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المنامة - بنا

أكـــد عاهل البالد القائـــد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة أن “مســـيرة األمن تسير بخطى ثابتة 
ورؤى واضحـــة أســـهمت في تعزيز مســـيرة الخير والعطاء 
في وطننا الغالي البحرين، مؤكدين على ضرورة االستمرار 
فـــي االلتـــزام بالقانون والنهوض بالرســـالة األمنيـــة النبيلة. 
وكلنـــا ثقـــة بتماســـك جبهتنـــا الداخلية ووحدتنـــا الوطنية: 

فهي األساس في تحقيق األمن واالستقرار الوطني”.
وتفضـــل جاللـــة الملـــك وبحضـــور ولي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، فشـــمل 
برعايتـــه الكريمـــة االحتفال الـــذي أقامتـــه وزارة الداخلية، 
مســـاء أمس، بمناســـبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة 

البحرين. 
وقال جاللته في الكلمة السامية بهذه المناسبة إن “من حق 
الوطن أن يفتخر بأبنائه، ويســـتذكر مواقفهم، فالمواطنون 
المخلصون تفخر بهم األجيـــال، ويخلدهم التاريخ بأحرف 
من نـــور”. وألقى وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، كلمـــة في االحتفـــال قـــال فيها إن 
“أي نجـــاح أمني حققناه، هـــو ألننا ولله الحمد نؤدي مهمتنا 
األمنيـــة فـــي ظـــل حكم ملك عادل، وشـــعب مخلـــص. وإذا 
كان رجال الشـــرطة يضحون براحتهم، ساهرين في سبيل 
حفـــظ أمن البحرين وأهلها، فأنتم يا صاحب الجاللة العين 

جاللة الملك لدى تفضله بحضور سمو ولي العهد برعاية االحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرينالساهرة على أمننا جميعًا”.

جاللة الملك: المواطنون المخلصون تفخـر بهـم األجيـال ويخلدهـم التاريـخ بأحـرف من نـور

واثقون بتماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية

)٠٢ - ٠٤(



تفضــل عاهــل البــالد، القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، فشمل برعايته الكريمة االحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية، مساء أمس، بمناسبة مرور 

100 عام على تأسيس شرطة البحرين. 

ولدى وصول موكب جاللة الملك، إلى اســـتاد 
البحريـــن الوطنـــي “موقع االحتفـــال” أطلقت 
المدفعيـــة 21 طلقـــة ترحيبـــًا بجاللتـــه، حيث 
كان في االستقبال الفريق أول معالي الشيخ 

راشد بن عبد هللا آل خليفة وزير الداخلية.
بعدهـــا توجه جاللة الملك، إلى المنصة، وأدى 
حـــرس الشـــرف، التحيـــة لجاللتـــه، وعزفـــت 
الفرقة الموســـيقية، الســـالم الملكـــي، تال ذلك 
قيـــام تشـــكيالت طابور العـــرض بالمرور أمام 
المنصـــة وأداء التحيـــة لجاللتـــه، لتبدأ بعدها 

وقائع االحتفال بآيات من الذكر الحكيم.
وتفضـــل جاللة الملـــك المفدى، بإلقـــاء كلمته 

السامية، بهذه المناسبة، هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمُد للِه والصالُة والســـالِم على رســـوِل هللا 
سيُدنا محمٍد وعلى اله وصحبه أجمعين، 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يسعدنا، أن نكون معكم اليوم، لنحتفل بمرور 
100 عام على تأســـيس شرطة البحرين، هذه 

المناســـبة الوطنيـــة، التـــي نتذكر فيهـــا وبكل 
فخر، أمجاد من أسسوا لنا البحرين الحديثة، 
وجعلوا األمن واالستقرار ركيزة لنماء الوطن، 
معربيـــن عـــن اعتزازنـــا بهـــذه المناســـبة ومـــا 
تحمله مـــن دالالت تاريخية، ومعاٍن ســـامية، 
تتضمن الشكر والتقدير: للُبناة األوائل، الذين 

قدموا نموذجًا صادقا في البذل والعطاء.
ومن حق الوطن أن يفتخر بأبنائه، ويســـتذكر 
مواقفهـــم، فالمواطنون المخلصون تفخر بهم 

األجيال، ويخلدهم التاريخ بأحرف من نور.
اإلخوة الكرام،،

إن مســـيرة األمن تســـير بخطـــى ثابتة ورؤى 
واضحـــة أســـهمت فـــي تعزيـــز مســـيرة الخير 
والعطـــاء في وطننا الغالي البحرين، مؤكدين 
على ضرورة االســـتمرار في االلتزام بالقانون 
والنهوض بالرســـالة األمنية النبيلة. وكلنا ثقة 
بتماســـك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية: 
فهي األســـاس في تحقيق األمن واالســـتقرار 

الوطني.

وتعبيرًا عن اعتزازنا وتقديرنا للدور الفاعل 
للشـــرطة في حفظ أمن البالد واســـتقرارها 
الملكـــي  الوســـام  باســـتحداث  أمرنـــا  فقـــد 
للشـــرطة، ويمنح للذين قدموا أعماالً أمنية 
استثنائية أظهروا فيها الشجاعة والبسالة، 
وكذلـــك وســـام الخدمـــة األمنيـــة المميـــزة، 
لمـــن لهـــم ســـجالً حافـــالً بالعطـــاء واإلنجاز 
األمنـــي،  العمـــل  بأخالقيـــات  ويتحلـــون 
ويطيب لنا أن نشـــكر معالي وزير الداخلية 
وجميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط 
وضبـــاط صـــف وأفـــراد علـــى مـــا يقومـــون 
إنســـانية وعزيمـــة  أمنيـــة  مـــن جهـــود  بـــه 
وطنيـــة صادقـــة من أجـــل نهضـــة البحرين 

واستقرارها.
أســـال هللا تعالـــى أن يديـــم علـــى البحريـــن 
وأهلهـــا، نعمة األمن واالســـتقرار واالزدهار، 
إنه ســـميع مجيب الدعـــاء، وكل عام وأنتم 

والوطن بألف خير.
والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته.
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جاللة الملك: مسيرة األمن تسير بخطى ثابتة ورؤى واضحة أسهمت في تعزيز الخير والعطاء

local@albiladpress.com

الخميس 5 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الثاني 1441 - العدد 4069
02
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البد من االستمرار 
في االلتزام بالقانون 

والنهوض بالرسالة 
األمنية النبيلة

استحداث وسامي 
“الملكي للشرطة” 
و“الخدمة األمنية 

المميزة” 

نعتز ونقدر الدور 
الفاعل للشرطة في 

حفظ أمن المملكة 
واستقرارها

الُبناة األوائل قدموا 
نموذجا صادقا في 

البذل والعطاء ومن 
حق الوطن أن يفتخر 

بأبنائه

مناسبة مرور100 
عام على تأسيس 

شرطة البحرين ذات 
دالالت تاريخية

نشكر وزير الداخلية 
وجميع منتسبي 

الوزارة لجهودهم 
األمنية اإلنسانية
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نتذكر بكل فخر أمجاد من أسسوا لنا البحرين الحديثة وجعلوا األمن واالستقرار ركيزة لنماء الوطن

