمام 
الســـعودية فـــي النهائـــي والمنافســـة على 
اللقـــب األول فـــي تاريخ مملكـــة البحرين 

ببطوالت كأس الخليج العربي”.

تأهل مستحق

 إلـــى ذلـــك، أكـــد العـــب منتخبنـــا الوطني 
اســـتحق  “األحمـــر”  أن  الحـــردان  محمـــد 

التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.
العبـــي  أن  الحـــردان  محمـــد  وأوضـــح 
المنتخب تعاهدوا جميًعا على طي صفحة 
أول لقاءيـــن لنـــا في البطولـــة بعد التعادل 

مع عمان والخسارة من السعودية.
وأشار العب خط الوسط إلى أن المنتخب 
أظهر قـــوة كبيرة في لقـــاء الكويت ولقاء 
العـــراق بنصف النهائـــي، مبيًنا أن الالعبين 
قاتلوا من أجل تشريف المملكة والحرص 

على رفع علمها في المباراة النهائية.
 وأوضـــح الحردان أن المنتخب اســـتطاع 
الوصـــول للمـــرة األولـــى إلـــى النهائـــي في 
إنجـــاز يحســـب للجميـــع، مثنًيـــا علـــى مـــا 
أظهـــره زمـــالؤه الالعبون في المســـتطيل 

األخضر طوال المباريات األربع.
 وقـــدم الحـــردان في ختام حديثه الشـــكر 
للجماهيـــر البحرينية الوفية التي حرصت 
فـــي  المنتخـــب  مـــؤازرة ومســـاندة  علـــى 

مباراة نصف النهائي.

شخصية المنتخب

 بدوره، أشاد العب منتخبنا الوطني سيد 
مهـــدي باقـــر بما أظهـــره زمـــالؤه الالعبون 
في الملعب من قتالية وانضباطية وتركيز 
خـــالل مباراة العـــراق، مؤكـــًدا أن الرجوع 
فـــي النتيجة خالل مناســـبتين ال يعد أمًرا 

سهالً.
 وقـــال مدافع منتخبنـــا الوطني إن العودة 
أمـــام منتخـــب كالعـــراق المتســـلح بعـــدة 
عناصـــر مميـــزة أمـــر فـــي غايـــة الصعوبة، 

مشيًرا إلى أن عزيمة الالعبين كانت قوية 
من أجل تحقيـــق النتيجة اإليجابية، ولله 

الحمد تحقق ذلك.
المنتخـــب  أن  باقـــر  مهـــدي  ســـيد  وأكـــد   
أظهر شـــخصيته المعروفة بعودته القوية 
وقدرتـــه علـــى تجـــاوز كل الظـــروف التي 
صاحبـــت “األحمر”، خصوًصا بإحراز نقطة 

من أول لقاءين.
ولفـــت إلـــى الفخـــر واالعتـــزاز بالوصـــول 
للمـــرة األولـــى إلـــى نهائـــي البطولـــة فـــي 
تاريخ مملكة البحرين، مؤكًدا أن الالعبين 
أجـــل  مـــن  جهدهـــم  قصـــارى  ســـيبذلون 
المنافســـة على اللقـــب وإســـعاد الجماهير 

البحرينية.

تياغو يواصل تألقه

 واصـــل العـــب منتخبنـــا الوطنـــي تياغـــو 
أقوســـتو تألقـــه رفقة “األحمر”، واســـتطاع 
أن يشـــكل اإلضافـــة القويـــة للمنتخب في 

خط المقدمة.
وقـــدم تياغـــو مســـتويات الفتـــة بشـــهادة 
المتابعيـــن  آخرهـــم  وكان  الجميـــع، 
واإلعالميين العراقيين الذين تابعو مباراة 
منتخبنـــا مـــع منتخـــب بالدهم فـــي نصف 
لمـــا أظهـــر هالالعـــب  النهائـــي، خصوًصـــا 

تياغو من قدرات هجومية مميزة.
 وبـــدأ تياغـــو بصفـــة أساســـية فـــي مباراة 
للدفـــاع  مزعجـــة  عالمـــة  وكان  العـــراق، 
العراقي، واســـتطاع التســـجيل بإتقان في 
ركالت الترجيـــح التي ابتســـمت لمنتخبنا 

الوطني.
وكان تياغـــو قد ســـجل هدفين في مرمى 
أوصلـــت  التـــي  المبـــاراة  خـــالل  الكويـــت 

منتخبنا إلى نصف النهائي.

العودة في النتيجة

عـــودة المنتخـــب الوطنـــي للنتيجـــة فـــي 
مرتيـــن أمـــام العـــراق لم يكـــن أمًرا ســـهالً 

بتاًتا.
وأثبت “األحمر” قدراته الهجومية الكبيرة 
ونجاعتـــه فـــي األمام، خصوًصـــا مع زيارة 
الشـــباك العراقيـــة فـــي مرتين ومـــن كرات 

وجمل رائعة داخل المستطيل األخضر.
اســـتمرار هـــذا الجانـــب ســـيكون بال شـــك 
أمـــام  النهائيـــة  للمبـــاراة  ـــا  إيجابيًّ عامـــالً 
المنتخب السعودي الذي تنتظرنا مواجهة 
متكـــررة معه في البطولة، بعد أن خســـرنا 
منه في دور المجموعات بهدفين دون رد.

مرهون نجم المربع الذهبي

الوطنـــي محمـــد  ســـجل العـــب منتخبنـــا 
مرهون نفســـه كعالمة مضيئة وبارزة في 
صفوف “األحمر”، خصوًصا على مســـتوى 
مبـــاراة العراق فـــي نصف النهائـــي، والتي 
تحصـــل فيها وبجـــدارة على جائزة أفضل 

العب في المباراة.
الالعب اليافع تمكن من تسجيل هدف في 
المبـــاراة باإلضافـــة إلـــى ركالت الترجيح، 
فـــي  المتعـــددة  مســـاهماته  علـــى  عـــالوة 

األطراف التي أزعجت الدفاع العراقي.
ويعد محمد مرهون من الالعبين الشـــباب 
الذين ينتظرهم مســـتقبل زاهر، وبال شـــك 
تواجده مـــع المنتخب األول فـــي البطولة 
ل”األحمـــر”،  اإلضافـــة  أعطـــى  الخليجيـــة 
نظـــًرا لمـــا يتمتع بـــه الالعب مـــن إمكانات 

فنية وبدنية مميزة.

شكًرا للجماهير الوفية

 شـــكلت جماهيـــر منتخبنـــا الوطنـــي فـــي 
مبـــاراة العـــراق صـــورة فنيـــة رائعـــة على 

مدرجات استاد عبدهللا بن خليفة.
الجماهيـــر البحرينية الوفية التي حرصت 
علـــى مـــؤازرة المنتخـــب والوقـــوف خلفه 
في مهمة الوصول إلى النهائي لعبت دوًرا 
بـــارًزا فـــي تحفيـــز الالعبيـــن وتشـــجيعهم 
للظهور بأفضل المستويات، فكانت بطاقة 
العبـــور إلى نصف النهائـــي هدية الالعبين 

للجماهير.
وبلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة 

ككل أكثر من 4000 متفرج.

المؤتمر الصحافي

يعقـــد اليوم )الســـبت( المؤتمـــر الصحافي 
الخـــاص بالمبـــاراة النهائيـــة لخليجـــي 24، 
وذلـــك في فندق وينـــدام المخصص كمقر 

لإلعالميين والمركز اإلعالمي الرسمي.
وســـيتحدث فـــي المؤتمر مـــدرب منتخبنا 
هيليو سوزا وأحد الالعبين عند 12 ظهًرا، 
فيمـــا يقام عنـــد 12.30 المؤتمر الصحافي 
الخـــاص بمدرب الســـعودية رينـــارد وأحد 

العبيه.

محمد الحردانسيد مهدي باقر

من لقاء منتخبنا والعراق

محمد مرهون يتسلم جائزة أفضل العب في مباراة العراقتياغو يحتفل بطريقته الخاصة

لقطة للجماهير البحرينية

فرحة العبي المنتخب بالتأهل إلى النهائي

دعم ناصر بن حمد أساس للروح العالية
ــي بــــجــــدارة واســتــحــقــاق ــائ ــه ــن ــل ــل ل ــأهـ ــر” تـ ــ ــمـ ــ ــن خــلــيــفــة: “األحـ ــ عـــلـــي ب

سوزا علي بن خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد
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اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن مبارك 
آل خليفة نائب رئيس االتحاد البحريني 
وختام  النهائية  المباريات  تقام  للتنس 
بــطــولــة الــبــحــريــن الــثــامــنــة الــمــفــتــوحــة 
بجامعة  االتحاد  على مالعب  للسيدات 

بوليتكنيك بمدينة عيسى.
الساعة  مــن  اعــتــبــاًرا  المباريات  وتــبــدأ   
الــمــســتــوى  ــردي  فــ لــفــئــات  مــســاء   5,30
المتقدم،  المستوى  وكــذلــك  المتوسط 

الــدور  ففي  البطولة  فعاليات  وتواصلت 
)خديجة عاشور(  6/0,6/0 على  الزعابي(  )فاطمة  فازت  المبتدئات  لفئة فردي  النهائي  قبل 
و)بشرى الجباس( على )مي الخال( 6/1,6/1 و)ريم الهاشمي( على )حنين صالح( 6/1,6/0، 
وفي قبل النهائي لفئة المستوى المتوسط فازت )هاجر زيدان( على )إيرا جابرييل( 6/5 ولم 
تكمل إيرا المباراة، وفازت )سلمى خالد( 6/1,6/0 على )خديجة موسى(، وفي قبل النهائي 
الكنداري(.   وفي  6/3,6/1 على )أسيل  المتقدم فازت الالعبة )سيرا أوبلي(  المستوى  لفئة 
دور األربعة لمسابقة الزوجي فاز الثنائي )أليانا أليكس، سارة بهبهاني( على )سلمى الظفيري، 
آبي  أوبلي،  )سيرا  على  سيرجنت(  جولييت  بــوار،  دو  و)صوفيا   6/2,6/1 الحاقان(  وفــرح 
الدرويش، وجني هياتون(  )نازلي  الشمالي، مريم سراج( على  و)ياسمين   6/1,6/2 بالجيو( 
في مباراة حماسية قوية تبادل فيها الثنائيان الفوز لتنتهي بنتيجة 6/4,6/7,7/5 لياسمين 

ومريم.

فريق الزوجي

ختام البطولة الثامنة المفتوحة للسيدات

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

قال علي المري نائب رئيس رياضات الموروث الشعبي، إن النسخة 
الثانية من مسابقة فارس الموروث تأجلت إلى فبراير المقبل.

مسابقة  تأجيل  إن  المري  وأكد 
إلتاحة  يأتي  الــمــوروث  فــارس 
الــــفــــرصــــة أمـــــــــام الـــراغـــبـــيـــن 
بالمشاركة فيها من دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ــار نــائــب رئــيــس ريــاضــات  وأشــ
ــى أن  ــ ــوروث الــشــعــبــي إلـ ــ ــمـ ــ الـ
الــتــســجــيــل لــلــنــســخــة الــثــانــيــة 
الــمــوروث  فـــارس  مسابقة  مــن 
سيكون عبر الموقع اإللكتروني 
الشعبي  ــمـــوروث  الـ ــريــاضــات  ل
مؤكًدا  دائما،  العادة  جرت  كما 
في  للمشاركة  المجال  فتح  أن 

مجلس  دول  مـــن  ــمــســابــقــة  ال
زخًما  المسابقة  يعطي  التعاون 
أكبر وانتشاًرا أكبر، مشيًرا إلى 
سيرتفع  المنافسة  مستوى  أن 
المشاركة  بفضل  المسابقة  في 

الخليجية.
 وأضــــــــاف: “القــــــت مــســابــقــة 
الــمــوروث في نسختها  فــارس 
األولــــى نــجــاًحــا كــبــيــًرا بفضل 
ــاصــر بن  دعـــم ســمــو الــشــيــخ ن
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
الملك المفدى لألعمال الخيرية 
وشــــــؤون الـــشـــبـــاب مــســتــشــار 

األمن الوطني رئيس المجلس 
ــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة  ــى ل ــلـ األعـ
المسابقة  هــذه  يعطي  ــذي  والـ
ــًرا  ــظـ نـ مـــــحـــــدودة  رعــــايــــة ال 
ألهــمــيــتــهــا كــونــهــا تــشــمــل على 
الــريــاضــات  مــن  مختلف  عـــدد 

الــتــراثــيــة، هــذا الــشــيء جعلنا 
من  للمشاركة  المسابقة  نفتح 
خارج مملكة البحرين لتحويل 
فـــــارس الــــمــــوروث لــمــســابــقــة 
مستوى  على  مرموقة  دولــيــة 
ريــاضــات الـــمـــوروث فــي دول 

المنطقة.
ــة فـــــارس  ــقـ ــابـ ــسـ  وتـــشـــمـــل مـ
الــمــوروث على أربـــع ريــاضــات 
تــراثــيــة رئــيــســيــة هــي الــهــجــن، 
ــايـــة والـــصـــقـــور،  الـــخـــيـــل، الـــرمـ
المنافسات  فيها  تستمر  حيث 
متواصلين  يومين  مــدى  على 
المشارك  تحمل  قـــدرة  لقياس 
في المسابقة على ممارسة هذه 

الرياضات مًعا.

علي المري

ــة ــارك ــش ــم ــل ــال لــــــدول الــخــلــيــج ل ــجـ ــمـ الــــمــــري: فـــتـــح الـ
مسابقة فارس الموروث في فبراير المقبل
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اللجنة اإلعالمية

شــهد جســر الملــك فهــد فــي اليــوم األول عبور أكثــر مــن 700 دراجة ناريــة قادمة من مختلــف دول مجلس 
التعاون، وذلك للمشــاركة في النســخة العاشــرة من المهرجان الرياضي السنوي للدراجات النارية )مهرجان 
أسبوع الدراجات النارية( والذي يقام في هذا العام في الفترة من 5 حتى 7 من شهر ديسمبر الجاري تحت 
رعايــة محافــظ العاصمة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمن آل خليفة المشــاركين بمناســبة احتفــاالت المملكة 

بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس.  

 وشهد يوم أمس اليوم الثاني من المهرجان انطالق 
المسيرة الرئيسية تحت شعار )حلوة يالبحرين( التي 
انطلقت عند الساعة الثانية ظهًرا من مقر المهرجان 
بمواقف مجمع البحرين التجاري وتوجهت المسيرة 
الدولية موطن رياضة السيارات  البحرين  إلى حلبة 
بهذا  المشاركين  الشرق األوســط، حيث استمتع  في 
على  الــقــيــادة  خــالل  مــن  للمملكة  الــحــضــاري  المعلم 
بين  والــتــجــول  العالمي   1 الــفــورمــوال  سباق  مضمار 

أرجاء الحلبة الدولية والتقاط الصور التذكارية.

 أسرة المهرجان تبارك بمناسبة فوز المنتخب الوطني

  وتقدم المشاركون من البحرين ومن خارج البحرين 
الرشيدة  القيادة  لمقام  والتبريكات  التهاني  بــأحــّر 
األول  أمــس  يــوم  الوطني  المنتخب  فــوز  بمناسبة 

على نظيره العراقي في مباراة نصف النهائي لكأس 
عن  معربين  الترجيحية،  بالركالت  العربي  الخليج 
والمستوى  الــرائــع  الرياضي  لإلنجاز  سعادتهم  بالغ 
الوطني  المنتخب  العبو  قدمه  الــذي  الباهر  الفني 
البحرينية  الرياضة  إليه  وصلت  ما  بذلك  عاكسين 
من مستوى راٍق بقيادة قائدها سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
الــوطــنــي، رئيس  األمـــن  الــشــبــاب، مستشار  وشــئــون 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، متمنين التوفيق 
للمنتخب خالل لقائه النهائي يوم األحد القادم أمام 

شقيقه المنتخب السعودي.

 حضور مميز

المهرجان  فعاليات  بمقر  الفعاليات   وشهدت منطقة 

الذين  والصغار  والكبار  العوائل  من  مميًزا  حضوًرا 
شاركوا في الفعاليات المختلفة، إلى جانب معارض 
بتقديم  حرصت  والتي  والداعمة  الراعية  الشركات 
جانب  إلـــى  والــحــضــور،  لــلــزوار  منتجاتها  مختلف 
مقر  فــي  تــواجــدت  الــتــي  المختلفة  الــفــرق  مختلف 
المهرجان والتي تستمر حتى مساء هذا اليوم وهو 
يغادر  أن  المقرر  ومــن  للمهرجان،  الختامي  الــيــوم 

المشاركون عبر جسر الملك فهد مساء هذا اليوم.

   دعوة للجمهور لحضور الفعاليات بمواقف 

مجمع البحرين

فستتنوع  للمهرجان  والختامي  الثالث  الــيــوم  أمــا   
المشاركين  مغادرة  موعد  جانب  إلى  الفعاليات  فيه 
عبر الجسر الملك فهد والذي سيكون ما بين الساعة 
اليوم  وطـــوال  صــبــاًحــا،   11 حتى  صــبــاًحــا  التاسعة 
من  المهرجان  بموقع  المختلفة  الفعاليات  تتواصل 

الساعة 3 عصًرا وحتى المساء إلى جانب السيارات 
الكالسيكية.

لمواقف  للحضور  الجماهير  المنظمة  اللجنة   ودعت 
ــتــجــاري واالســتــمــتــاع  ســـيـــارات مــجــمــع الــبــحــريــن ال
بالفعاليات الترفيهية والعائلية التي أعدتها بمناسبة 
احتفاالت البالد بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
الشيقة  الــعــروض  إلــى جــانــب  المفدى  الــبــالد  عــاهــل 

األخرى والشركات في اليوم الختامي للمهرجان.

ــات الــنــاريــة الــعــاشــر ــ ــدراج ــ ــان أســـبـــوع ال ــرج ــه ــى م ــل ــار ع ــت ــس الـــيـــوم إســـــدال ال

أكثر من 700 مشارك يعبرون جسر الملك

جانب من مشاركة الدراجين في المهرجان العاشر

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

وصــف وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيــد تأهل المنتخب الوطني للمبــاراة النهائية لكأس الخليج العربي باإلنجــاز المتميز والذي يؤكد التطور 
الكبيــر الــذي باتــت تعيشــه كــرة القــدم البحرينيــة في ظــل االهتمــام الكبير من قبل ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومتابعته الحثيثة للمنتخب في مشــواره بمختلف البطوالت التي 

يشارك فيها. 

ــر وزيــــــر شــــــؤون الــشــبــاب  ــبـ ــتـ   واعـ
الوطني  المنتخب  تأهل  أن  الرياضة 
نتيجة طبيعية  النهائية جاء  للمباراة 
مباريات  طيلة  الالعبين  أداء  لتميز 
الواضح  والثبات  الخليجية  الــكــأس 

الــمــبــاريــات  بجميع  الــمــســتــويــات  فــي 
الكبير  والعزم  المنتخب  التي خاضها 
تقديم  أجـــل  مــن  والــتــفــانــي  لالعبين 
للوصول  الفنية  مستوياتهم  أفــضــل 
بجهود  مشيًدا  النهائية،  المباراة  إلى 

مضاعًفا  جهًدا  بذلوا  الذين  الالعبين 
أمــام  النهائي  قبل  الـــدور  مــبــاراة  فــي 
أيًضا بجهود  نّوه  العراق كما  منتخب 
للمنتخب  واإلداري  الفني  الجهازين 

الوطني. 

المنتخب  بتأهل  المؤيد  أيمن   وأشاد 
النهائية،  للمباراة  الشقيق  السعودي 
مشيًرا إلى أن المنتخب البحريني بات 
على مقربة من تحقيق حلم خليجي 
طال انتظاره عندما يواجه المنتخب 

السعودي الشقيق في المباراة النهائية 
وتفصله خطوة واحدة عن رفع الكأس 
الخليجية، مشيًرا إلى أن المواجهة مع 

المنتخب السعودي لن تكن سهلة لكن 
المنتخب  بالعبي  ا  جــدًّ كبيرة  الثقة 
وحرصهم  ومستوياتهم  وبقدراتهم 
خير  المملكة  تمثيل  على  وتفانيهم 

تمثيل في المباراة النهائية. 
  وأعـــــــرب وزيــــــر شــــــؤون الــشــبــاب 
للمنتخب  تــمــنــيــاتــه  عـــن  والـــريـــاضـــة 
ــودي  ــعـ ــسـ الـــوطـــنـــي والـــمـــنـــتـــخـــب الـ
ــي الـــمـــبـــاراة  بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـ

النهائية.

المؤيد: منتخبنا بات على مقربة من تحقيق حلم خليجي

أيمن المؤيد

إطــــالق دورة األلعــــاب الجــامعيــة
ــالـــب طـ و1000  ــة  ــ ــع ــ ــام ــ ج  12 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب ريــــاضــــيــــة  ــة  ــبـ ــعـ لـ  11

يســتعد االتحــاد الرياضــي البحرينــي للجامعــات إلطالق دورة األلعــاب الجامعية في منتصف شــهر يناير القــادم 2020، وذلك كأول 
دوري منذ التشكيل الجديد لمجلس إدارة اللجنة في شهر أبريل الماضي.

االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  ــثـــف  وكـ  
في  جــهــوده  للجامعات  الــريــاضــي 
األيام القليلة الماضية لالنتهاء من 
بالجامعات  المتعلقة  األمـــور  كافة 
الــمــشــاركــة وكــذلــك األلـــعـــاب التي 

ستنضم إليها كل جامعة.
ــاد  ــحـ ــس االتـ ــيـ ــب رئـ ــائـ ــف نـ ــشـ  وكـ
الـــريـــاضـــي الــبــحــريــنــي لــلــجــامــعــات 
حصل  االتحاد  بــأن  الشحي  محمد 
للمشاركة  جامعة   12 موافقة  على 
الدورة وهي جامعة بوليتكنك  في 
جامعة  البحرين،  جامعة  البحرين، 
ــجــامــعــة  الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة، ال

الخليجية، جامعة المملكة، الجامعة 
الطبية،  البحرين  جامعة  األهلية، 
الجامعة  للتدريب،  البحرين  معهد 
 AMA جامعة  المفتوحة،  العربية 
للدراسات  البحرين  معهد  الدولية، 
ــيــــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــل الـــمـــصـــرفـــيـــة وكــ
التنسيق  أن  إلى  مشيًرا  الجامعية، 
لوضع  الجامعات  هــذه  مــع  مستمر 
النقاط على الحروف قبل انطالقة 

المنافسات.
 وأوضح محمد الشحي أن االتحاد 
استقر على إقامة 11 لعبة رياضية 
مبيًنا  واإلنـــاث،  للذكور  الــدورة  في 

أن نصيب الذكور سيكون في أربعة 
الــقــدم،  كــرة  ألــعــاب جماعية وهــي 
وكرة  الطائرة  الكرة  الصاالت،  كرة 
السلة، باإلضافة إلى 7 ألعاب فردية 
وهي ألعاب القوى، الترايثلون، كرة 
الطاولة، الريشة، البلياردو، البولينغ، 

التنس األرضي.
اإلنـــاث  مــنــافــســات  ستتمثل  فيما   
كرة  وهــي  جماعيتين  لعبتين  فــي 
إلى  باإلضافة  الطائرة،  السلة وكرة 
5 ألعاب فردية وهي ألعاب القوى، 
ــي،  ــ ــتــنــس األرضـ ــة، ال ــاولـ ــطـ ــرة الـ كــ

الريشة، والبولينغ.

 وأشار الشحي إلى أن عدد الطلبة 
في  سيشاركون  الذين  والطالبات 
الدورة سيتجاوز ألف طالب وطالبة 
من الجامعات االثني عشر، مبيًنا أن 
عدد الطالبات يصل إلى 265 طالبة، 

والطالب من الذكور 752.
ــد مــحــمــد الــشــحــي أن  ــ  وأكـ
ــقــادمــة ســيــتــم من  األيــــام ال
جميع  عن  اإلعــالن  خاللها 
تسبق  الـــتـــي  الـــخـــطـــوات 
والمتمثلة  الدورة  انطالقة 
ــدد  ــحـ ــمـ فـــــي الــــمــــوعــــد الـ
والمقرر  الـــدورة  النــطــالق 
ــســابــع عشر  ــا فـــي ال ــيًّ حــال

ــاإلضــافــة إلــى  مـــن يــنــايــر، ب
ــن مـــوعـــد إقــامــة  اإلعــــــالن عـ

المؤتمر الصحفي واالجتماعات 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــ ــال ــ ب
ســـــــــــــــــــــــــــــــــواًء 
أو  التنسيقية 

الفنية.

اللجنة اإلعالمية

محمد الشحي



ناصر بن حمد يخوض بطولة الرجل الحديدي

يخوض  ممثل جاللة الملك لالعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار االمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحدي 
جديــد عندما يشــارك في بطولة الشــرق االوســط للرجل الحديــدي 70.3 والتي تنطلق 
 Bahrain فعالياتهــا اليوم الســبت بإقامة مســابقات الســباحة والدراجات والجــري في

.bay

ويدخـــل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة بطولـــة الرجـــل الحديدي متســـلحا 
باإلنجازات الكبيرة التي حققها ســـموه في 
بطوالت الرجل الحديدي والخبرة الواسعة 
التي اكتســـبها جراء مشـــاركته في العديد 
مـــن الفعاليـــات الرياضيـــة داخـــل البحرين 
وخارجها االمر الذي يؤكد اســـتعداد ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة لخوض 
هذا التحدي الجديـــد والتطلع الى تحقيق 

نتائج إيجابية في العصر الذهبي.
ويمتلـــك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة تاريًخا حافل باإلنجاز حيث يدخل 
للرجـــل  األوســـط  الشـــرق  بطولـــة  ســـموه 
الحديـــدي، وهـــو يتكـــئ علـــى تاريـــخ مـــن 
اإلنجازات فـــي بطوالت الرجـــل الحديدي 
ومن أبرزهـــا تحقيق ســـموه لبطولة العالم 
للرجـــل الحديدي التي أقيمـــت في هاواي 
بالواليات المتحدة األمريكية بشهر أكتوبر 
مـــن العـــام الماضي وســـط مشـــاركة كبيرة 

وصلت الى أكثر من 3 آالف مشارك.

انهاء االستعدادات

بـــن حمـــد آل  الشـــيخ ناصـــر  وأكـــد ســـمو 
خليفة اســـتعداده التام لخوض منافســـات 
الرجـــل الحديـــدي مشـــيرا الـــى ان انـــه بدأ 
االســـتعدادات مبكرا للمشـــاركة في ســـباق 
الرجـــل الحديـــدي عبـــر خـــوض العديد من 
التدريبات اليومية للوصول الى الجاهزية 
البدينة والفنية للمشـــاركة في السباق امال 
فـــي تحقيـــق نتائـــج متميـــزة في الســـباق 
االقليمي والتطلع الى تحقيق انجاز افضل 
ورقما جدجدا في هذه البطولة التي تعتبر 
من أهم البطوالت التـــي تقام في المنطقة 
ويشـــارك فيهـــا نخبـــة مـــن االبطـــال علـــى 

المستوى العالمي.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة الـــى ان البرنامـــج التدريبـــي الـــذي 
خاضـــه يعتمـــد علـــى قـــوة التحمـــل نظـــرا 
الـــذي  العتبـــارات فنيـــة خاصـــة بالســـباق 
يتطلـــب اســـتعدادًا بدنيـــا وذهنيـــًا مختلفا 
عن السباقات االخرى ويتضمن االستعداد 

علـــى  الجســـم  لتدريـــب  أساســـًا  البدنـــي 
ل ســـاعات طويلة من التدريب والتي  تحمُّ
تتناسب مع الســـباق العالمي الكبير والذي 
يتطلب مجهودا اضافيا وقوة بدنية عالية 
يجـــب ان تكـــون حاضرة لخوض الســـباق 

والمنافسة وإنهائه في الوقت المحدد.

طابع التحدي

واشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة بأنه ســـيخوض الســـباق بهمة عالية 
نظـــرا لوجـــود طابـــع التحـــدي والمنافســـة 
في هذا الســـباق آمال ســـموه في تســـجيل 
نتيجة متميزة في ســـباق الرجل الحديدي 
رغـــم االدراك بقـــوة المنافســـة في الســـباق 
وحجم الصعوبات والتحديات والمشاركة 
الواســـعة من قبـــل مختلـــف الالعبين على 

المستوى المحلي والخارجي”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بأن لديه العزيمـــة واإلصرار لتأكيد 
مكانتـــه بعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققـــه 
من المشاركة في الســـباقات الماضية وأن 
المشـــاركة في هذه البطولة ســـوف تساهم 
كذلـــك فـــي االســـتفادة وتأكيـــد نجاحـــات 

الفريق المتميزة.
وقـــدم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة تقديره لكافة الـــوزارات الحكومية 
علـــى  الخاصـــة  والمؤسســـات  والشـــركات 
المنظمـــة  اللجنـــة  مـــع  الكبيـــر  تعاونهـــا 
والحرص على بذل الجهود إلخراج ســـباق 
التـــي  العاليـــة  مميـــز يعكـــس االمكانيـــات 
تتميز بها مملكة البحرين بالكوادر اإلدارية 

والفنية.

سموه يؤازر أنجاله

هذا وحرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة على متابعة أنجال ســـموه، سمو 
الشيخة شيمة وسمو الشيخ محمد وسمو 
الشـــيخ حمـــد بن ناصر بن حمـــد آل خليفة 
فـــي مســـابقات اآليـــرون كيـــدز واآليـــرون 
الفعاليـــات  ضمـــن  أقيمـــت  والتـــي  غيرلـــز 
المصاحبة لبطولة الشـــرق األوســـط للرجل 

الحديدي.
وشـــهد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فعاليـــات المســـابقة التـــي شـــهدت 
مشـــاركة واســـعة مـــن األطفـــال وحققـــت 

نجاح منقطع النظير.