كمـــا ألقـــى الفريـــق أول وزير الداخلية الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، كلمة في االحتفال.
بعدهـــا، بدأ العرض األساســـي الحتفال مرور 
100 عـــام علـــى تأســـيس شـــرطة البحريـــن، 
مـــن خـــالل عرض تاريخـــي فني، تـــم إعداده 
وإخراجه بأســـلوب فني مبتكر، حيث تضمن 
األوبريـــت، 5 فصول تاريخيـــة، تضمن األول 
عهد صاحب العظمة الشـــيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة )أحمـــد الفاتـــح، 1783( إلـــى قلعة 
الديـــوان، كما تطرق العرض إلى عهد صاحب 
العظمـــة الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 
)1932-1869( والذي شهد تشكيل “الفداوية” 
ومن ثم تأســـيس شـــرطة البحريـــن النظامية 
عـــام 1919ن فيما تضمـــن الفصل الثاني عهد 
صاحـــب العظمة الشـــيخ حمد بن عيســـى بن 
علي آل خليفة )1942-1932( وما شـــهده من 
اكتشـــاف للنفـــط، باعتباره أســـاس االقتصاد 
الوطني، ومـــن بين لوحات هذا الفصل لوحة 
تأمين النفط وتأسيس حرس الشواطئ، فيما 
تنـــاول الفصـــل الثالـــث عهد صاحـــب العظمة 
الشـــيخ ســـلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة 
)1961-1942( ومن بين لوحاته لوحة طابور 
المنامة، اســـتعراض الخيل، أما الفصل الرابع 

فيســـتعرض عهـــد صاحـــب العظمـــة الشـــيخ 
عيســـى بن سلمان بن حمد آل خليفة )-1961
1999( ومـــا تضمنـــه مـــن اســـتحداث أجهـــزة 
أمنيـــة، حيث تم إنشـــاء عـــدد مـــن اإلدارات، 

منها طيران الشرطة والشرطة النسائية.
واختتـــم العـــرض باســـتعراض جوانب مضيئة 
لمسيرة شـــرطة البحرين في عهد عاهل البالد 
القائـــد األعلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، والذي يشـــكل انطالقة 
لمسيرة اإلنجاز والعطاء الممتدة والتي تشمل 
كافـــة أوجـــه العمـــل الشـــرطي، وفـــق خطـــط 

مدروسة للتحديث والتطوير الشامل.
ومـــع دخول طابور الشـــرطة للعـــرض النهائي، 
بهـــذه  ابتهاجـــا  الناريـــة  األلعـــاب  إطـــالق  بـــدأ 
مـــن  عـــدد  تشـــرف  ثـــم  الوطنيـــة،  المناســـبة 
الحضور من منتسبي وزارة الداخلية، بالسالم 
علـــى جاللة الملك، وفي ختام الزيارة تشـــرف 
معالي وزيـــر الداخلية بتقديـــم هدية تذكارية 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك، كما تشـــرف بتقديم 
هديـــة تذكاريـــة لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيس 
الوطنيـــة  المناســـبة  بهـــذه  الـــوزراء،  مجلـــس 

والتاريخية.



ألقـــى وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، كلمـــة في 
االحتفـــال الـــذي أقامتـــه وزارة الداخليـــة، 
مساء أمس، بمناسبة مرور 100 عام على 

تأسيس شرطة البحرين، جاء فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصاة والســـام 
علـــى نبيـــه الكريـــم وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

أجمعين
سيدي حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك الباد المفدى، 

حفظكم هللا ورعاكم وأدام عزكم.
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهد، 
نائـــب القائد األعلى، النائـــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم
أصحاب السمو والمعالي والسعادة

أيها الحفل الكريم
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بـــكل معاني الحفاوة واإلجـــال، والتقدير 
واإلمتنـــان، يطيـــب لي في هذه المناســـبة 
الوطنيـــة التاريخية؛ أن أرحـــب بالحضور 
الملكـــي الســـامي، وأن ُأعّبـــر عـــن أصـــدق 
مشـــاعر الـــوالء والوفاء لحضـــرة صاحب 
الجالـــة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه؛ 
عـــن جميـــع  عـــن نفســـي، ونيابـــة  أصالـــة 
منتسبي وزارة الداخلية، شاكرًا لجالتكم 
رعايتكـــم الكريمـــة االحتفـــاء بمـــرور مئـــة 
البحريـــن.  شـــرطة  تأســـيس  علـــى  عـــام 
وتفضلكم بإصدار أمركم الملكي الســـامي، 
الملكـــي  الوســـام  وســـامين؛  باســـتحداث 
للشرطة، ووسام الخدمة األمنية المميزة، 
وإننا جميعـــا نثمن ببالغ الشـــكر واالمتنان 
التـــي  الســـامية  الملكيـــة  المكرمـــة  هـــذه 
ســـتبقى محط فخـــر واعتزاز في مســـيرة 

شرطة البحرين.
سيدي حضرة صاحب الجالة،،

إن هـــذه االحتفالية؛ ُتعيدنـــا إلى صفحات 
مشـــرقة مـــن مســـيرة البحريـــن المباركـــة، 
والتـــي بـــدأت بواكيـــر نهضتهـــا فـــي عهـــد 
مؤســـس أركان الدولـــة الحديثـــة جدكـــم 

صاحب العظمة المغفور له الشـــيخ عيسى 
ثـــراه(،  )طيـــب هللا  آل خليفـــة  علـــي  بـــن 
الـــذي أولـــى الجانـــب األمني أهميـــة كبرى 
لضمان اســـتتباب األمـــن والطمأنينة، فأمر 
بتأســـيس الشـــرطة لحفظ األمن الداخلي 
للبحرين وأهلهـــا، وحماية مقومات الدولة 
مهـــام  عظمتـــه  نّظـــم  ثـــم  ومؤسســـاتها. 
الشرطة بإصدار ما ُعرف بقانون البوليس 

الذي حدد واجباتهم، وبّين حقوقهم.
إن ذكـــرى مـــرور مئـــة عـــاٍم على تأســـيس 
شـــرطة البحرين؛ هـــي اســـتنهاض لذاكرة 
الوطن، وعزائم الرجال، وهمم المخلصين 
الحـــق،  رســـالة  حملـــوا  الذيـــن  األوائـــل؛ 
ورسالة العمل األمني بكل تفاٍن وإخاص؛ 
ليســـتحضروا لنـــا أمجـــاد حضـــارٍة خالدة، 
ومســـيرة أمنّيٍة مباركة؛ لتظل على الدوام 

إرثًا أصياً لألجيال القادمة.
سيدي حضرة صاحب الجالة،،

إنهـــا البحريـــن العريقـــة، بحريـــن التاريخ، 

فكـــم مر في عمرها من رؤى مئوية، ُتعانق 
المجـــد، والفخر والعلياء؛ حافظْت وأكدْت 
علـــى عروبـــة هـــذه األرض، وإن عهدكـــم 
الزاهـــر، يا صاحـــب الجالة، ومشـــروعكم 
إلســـتراتيجية  هّيـــأ  الكبيـــر؛  اإلصاحـــي 
البحرينيـــون  َيجنـــي  شـــاملة؛  وطنيـــة 
َخيرهـــا اليـــوم وغـــدا بـــإذن هللا باحتفـــاء 
واعتـــزاز وشـــكر وتقديـــر، لتبقـــى حاضرة 
فـــي ذاكـــرة التاريـــخ لمواقفكم اإلنســـانية 
والقياديـــة، يـــوم أخذتـــم جالتكـــم بأيدي 
الجميع ليتحدوا في سبيل رفعة البحرين 
وأهلهـــا، فأنتم يا ســـيدي قائـــٌد وهبكم هللا 
حنكة القيـــادة؛ فقد أحلتـــم الفوضى أمنا، 
وأبدلتم العبث طمأنينة وســـاما، وناديتم 
الوطن والشـــعب إلـــى كلمة ســـواء صفحًا 
وتسامحا، وأعليتم البحرين رفعة ونهضة 
وشـــأنا ؛ وهي مســـاٍع ال ُتؤتى إال باإليمان، 