مشاركة واسعة

وشهدت منافسات األكواثلون التي أقيمت 
في الفترة الصباحية مشـــاركة واســـعة من 

األطفال في سباقات السباحة والجري.
كما كانت منافســـات اآليرون غيرلز وكيدز 
وشـــهدت  األطفـــال  بيـــن  ومثيـــرة  قويـــة 
مشـــاركة واســـعة بلغت قرابة 900 مشاركًا 
مـــن األوالد والبنـــات. وحققت المنافســـات 

نجاح كبير في ظل المشاركة الواسعة.

برنامج اليوم

وســـتنظم البحرين 3 ســـباقات من المؤكد 
أن تكـــون مثيـــرة اليوم، وســـيكون ســـباق 
وســـباق  كلـــم،   1.9 لمســـافة  الســـباحة 

كلـــم،   90 لمســـافة  الهوائيـــة  الدراجـــات 
وســـباق الجري لمســـافة 21.1 كلم، وسيمر 
بمعالـــم  والجـــري  الدراجـــات  متســـابقي 
البحريـــن كمـــا جرت العـــادة في الســـنوات 

السابقة.

خطة مرورية

الدوســـري  إبراهيـــم  عـــادل  العقيـــد  أعلـــن 
مديـــر إدارة العمليـــات والرقابـــة المرورية، 
انتهاء التجهيزات المرورية بالتنســـيق مع 
اللجنـــة المنظمة لتأميـــن الحركة المرورية 
للمشـــاركين فـــي ســـباق الرجـــل الحديـــدي 
الترايثلـــون وكذلـــك مســـتخدمي الطريـــق 
للشـــوارع المحيطة بمســـار الســـباق والذي 

يقام السبت القادم.
وأوضح أن الســـباق، يبدأ في تمام الساعة 
الدراجـــات  6:00 صباحـــا بمرحلـــة ســـباق 
مـــن مواقـــف مجمـــع االفنيوز على المســـار 
األيمن بشـــارع الملـــك فيصل ومن ثم تغير 
مســـار الدراجات من إشـــارة المرفـــأ المالي 

إلى المســـار األيســـر بشـــارع الملـــك فيصل 
مـــرورًا بشـــارع الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان 
وصوال الى كوبري الـــزالق ثم الدخول في 
المســـار األيمـــن لغايـــة تقاطـــع نادي راشـــد 
للفروســـية مرورا بأسفل كوبري الزالق الى 
تقاطع شارع الزالق بشارع خليج البحرين 
واالنحـــراف يســـارا عكـــس الســـير بشـــارع 
خليـــج البحرين لغايـــة دوار بـــالج الجزائر 
بنفـــس المســـار االيســـر ومـــن ثم الـــدوران 
والرجـــوع علـــى نفس مســـار الذهـــاب عبر 
شـــارع الشيخ خليفة بن ســـلمان إلى غاية 
نقطـــة النهايـــة بمواقـــف مجمـــع األفنيـــوز 
وتنتهـــي مرحلـــة الدراجـــات فـــي الوقـــت 
الهوائيـــة  الدراجـــات  لمرحلـــة  المتوقـــع 

الساعة 12:10 م.
مباشـــرة  الجـــري  ســـباق  مرحلـــة  وتبـــدأ 
بعـــد نهايـــة ســـباق الدراجـــات مـــن مواقف 
مجمـــع األفنيـــوز إلـــى بعـــد إشـــارة المرفـــأ 
المالـــي )كورنيش الملـــك فيصل( والرجوع 
مـــرة أخـــرى إلـــى مواقـــف مجمـــع األفنيوز 

فـــي حوالـــي الســـاعة 3:30 ظهـــرًا. ودعـــا 
مديـــر إدارة العمليـــات والرقابـــة المرورية، 
جميـــع مســـتخدمي الطريـــق وعلـــى وجـــه 
األفنيـــوز  مجمـــع  مرتـــادي  الخصـــوص 
للمنطقـــة  المجـــاورة  األعمـــال  وأصحـــاب 
التعـــاون مـــع رجال المـــرور ورجـــال األمن 
الســـباق خاصـــة  نقـــاط  علـــى  المنتشـــرين 
التحويـــالت المرورية المؤقتـــة المصاحبة 
والقواعـــد  باألنظمـــة  والتقيـــد  للســـباق 
المروريـــة وااللتـــزام بالمداخـــل والمخارج 
المخصصـــة للمجمـــع خـــالل فترة الســـباق 
التـــي ســـتمتد مـــن الســـاعة 6:00 صباحـــا 
أن  3:30 ظهـــرًا. واضـــاف  الســـاعة  لغايـــة 
الحركـــة المروريـــة للمتجهيـــن إلـــى موقـــع 
مقهـــى الشـــراع ومملكة األطفال ســـتكون 
غيـــر نافذة خالل الفترة من الســـاعة 6:00 

صباحا لغاية الساعة 3:30 عصرا.

نقل تلفزيوني

تنقل قناة البحرين الرياضية بطولة الشرق 
األوســـط للرجـــل الحديـــدي علـــى الهـــواء 
مباشـــرة انطالقـــًا مـــن الســـاعة السادســـة 
صباحـــًا، كمـــا ســـيتخلل النقـــل التلفزيوني 
اســـتوديو تحليلي سيســـتضيف نخبة من 

المتسابقين والمسؤولين.

“األكسبو” يستقطب الجماهير

اســـتقطب المعـــرض المصاحب “األكســـبو” 
الجماهيـــر من مختلف الجنســـيات إضافة 

إلى متسابقي البطولة.
مـــن  العديـــد  علـــى  “األكســـبو”  ويحتـــوي 
األركان مثل المطاعم والمحالت التجارية 

الخاصة برياضة الترايثلون.

أعرب فريق األساطير المكون من العداء 
األولمبـــي  البطـــل  العالمـــي  البريطانـــي 
محمـــد فرح )mo farah( والدراج العالمي 
mark cav� )البريطاني “مارك كافنديش” 
endish( والســـباحة األســـترالية العالمية 
إعجابهـــم  عـــن   )Chloe Mccardel(
بالتنظيم الرائع لســـباق الرجـــل الحديدي 
بعدما شـــاهدوا الترتيبات األولية للسباق 
المرافـــق  وكافـــة  العامـــة  والتجهيـــزات 
والتســـهيالت المخصصـــة إلقامة الحدث 
مبديـــن ســـعادتهم البالغة بالمشـــاركة في 
سباق الترايثلون التتابعي الذي سينطلق 

اليوم السبت بساحة األفنيوز.
 جـــاء ذلـــك، خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي 
الذي عقد أمـــس الجمعة في قرية الرجل 
الحديدي بساحة األفنيوز بحضور األمين 
العـــام للجنـــة األولمبيـــة البحرينية محمد 
حســـن النصف وعـــدد من ممثلي وســـائل 

اإلعالم المحلية واألجنبية.
ورحـــب النصـــف بفريـــق األســـاطير فـــي 
مملكـــة البحريـــن، مشـــيًدا بتواجدهم في 

سباق الرجل الحديدي والذي يعتبر واحًدا 
من أهم األحداث الرياضية العالمية التي 
ا إلى جانب  تقام على أرض المملكة سنويًّ
ســـباق الفورمـــوال 1، مشـــيًرا إلـــى أن تلك 
الفعاليـــات هي ترجمة لرؤية ودعم ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــئون 
الشـــباب، مستشـــار األمن الوطني، رئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة، في 
الرياضيـــة  البطـــوالت  أكبـــر  اســـتقطاب 
التي تعّزز مكانة البحريـــن، متمّنًيا لفريق 
خـــالل  والنجـــاح  التوفيـــق  األســـاطير 
المشـــاركة، كما أكد ثقته في نجاح بطولة 
الرجـــل الحديدي على ضوء التحضيرات 

التـــي تقـــوم بهـــا كافـــة اللجـــان المنظمـــة.  
بعـــد ذلـــك، تحـــّدث محمد فـــرح وقال إن 
هـــذا المـــرة األولـــى التـــي يتواجـــد فيهـــا 
فـــي مملكة البحريـــن، معرًبا عن ســـعادته 
بالمشـــاركة مع فريق األساطير إلى جانب 
زمالئه كافنديش ومكاردل.  وأشـــار فرح 
أنهم ســـيعملون جاهدين علـــى إظهار كل 
ما لديهم بما ينعكس إيجاًبا على األجيال 
القادمة، مضيًفا أنه من المهم االســـتمتاع 
بالسباق، وسيعلمون جاهدين على إمتاع 

الجماهير والمشاركين.
 وتحـــدث النجـــم العالمـــي عـــن مســـيرته 
التـــي  اإلنجـــازات  بـــأن  قائـــالً  الرياضيـــة 
حققهـــا لـــم تأت من فراغ، بـــل جاءت بعد 
جهد وتعب كبيرين من أجل الوصول إلى 
قمـــة المســـتوى، مؤكـــًدا أنه كان يســـتمتع 

كثيًرا في الرياضة.
 ومـــن جانبهـــا، قالـــت الســـباحة العالميـــة 
األســـترالية كلـــوي مكاردل عن حماســـها، 
وتطّرقـــت إلـــى مـــا حققتـــه مـــن إنجازات 

عالميـــة بقطعهـــا مســـافة 124.4 كيلومتر 
ســـباحة من جزيرة أويترا إلى ناســـاو في 
جـــزر الباهامـــا فـــي عـــام 2015م فـــي 41 
ســـاعة، إلى جانب قطعها القنـــاة البحرية 
اإلنجليزيـــة أكثـــر مـــن 31 مـــرة منـــذ عام 

2010 محطمة الرقم القياسي بذلك.
 أمـــا الـــدراج البريطانـــي مـــارك كافنديش 
بالمشـــاركة  اهتمامـــه  عـــن  أعـــرب  فقـــد 
ومـــع  الحديـــدي  الرجـــل  ســـباق  ضمـــن 
فريـــق األســـاطير فـــي الســـباق التتابعـــي 

مـــع فـــرح ومـــكاردل، متمّنًيـــا التوفيق له 
ولزمالئه في الفريق.  وبعد نهاية المؤتمر 
الصحافي، قام األمين العام بتسليم فريق 
األساطير درع اللجنة األولمبية التذكاري، 
فيمـــا التقـــى األبطـــال الثالثـــة فيمـــا بعـــد 
المدرجـــات  فـــي  المتواجـــدة  بالجماهيـــر 
وقامـــوا بالتقـــاط صـــور “الســـيلفي” معهم 
والتوقيـــع لهـــم وســـط فرحـــة كبيـــرة من 
الجماهير بلقـــاء ثالثة من أفضل األبطال 

كال في رياضته.

اللجنة اإلعالمية

“األساطير” متحمسون للمشاركة في “الرجل الحديدي”

األبطال يلتقون بالجماهيرجانب من المؤتمر الصحافيالنصف يسّلم فرح درًعا تذكاريًّا

تابع منافسات اآليرون كيدز وغيرلز 
بمشاركة أنجاله

“األكسبو” يستقطب الجماهير 
ومتسابقي الترايثلون

خطة مرورية متكاملة.. ونقل مباشر 
على “الرياضية”

Sports@albiladpress.com
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الجماهير تلتقي 
باألبطال في 

أجواء في المؤتمر 
الصحافي

ــون ــل ــث ــراي ــت ــل ــات ل ــ ــ ــدراج ــ ــ ــي ســـبـــاق ال ــ ــر ســـمـــوه ف ــظ ــت ــن ــخ جـــديـــد ي ــ ــاري ــ ت



بحضــور رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن 
عيســى آل خليفة، ونائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وسباق 
الخيل ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة، نظم النادي عصر 
أمس السباق السادس لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس شركة الخليج 
لصناعــة البتروكيماويات “جيبك” وكأس مؤسســة الحصان العربي لخدمات 
الفروســية والبيطرية وكأس شــركة كريدي مكس وذلك على مضمار ســباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، 
وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى 
آل خليفة، وســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد بن عيســـى آل خليفة وممثلي 
الجهات الراعية للســـباق وجمهور من 

محبي رياضة سباق الخيل.
وشهد السباق تفوق الجياد المرشحة 
التـــي حققـــت االنتصـــارات بكـــؤوس 
الســـباق فيما تألق الفارس البريطاني 
بريـــت دويـــل بتســـجيله 3 انتصارات 
“هاتريـــك”، بـــدءًا مـــن الشـــوط األول 
الـــذي أقيـــم على كأس شـــركة كريدي 
مكس للجياد المبتدئات “نتاج محلي” 
مســـافة 1000 متر مستقيم والجائزة 
2000 دينـــار، حيـــث قـــاد بريت دويل 
الفـــرس “جزلـــة “ ملـــك ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 
األول  فوزهـــا  تحقيـــق  إلـــى  خليفـــة 
بعدمـــا فرضت تفوقهـــا على مجريات 

الشوط بسهولة.
كما كرر إسطبل المزدهر فوزه بالشوط 
الثانـــي الـــذي أقيم على كأس شـــركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
لجيـــاد جميـــع الدرجـــات والمبتدئات 
لألفرس “نتاج محلي” مســـافة 1200 
متـــر والجائـــزة 3000 دينار من خالل 
“صـــداره”  المرشـــحة  الفـــرس  فـــوز 
وبقيـــادة بريت دويـــل، والتي فرضت 
سيطرتها دون منافسة وحققت الفوز 
بفـــارق مريح بلغ 3 أطوال عن الفرس 

الثانية “فالنتاين”.
كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
مؤسســـة الحصـــان العربـــي لخدمات 
والمخصـــص  والبيطريـــة  الفروســـية 
لجيـــاد الدرجـــة الرابعـــة والمبتدئـــات 
من خيـــل البحريـــن العربيـــة األصيلة 
“الواهو” لمســـافة 1200 متر والجائزة 
الحصـــان  واســـتطاع  دينـــار،   2000
 ”1757 “الصقـــالوي  األول  المرشـــح 
روزي  وبقيـــادة  ســـافرة  إلســـطبل 
نتائجهـــا  واصلـــت  والتـــي  جاســـب، 
الجيـــدة وحققـــت فوزهـــا الثاني على 
التوالـــي بعـــد تفوقهـــا عـــل منافســـها 

الحصان “مصنان 1689”.

الفوز األول لـ “المحمدية”

وأقيم الشوط الرابع على كأس شركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
“مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد 
مســـافة 1000 متر مستقيم والجائزة 
األول  الفـــوز  وشـــهد  دينـــار،   4000
إلســـطبل المحمدية في هذا الموسم، 
الحصـــان  طريـــق  عـــن  جـــاء  والـــذي 
“رغيولر” وبقيـــادة بادي ماذرز، والذي 
ظهـــر بصـــورة قويـــة خصوصـــا عبـــر 
انطالقتـــه القويـــة في آخـــر 400 متر، 
والتـــي انتـــزع فيهـــا المقدمة وحســـم 
فيهـــا الفوز بفارق ثالثـــة أرباع الطول 
رغم المنافسة التي واجهها من جانب 
الحصان “دون أرمادو” إلسطبل العفو 

والذي ظهر بصورة جيدة.

عدنان يكسب صراع الفرسان

وأقيـــم الشـــوط الخامس علـــى كأس 
مؤسســـة الحصـــان العربـــي لخدمات 
والمخصـــص  والبيطريـــة  الفروســـية 
“مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد 
مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 2000 
دينار، وشـــهد منافســـة مثيـــرة وتميز 
بالســـرعة واســـتطاع الفارس المتمرن 
عدنـــان جعفـــر أن يكرر فوزه بشـــوط 
الفرســـان المتمرنين للمرة الثانية هذا 
الموســـم بعد صراع قـــوي في األمتار 
بفـــارق  لصالحـــه  وحســـمه  األخيـــرة 
طول وربع الطول عن الحصان “كيبد 
كروســـيدر” الـــذي ظهر بصـــورة جيدة 

وحل ثانيا.

فوز قوي لـ “الطارق”

علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  كأس 
البتروكيماويات لجياد سباق التوازن 
متـــر   1800 مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج 

والجائـــزة 3000 دينـــار، وشـــهد الفوز 
“الطـــارق”  المرشـــح  للحصـــان  األول 
ملـــك عبـــدهللا فـــوزي نـــاس، وبقيادة 
بادي مـــاذرز في هذا الموســـم، والذي 
أثبت إمكاناته وتفوق على منافســـيه 
بعدما أحتفـــظ بإمكاناته فـــي البداية 
حتى آخر 300 متـــر التي انطلق فيها 
بقـــوة مـــن المراكز المتأخـــرة ليخطف 
المنافســـة  رغـــم  بجـــدارة  المقدمـــة 
الجيـــاد  مـــن  واجههـــا  التـــي  القويـــة 
البـــارزة فـــي أشـــواط النتـــاج المحلي 
الحصـــان “دوشـــانبي” الثاني والفرس 

“غرايب” التي جاءت ثالثة.

“ساجد” يحسم الصراع

وأقيـــم الشـــوط الســـابع واألخير على 
العربـــي  الحصـــان  مؤسســـة  كأس 
والبيطريـــة  الفروســـية  لخدمـــات 
والمخصـــص لجيـــاد جميـــع الدرجات 
والمبتدئات “مســـتورد” مسافة 2200 
متر والجائـــزة 3000 دينـــار، وجاءت 
التوقعـــات  مـــع  متماشـــية  النتائـــج 

بتحقيـــق الجيـــاد المرشـــحة المراكـــز 
الثالثة األولى، والتي خاضت صراعا 
قويـــا فـــي األمتـــار األخيرة وحســـمها 
الحصان المرشـــح “ســـاجد” إلســـطبل 
شـــمطوط وبقيـــادة بريت دويـــل بعد 
انطالقتـــه القويـــة التـــي انتـــزع فيهـــا 
المقدمـــة من أمـــام منافســـه الحصان 
فيكتوريـــوس،  إلســـطبل  “مـــكاك” 
مسجال أولى انتصاراته هذا الموسم، 

فيما جاء “نيوكالسيكل” ثالثا.

التتويج

وقـــد تـــم تتويـــج الفائزيـــن بكـــؤوس 
السباق، حيث قام يوسف علي ميرزا 
كريـــدي  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
مكـــس بتقديـــم كأس الشـــوط األول 
إلـــى المضمـــر الفائـــز جيمـــس نيلـــور، 
فيما قام ياســـر عبدالرحيم العباســـي 

المدير العام للتصنيع بشـــركة الخليج 
بتقديـــم  البتروكيماويـــات  لصناعـــة 
كؤوس الشـــركة إلـــى الفائزين، حيث 
قدم كأس الشوط الثاني إلى المضمر 
الفائـــز جيمـــس نيلور وكأس الشـــوط 
الرابع الى ســـمو الشيخ سلطان الدين 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  محمـــد  بـــن 
وكأس الشـــوط الســـادس إلى عبدهللا 
فـــوزي نـــاس، ثـــم تـــم تقديـــم كؤوس 
مؤسســـة الحصـــان العربـــي لخدمات 
الفروســـية والبيطريـــة إلـــى الفائزين، 
حيث قدم زيد حسن المدحوب كأس 
الشـــوط الثالث إلى دين باست، وقدم 
ســـجاد حسن المدحوب كأس الشوط 
الخامـــس إلـــى علي المنصـــوري، فيما 
كأس  المدحـــوب  حســـن  علـــي  قـــدم 

الشوط السابع إلى حسن شمطوط.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

الجياد المرشحة تحقق كؤوس “جيبك” والحصان العربي وكريدي مكس

لقطات من التتويج 

سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن عيسى في مقدمة للحضور 

علي مجيد
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توج النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة فريق الشـــارقة بطال لكأس الســـوبر 
“البحرينـــي اإلماراتـــي”. وجـــاء ذلـــك بعدمـــا تغلـــب الشـــارقة علـــى باربار فـــي الوقت 
اإلضافي بنتيجة )26/27(، ليدون الشارقة اسمه كثاني فريق يحرز لقبها بعد النجمة 
المتـــوج بهـــا مرتان، فيما باربار نال الميدالية الفضية. وشـــهدت المبـــاراة إثارة وندية 

كبيرة بين الالعبين وسط حضور قيادات رياضية وجمهور “بارباري بحريني” كبير.

الشارقة بطل السوبر “البحريني اإلماراتي”

المحرق يحلق في صدارة دوري الطائرة
ــرة بــخــتــام الـــجـــولـــة الــرابــعــة ــمـ ــى بــنــي جـ ــط ــخ ــة ت ــم ــج ــن ال

واصــل المحــرق بقــاءه فــي صــدارة دوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائرة 
بعدمــا فــاز علــى النبيــه صالــح بثالثة أشــواط نظيفة فــي المواجهــة التي 
أقيمــت بينهمــا مســاء أمــس الجمعــة على صالــة االتحــاد البحرينــي للكرة 

الطائرة بمدينة عيسى الرياضية ولحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

الثالثـــة  األشـــواط  أنهـــى  المحـــرق 
ليحـــرز   ١٣/٢٥  ،١٦/٢٥  ،٢١/٢٥
انتصـــاره الرابع علـــى التوالي ويرفع 
رصيده إلـــى ١٢ نقطـــة فيما تعرض 
النبيـــه صالـــح إلى الخســـارة الرابعة 
فـــي  نقطـــة  أي  دون  مـــن  ليبقـــى 

رصيده.
ولم يجـــد المحرق أي صعوبة كبيرة 
صالـــح  النبيـــه  عقبـــة  تخطـــي  فـــي 

ألفضليتـــه فـــي الفاعليـــة الهجومية 
قـــوة  مـــع  لديـــه  الخيـــارات  وتعـــدد 

حوائط الفريق.
وفـــي المواجهة األخـــرى فاز النجمة 
أشـــواط  بثالثـــة  بنـــي جمـــرة  علـــى 
نظيفة ٩/٢٥، ٢٣/٢٥، ٢١/٢٥، ليحرز 
رصيـــده  ويرفـــع  الثالـــث  انتصـــاره 
إلـــى ٦ نقـــاط فيما تلقى بنـــي جمرة 
الخســـارة الرابعة ليبقى رصيده من 

دون نقاط. ونجح النجمة في فرض 
إيقاعه الفني على مجريات المباراة 

أداء ونتيجة ليتخطى منافسه بكل 
جدارة.

من لقاء المحرق والنبيه صالح

الســادس للخيــل الســباق  الوطنــي وعيســى بــن ســلمان يشــهدان  الحــرس  رئيــس 

البالد سبورت
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شــهد  رئيــس االتحــاد الملكــي البحرينــي للفروســية وســباقات القــدرة منافســات لبطولة ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفةالعيــد الوطني 
التاســعة لجمــال الخيــل العربيــة والتــي أقيمت بميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفــه بحضور عدد من أعضاء مجلس النــواب وكبار الضيوف 

والدعوين والمالك، وأعضاء مجلس إدارة االتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة.

وتابع ســـموه منافسات اليوم األول والتي 
شـــهدت عروضا ومنافسات مثيرة ورائعة 
لجمال الخيل العربيـــة من مختلف المالك 
والمربيـــن واإلســـطبالت والمرابط وســـط 
حضور جماهيري كبير من عشاق ومحبي 
رياضـــة الفروســـية وتنظيم رائـــع من قبل 
الخيـــل  ولجنـــة جمـــال  المنظمـــة  اللجنـــة 

العربية.
الشـــيخ  ســـمو  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة عن سعادته 
الكبيرة بالنجاح الرائع الذي شهدته بطولة 
العيـــد الوطني لجمال الخيـــل العربية في 
يومهـــا األول مبديـــا إعجابـــه بالمشـــاركة 
الواســـعة من قبـــل أفضل الجيـــاد العربية 
بمختلـــف الفئات وبمشـــاركة مجموعة من 
أشـــهر المالك والمربين وأصحاب المرابط 
وكافـــة المهتميـــن برياضـــة جمـــال الخيل 
العربيـــة، والحضور الرســـمي والجماهيري 
المتنـــوع والـــذي يعكـــس مـــدى الشـــعبية 
الجارفـــة التـــي تحظى بها رياضـــة الخيل 
في مملكـــة البحرين وتعلـــق أهلها بالخيل 
على مـــر العصور لتتوارثهـــا األجيال جيال 

بعد جيل.
وأشـــاد ســـموه بالنجـــاح التنظيمـــي الـــذي 
شـــهده اليـــوم األول مـــن جميـــع النواحـــي 
لتتحـــول البطولة أشـــبه بمهرجـــان وطني 
رائـــع بعدما حرص الحاضرين على ارتداء 
التـــي تحمـــل صـــورة جاللـــة  الوشـــاحات 
الملك والتي هي محفورة أساسا في قلب 
كل إنســـان بحرينـــي، باإلضافـــة إلى حمل 
علـــم مملكـــة البحريـــن فـــي مشـــهد وطني 
متميـــز وذلـــك علـــى ضـــوء التحضيـــرات 
واالســـتعدادات التـــي قامـــت بهـــا اللجنـــة 

المنظمة إلخراج الحدث بأفضل صورة.
كما أشـــاد سمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة بالتغطيـــة اإلعالميـــة المتميزة 
التـــي رافقـــت البطولـــة فـــي كافة وســـائل 
اإلعالم، مثمنا جهود وزارة شئون اإلعالم 
لتغطيتهـــا منافســـات البطولـــة علـــى قناة 
البحريـــن الرياضيـــة على الهواء مباشـــرة 
منوهـــا بجهـــود الوزيـــر علـــي بـــن محمـــد 
الرميحي في تغطية كافة أنشطة وبرامج 
للفروســـية  البحرينـــي  الملكـــي  االتحـــاد 
وسباقات القدرة، كما عبر عن شكره لكافة 
وســـائل اإلعـــالم األخـــرى وفـــي مقدمتهـــا 
التواصـــل  المحليـــة وحســـابات  الصحـــف 
االجتماعـــي التي تبذل جهـــودا كبيرة في 
ابـــراز الحدث مـــن الناحيـــة اإلعالمية في 
ظـــل الشـــراكة القائمة بين االتحـــاد وكافة 
وســـائل اإلعالم المحليـــة، متمنيا التوفيق 
اليـــوم  والنجـــاح لكافـــة المشـــاركين فـــي 

الثاني من البطولة.

مجموعة فرسان تفتخر 

الرئيـــس  البـــدو  محمـــد  فاضـــل  أعـــرب 
التنفيـــذي لمجموعة فرســـان عـــن فخرهم 
واعتزازهـــم بـــأن يكونـــوا جزء مـــن نجاح 
الخيـــل  لجمـــال  الوطنـــي  العيـــد  بطولـــة 
العربيـــة األصيلـــة في نســـختها العاشـــرة، 
فـــي هـــذه  “ فخوريـــن بمشـــاركتنا  وقـــال 
رعاية هـــذه البطولة العزيزة والغالية على 
قلـــوب جميـــع البحرينييـــن، بطولـــة رائعة 
ومشاركة واسعة ومنافسات قوية، نتمنى 

ونـــود  المشـــاركين،  لجميـــع  التوفيـــق  كل 
أن نرفـــع خالـــص تهانينهـــا لمقـــام القيـــادة 
الرشيدة ولشـــعب المملكة الوفي بمناسبة 
احتفـــاالت البـــالد بالعيد الوطنـــي المجيد 
وعيـــد الجلـــوس داعين المولـــى عز وجل 
أن يحفظ المملكـــة وقيادتها ويديم عليها 
نعمـــة األمـــن واألمـــان ومزيـــد مـــن التقدم 

واالزدهار”.

السيد: رعاية استراتيجية

التنفيـــذي  الرئيـــس  خالـــد محمـــد الســـيد 
لشـــركة أســـكون أكـــد أنهـــم يرعـــون هـــذه 
البطولـــة منذ أربع ســـنوات وقـــال “ نفتخر 
في شركة أسكون بتقديم جميع الخدمات 
الموســـم،  بطـــوالت  لجميـــع  اللوجيســـتية 
وأن نكـــون جزء من نجاحهـــا، ونعتبر هذا 
الدعم بمثابة الشـــراكة االســـتراتيجية من 
أجـــل رفعـــة مملكتنا الحبيبـــة، ومن خالل 
هـــذه البطولة نجدد البيعة والعهد والوالء 
لقيادتنا الرشـــيدة وندعو المولى عز وجل 
أن يديـــم عليهـــا بالخيـــر فـــي ظـــل قيـــادة 
جاللـــة الملك المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
فـــي  للمشـــاركين  التوفيـــق  كل  ونتمنـــى 

مختلف المسابقات”.

المناصير: دعمهم لرياضة الخيل

قـــدم محمد المناصير رئيس مجلس ادارة 
تذكاريـــة  البحريـــن هديـــة  منـــارة  شـــركة 
لسمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
بمناســـبة رعايتـــه للبطولـــة مؤكدًا لســـموه 
الجهـــود  مثمنـــًا  الدعـــم  هـــذا  اســـتمرارية 
الملكـــي  االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  الجبـــارة 
تأتـــي  والتـــي  الفروســـية  أنشـــطة  لكافـــة 
بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
الخيرية وشئون الشـــباب، مستشار األمن 
الوطنـــي، رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس  والرياضـــة 
الملكي للفروســـية وســـباقات القـــدرة في 

دعم األنشطة الرياضية ومساهمة القطاع 
الخـــاص وباألخـــص رياضة جمـــال الخيل 
والتـــي تنبـــع مـــن حـــب المربـــي البحريني 
للخيـــل العربيـــة األصيلـــة وللتركيـــز علـــى 
تأتـــي  والتـــي  المحلـــي  االنتـــاج  مســـتوى 
فرصـــة لتقييـــم مســـتوى برامـــج االنتـــاج 
المحلـــي ممـــا يســـاهم في الحصـــول على 
التأهيـــالت الدولية لتســـهيل المشـــاركات 
الخارجيـــة والتـــي ســـبق للخيـــل العربيـــة 
البحرينية األصيلة المشاركة على مختلف 

المستويات الخارجية.