واإلرادة، وحكمة البصيرة.
سيدي حضرة صاحب الجالة،،

اإلصاحيـــة،  رؤيتكـــم  الذاكـــرة،  ســـتخلد 
وعدالتكـــم الدوليـــة المشـــهودة، فـــي بناء 
مملكـــة النهضـــة، والتي جعلتـــم منها دولة 
توجيهاتكـــم  فكانـــت  عصريـــة،  مدنيـــة 
الســـامية تمثل لنا منهجـــًا يضيء طريقنا؛ 
للنهـــوض بمســـئولياتنا األمنيـــة بانضبـــاط 

واقتدار.
واسمحوا لي، يا صاحب الجالة، واقتداًء 
بنهجكـــم الملكـــي الســـامي فـــي تقدير كل 
الجهود التي بذلها من ســـبقونا في خدمة 
األمن، وتحملوا شـــرف المســـئولية، والتي 
الـــدوام  كانـــت إســـهاماتهم البـــارزة علـــى 
موضـــع تقديـــر جالتكـــم، ممـــا بعـــث فـــي 
بمكانـــة  نبيـــاً  الجميـــع إحساســـًا  نفـــوس 
العطاء وقيمة البذل، فكل الشـــكر والثناء 
للبنـــاة األوائـــل الذيـــن جعلـــوا مـــن خدمة 
البحريـــن ورفعتهـــا؛ شـــرفًا عظيمًا،وغايـــة 

سامية.
وفـــي هذه المناســـبة، نقف مهابـــة وإجاالً 

ولشـــهداء  المخلصيـــن،  األمـــن  لمصابـــي 
أروع  قدمـــوا  الذيـــن  األبـــرار،  الواجـــب 
التضحيـــات فـــي مســـيرة الوطـــن، وبذلوا 
دماءهـــم ســـخية من أجـــل عـــزة البحرين 
وحفظ أمنها واســـتقرارها، لتبقى ذكراهم 

العطرة مصدر إلهام وفخٍر وعزيمة.
ويشـــرفني هنـــا أن أشـــيد بجهـــود كافـــة 
منتســـبي وزارة الداخلية األعـــزاء ضابطًا 
وضابـــط صـــف وأفـــرادًا وكذلـــك الكـــوادر 
المدنيـــة، إذ لـــم يدخـــروا جهـــدًا إال بذلـــوه 
في ســـبيل حفظ أمـــن الوطن، فقـــد عملنا 
يا ســـيدي في ظروف أمنيـــة دقيقة، وكنا 
ننشد تحقيق العدالة دون سواها، وكافحنا 
أي نهج للطائفية؛ بتعزيز هويتنا الوطنية، 
وأعلينـــا مصلحـــة الوطـــن وأغليناهـــا على 
َغـــاء النفـــوس، واضعيـــن نصـــب أعيننـــا 
تحقيـــق االســـتقرار والطمأنينـــة والمحبة 
واإلخـــاء بيـــن النـــاس؛ يدفعنـــا إلـــى ذلـــك 
والؤنـــا الدائم لجالتكم، وإيماننا الراســـخ 

بحمايـــة هـــذه األرض الطيبـــة ومـــن يقيم 
عليها.

كمـــا يطيب لـــي أن أتوجَه بتحيـــٍة خالصٍة 
إلى عائات الشرطة وذويهم الذين بادلوا 
الوطـــن حبـــًا بحب، وغرســـوا فـــي نفوِس 

أبنائهم االنتماء الوطني.
ســـيدي حضـــرة صاحب الجالـــة حفظكم 

هللا ورعاكم
إن أي نجـــاح أمنـــي حققناه، هـــو ألننا ولله 
الحمـــد نؤدي مهمتنا األمنية في ظل حكم 

ملك عادل، وشعب مخلص.
يضحـــون  الشـــرطة  رجـــال  كان  وإذا 
براحتهـــم، ســـاهرين في ســـبيل حفظ أمن 
البحريـــن وأهلها، فأنتم يا صاحب الجالة 

العين الساهرة على أمننا جميعًا.
ولقـــد تعلمنـــا مـــن ســـيرتكم الوطنيـــة- يـــا 
ســـليَل المجـــِد والُعـــا-، أن التضحيـــة من 
أجـــل البحريـــن شـــريان حيـــاة مـــن الوريد 
إلى الوريد، وإننا في هذا اليوم التاريخي، 
نجـــدد القســـم ونعاهدكـــم علـــى مواصلـــة 
العطـــاء وصـــون األمانة، لتبقـــى البحرين، 

عزيزة شامخة بإذن هللا.
وهللَا أســـأل؛ أن يحفـــظ جالتكـــم قائـــدًا 
وبانيًا لنهضة مملكة البحرين،وأن يؤيدكم 
بالنصـــر والتمكيـــن، إنه نعـــم المولى ونعم 

النصير.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

المنامة - بنا

جـاللــة الملك العيــن السـاهــرة علــى أمننـــا جميًعـــا
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الجالـــة  البـــاد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة رسالة 
شكر وعرفان من وزير الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
بمناســـبة تفضل جالته برعاية احتفال 
وزارة الداخليـــة بمـــرور مئـــة عـــام على 
تأســـيس شـــرطة البحريـــن. وفيمـــا يلي 

نصها:
ســـيدي حضرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك مملكة 

البحرين المفدى حفظكم هللا ورعاكم
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يشـــرفني ببالـــغ االحتـــرام واإلجال أن 
أرفـــع إلى مقـــام جالتكم الســـامي آجل 
آيات التوقير والتبجيل، وأصدق معاني 
باســـمي  والتقديـــر،  والعرفـــان  الشـــكر 
ونيابـــة عـــن منتســـبي وزارة الداخليـــة؛ 
واالنتمـــاء  الـــوالء  بمطلـــق  مقرونـــة 

واإلخاص لجالتكم بمناســـبة تفضلكم 
برعايـــة احتفـــال وزارة الداخلية بمرور 
مئة عام على تأسيس شرطة البحرين. 

سيدي حضرة صاحب الجالة،،
إن تشـــريف جالتكـــم االحتفـــال، ومـــا 
تضمنته كلمتكم الســـامية، من مضامين 
نبيلـــة، ومعانـــي رفيعـــة تحمل اإلشـــادة 
وزارة  لمنتســـبي  والثنـــاء  والشـــكر 
الداخلية جســـدت لنا أنبل معاني المجد 
والعا، وأســـمى مشاعر العزة واالفتخار 
نطقكـــم،  وســـامي  حضوركـــم  بكريـــم 
وســـديد توجيهاتكـــم، فهـــا هـــم رجـــال 
الشـــرطة المخلصون لجالتكم، قلوبهم 
بالشـــجاعة  مليئـــة  باإليمـــان،  عامـــرة 
واإلقدام، حفظة للعهد والقسم واألمانة، 
يســـتلهمون مـــع جالتكم عظمـــة تاريخ 
وطنهـــم، ومجـــد حضارتهـــم، فالبحرين 
وطن األمن والسام والتعايش والوئام.