احتفال بفوز المنتخب الوطني 
بقلب الرفه

الوطنـــي  العيـــد  بطولـــة  انطـــالق  تزامـــن 
لجمال الخيل العاشرة اقامة مباراة نصف 
النهائي في كرة القدم ضمن كأس الخليج 
الــــ 24 والتي التقـــى فيها منتخبنا الوطني 
بالفـــوز  وانتهـــت  العراقـــي  نظيـــره  أمـــام 
بالـــركالت الترجيحية لصالح منخبنا الذي 
تأهل للنهائي ليالقي المنتخب الســـعودي 
ورغـــم  القـــادم،  األحـــد  يـــوم  الشـــقيق 
االنشـــغال بمنافســـات بطولة جمال الخيل 
متابعـــة  علـــى  حرصـــوا  الحضـــور  أن  إال 
النقالـــة، وعمـــت  المبـــاراة عبـــر هواتفهـــم 
الفرحـــة ميـــدان الرفه بعد نهايـــة الركالت 
الترجيحيـــة لصالح منتخبنـــا وتم االعالن 
عبـــر االذاعـــة الداخليـــة للبطولـــة عن فوز 
المنتخـــب وتأهلـــه للنهائي وســـط األغاني 
الوطنية بفوز األحمـــر البحريني، واحتفل 
الحضـــور بالفوز الكبيـــر وتبادلـــوا التهاني 
الشـــيخ  ســـمو  واســـتقبل  والتبريـــكات، 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة التهانـــي 
والتبريـــكات من كبار الضيوف والدعوين، 
ورفع جميع الحضور وفي مقدمتهم سمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة هذا 
االنجاز والفوز المستحق للقيادة الرشيدة 
وإلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة داعين المولى عـــز وجل أن يوفق 

المنتخـــب في المبـــاراة النهائيـــة وتحقيق 
الكأس الخليجية.

نتائج مسابقة المهرات سنتين

أســـفرت نتائج مســـابقة المهرات )سنتين( 
عـــن فـــوز المهـــرة عاليـــه فريـــده لمالكهـــا 
بنتيجـــة  األول  بالمركـــز  العالـــي  اســـطبل 
)91.67 نقطـــة(، وفـــوز المهرة هبـــه األمير 
الثانـــي  بالمركـــز  لمالكهـــا اســـطبل األميـــر 
المهـــرة  وفـــوز  نقطـــة(،   90.83( بنتيجـــة 
جواهـــر الجابريـــة لمالكهـــا محمـــد الصباح 
بالمركـــز الثالـــث بنتيجـــة )90.67 نقطـــة(، 
وفوز المهـــرة بدويه المنامه لمالكها محمد 
 90.33( بنتيجـــة  الرابـــع  بالمركـــز  جعفـــر 
نقطـــة(، وفـــوز المهـــرة AR Kayan لمالكها 
عبـــاس رجـــب بالمركـــز الخامـــس بنتيجة 

)90.00 نقطة(.

نتائج مسابقة المهرات 3 سنوات

أسفرت نتائج مسابقة المهرات )3 سنوات( 
عـــن فـــوز المهـــرة A.Y. Shereen لمالكهـــا 
عبـــدهللا يوســـف بالمركـــز األول بنتيجـــة 
)92.50 نقطة(، وفوز المهرة العالي شيخه 
لمالكهـــا اســـطبل العالـــي أرابيانـــز بالمركـــز 
وفـــوز  نقطـــة(،   91.33( بنتيجـــة  الثانـــي 
المهـــرة غـــزال الســـلطانه لمالكهـــا اســـطبل 
الســـلطانه بالمركز الثالـــث بنتيجة )90.67 
نقطة( وفوز المهرة ياسمين الغدير لمالكها 
بنتيجـــة  الرابـــع  بالمركـــز  القطـــان  جعفـــر 
 PS Nawara 90.71 نقطة(، وفوز المهرة(
شهد لمالكها اسطبل برايم أرابيان هورس 

بالمركز الخامس بنتيجة )89.83 نقطة(.

نتائج مسابقة فئة األفراس عمر 

4 – 6 سنوات

عـــن  األفـــراس  مســـابقة  نتائـــج  أســـفرت 
لمالكهـــا  الجابـــور  جنـــه  الفـــرس  فـــوز 
 91.50( األول  بالمركـــز  الجابـــور  اســـطبل 

نقطـــة(، وفـــوز الفـــرس Rose لمالكها علي 
المدحـــوب بالمركز الثانـــي )90.83 نقطة(، 
وفوز الفرس جميلة الجمال لمالكها محمد 

البنعلي بالمركز الثالث )90.67 نقطة(.

نتائج مسابقة األفراس عمر 7 

سنوات فما فوق

أســـفرت نتائـــج هـــذه المســـابقة عـــن فـــوز 
الفرس بسبوســـه الفردوس لمالكها محمد 
جعفر بالمركـــز األول )91.50 نقطة(، وفوز 
الفـــرس AALI Bakhour لمالكهـــا اســـطبل 
 90.67( الثانـــي  بالمركـــز  أرابيانـــز  عالـــي 
نقطة(، وفوز الفرس حنين الخوالد لمالكها 
اســـطبل الريـــاس بالمركـــز الثالـــث )90.00 
نقطـــة(، وفوز الفرس مـــالك بالمركز الرابع 

لمالكها اسطبل الستراوي )89.00 نقطة(.

نتائج بطولة المهرات واألفراس

أســـفرت نتائـــج بطولـــة المهرات عـــن فوز 
المهـــرة AA Victoria لمالكها عالي أرابيانز 
المهـــرة شـــيخة  بالمركـــز األول، وجـــاءت 
النـــوادر لمالكهـــا النـــوادر أرابيانـــز بالمركـــز 
 AMS الثانـــي وفـــي المركز الثالـــث المهرة
 ،Al mudhahka stub لمالكهـــا  المهـــا 
وفـــي بطولة المهـــرات عمر ســـنتين إلى 3 
ســـنوات فقد فـــازت بالمركـــز األول المهرة 
A.Y. شـــيرين مـــن اســـطبل A.Y. ارابيانز، 
فـــي المركـــز الثانـــي المهـــرة عاليـــه فريده 
مـــن اســـطبل العالـــي وفـــي المركـــز الثالث 
المهـــرة عالـــي شـــيخه من اســـطبل العالي، 
وفـــي بطولـــة األفراس فقد فـــازت الفرس 
بسبوسه الفردوس لمالكها اسطبل المنامة 
بالمركز األول، الفرس جنه الجابور بالمركز 

الثاني والفرس روز بالمركز الثالث.

نتائج األمهر سنة واحدة

أســـفرت نتائـــج مســـابقة األمهر عمر ســـنة 
المهـــرة  فـــوز  عـــن   A للمجموعـــة  واحـــد 

فالنتينـــو الليـــال لمالكهـــا اســـطبل الليـــال 
المهـــرة  نقطـــة(،   91.50( األول  بالمركـــز 
AMS الفهـــد لمالكهـــا اســـطبل المضاحكـــة 
 AA بالمركـــز الثانـــي )91.50 نقطة(، المهرة
عـــزام لمالكها مهدي كاظـــم بالمركز الثالث 
)91.00 نقطة(، المهرة حيدر المهنا لمالكها 
 89.50( الرابـــع  بالمركـــز  المهنـــا  اســـطبل 
نقطة( والمهرة خاتـــم المنامة لمالكها علي 
خاتـــم بالمركـــز الخامـــس )89.17 نقطـــة(، 
فـــازت  فقـــد   B الثانيـــة  للمجموعـــة  أمـــا 
المهـــرة فهد الليـــال لمالكها اســـطبل الليال 
المهـــرة  نقطـــة(،   93.00( األول  بالمركـــز 
AA غـــزال لمالكهـــا عالـــي ارابيانـــز بالمركز 
الثاني )90.17 نقطة(، المهرة فريد النوادر 
لمالكهـــا النـــوادر أرابيانـــز بالمركـــز الثالـــث 
)89.33 نقطـــة(، المهـــرة AA كمـــال لمالكها 
عالي أرابيانز بالمركز الرابع )89.33 نقطة( 
والمركز الخامس للمهرة عز األمير لمالكها 

اسطبل األمير )89.17 نقطة(.

مسابقة األمهر سنتين

أســـفرت مســـابقة فئة األمهر عمر ســـنتين 
فـــوز المهـــرة AT Al Borak لمالكهـــا محمد 
مكـــي بالمركز األول )93.50 نقطة(، المهرة 
رويـــال بيـــال لمالكهـــا محمـــد البنعلـــي في 
المركـــز الثانـــي )91.67 نقطة(، المهرة ليث 
المهنـــا لمالكهـــا اســـطبل المهنا فـــي المركز 
ميـــراج  المهـــرة  نقطـــة(،   91.17( الثالـــث 
فـــي  يعقـــوب  محمـــد  لمالكهـــا  العجائـــب 
 AA المركـــز الرابع )90.83 نقطـــة( والمهرة
زاهـــر لمالكهـــا الرحيل أرابيانز فـــي المركز 

الخامس )90.50 نقطة(.

منافسات اليوم

وســـتبدأ أولـــى المنافســـات اليوم الســـبت 
البطولـــة  ضمـــن  عصـــرًا  الثالثـــة  الســـاعة 
الوطنية والتي تمتد حتى يوم غٍد بمسابقة 
فئـــة المهـــرات ســـنة واحـــدة، والمســـابقة 
الثانية الساعة 3:45 فئة المهرات سنتين، 
والمسابقة الثالثة الساعة 4:10 للمهرات 3 
ســـنوات، والمســـابقة الرابعة الساعة 5:00 
مســـاء لألفـــرس عمـــر 4 إلـــى 6 ســـنوات، 
والمســـابقة الخامسة الساعة 5:30  مساء 
لفئة األفراس من عمر 7 ســـنوات فمافوق، 
وتنطلـــق منافســـات بطولـــة المهـــرات عمر 
ســـنة عنـــد الســـاعة 5.40 مســـاء، بطولـــة 
المهرات عمر ســـنتين وثالثة ســـنوات عند 
الساعة 6:30 مساء وبطولة األفراس عند 

الساعة السابعة مساء.

لقطات من التتويج

جانب من المنافسات

تغطية - اللجنة اإلعالمية

اليوم انطالق مسابقات وفئات البطولة الوطنية
األمهــر “فالنتينو الليــال” و “فريد الليــال” و “AT البوراك في المراكز األولى فــي اليوم الثاني
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أعلنـــت شـــركة التســـهيالت للســـيارات 
Fo�  الوكيل والمـــوزع الحصري لعالمة

ton Motor العالمـــة التجاريـــة الرائدة 
في تصنيع وإنتـــاج المركبات التجارية 
بمختلف أنواعها وأحجامها عن وصول 
طـــرازات 2020 والتـــي صنعـــت لتلبـــي 

جميع احتياجات ومتطلبات عمالئها.
وصرح مديرالمبيعات حسين الوداعي 
Fo�  قائـــال: شـــهدت مختلـــف طـــرازات

مـــن  واستحســـانا  رواجـــا   ton Motor
قبل العمـــالء وتعتبر مركباتنا التجارية 
المرموقـــة والمعروفـــة عالميـــا بمتانتها 
التشـــغيل  ظـــروف  وتحملهـــا ألصعـــب 
تكاليـــف  أقـــل  مـــع  الشـــاقة  والخدمـــه 
صيانـــة وبالطبـــع أقـــل اســـتهالك وقود، 
لتصبح بذلك الشـــريك الفعـــال للعمالء 
فـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة والربحيه والتي 
أرباحهـــم  علـــى  إيجابيـــا  ســـتنعكس 

النهائية.

وأضـــاف “شـــهدت مركباتنـــا فـــي العام 
الماضـــي إقباال منقطـــع النظير من قبل 
العمـــالء علـــى جميـــع الطـــرازات؛ نظرا 
للتســـهيالت المقدمة مـــن قبلنا للعمالء 
الراغبين بإقتناء إحدى طرازاتنا وذلك 

عبـــر تقديـــم خدمـــة الصيانـــة المجانية 
الحقيقيـــة حتـــى 3 ســـنوات والضمـــان 
واألســـعار  ســـنوات   3 لمـــدة  المجانـــي 
المناسبة التي تصل الى أقل من 30 % 

من أقرب منافسيها”.

أعلنت شـــركة الزياني للســـيارات، الموزع 
فـــي  ميتسوبيشـــي  لســـيارات  الحصـــري 
نظامـــا  إطالقهـــا  عـــن  البحريـــن،  مملكـــة 
جديدا ومبتكرا مؤخًرا يهدف إلى مكافأة 
العمـــالء الحالييـــن والجـــدد علـــى ثقتهم 

ووالئهم للشركة. 
وأكدت الشركة أنها ستتخذ نهجا جديدا، 
ليكافئ أي زبون من زبائن شركة الزياني 
للســـيارات يقوم بتوصيـــة أحد األصدقاء 
لشـــراء ســـيارة جديدة من ميتسوبيشي، 
ليعكـــس ذلـــك تقديـــر الشـــركة وامتننانها 
للعمـــالء ومكافأتهم علـــى ثقتهم ووالئهم 

المستمر في منتجاتها وخدماتها.
إلـــى ذلـــك، بينـــت الشـــركة أنهـــا ســـتقدم 
خدمتـــي صيانـــة مجانية لعمالئهـــا الذين 
يقومـــون بتوصية أحد األصدقاء بشـــراء 
ســـيارة جديـــدة مـــن ميتسوبيشـــي، عـــن 
كل صديـــق، إضافـــة إلى حصـــول الزبون 
الجديد الذي اشترى سيارة ميتسوبيشي 

صديقـــه  توصيـــة  علـــى  بنـــاًء  جديـــدة 
بالعـــرض نفســـه، بحيـــث يكـــون الجميـــع 
رابح من هذا النظام، والذي يشمل سيارة 
الدفع الرباعي المميزة “باجيرو”، وسيارة 
الدفـــع  وســـيارة  اإلقتصاديـــة،  “أتـــراج” 
الرباعـــي متوســـطة الحجـــم “أوتالنـــدر”، 

فـــي فئتهـــا،  مـــن األقـــوى  والتـــي تعتبـــر 
وســـيارة “إكليبـــس كـــروس” العصريـــة، و 
سيارة “ASX” العملية، إضافة إلى شاحنة 

البيك أب “L200” ذات األداء القوي.