سيدي حضرة صاحب الجالة،،

شـــكر  نثمـــن  واالمتنـــان  العرفـــان  بيـــد 
بأبنائكـــم  وإشـــادتكم  جالتكـــم  وثنـــاء 
ونحـــن  البحريـــن،  شـــرطة  رجـــال  مـــن 
نعيـــش مع الوطن هـــذه األوقات البهية، 
لنقف بأجـــال وافتخار خلـــف قيادتكم 
الحكيمة، نســـتلهم منها العـــزم واإلرادة 
التليـــد،  بتاريخهـــا  البحريـــن  لتســـير 
البهـــي  وحاضرهـــا  األثيـــل،  ومجدهـــا 
والنمـــاء،  المجـــد  ذرى  إلـــى  األصيـــل، 

والنهضة والبناء.
وبانيـــا  قائـــدا،  ســـيدي،  هللا  حفظكـــم 
وأما لشـــعبكم الوفي ومـــاذا للبحرين 

تصونون عزتها وتحفظون كرامتها. 
واقبلـــوا جالتكـــم أجل آيـــات االحترام 

واإلجال 
وهللا يرعاكم

المخلص لجالتكم 
الفريق أول ركن 
وزير الداخلية راشد بن عبدهللا آل خليفة

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة  
برقيـــة شـــكر مـــن وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة  بمناسبة تفضل 
وزارة  احتفـــال  بحضـــور  ســـموه 
الداخليـــة بمـــرور 100 عـــام علـــى 
تأســـيس شـــرطة البحريـــن والذي 
جـــاء برعايـــة ملكيـــة ســـامية مـــن 
ملك الباد صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وفيما يلي نص البرقية:

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة حفظه 

هللا
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الوزراء

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـام 
وبركاته،

مقـــام  إلـــى  أرفـــع  أن  يشـــرفني 
ســـموكم الكريم أجل آيات الشـــكر 
وعظيـــم االمتنـــان باســـمي ونيابة 
الداخليـــة  وزارة  منتســـبي  عـــن 
كافة على تفضل ســـموكم بحضور 
احتفال وزارة الداخلية بمرور مئة 
عام على تأسيس شرطة البحرين 
والـــذي جاء برعاية ملكية ســـامية 
من سيدي حضرة صاحب الجالة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا  ملـــك 

ورعاه.
إن تكرم ســـموكم بالحضور للحفل 
مـــن  وزاد  جليلـــة  معانـــي  حمـــل 

عزيمـــة رجـــال الشـــرطة لمواصلة 
وحمـــل  الوطنـــي  الواجـــب  أداء 
مســـؤولية األمانـــة التـــي تشـــرفنا 
كانـــت  مهمـــا  بأدائهـــا  بالنهـــوض 
التضحيات والتحديات، معاهدين 
هللا أن نظل األوفياء، نبذل الغالي 
والنفيـــس للدفاع عـــن أمن الوطن 

وحماية مكتسباته.
حفظ هللا سموكم، وأبقاكم للوطن 
سنًدا وذخًرا في ظل قيادة سيدي 
الملـــك  الجالـــة  حضـــرة صاحـــب 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
التحيـــة  فائـــق  بقبـــول  وتفضلـــوا 

وموفور االحترام
المخلص لسموكم
الفريق أول ركن

وزير الداخلية راشد بن عبدهللا 
آل خليفة

حضور سموه الحفل زاد رجال الشرطة عزيمة لمواصلة أداء الواجب الوطنيمضامين الكلمة السامية جسدت لنا أنبل معاني المجد وأسمى مشاعر العزة
سمو ولي العهد يتلقى شكر وزير الداخليةجاللة الملك يتلقى رسالة شكر من وزير الداخلية

االحتفال بمئوية 
الشرطة يعيدنا إلى 
صفحات مشرقة من 

مسيرة البحرين المباركة

رجال الشرطة يضحون 
براحتهم ساهرين 

في سبيل حفظ أمن 
البحرين وأهلها

جاللته أحال الفوضى أمنا 
وأبدل العبث طمأنينة وسالما 

ونادى الوطن والشعب إلى 
كلمة سواء صفحا وتسامحا

تعلمنا من سيرة جاللتكم 
الوطنية أن التضحية من 
أجل البحرين شريان حياة 

من الوريد إلى الوريد

المشروع اإلصالحي الكبير 
هّيأ إلستراتيجية وطنية 

شاملة َيجني البحرينيون 
َخيرها اليوم وغدا

 نؤدي مهمتنا 
األمنية في ظل حكم 

ملك عادل وشعب 
مخلص

نقف مهابة وإجالاًل 
لمصابي األمن 

المخلصين وشهداء 
الواجب األبرار

نجدد القسم ونعاهد جاللته 
على مواصلة العطاء 
وصون األمانة لتبقى 
البحرين عزيزة شامخة



تسلم عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
رســـالـــة خــطــيــة مـــن أخــيــه عــاهــل 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
لحضور  جــاللــتــه  ــوة  دعــ تتضمن 
اجتماع الدورة األربعين للمجلس 
ــدول  ل ــتــعــاون  ال لمجلس  ــى  األعــل
تستضيفها  التي  العربية  الخليج 
العاصمة الرياض بالمملكة العربية 

السعودية األسبوع المقبل.
ــة إلـــــى صــاحــب  ــ ــال ــرســ ــ ــــم ال ــل وســ
السمو  صاحب  بحضور  الجاللة، 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
القائد  نائب  العهد  آل خليفة ولي 
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  األعـــلـــى 
ــوزراء، األمـــيـــن الــعــام  ــ ــ مــجــلــس الـ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 

في  الزياني  عبداللطيف  العربية 
حيث  أمــس،  له  جاللته  استقبال 
التحضيرات  على  جاللته  أطــلــع 

الجارية ألعمال القمة الخليجية.
وأعرب جاللته عن شكره وتقديره 
الشريفين  الحرمين  خــادم  ألخيه 
ــوة الـــكـــريـــمـــة،  ــ ــدعـ ــ عـــلـــى هـــــذه الـ
المرتقبة كل  القمة  متمنيًا ألعمال 
تعزيز  بــهــدف  والــنــجــاح  التوفيق 
مسيرة المجلس المباركة وتعميق 
ــط والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك  ــرابـ ــتـ الـ
ــعــات أبـــنـــاء دول  لــتــحــقــيــق تــطــل
تحقق  مــا  على  والبناء  المجلس 
مــن إنــجــازات هــامــة فــي مختلف 

المجاالت.
الملك بحكمة خادم  وأشاد جاللة 
ومساعيه  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 
العمل  مــســيــرة  لــتــطــويــر  الــخــيــرة 
الخليجي المشترك، مشيدا بدوره 
الرائد في ترسيخ دعائم  القيادي 

ــســالم في  ــن واالســتــقــرار وال األمـ
مصالح  على  والــحــفــاظ  المنطقة 
ــاع عن  ــدفــ ــ ــهــا وال ــا وشــعــوب ــهـ دولـ

قضاياهم.
ــرب جــاللــتــه عــن تــقــديــره  كــمــا أعــ
لــلــجــهــود الــمــوفــقــة الــتــي يــواصــل 

بذلها معالي األمين العام، وجميع 
لتعزيز  الــعــامــة  ــة  األمــان منتسبي 
األشقاء  بين  والتكامل  التنسيق 

المجلس  هـــذا  مــكــانــة  وتــرســيــخ 
قــراراتــه  تنفيذ  ومتابعة  الــمــبــارك 

لصالح دوله وشعوبه الشقيقة.

المنامة - بنا

دوره قيادي رائد لخادم الحرمين في ترسيخ دعائم األمن واالستقرار بالمنطقة
جاللة الملـك يتلقـى دعــوة لحضــور قمــة الريــاض ويطلــع علــى التحضيــرات لالجتمــاع
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نيابة عن سمو رئيس الوزراء.. سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل السفارة التايلندية

السمو  الـــوزراء صاحب  رئيس  أنــاب 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
خــلــيــفــة، مــســتــشــار صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ  سمو  ــوزراء  الـ رئيس  الملكي 
سلمان بن خليفة آل خليفة، لحضور 
أقــامــه سفير  الـــذي  حفل االســتــقــبــال 
البحرين  مملكة  ــدى  ل تايلند  مملكة 
تانيت نا سونخال في فندق الكروان 
بـــــــالزا بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي 
لــبــالدهــم، وذلــــك بــحــضــور عـــدد من 
البحرين  مملكة  في  المسؤولين  كبار 

وأعضاء السلك الدبلوماسي.
خليفة  بن  سلمان  الشيخ  ونقل سمو 
صاحب  وتــهــانــي  تحيات  خليفة  آل 
السمو الملكي رئيس الوزراء الى ملك 
بهذه  الصديق  وشعبها  تايلند  مملكة 
لمملكة  الــمــنــاســبــة، وتــمــنــيــات ســمــوه 
تايلند وشعبها الصديق بهذه المناسبة 

المزيد من التقدم واالزدهار.
ــيــوم  ــا ال ــوه: إنـــنـــا حــرصــن ــمـ ــال سـ ــ وقـ
على الــمــشــاركــة فــي هــذا االحــتــفــال، 
لــنــؤكــد عــمــق الـــروابـــط الــتــي تجمعنا 
بــمــمــلــكــة تــايــلــنــد وشــعــبــهــا الــصــديــق، 
والذي يجمعنا بهم تاريخ طويل من 
الــصــداقــة والــتــعــاون، ورغــبــة منا أن 

نشاركهم في أفراحهم.
ــاد ســمــوه بما  وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أشــ
وصــلــت إلــيــه عــالقــات الــتــعــاون بين 
ــبــحــريــن ومــمــلــكــة تــايــلــنــد  مــمــلــكــة ال
الصديقة من مستويات متقدمة في 
شتى المجاالت، وهو ما يعكس تميز 
العالقات بين البلدين الصديقين وما 
واحــتــرام  تــفــاهــم  مــن  بينهما  يجمع 
متبادل، كما أكد سموه حرص مملكة 
البحرين على تطوير مجاالت التعاون 
مع مملكة تايلند الصديقة وفتح آفاق 
جديدة في شتى القطاعات بما يعزز 
البلدين  بــيــن  الــقــائــمــة  الــشــراكــة  مــن 
للبلدين  المشتركة  التطلعات  ويلبي 

والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

المشاركة في االحتفال تؤكد عمق الروابط... ويجمعنا بهم تاريخ طويل من الصداقة والتعاون
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفة برقية شــكر جوابية من رئيس وزراء جمهورية 
ا على برقية ســموه المهنئة  كوريا الجنوبية لي ناك يون، وذلك ردًّ

له بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الوطني لبالده.

 وتلقـــى ولي العهـــد نائب القائد 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة برقية شـــكر جوابية من 

رئيـــس وزراء جمهوريـــة كوريا 
الجنوبيـــة لي نـــاك يـــون؛ وذلك 
ا على برقية سموه المهنئة له  ردًّ
بذكـــرى يوم التأســـيس الوطني 

لبالده.

تلقى رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة 
شـــكر جوابية من أخيه رئيس 
مجلس الوزراء بدولة الكويت 
الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ صباح 

خالـــد الحمد الصبـــاح، ردا على 
برقية التعزية والمواساة التي 
بعـــث بهـــا ســـموه إليـــه بوفـــاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى 
ســـالم  صبـــاح  حمـــود  الشـــيخ 

الحمود الصباح.

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد 
يتلقيان شكر رئيس وزراء كوريا

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس وزراء الكويت

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيـــات تهنئـــة إلـــى جاللة الملـــك ماها 
فاجيـــر الونجكورن ملـــك مملكة تايلند، 

بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب  الـــوزراء، 
ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلـــس الوزراء برقيتي 
تهنئـــة مماثلتين إلى الجنـــرال برايوت 
تايلنـــد  وزراء  رئيـــس  أوتشـــا  تشـــان 
ضمنها ســـموهما خالـــص تهانيهم بهذه 

المناسبة.

صدر عن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة قراران لسنة 2019 
بتعييــن مديريــن فــي وزارة الداخليــة. ونــص القــرار رقــم )31( لســنة 2019 

بتعيين مديرين في وزارة الداخلية، جاء فيه:

المادة األولى:

ـــن التالية أســـماؤهم مديرين في  ُيعيَّ
وزارة الداخلية:

1. العقيـــد محمـــد أحمـــد إســـماعيل 
الغدير

2.  العقيـــد عبدهللا حســـن عبدالملك 
الساعي

3. العقيد خالد خليفة حمد الكعبي
4. العقيـــد عيســـى عبـــدهللا معيـــوف 

الرميحي
5. العقيـــد عبدالوهـــاب راشـــد أحمـــد 

بوناشي
6. العقيد عدنان حسن محمد القطان
مبـــارك  عبـــدهللا  حمـــد  العقيـــد   .7
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الخدري

المادة الثانية:

تســـكين  الداخليـــة  وزيـــر  يتولـــى 
المـــادة  فـــي  المذكوريـــن  المديريـــن 
األولـــى من هـــذا القرار فـــي اإلدارات 
وفـــق  الداخليـــة  بـــوزارة  الشـــاغرة 
إدارة،  كل  ومســـؤوليات  مهـــام 
واالشتراطات الالزمة فيمن يشغلها، 
كل  وخبـــرات  مؤهـــالت  وبمراعـــاة 

منهم.

المادة الثالثة:

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.
ونـــص القرار رقـــم )32( لســـنة 2019 
بتعيين مدراء بشـــؤون الجمارك في 

وزارة الداخلية، جاء فيه:

المادة األولى:

ـــن بشـــئون الجمـــارك فـــي وزارة  ُيعيَّ
الداخلية ُكـلٌّ من:

1. السيدة أمل عيسى داود بوجندل 
مديرا إلدارة نظم المعلومات

2. الســـيد وليد يوســـف مبـــارك أجور 
مديرا إلدارة التخطيط والسياســـات 

الجمركية

المادة الثانية:

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

البحرين تهنئ تايلند بذكرى العيد الوطني

سمو ولي العهد يصدر قرارين بتعيين مديرين في “الداخلية”

جاللة الملك يصدر مرسوما بتعيينات في “الداخلية”
ــرق” ــح ــم ــيــة” و“ال ــشــمــال شــمــل مــديــريــن لــشــرطــة “الــجــنــوبــيــة” و“ال

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقـــم )97( 
الداخليـــة.  وزارة  فـــي  بتعيينـــات   2019 لســـنة 
وجـــاء في المادة األولى من المرســـوم أنه يعين 

في وزارة الداخلية كل من:
1- العميد عبدهللا خليفة عبدهللا الجيران مديرا 

عاما لمديرية شرطة محافظة العاصمة.