ــود ــوق ــل ــف صــيــانــة واســـتـــهـــاكـــا ل ــي ــال ــك أقــــل ت  تقديم خدمتي صيانة مجانية لمن يوصي بشراء سيارة جديدة من “ميتسوبيشي”
“Foton Motor” تطلق طرازات 2020 “الزياني للسيارات” تكافئ عمالءها على والئهم
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الســـيارات  شـــركة  اســـتضافت 
األوروبيـــة، فعاليـــة تجـــارب قيـــادة 
جاكـــوار والنـــد روڤر، والتـــي أقيمت 
فـــي حلبة البحريـــن الدولية بمنطقة 
الصخيـــر بتاريـــخ 4 ديســـمبر 2019، 
حيـــث اســـتقطبت الفعالية مـــا يزيد 
عن 500 مشارك في واحدة من أكثر 
فعاليات القيادة المقامة في المملكة 

إثارًة على اإلطالق.
 وتمّيزت الفعالية بحضور جماهيري 
كبيـــر من قبل عشـــاق جاكـــوار والند 
الســـيارات  رياضـــة  ومحبـــي  روفـــر 
بمملكـــة البحريـــن والمنطقـــة، حيث 
اســـتمتعوا بتجربـــة مليئـــة باإلثـــارة 
والحمـــاس. وخـــالل الفعالية، حظي 
قيـــادة  تجربـــة  بفرصـــة  الضيـــوف 
عـــن  واالطـــالع   F�TYPE جاكـــوار 

قـــرب علـــى أدائهـــا العالـــي والمميـــز، 
وذلك على مضمار ســـباق الفورموال 
البحريـــن  بحلبـــة  االســـتثنائي   1
الدولية، كما اســـتمتع الزوار بتجربة 
قيـــادة الند روفـــر الرياضية متعددة 
االســـتخدامات، والتـــي أقيمت على 

مضمار تجربة الند روفر المبتكر.
كمـــا تمكـــن الضيـــوف مـــن االطـــالع 
على التصاميم المستقبلية المبتكرة 
لمركبات شـــركة جاكـــوار والند روڤر 
المشـــاركة  الفـــرق  أنتجتهـــا  التـــي 
بمبادرة جاكوار والند روفر للمواهب 
الشـــبابية المبدعـــة، وذلـــك بالتعاون 
مع مجموعـــة من أفضـــل الجامعات 
البحريـــن،  جامعـــة  وهـــي  بالمملكـــة 
والجامعـــة  البحريـــن،  بولتكنيـــك 

األميركية في البحرين.

السيارات األوروبية: نجاح باهر لقيادة جاكوار والند روفر

“المطار” تحتفل باليوم الوطني اإلماراتي

احتفـــت شـــركة مطـــار البحريـــن، الجهـــة المســـؤولة 
عـــن إدارة وتشـــغيل مطار البحريـــن الدولي، بالذكرى 
الثامنـــة واألربعيـــن لليـــوم الوطنـــي لدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، حيـــث حيـــا فريـــق مـــن 
شـــركة مطـــار البحرين الـــزوار اإلماراتييـــن القادمين 
الـــى مملكة البحرين بالورود واألغاني واألهازيج كما 

تـــم توزيـــع الهدايا علـــى الضيوف تعبيرًا عن ســـعادة 
أهل البحرين باســـتقبال إخوانهـــم من دولة اإلمارات 
العربية الشـــقيقة، المبتهلين الى هللا تعالى أن يعيده 
على مقام حاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة سمو 
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والى ولي 
عهـــد أبو ظبي ونائب القائد األعلى للقوات المســـلحة 

فـــي دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان والـــى نائب رئيـــس دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ورئيس مجلـــس الوزراء 
وحاكم إمارة دبي ســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم، والشـــعب اإلماراتي بمزيد من األمن واألمان 

واالزدهار.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

“إبراهيم كانو” تستقبل طالبات “ثانوية الشروق”
ــل لــيــوم واحـــد ــم ــع ــع ال ــواق ــم ــة ل ــي ــدان ــي تــنــظــيــم زيــــــارات م

استضافت شـــركة إبراهيم خليل كانو 
30 طالبًة من مدرسة الشروق الثانوية 
للبنات في مقر الشركة الرئيسي الواقع 
فـــي المنامـــة، حيـــث قامـــت الطالبـــات 
بجولـــة خاصـــة في قســـم قطـــع الغيار 

ومنشأة التخزين. 
 فـــي إطار برنامـــج “مالزمة الوظائف”، 
وهو أحد برامج مؤسسة إنجاز، قامت 
البرنامـــج  فـــي  المشـــاركات  الطالبـــات 
بجولـــة تعريفيـــة في أقســـام الشـــركة، 
قســـم  مـــن  الموظفـــة  برفقـــة  وذلـــك 
قطـــع الغيـــار، يثـــرب عواجـــي. تعرفت 
الطالبـــات خـــالل الجولـــة علـــى تاريخ 
الشـــركة ورؤيـــة مجلـــس اإلدارة فـــي 
قيـــادة واحدة مـــن أكبر الشـــركات في 
المملكـــة. كمـــا اطلعن على آليات ســـير 

العمـــل في منشـــأة التخزين الرئيســـية 
األصليـــة  الغيـــار  قطـــع  تحـــوي  التـــي 

الخاصة بسيارات تويوتا ولكزس.
 يهـــدف برنامـــج “مالزمـــة الوظائـــف” 

إلـــى تعريـــف طلبـــة المرحلـــة الثانوية 
بالمسارات المهنية المتاحة. وذلك من 
خـــالل تنظيم زيـــارات ميدانية لمواقع 
العمـــل لمدة يـــوم واحد، تمكـــن الطلبة 

مـــن التعرف بشـــكل أوضح علـــى بيئة 
والوظائـــف  المؤسســـات  فـــي  العمـــل 
المتوفـــرة.  مـــن جانبـــه، تحـــدث عضو 
مجلـــس اإلدارة المنتـــدب فـــي شـــركة 
إبراهيـــم خليـــل كانو، طـــالل كانو، عن 
أهميـــة هـــذه الزيـــارات التـــي تســـاعد 
الطلبـــة علـــى اإللمـــام بتوجهات ســـوق 
العمـــل ومســـتوى الخبـــرات المتوفـــرة 
“فخـــورون  قائـــالً:  المملكـــة،  فـــي 
بشراكتنا مع مؤسســـة إنجاز البحرين، 
الطلبـــة  جميـــع  اســـتضافة  وتســـعدنا 
المهتمين بقطاعي الســـيارات والعناية 
بالســـيارات. وحصلـــت الطالبـــات على 
فرصـــة القيـــام بجولـــة في قســـم قطع 
المعاييـــر  أحـــدث  يتبـــع  الـــذي  الغيـــار 

العالمية في التخزين والسالمة”.

MG Mo� (أزاحت شـــركة ’إم جي موتور‘ 
tor( الســـتار عن أولى مركباتها الكهربائية 
٪100 على اإلطالق في أســـواق الشرق 
 MG ZS EV األوســـط والمتمثلـــة بطـــراز
الجديـــد كليًا، وذلك خالل المشـــاركة في 
المســـتقبل  لمركبـــات  الدولـــي  ‘المؤتمـــر 
2019‘. وترتكـــز هـــذه المركبـــة الرياضية 
متعـــددة االســـتعماالت )SUV( المدَمجـــة 
والعصريـــة علـــى الشـــعبية الكبيـــرة التي 
تتمتـــع بهـــا مركبـــة MG ZS فـــي الشـــرق 
األوســـط والتـــي تشـــهد مبيعـــات عاليـــة. 
وتشكل MG ZS EV أول مركبة كهربائية 
بالكامل مـــن العالمة التجاريـــة بريطانية 

المنشأ.
ُتعـــد ’إم جـــي‘ مهيـــأة بقـــوة لتبنـــي عالـــم 
مركبات الطاقة الجديدة، وقد استعرضت 
هـــذا فعالً من خالل االســـتجابة المتميزة 
 MG لمركبـــة  الناجـــح  واإلطـــالق  جـــدًا 
ZS EV فـــي أوروبـــا والمملكـــة المتحـــدة، 

وبالتالـــي تقـــوم العالمـــة التجارية بطرح 
أولـــى مركباتهـــا الكهربائيـــة ٪100 علـــى 
 MG ZS EV اإلطالق فـــي المنطقة. تأتي
الجديـــدة مـــزَودة بمولـــد كهربائـــي مفـــرد 
يدفع العجالت األمامية ويولد قوة قدرها 
148 حصانـــًا وعزمـــًا يبلـــغ 350 نيوتـــن-

 SUVمتـــر – ممـــا يتيح لهـــذه المركبـــة ال

المدَمجة التسارع من 0 إلى 100 كلم/س 
في غضـــون 8.2 ثوان فقط. ويمكن لهذه 
المركبة الكهربائية الجديدة قطع مســـافة 
 ،)NEDC قدرهـــا 335 كلـــم )دورة قيـــادة
وهي مزودة بميزة الشحن السريع بحيث 
يمكن إعادة شـــحن البطارية حتى نســـبة 

٪80 خالل 40 دقيقة فقط.

أجـــرت “أنصار جاليري” و”أيه أند أتش للتجارة العامة” الســـحب 
الكبير تحت إشـــراف وزارة الصناعة والتجـــارة. وأطلقت أنصار 
جاليـــري ذ.م.م وأيـــه أنـــد أتـــش للتجـــارة العامـــة حملة “اشـــتري 
واربح 10 ســـيارات SUV” باإلضافة إلى الســـحب الشـــهرى على 
العديـــد مـــن الجوائز القيمة مع جوائز فوريـــة كمفاجأة للحضور، 
وذلك في الفترة من 07 مايو 2019 حتى 15 أبريل 2020.  وتم 
االعـــالن عـــن الفائزين في الســـحب على 2 ســـيارة SUV بتاريخ 
21 نوفمبـــر 2019: وهمـــا نـــادرة حجـــاز، صاحبـــة الكوبـــون رقم 
1819734 حيـــث فـــازت بســـيارة فـــورد إكسبيديشـــن ويوســـف 

الـــذوادي صاحب الكوبون رقم 1792686 وفاز بســـيارة نيســـان 
بتـــرول. وخاطبـــت “انصـــار جاليري” فـــي بيان مـــوزع جمهورها 
بالقـــول “كـــن انت ســـعيد الحظ القـــادم ل 5 الســـيارات المتبقية. 
اشـــتر بقيمـــة 5 دينـــار بحرينـــي واحصـــل علـــى قســـيمة ســـحب 
للحصـــول علـــى فرصـــة للفـــوز بينمـــا تتمتـــع بخصومـــات كبيرة 
مـــع العـــروض الحاليه بمناســـبة العيـــد الوطني لمملكـــة البحرين 
“عروض ضخمة” صالحة حتى 21 ديسمبر 2019”. سوف يكون 
الســـحب القـــادم فـــي 26 ديســـمبر 2019 الســـاعة 11:30 صباحًا 

على سيارة فورد إكسبيديشن باالضافة الى 15 جائزة قيمة.

الجديدة الطاقة  مركبات  عالم  لتبني  بقوة  مهيأة  منح “فورد إكسبيديشن” و“نيسان بترول” لصاحبي الحظ السعيدين
“إم جي موتور” تطلق مركبتها الكهربائية للشرق األوسط “أنصار جاليري” و“أيه أند أتش” ينظمان السحب الكبير



حاول أن تنام باكرًا، وال ترهق نفسك أكثر من 
المطلوب منك. 

ال تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك 
وتبقيك في قلق دائم.

العديد من األشياء ال تسير كما ينبغي، فتواجه 
عراقيل أينما توجهت.

الجميع يعمل ضدك، حاول أن تتريث أمام تلك 
الظروف التي يبدو أنها مناوئة. 

إنك تالحق أهدافك بطاقة هائلة، فحاول كبح 
رغبتك العارمة في النجاح.

سيتم إعادة بحث وتقييم آراءك أو أعمالك 
بشكل من األشكال.

تستعيد السالم الداخلي وتختفي المعاكسات من 
حياتك العاطفية مع الشريك.

كن مستعدًا للمتغيرات المقبلة في حياتك 
العملية وتحالفك الحظوظ. 

الحساسة من دون عواقب، سوف تخرج منها 
بدروس.

تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد 
حان الوقت التخاذ القرارات الصعبة.

اتخذ الوقت الالزم وقم بإعادة النظر مرة أخرى 
جلًيا في تفاصيل األمور.

عند اتخاذك القرار ال تناقشه وتمسك بقراراتك 
ألنها هي القرارات السديدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

7 ديسمبر

 1877
توماس إديسون يخترع 

الفونوغراف، 
وهي آلة 

قادرة على 
تسجيل 

وإعادة بث 
األصوات 
المسجلة.

كشــف محمد رمضان عن تحضيره لديــو جديد مع الفنان 
الفرنســي ميتر جيمس، ونشر عبر صفحته الخاصة على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي صورة تجمعهما من داخل 
استوديو التســجيل، وعّلق بالقول:”ثقة في الله نجاح، إن 

شاء الله 2020”. ومن ناحية اخرى، وبعد 23 يوًما على حذف 
كليب أغنية “إنساي” بشكل مفاجئ للفنانين المصري محمد 

رمضان والمغربي سعد لمجرد عن “يوتيوب”، حيث أرجعت إدارة الموقع السبب 
حينها ألمور تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

ما زال فيلم الرسوم المتحركة Frozen 2 يتصدر إيرادات 
السينما بأميركا الشمالية لألسبوع الثاني على التوالي 
محققــا 85.3 مليــون دوالر. وفي المرتبــة الثانية جاء 
 Knives Out فيلــم الجريمة واإلثارة والكوميديا الجديد

محققــًا إيرادات بلغت 27 مليــون دوالر. المرتبة الثالثة 
فيلم الحركــة والســيرة الذاتيــة Ford v Ferrari بإيرادات 

بلغت 13.2 مليون دوالر. وكان قد احتل الفيلم المركز الثاني األسبوع الماضي. 
A Beautiful Day in the Neighborhood وفي المرتبة الرابعة

اكد عمــرو دياب قــراره النهائي بعدم باالكتفــاء بتجاربه 
الماضيــة )ايــس كريم فــي غليــم والعفاريــت ولعب 
وضحك وجد وحب( وعدم العــودة مرة أخرى للتمثيل 
خاصــة وأن التمثيل يحتاج لوقــت وتفرغ وايضا خوف 

مــن ان يقدم تجربة جديــدة ال تحقق اي نجــاح فقرر ان 
يلغي الفكرة نهائيا وأن يظل تركيزه على اغانيه خالل الفترة 

المقبلــة خاصة وأن عمرو بات يحرص على التواجد شــهريا بأغنية ســينغل 
جديدة.

ال للتمثيلFrozen 2 في المقدمةداخل استديو التسجيل
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اطلقــت مؤخــرا شــاومي هاتف Mi Note 10 وهــو اإلصدار الخاص 
باألســواق العالمية من هاتف Mi CC9 Pro، حيث يتميز بمستشــعر 
 ،Snapdragon 730G رئيســي بدقــة 108 ميجا بيكســل مع معالــج
وقدرة بطارية mAh 5260، وسعر يبدأ من 608 دوالر في األسواق 

العالمية.

 Mi Note 10 هاتـــف  يتميـــز 
منحنيـــة   AMOLED بشاشـــة 
وبجـــودة  إنـــش   6.47 بحجـــم 
عـــرض Full HD بلـــس، مـــع إطار 
سفلي للشاشة بسماكة 3.43مم، 
كمـــا يدعم الهاتـــف رقاقة معالج 
Snapdragon 730G، مع ذاكرة 
رام،  بايـــت  جيجـــا   8 عشـــوائية 
وواجهـــة MIUI 11 التـــي ترتكـــز 

An� تشـــغيل نظـــام   علـــى 
.droid Pie

بتصميـــم  أيضـــًا  يتميـــز  الهاتـــف 
زجاجي 3D مع طبقة حماية من 
 Corning Gorilla Glass زجـــاج
5، كما يدعم تقنية NFC، ويأتي 
بتقنيـــة مكبـــرات 1cc بمســـتوى 
مدخـــل  مـــع  مرتفـــع،  صوتيـــات 
3.5مم للســـماعات، مع صوتيات 

عالية الدقة.

Mi Note 10 شاومي

 1912 
اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة. 

 1934 
الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة.

 1941 
قوات البحرية اإلمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على قاعدة بيرل هاربر.

 1953 
صدور العدد األول من جريدة الجمهورية المصرية.

 2016
تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661.

يستعد الممثل األميركي 
جوني ديب للبدء في 

 ،”Minamata“ تصوير فيلم
المأخوذ عن كتاب بنفس 
االسم للمؤلفين أيلين إم 

سميث ودبليو يوجين 
سميث، 

والصادر العام 
.1975

مســرح الكبــار “يخــِوّف” والخطــأ فيــه يكــون فادحــاً جــدا

زهرة عرفات بحرينية األصل كويتية الروح

تخطـــي  علـــى  ســـاعدتني  “الغربـــة، 
العقبـــات قبـــل حدوثهـــا، ولذلك صرُت 
أحب الترحـــال”! هكـــذا َتَفّتحْت زهرة 
عرفـــات، وأبصرت الحيـــاة من منظور 
آخـــر مختلـــف عّمـــا كانـــت تـــراه فـــي 
السابق، بعدما اكتشفت متأخرًا قوتها 
أنهـــا  إلـــى  وصالبـــة جذورهـــا، الفتـــًة 
بحرينية األصل، لكنها كويتية الروح. 
عرفات لم ُتخف حاستها بمعرفة خبايا 
النـــاس مـــن النظـــرة األولـــى، مشـــددة 
الحيـــاة  وتجـــارب  الخبـــرة  أن  علـــى 
صقلـــت شـــخصيتها، واســـتخرجت ما 
فـــي داخلهـــا من حـــزٍم وعنفـــواْن. كما 
أوضحـــت أنهـــا قضت أجمل ســـنوات 
صباهـــا فـــي الكويـــت، التـــي اعتبرتها 
بلدهـــا الثانـــي. علـــى الصعيـــد الفنـــي، 
عّبرت الممثلة البحرينية عن سعادتها 
الغامـــرة بنجـــاح عـــروض مســـرحيتها 
عـــن  كاشـــفًة  تـــه”،  َزفِّ “ليلـــة  األخيـــرة 
جولـــة خليجيـــة، ســـتنطلق قريبـــًا مع 
الخليـــج  لتجـــوب  البـــالم”  “قـــروب 

فـــي رحلـــة فنيـــة جديـــدة وممتعة 
حيـــن  فـــي  وصفهـــا.  حـــد  علـــى 
دورهـــا  مالمـــح  عـــن  أفصحـــت 
فـــي المسلســـل التلفزيوني “كان 
خالد”، المقرر عرضه في الثامن 
الوشـــيك،  ديســـمبر  شـــهر  مـــن 
مزيحـــًة الغطاء عن تجســـيدها 
لشـــخصية تحمـــل الكثيـــر مـــن 

التناقضات في أعماقها.
تؤكـــد زهرة فـــي حـــوار جديد لها 
مع الراي الكويتية بأنها اكتشـــفت 
أنهـــا صلبـــة جـــدًا، ولكن اكتشـــافها 
لهـــذا األمـــر جـــاء متأخـــرًا، لكن مع 
العمـــر وتجـــارب الحيـــاة والخبرة، 
األهميـــة  بالغـــة  أدوارًا  لعبـــت 
حـــزم  مـــن  فيهـــا  مـــا  الســـتخراج 
وعنفـــوان، وقالـــت: “فمـــا فائـــدة 
الخبـــرة إذًا مـــا لـــم أســـتفد منها؟ 
أيضًا، لدّي إحساس ال يخيب أبدًا 

فـــي النـــاس، حيث أعرف كل شـــخص 
مـــن النظرة األولى، وهذه صفة جيدة، 
ســـاعدتني علـــى تخطـــي الكثيـــر مـــن 
وتحدثـــت  حدوثهـــا”.  قبـــل  العقبـــات 

عـــن الغربة بعيدا عـــن البحرين، حيث 
انهـــا تعيـــش االن فـــي دولـــة الكويـــت 
هولييـــود الخليـــج قالـــت بـــأن، الغربة 
تعلـــم الشـــخص وتصقـــل شـــخصيته، 
فمـــن يكن ثابتًا فـــي محيطه ال يتعلم، 
واضافت: “ شـــخصيًا بدأت مشـــواري 
الفنـــي منـــذ كنـــُت صغيـــرة، وتغربـــت 
وتعلمت الشـــيء الكثير، إلى حد أنني 
صرت أحب الترحال، وســـبق وعشت 
فـــي اإلمارات، غير أننـــي قضيت أكثر 
الثانـــي  بلـــدي  فـــي  ســـنوات حياتـــي 
الكويت، وأبنائي درسوا وتعلموا 

هنا”. 
وردت عن سؤال حول تجاربها 
المســـرحية مع “قروب البالم” 
ته” التي اختتمت  في “ليلة َزفِّ
عروضها أخيرًا، حيث اكدت 
بأن العروض في جولة فنية 
خليجية، بعد نجاحها الكبير 
فـــي الكويـــت، حيـــث القت 
العـــروض إعجـــاب الجمهـــور 
أن  يخفـــى  وال  الكويتـــي. 
مكانـــة  لـــه  البـــالم”  “قـــروب 
مميـــزة فـــي قلـــوب محبيه، 
وقالـــت: “أتذكـــر أنـــه حيـــن 
“العظماء  مســـرحية  عرضنا 
الســـبعة” في السعودية، كان 
الجمهـــور غير عـــادي ورهيب 
ته”،  جـــدًا. أمـــا فـــي “ليلـــة َزفِّ
فقـــد حاولنـــا تفـــادي 
المالحظـــات  كل 

التي لوحظت في أعمالنا السابقة وإن 
كانت بسيطة.

وعـــن الـــروح الواحـــدة للفريـــق قالـــت 
بأنها بحرينية الجنسية ولكنها كويتية 
الـــروح، وقالـــت: “أعـــرف مكانتي عند 
حســـن البالم وبقيـــة “القـــروب”. هناك 
أشـــخاص ال يعرفـــون معنـــى العالقـــة 
األخويـــة النظيفـــة، ولكننـــا نؤمـــن بهـــا 

كثيرًا”.
 وفـــي ســـؤال عـــن مـــا المقـــرب إليهـــا 
الكبـــار أم الطفـــل ردت  اكثـــر مســـرح 
بأن مســـرح الطفل يعتبر أســـهل نسبيًا 
مـــن مســـرح الكبـــار، وهـــو ممتـــع، كمـــا 
أن أحداثـــه عـــادة مـــا تكـــون جاهـــزة 
ومسجلة، مثل االستعراض واألغاني 

أن  حيـــن  فـــي  البســـيطة.  والقصـــص 
ف” والخطأ فيه،  مســـرح الكبـــار “يخـــوِّ
وإن بدا بســـيطًا، لكنه يكون فادحًا وال 
يغتفـــر بســـهولة. وعن غيابهـــا رمضان 
الماضـــي عـــن التلفزيـــون قالـــت بأنهـــا 

حريصة على اختيار الجدي فقط.
 وأضافـــت: إمـــا أن أكـــون متواجـــدة 
بالشـــكل الصحيح الذي يرضيني وإما 
ال. وللعلـــم، فـــإن غيابي هـــذا العام عن 
الدرامـــا التلفزيونية لم يكـــن مقصودًا 
علـــى اإلطـــالق، بـــل ســـببه تأخرنا في 
تصويـــر مسلســـل “كان خالـــد” للمنتـــج 
والفنـــان نايف الراشـــد، وهـــو ما دفعنا 
إلـــى تأجيل عرضه، حيث تقرر عرضه 
أخيرًا على شـــبكة قنـــوات “OSN” في 

الثامن من شهر سبتمبر الوشيك.
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مسرحيـة خـال الكلفـس تعـود نهاية ديسمبر

يستعد فريق المســـرحية االجتماعية 
الكوميديـــة “خـــال الكلفـــس” إلعـــادة 
عرضها في نهاية شـــهر ديسمبر، على 
خشـــبة الصالـــة الثقافيـــة بالجفير في 
يومـــي الجمعـــة والســـبت، وذلـــك بعد 

فـــي عرضهـــا  الـــذي حققتـــه  النجـــاح 
األول في أيام عيد الفطر المبارك.

وتدور المســـرحية في إطار كوميدي 
اجتماعـــي حـــول أب متقاعـــد يمتلك 
من األبنـــاء ولد وبنت، وبعـــد التقاعد 
تكثـــر عليه األعبـــاء الماليـــة، ويدخل 
في مشـــاريع تجارية من بعد نصيحة 

احـــد المقربيـــن، ولكـــن احالمـــه تعود 
بالفشل بعد أن يصبح ضحية احتيال 

ويخسر جميع امواله.
تضم المسرحية نجوم الفن البحريني 
ابتـــداء بالفنان القدير أحمد عيســـى، 
بخيـــت،  ســـلوى  القديـــرة  والفنانـــة 
وســـامي رشدان، حسن محمد، سلوى 

الجراش، أمير دسمال، خليل المطوع، 
البســـام علـــي، حســـين علـــوي، حمـــد 
عتيـــق، جعفـــر التمـــار، معالـــي عطية، 
والمســـرحية من اخراج الفنان سامي 
العلـــوي،  محمـــود  وتأليـــف  رشـــدان، 
واألشـــراف العـــام حســـن األســـكافي، 

وانتاج فريم بوكس.

حضور عروض عيد الفطرجانب من العرض

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر تفاعال كبيرا من المتابعين  «
وعائلتها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل، بعد أن 

طرحت سؤاال عمن يشجعها ويوافقها الرأي في تأسيس عائلة مع 
صديقها الفلسطيني فيصل خضرة وإنجاب طفل منه.

٢٣
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خرجـــت  التـــي  البحرينيـــة  الدرامـــا 
بالعديـــد من األعمـــال الفنيـــة المميزة، 
خصوصا التراثي منهـــا، أصبحت تقبع 
آخـــر الترتيـــب فـــي الدرامـــا الخليجية 
كما هو ملحوظ في السنوات األخيرة، 
فلم نعد نرى أعماال بحرينية تستقطب 
الجمهـــور أو تحاكـــي رغباتـــه الفنيـــة، 
إذ لـــم تعـــد البحرين ذلـــك المالذ اآلمن 
الـــذي يقصده بعض المنتجين، وُتعاني 
فقـــٍر  مـــن  حاليـــًا  البحرينيـــة  الدرامـــا 
إنتاجي لألعمـــال الدرامية وكذلك من 
هجـــرٍة ُمســـتمرة للطاقـــات التمثيليـــة، 
بينمـــا نجـــد الدرامـــا الخليجيـــة وفـــي 
ظـــل الدعـــم الكبيـــر الـــذي تحظـــى بـــه 
بدأت تتطور قياســـًا باألعوام الماضية 
خصوصا الدراما الكويتية واالماراتية.

طرحنـــا ســـؤاال على بعـــض المخرجين 
“أســـباب  عـــن  والمؤلفيـــن  والممثليـــن 
تراجـــع الدرامـــا البحرينيـــة” حيث ذكر 
القفـــاص  محمـــد  والمؤلـــف  المخـــرج 
أن أســـباب تراجـــع الدرامـــا البحرينيـــة 
مـــن وجهة نظـــري عدم رصـــد ميزانية 
ســـنوية إلنتـــاج اعمـــال فنيـــة درامية، 
ومن أبرزها عدم الوعي بأهمية الدراما 

وتأثيرها وترسيخها كهوية وطنية.
بالفـــن  االهتمـــام  أصبـــح  وأضـــاف: 
جـــدًا  متـــدن  بالدنـــا  فـــي  والفنانيـــن 
وهـــو فـــي مقـــام متأخـــر عـــن الرياضة 
مـــا ســـبب  مثـــالً، وهـــذا  والرياضييـــن 
ببعثـــرة وهجـــره الفنانيـــن والمبدعيـــن 
خارج بالدنـــا نتيجة الفرص األكثر من 

حيث القيمة والنوعية.

أســـماء  علـــى  التركيـــز  قولـــه:  وتابـــع 
محدودة طوال العشرين سنة الماضية 
بالنسبة لعدد من المؤلفين والمخرجين 
والممثليـــن، ممـــا شـــكل انعـــدام وجود 

صفوف اخرى بالمجاالت المذكورة.
أما المخرج محمود الشيخ كان له رأي 
ايضـــًا حول هـــذه القضية حيـــث قال: 
التراجع في الدراما البحرينية كان من 
ناحية االنتاج، فخالل العشـــر ســـنوات 
االخيـــرة االنتاج البحرينـــي لم يتجاوز 
8 اعمال واغلبها انتاج خاص، تلفزيون 
البحرين هـــو كان المنتـــج الوحيد منذ 
انطـــالق الدرامـــا وكان االنتـــاج غزيـــرا 
ومتنوعا بين اعمـــال تراثية ومعاصرة 
وفـــي وقتها كانت اعمـــاال ناجحة ألنها 
ذاك  فـــي  المجتمـــع  ظـــروف  تحاكـــي 

الوقت.
وأضاف: اما احد أسباب فشل األعمال 
التي أنتجت خالل 7 سنوات الماضية، 
احيـــاء  يريـــدون  عليهـــا  والقائمـــون 
األعمـــال القديمـــة مما ادى الـــى أعمال 

ممســـوخة وســـيئة فنيـــة ولـــم تنجـــح 
جماهيريـــًا، لتتطـــور ثقافة المشـــاهدة 
الى أعمال أجنبية ذات قصص جديدة 

ومشوقة واكثر جودة.
حيث ذكر الممثل يحيى عبد الرســـول 
3 أســـباب مـــن وجهـــة نظـــره: الســـبب 
األول توقـــف تلفزيـــون البحريـــن عـــن 
نعلـــم  وال  الدراميـــة  األعمـــال  انتـــاج 
الســـبب الحقيقـــي علـــى الرغـــم من ان 
القنـــاة كانت نشـــيطة في هـــذا المجال 
خـــالل فتـــرة الثمانينات والتســـعينات 
وبدايـــة األلفية وأنتجت أعماال درامية 
استحســـان  القـــت  ناجحـــة  كثيـــرة 
واعجـــاب المشـــاهدين على المســـتوى 
المحلي والخليجي، أما الســـبب الثاني 
عـــدم وجـــود مؤسســـات إنتـــاج قادرة 
علـــى إنتـــاج مسلســـالت بشـــكل دوري 
اال فـــي حاالت قليلـــة كل ثالث او اربع 
ســـنوات عمل واحـــد بالرغم من وجود 
الطاقات الفنية المقبولة جماهيريًا من 
ممثليـــن ومخرجيـــن وفنييـــن وهؤالء 

مطلوبيـــن علـــى مســـتوي الخليـــج، أما 
الســـبب االخيـــر األمـــور الماليـــة تقـــف 