2- العميـــد فـــواز حســـن عيســـى الحســـن آمـــرا 
لألكاديمية الملكية للشرطة بدرجة مدير عام.

3- العميـــد حمد علـــي جابر المـــري نائبا للمفتش 
العام بدرجة مدير عام.

4- العميد صالح راشد فهد الدوسري مديرا عاما 
لمديرية شرطة محافظة المحرق.

5- العميـــد محمـــد عبـــدهللا أحمـــد الحـــرم وكيال 
مساعدا للتخطيط والتنظيم.

6- العميـــد خميـــس محمد ســـهل خميـــس وكيال 

مساعدا للشؤون اإلدارية.
7- العميـــد خالد ربيعة حمد الســـنان مديرا عاما 

لمديرية شرطة المحافظة الشمالية.
8- العقيد عبدهللا خالد عبدهللا آل خليفة مديرا 

عاما لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية.
وجـــاء في المـــادة الثانية من المرســـوم أن على 
وزيـــر الداخليـــة تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، ويعمـــل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: عطاء متواصل ألبناء المملكة لبناء مستقبل مشرق للجميع

البحرين تعزز مسارات العملية التنموية لتحقيق تطلعات المواطنين

ترســـيخ الشـــراكة المجتمعيـــة كنهـــج أصيـــل مـــن أجـــل مصلحـــة الوطـــن

سـمو ولي العهد: المملكة تسـعى إلى توطيد التعاون المثمر مع دولة الكويت

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة أن ما 
تحقــق للبحريــن مــن منجــزات نوعيــة هو نتاج جهــود أبنائها المخلصيــن والتزامهم بالقيــم والثوابت الوطنية وحرصهــم المتواصل على 

االستمرار في تحقيق مزيد من المنجزات التي تسهم في رفعة اسم المملكة دوًما باعتبارهم أساس التنمية ومحورها.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن مـــا يتميز 
عطـــاء  مـــن  الوطـــن  أبنـــاء  بـــه 
متواصل لبناء مســـتقبل مشـــرق 
للجميـــع نابـــع مـــن مســـؤوليتهم 
الوطنية التـــي تتجلى من خالل 
ترســـيخهم للشـــراكة المجتمعية 
كنهـــٍج أصيل؛ من أجـــل مصلحة 
الوطن وكافة أبنائه، والتي تسهم 
المســـيرة  أهـــداف  فـــي تحقيـــق 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه، 
فـــي مجلســـه األســـبوعي بقصـــر 
أفـــراد  أمـــس،  مســـاء  الرفـــاع 
العائلة المالكة الكريمة والوزراء 
الشـــورى  مجلســـي  وأعضـــاء 
وعـــدًدا  والبلديـــات  والنـــواب 
والفعاليـــات  الديـــن  رجـــال  مـــن 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

الدبلوماســـي  الســـلك  وأعضـــاء 
والشـــخصيات  المملكـــة  فـــي 
األكاديمية والفكرية واإلعالمية 
وعدًدا من أفراد المجتمع، حيث 
مجلســـه  بـــرواد  ســـموه،  رحـــب 
األســـبوعي الـــذي يجســـد صورا 
والتآلـــف  التواصـــل  صـــور  مـــن 
بيـــن أبنـــاء المجتمـــع البحريني، 
وترجمًة لقيمه األصيلة وهويته.
الحضـــور  أثنـــى  جانبهـــم  مـــن 

بااللتقـــاء  ســـموه  حـــرص  علـــى 
معهـــم  والتواصـــل  بالمواطنيـــن 
وما يشـــكله المجلـــس من منصة 
جامعـــة لكافة أبناء المجتمع في 
صورة تجســـد هوية البحرينيين 
بالمحبـــة والخيـــر،  التـــي تتميـــز 
منوهيـــن بجهـــود تعزيـــز أســـس 
لتحقيـــق  المســـتدامة؛  التنميـــة 
والتقـــدم  االزدهـــار  مـــن  المزيـــد 
وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.

أكـــد ولـــي العهـــد، نائـــب القائـــد األعلـــى، النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة أن 
مملكـــة البحريـــن تواصـــل العمـــل علـــى تعزيـــز 
مســـارات العمليـــة التنموية من خالل اســـتمرار 
اســـتحداث المبـــادرات والبرامـــج الراميـــة إلى 
تحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن كونهـــم محـــوًرا 
ا للتنمية، مشيًرا سموه إلى أهمية البناء  أساسيًّ
علـــى ما تحقـــق من منجـــزات تســـهم في خلق 
قطاعـــات اقتصاديـــة متنوعة توفـــر المزيد من 
الفرص االســـتثمارية الواعدة التي تعود بالنفع 
والنمـــاء لصالـــح الوطن والمواطـــن، بما يعكس 
رؤى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بحضور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  آل خليفـــة، ووزيـــر 
وائـــل المبارك، بقصر الرفـــاع أمس عبد الوهاب 
البدر المديـــر العام للصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية والعربية بدولة الكويت الشـــقيقة، 
حيـــث أشـــار ســـموه إلـــى أن المملكـــة تســـعى 
دائًمـــا إلـــى توطيـــد عالقـــات التعـــاون المثمـــر 
مـــع دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، والتـــي عززتهـــا 
الروابـــط األخوية المتينة المبنية على األســـس 

الثابتـــة التي أســـهمت فـــي تميـــز العالقات بين 
البديـــن الشـــقيقين والدفـــع بهـــا نحـــو مزيد من 
العمل والتنســـيق المشـــترك بما يلبي التطلعات 

المنشودة.
لدولـــة  المشـــرفة  بالمواقـــف  ســـموه  وأشـــاد   
الكويـــت تجـــاه مملكة البحرين وهو ما يجّســـد 
مـــدى عمـــق العالقـــات القويـــة التـــي تجمع بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، منّوًهـــا ســـموه 
بالـــدور الكبير الذي تقوم بـــه دولة الكويت في 

دعم جهود التنميـــة في مختلف دول المنطقة، 
أهـــداف  خدمـــة  فـــي  الصنـــدوق  وبإســـهامات 

التنمية المستدامة.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب البدر عـــن شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
علـــى مـــا يوليـــه مـــن اهتمـــام بتنميـــة العالقات 
األصعـــدة،  علـــى جميـــع  البحرينيـــة  الكويتيـــة 
متمّنًيا لمملكة البحرين دوام النماء واالزدهار.

سمو ولي العهد يستقبل رواد مجلسه األسبوعي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يستقبل المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية والعربية بدولة الكويت الشقيقة   
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المشير  المعالي  استقبل صاحب 
أحمد  بــن  خليفة  الشيخ  الــركــن 
آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
ــبــحــريــن فـــي الـــقـــيـــادة الــعــامــة  ال
الركن طيار  اللواء  أمــس،  صباح 

متقاعد الشيخ محمد بن سلمان 
الشيخ  ابــنــه  يــرافــقــه  خليفة  آل 
عبدهللا بن محمد آل خليفة وتم 
خـــال الــلــقــاء تــبــادل األحــاديــث 

الودية.

لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  استقبل 
الشيخ  الـــركـــن  الــمــشــيــر  الــبــحــريــن 
في  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
القيادة العامة صباح أمس، النقيب 
آل  عبدالرحمن  بــن  محمد  الشيخ 
خليفة بمناسبة حصوله على درجة 
الماجستير، والذي قّدم إلى رسالة 
الماجستير في اختصاص الهندسة 
Cran� جــامــعــة  مـــن  ”الــعــســـــريــة 

في   “  field Defence University
المملـة المتحدة.

ــام لـــقـــوة دفـــاع  ــعـ  وهـــنـــأ الــقــائــد الـ
بن  محمد  الشيخ  النقيب  البحرين 
بمناسبة  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
الماجستير،  درجـــة  على  حصوله 
ــداد هــذه  مــشــيــًدا بــجــهــوده فــي إعــ
دوام  لــه  معاليه  متمّنًيا  الــرســالــة 

التوفيق والنجاح.

أقــيــم بــإحــدى وحـــدات قــوة دفــاع 
ــبــحــريــن صــبــاح أمــــس، تــخــريــج  ال
إحــــــــدى الـــــــــــــدورات الـــعـــســـــــريـــة 
المتخصصة للضباط بمشاركة عدد 
من الضباط وزارة الداخلية، وذلك 

بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم 
ــيـــس هــيــئــة  الـــفـــضـــالـــة مـــســـاعـــد رئـ
التخريج  للعمليات.وخال  األركان 
ــــدورة ومــراحــل  ُقـــّدم إيــجــاز عــن ال

التدريب التي اشتملت عليها.

المشير يستقبل الشيخ محمد بن سلمان

... ويهّنئ النقيب محمد بن عبدالرحمن

تخريج دورة متخصصة للضباط

المنامة - وزارة الداخلية

أعــــــــرب مـــحـــافـــظ الـــعـــاصـــمـــة 
عبدالرحمن  بــن  هشام  الشيخ 
آل خليفة عن فخره واعتزازه 
ــيــــة  ــ ــن ــــوطــ ــات ال ــ ــي ــحــ ــضــ ــ ــت ــ ــال ــ ب
ــمــشــرفــة الــتــي  ــوالت ال ــطـ ــبـ والـ
سطرتها شرطة البحرين خال 
العام  تأسيسها  منذ  عــام   100
في  ســاهــمــت  ــتـــي  والـ  ،1919
البحرين  سيادة  على  الحفاظ 
وتوطيد أركان الدولة الحديثة 
وبناء دولة المؤسسات وتأمين 
بيئة  فــي  للعيش  اســتــقــرارهــا 

آمنة.
وأكد أن ما تشهده البحرين من 
ومستدام،  مستقر  أمني  وضع 
ــي بـــفـــضـــل الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــأت ــ ي
القائد  الــبــاد  لعاهل  الحـيمة 
الملك  الجالة  صاحب  األعلى 
خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
ــوزراء  ــ ــ ــن رئـــيـــس ال ــم مـ ــدعـ وبـ
األمير  الملـي  السمو  صاحب 
خليفة،  آل  سلمان  بــن  خليفة 
ومؤازرة ولي العهد نائب القائد 
لرئيس  األول  الــنــائــب  األعــلــى 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملـي 

آل خليفة.
ــافـــظ الــعــاصــمــة  ــحـ وأشــــــــاد مـ
ــتــي  بـــالـــمـــنـــجـــزات األمـــنـــيـــة ال
وما  البحرين  شــرطــة  تحققها 
ــن كـــفـــاءات أمــنــيــة  تــمــتــلـــــه مـ
ــقــيــادة  ــاءة ب ــطـ ــعـ مــتــمــيــزة ومـ
ــر الــداخــلــيــة الــفــريــق أول  ــ وزي
ــن عــبــدهللا آل  الــشــيــخ راشــــد ب
السديدة  وتوجيهاته  خليفة 

لبسط األمن في ربوع المملـة 
وإرســــــاء االســـتـــقـــرار والــســلــم 
منوها  واالجــتــمــاعــي،  األهــلــي 
ومنذ  البحرين  شرطة  أن  إلــى 
تأسيسها، شـلت النواة األولى 
ألجهزة األمن في البحرين نحو 
بــروح  الــشــرطــي  العمل  تأطير 
الفريق الواحد المتـامل؛ وذلك 
وتقدم  ونماء  خير  نحو  سعيا 

وازدهار وأمان المملـة.
ــة: “لــنــا  ــاســب ــمــن وقـــــال بـــهـــذه ال
بجهود  اليوم  نفتخر  أن  الحق 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــرطــ ــشــ ــ رجـــــــال ال
ــتــي تــعــزز وتــســهــم فـــي أمــن  ال
وتــقــدم وســـــيــنــة الــمــواطــنــيــن 
شرطة  يــوم  وإن  والمقيمين، 
ــام يعتبر  الــبــحــريــن مــن كــل عـ
ــهــؤالء الــرجــال  يــومــا لــلــوفــاء ل
ــــذي يــتــزامــن مع  األوفـــيـــاء، وال
أعياد مملـة البحرين الوطنية 
ــإحــيــاء ذكــــرى قــيــام الــدولــة  ب
الــبــحــريــنــيــة الــحــديــثــة وذكـــرى 
الجالة  صاحب  حضرة  تولي 

الملك المفدى مقاليد الحـم”.

تضحيات الشرطة ساهمت في 
توطيد أركان الدولة الحديثة

وزير الخارجية: المضي قدًما بعالقاتنا مع “اآلسيان” آلفاق رحبة

مجلس أمناء “التنمية السياسية” يشيد بالثقة الملكية

آسيا شــرق  جنوب  دول  رابــطــة  وســفــراء  التايلندي  السفير  مستقبالً 

الــمــتــنــوعــة  2020 ــات  ــي ــال ــع ــف ل ــة  ــرح ــت ــق ــم ال ــة  ــط ــخ ال اعـــتـــمـــاد 

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، 
بمكتبــه بالديــوان العــام للــوزارة أمــس، ســفير مملكــة تايلنــد لــدى مملكــة 
البحريــن تانيــت نــا ســونخال، وبحضور ســفير جمهورية الفلبين ألفونســو 
فيرديناند أ. فير، وسفير ماليزيا أجوس سليم بن حاجي يوسف، وسفير 
جمهورية إندونيسيا نور شهرير راهارجو، والقائم بأعمال سفارة بروناي 

دار السالم فريدا هيشام.