عائق إلنتاج المسلسالت الدرامية.
كمـــا شـــارك الممثـــل والمخـــرج عبدهللا 
لـــم  البحرينيـــة  الدرامـــا  برأيـــه:  ملـــك 
تتراجـــع بل اختفـــت ولم تعـــد ُتمارس 
من قبـــل الممثليـــن البحرينييـــن، وكما 
نعلم بـــأن المنتج الوحيد كان تلفزيون 
البحريـــن، ظهر بعـــض المنتجين ولكن 
لـــم يســـتمروا فـــكان آخـــر عمـــل أنتجه 
تلفزيون البحرين منذ 4 ســـنوات وهو 
“أهـــل الدار” من إخـــراج المخرج أحمد 
يعقوب المقلـــة، كان عبارة عن حلقات 
تراثيـــة منفصلـــة وهـــذا ال يشـــبع رغبة 
الممثـــل وطموحـــه، الدرامـــا الخليجية 
ســـبقتنا، انفتاح في الدراما الســـعودية 
وإنتـــاج غزيـــر فـــي الكويت، أمـــا نحن 
تراجعنـــا لعدم االنتاج وليس لمســـتوى 

االنتاج.
وذكـــر: لتعـــود الدرامـــا قويـــة كســـابق 
االنتـــاج  عـــدد  زيـــادة  يجـــب  عهدهـــا، 

ويكـــون بشـــكل متدفـــق علـــى أقـــل 3 
أو 4 أعمـــال ســـنويًا، واعطـــاء فـــرص 
المخرجيـــن  واحتضـــان  للمنتجيـــن 
البحرينييـــن،  والممثليـــن  والمؤلفيـــن 
االســـتمرارية وتكـــرار وتقديـــم اعمـــال 
للدرامـــا  زخمـــا  ســـيعطي  متواصلـــة 
البحرينيـــة، غيـــر ذلك ســـنحتاج إلبراز 

مواهبنا في الخارج.
والمؤلـــف  والكاتـــب  الضـــوء  وســـلط 
الصحافـــي علي إبراهيـــم الصايغ على 
أكثر االســـباب تأثيرًا: أولها عدم توافر 
الميزانيـــات الكافيـــة، وثانيـــًا افتقارنـــا 
لعـــدد كاف  لقنـــاة واحـــدة، وافتقارنـــا 
مـــن النجوم المســـوقين لألعمـــال على 
المســـتويين الخليجي والعربي، وثالثًا 
اعتمادنـــا على الجهود الشـــخصية من 
غيـــر وجـــود دعـــم مـــدروس وممنهـــج 
البحريـــن،  فـــي  الدراميـــة  للحركـــة 
واخيـــرًا غيـــاب العناصـــر الفاعلـــة التي 
توجت الدرامـــا في الماضي ألن تكون 
نبراســـًا يثير اإلعجاب على المســـتوى 
الخليجـــي، هـــذه العناصـــر باتـــت غيـــر 
حاضـــرة اليـــوم فـــي المشـــهد الدرامي 

البحريني.
فيمـــا قال الممثـــل والمؤلـــف والمخرج 
المســـرحي والتلفزيونـــي هاني الدالل: 
تكـــرار وضعـــف نمـــط قصـــص األعمال 
الدرامية، وقلـــة اإلنتاج من قبل وزارة 
اإلعـــالم )هيئـــة التلفزيـــون واإلذاعـــة(، 

وايضـــًا وجود خلـــل في لجنـــة اختيار 
الـــى  ادى  ممـــا  الدراميـــة  النصـــوص 
عزوف وتوقف وهجرة خيرة الممثلين 
لألعمـــال  والمؤلفيـــن  والمخرجيـــن 

الخليجية بسبب اإلحباط الفني. 
بينما الكاتب والمؤلف حســـين المهدي 
لـــه رأي مغايـــر واكتفى بقول: الســـبب 

معروف وال يمكن نشره.
أتفـــق الجميع فـــي بعض النقـــاط التي 
طرحـــت، وأبرزهـــا تلفزيـــون البحريـــن 
هـــو المنتـــج الوحيد وعـــدم تخصيص 
ميزانيـــة إلنتـــاج أعمـــال دراميـــة ذات 
جـــذب  تســـتطيع  قويـــة  نصـــوص 
للدرامـــا  الـــروح  وإعـــادة  الجمهـــور، 
نظـــري  لـــذا ومـــن وجهـــة  البحرينيـــة، 
المحـــدودة يجب العمل وبشـــكل جدي 
علـــى تطويـــر الدراما من خـــالل توفير 
األعمـــال  لدعـــم  مخصصـــة  ميزانيـــة 
الدراميـــة واعطـــاء المخرجيـــن فرصـــا 
فـــي  وقدراتهـــم  جهودهـــم  إلثبـــات 
لتســـتعيد  الدرامـــا  وانعـــاش  تطويـــر 
بريقها الســـابق، ولتســـتطيع أن تنافس 
الدرامـــا الخليجية وتتصدر قائمة أكثر 
األعمـــال اقباالً مـــن الجمهور البحريني 

والخليجي والعربي ايضًا.

تقرير الطالبة: رباب النايم

هل صحيح أن الدراما المحلية في تراجع والخليجية في تطور؟
الكفـــاءات وجـــود  مـــع  الدرامـــا  انطـــاق  منـــذ  الوحيـــد  المنتـــج  البحريـــن  تلفزيـــون 

المؤلف علي الصايغالفنان هاني الداللالمخرج محمد القفاصالمخرج محمود الشيخالفنان يحيى عبدالرسولالفنان عبدالله ملك

غياب العناصر الفاعلة التي توجت الدراما في الماضي الدراما البحرينية لم تعد ُتمارس من قبل الممثلين البحرينيين

حوراء جعفر
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االنتحار.. أرقام “مخيفة” والغالبية من العالم الثالث
أثارت حالتا انتحار في لبنان في أقل من أسبوع، 
العالم  في  االنتحار  حــاالت  ارتفاع  بشأن  القلق 
العربي، التي تأتي ضمن ارتفاع “مخيف” لظاهرة 

االنتحار حول العالم.
الفليطي،  نــادي  اللبناني،  المواطن  قــام  وبعدما 
بشنق نفسه، األحد الماضي، في عرسال شرقي 
لطفلتيه  الطعام  توفير  عن  بسبب عجزه  البالد، 
والــعــالج لــزوجــتــه الــمــصــابــة بــالــســرطــان، أقـــدم، 
على  أبي حيدر،  دانــي  اللبناني  األربــعــاء،  صباح 
إلى وفاته  أدى  رأســه مما  إطــالق رصاصة على 

في منطقة النبعة بضواحي بيروت الشرقية.
كما شهدت مصر األسبوع الماضي، واقعة انتحار 
ألقى  حــلــوان،  بجامعة  الهندسة  بكلية  لطالب 
القاهرة، وُكشف الحقا أنه  بنفسه من أعلى برج 

كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ شهور.
ويــــرى عـــدد مــن عــلــمــاء االجــتــمــاع أن حـــوادث 
االجتماعية  الضغوط  بسبب  ارتفعت  االنتحار 

واالقتصادية في العالم العربي.
كما تؤيد التقارير األخيرة تحليل العلماء، حيث 
حاالت  ارتفاع  إلى  واالحصائيات  األرقــام  تشير 

االنتحار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 
أكثر من غيرها.

ففي أحدث تقاريرها عن االنتحار، قالت منظمة 
البلدان  االنتحار في  إن حاالت  العالمية  الصحة 
 79 ــى  إل تصل  الــدخــل  والمتوسطة  المنخفضة 

بالمئة من حاالت االنتحار في العالم.
شخص  ألــف   800 وفـــاة  يشهد  العالم  أن  يــذكــر 

سنويا بسبب االنتحار.

ويعني هذا الرقم أن شخصا يقدم على االنتحار 
كل 40 ثانية حول العالم، كما يفوق عدد ضحايا 

االنتحار كل عام، قتلى الحروب.
انتحار،  حالة  كل  مقابل  في  بأنه  التقرير  وأفــاد 
الــذيــن يــحــاولــون  الكثير مــن األشــخــاص  هــنــاك 

االنتحار كل عام، وال ينجحون.
للوفاة بين من  ويعتبر االنتحار ثاني أهم سبب 

تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.

نار بعد سرقة  4 أشخاص قتلوا في تبادل إلطالق  التحقيقات االتحادي والشرطة، أن  أعلن مكتب 
شاحنة تابعة لشركة يونايتد بارسل سيرفس، ومحاولة سرقة متجر حلي في ضاحية بميامي.

وذكرت الشرطة أن اثنين من اللصوص، وسائق الشاحنة، وأحد المارة قتلوا. وبدأ الحادث بمحاولة 
سرقة متجر حلي في ضاحية كورال غابلس في ميامي، في حي ميركل مايل التجاري الشهير. وقالت 
الشرطة إن مالك المتجر تصدى للصوص بسالح، مضيفة أن عاملة في المتجر تعرضت إلصابة طفيفة 
بشظية رصاصة. وقال جورج بيرو، من مكتب التحقيقات االتحادي، إن اللصين قتال بالرصاص بعد 

تبادل إطالق النار، وإن سائق الشاحنة الذي احتجزه اللصوص، وأحد المارة قتال أيًضا.

سرقة محل مجوهرات تنتهي بـ4 قتلى

الممثلة األميركية ماديسون 
دافنبورت تحضر العرض 
األول لفيلم “االنتقام” في 
هوليوود، كاليفورنيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بـــعـــد تـــحـــذيـــر أصـــــــــدره مــكــتــب 
األميركي  الفيدرالي  التحقيقات 
على  بـــات  مــؤخــرا،  آي”  بــي  “إف 
الــمــســتــهــلــكــيــن الـــــذي اقـــتـــنـــوا أو 
أن  تلفزيون ذكي،  يريدون شراء 

يعيدوا النظر في األمر.
وفـــي بــيــان رســمــي، قـــال مكتب 
بمدينة  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
ــة أوريـــغـــون،  ــ ــد فــي والي بــورتــالن
الذكية  التلفزيونات  من  عددا  إن 
ــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــدة الـ ــديـ ــجـ الـ
كاميرات مدمجة، تصور وتسجل 
مــا يـــدور حــولــهــا، حسبما أفــادت 
اإلخبارية  نــيــوز”  “فــوكــس  شبكة 

األميركية.
التلفزيونات  بعض  على  ويطلق 
ــمــكــن  ــة ألنـــــهـــــا ي ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ اســــــــم الـ
ربــطــهــا بــاإلنــتــرنــت، وتــســمــح لك 
التطبيقات  من  بعدد  باالستمتاع 
ــعــة عبر  ــشــائ ــات الـــبـــث ال ــدمــ وخــ
الشبكة العنكبوتية بشكل مباشر.

ــارا  ــ ــد يــخــلــف آثـ ــادم قــ ــ تــغــيــر صــ
باحثون  اكتشفه  خطيرة،  بيئية 
المحيط  جنوبي  تقع  جزيرة  في 
الكاميرات  سجلت  إذ  األطلسي، 
هجمات شرسة تشنها “عصابات” 
من الفئران ضد طيور كبيرة، قبل 

أن تأكل صغارها وهي حية.
في  الــفــئــران  أن  العلماء  والحـــظ 
للمملكة  الــتــابــعــة  غـــوف  جـــزيـــرة 
المتحدة على مر السنوات، تهاجم 
ــهــا، إال أن  ــطــيــور وتــأكــل ال صــغــار 
الهجمات الجديدة أصبحت للمرة 
الكبيرة،  الطيور  األولى تستهدف 
ــد حــجــمــهــا عــــن 300  ــزيـ ــي يـ ــتـ الـ
ضعف حجم الفئران. وللتأكد من 
باحثون  وضــع  الهجمات،  طبيعة 
لحماية  الــمــلــكــيــة  الــجــمــعــيــة  مـــن 
الــطــيــور، كــامــيــرا مــراقــبــة بــجــوار 
تفاصيل  ليسجلوا  للطيور،  عش 
ــذي شــنــتــه  ــ ــ ــروع ال ــ ــم ــ الـــهـــجـــوم ال

“عصابة” مكونة من 9 فئران.

تحذير أميركي رسمي من 
“التلفزيون الجاسوس”

“هجمات شرسة” 
لعصابات الفئران

أنهى حادث سير حياة ملكة جمال باكستان السابقة زنيب نافيد، عن 
عمر يناهز 32 عاًما في والية ماريالند بالواليات المتحدة األميركية، 

وذلك عندما فقدت السيطرة على قيادة سيارتها. وكانت زنيب نافيد 
تحاول المرور عبر منحنى الطريق فاصطدمت بالرصيف وانقلبت 

سيارتها بالقرب من خط المشاة، ليتم إخراجها من سيارتها جثة 
هامدة حيث فارقت الحياة على الفور.

عثر هندي فائز بأكثر من 800 ألف دوالر في اليانصيب، على كنز هائل 
لم يتوقعه بعد اكتشاف مخبأ كبير للقطع النقدية يعود تاريخها إلى 100 

عام. 
واستخدم بي راثناكاران بيالي، جزًءا من المبلغ المالي الذي فاز به في 
لشراء  ألف دوالر،   842 2018، وقدره  يناير عام  اليانصيب خالل شهر 

بعض األراضي في مسقط رأسه كيليمانور بوالية كيراال بالهند.
 وبينما كان يحرث بيالي أرضه بالقرب من معبد كريشنا القديم، تعثر 
محراثه بوعاء يحتوي على أكثر من 2500 قطعة نقدية. وعند فحصها، 
كيراال  واليــة  حكمت  التي  تــرافــانــكــاور،  لمملكة  تعود  القطع  أن  أدرك 
الجنوبية لمئات السنين. وُسّكت العمالت المعدنية، التي تزن أكثر من 

20 كغ، بالفضة والنحاس والذهب، ويعتقد أن عمرها 100 عام تقريًبا.
 وأبلغ بيالي السلطات عن اكتشافه المذهل. وتفيد التقارير أن الحكومة 
النقدية  القطع  عن  إلبالغه  المحظوظ،  للهندي  مكافأة  لتقديم  تخطط 

األثرية.

فائز يانصيب يعثر على كنز ثمين

ــرضــــت مـــــــوزة فــــي مــعــرض  عــ
بازل  الدولي في مدينة  الفنون 
وبيعت  فني  كعمل  السويسرية 

مقابل مبلغ 120 ألف دوالر.
 ووفًقا لموقع “آرت نت” اشترى 
ماوريتسيو  اإليــطــالــي  الــفــنــان 
كاتيالن موزة من سوبرماركت 

في والية ميامي األميركية، وعلقها بشريط الصق على الحائط في معرض 
“Perrotin” لألعمال الفنية المعاصرة، في العاصمة الفرنسية باريس.

على  الملصقة  “الــمــوزة  الفني  العمل  أن   ،”Art Market“ موقع  وبحسب   
الحائط” أطلق عليه اسم  كوميديان وهو واحد من ثالثة نماذج. وسيباع 
النموذج األخير بقيمة 150 ألف دوالر. ويشار إلى أن المعرض يتعامل مع 
العمل األول من نوعه، الذي  الفنان كاتيالن منذ فترة طويلة، ليكون هذا 

يشارك الفنان فيه بمعرض منذ 15 سنة، على حد تعبير المعرض.

موزة تباع بمبلغ 120 ألف دوالر الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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 02:26
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