ــر  ــ وخــــــــال الــــلــــقــــاء، رّحــــــــب وزيـ
رابــطــة  بــســفــراء دول  الــخــارجــيــة 
)اآلسيان(،  دول جنوب شرق آسيا 
لمملـة  ــــــره  شـ ــالـــص  خـ ــدًدا  ــجــ مــ
لرابطة  الــحــالــي  الــرئــيــس  تــايــلــنــد، 
الـريمة  دعــوتــهــا  عــلــى  ــان،  ــيـ اآلسـ
ــى  ــحــريــن إل ــب النـــضـــمـــام مــمــلـــــة ال
مــعــاهــدة الــصــداقــة والــتــعــاون في 

ستسهم  التي  آســيــا،  شــرق  جنوب 
مملـة  بين  العاقات  توطيد  فــي 
أوجه  وتطوير  واآلسيان  البحرين 
قدًما  بها  والمضي  بينهما  التعاون 
إلى آفاق رحبة بما يدعم المصالح 
بما  اعــتــزازه  عــن  معرًبا  المشترك، 
المتميزة  الصداقة  تشهده عاقات 
بين مملـة البحرين ودول اآلسيان 

مـــن تــقــدم مــســتــمــر عــلــى مختلف 
األصعدة.

من جانبهم، هنأ تانيت نا سونخا 
وزيـــر  اآلســــيــــان،  دول  ــراء  ــ ــف وســ
الخارجية بانضمام مملـة البحرين 

في  والــتــعــاون  الــصــداقــة  لمعاهدة 
تعـس  والتي  آسيا،  شــرق  جنوب 
ــة بــيــن  ــداقــ ــصــ ــ ــق عــــاقــــات ال ــمـ عـ
الجانبين، متمنين لمملـة البحرين 

دوام الرفعة واالزدهار.

رفع مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
اإلعــام  شــؤون  وزيــر  برئاسة  السياسية 
ــي الــرمــيــحــي، أســـمـــى آيـــــات الــشـــــر  عــل
صاحب  الباد  عاهل  مقام  إلى  والتقدير 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بمناسبة  الــســامــيــة،  الملـية  الثقة  على 
ــادة تــشـــــيــل  ــإعــ ــ ــر جـــالـــتـــه ب ــ ــدور أمـ ــ صــ
جالته  معاهدين  المعهد،  أمناء  مجلس 
النهوض  أجــل  الجهود من  بــذل كل  على 
أداء  ومــواصــلــة  الوطنية  بمسؤولياتهم 
رسالة المعهد ودوره في االرتقاء بالتنمية 
المسيرة  تعزيز  في  يسهم  بما  السياسية 
التي  المباركة  والتنموية  الديمقراطية 

يقودها بـل حـمة.
في  البحرين  مملـة  أن  الرميحي  وأكــد   
العديد  حققت  الملك،  جالة  قيادة  ظل 
الديمقراطية  المنجزات والمـتسبات  من 

ــتــي تــشـــــل مــصــدر فخر  والــحــقــوقــيــة ال
كونها  جميًعا،  البحرين  لشعب  واعــتــزاز 
لإلصاح  إرادة وطنية خالصة  من  نابعة 
والتحديث الذي يلبي متطلبات المجتمع 

ويواكب تطوره.
 جاء ذلك، خال انعقاد االجتماع الدوري 
تشـيلته  فـــي  ــاء  ــنـ األمـ لــمــجــلــس  األول 
الــــجــــديــــدة، صـــبـــاح أمــــــس، وبــحــضــور 
األعضاء، والمدير التنفيذي للمعهد إيمان 

جناحي. 
 وجـــرى خــالــه، اعــتــمــاد مجلس األمــنــاء 
القادم  للعام  للفعاليات  المقترحة  الخطة 
من  متنوعة  بــاقــة  تــضــم  ــتــي  وال  ،2020
البرامج واألنشطة التي تستهدف مختلف 
فــئــات الــمــجــتــمــع بــهــدف تــنــمــيــة الــوعــي 
السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي في 

المملـة.

المنامة - وزارة الخارجية

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

دعوة
يسر مجلس إدارة شركة المجموعة الخليجية للمال ش.م.ب دعوة 
المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم )3( 
للشــركة الذي ســيعقد بمشــيئة هللا تعالى في تمام الســاعة الحادية 
عشــرة  والنصــف صباحــًا مــن يــوم الخميــس الموافــق 26 ديســمبر 
2019م وذلــك بمقر الشــركة بمنطقة الســيف )مكتــب 33 مبنى 680 

طريق 2811 مجمع 428 ضاحية السيف(.  

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ) 3 (
المنعقد بمشيئة هللا الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019

الساعة:  العاشرة والنصف صباحا
المكان :  مقر الشركة – مكتب 33 مبنى 680 طريق 2811 مجمع 428 

ضاحية السيف

1 - التصديق على محضر االجتماع السابق المؤرخ 11 يوليو 2019. 
2 - مناقشة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018.  

 

مالحظات هامة للمساهمين : 

1. يمكــن الحصــول على التوكيالت الخاصــة بحضور هذا االجتماع 
من مكاتب الشركة.

2. ال يجوز التوكيل لحضور هذا االجتماع لرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة أو لموظفي الشركة .

3. فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع المقرر 
اعــاله ، يكــون االجتمــاع صحيحًا بالحاضرين بعد نصف ســاعة من 

الموعد المحدد لالجتماع األول . 

دعوة
يســر مجلــس إدارة شــركة المجموعــة الخليجيــة للمــال ش.م.ب دعــوة المســاهمين 
الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة الغيــر عادية رقم )2( للشــركة الذي ســيعقد 
بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا من يوم الخميس 
الموافــق 26 ديســمبر 2019م وذلــك بمقــر الشــركة بمنطقة الســيف )مكتــب 33 مبنى 

680 طريق 2811 مجمع 428 ضاحية السيف(.  
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية رقم ) 2 (

المنعقد بمشيئة هللا الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019
الساعة:  الحادية عشرة والنصف صباحا

المكان :  مقر الشركة – مكتب 33 مبنى 680 طريق 2811 مجمع 428 
ضاحية السيف

1. التصديق على محضر االجتماع السابق بتاريخ 28 ابريل 2019م .
2. تالوة تقرير رئيس مجلس اإلدارة في شأن تخفيض وزيادة رأس المال الشركة.

3. تخفيض رأس المال المدفوع للشركة بنسبة من 160 مليون دوالر أمريكي موزعة 
علــى 484,848,484 ســهم إلــى 48 مليون دوالر أمريكي موزعــة على 145,454,545 
ســهم ، أي بقيمــة 112 مليــون دوالر امريكــي موزعة على 339,393,939 ســهم وذلك 
إلطفاء الخســائر المتراكمة كما في المركز المالي المدقق كما في تاريخ 31 ديســمبر 
2018 وذلــك مــن خالل الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للتصويت على 

التوصية.
4. زيــادة رأس المــال المدفــوع للشــركة مــن 48 مليــون دوالر أمريكــي موزعــة علــى 
145,454,545 ســهم إلــى 105,047,245 دوالر أمريكــي موزعة على 318,324,985  
ســهم ، أي بقيمــة 57,047,245 دوالر امريكــي موزعــة علــى 172,870,438 ســهم ، 
تطــرح بقيمــة أســمية )0.33( دوالر أمريكــي للســهم الواحــد ، وبــدون عــالوة إصــدار، 
ويـــتم تخصيصهــا لصالــح الدائنــون المدرجــة بياناتهــم في الجــدول أدناه مـــع تنازل 

المساهمين المقيدين في سجالت الشركة عن أية حقوق لهم في تلك األسهم:-

مالحظات هامة للمساهمين : 

1. يمكن الحصول على التوكيالت الخاصة بحضور هذا االجتماع من مكاتب الشركة.

٢. ال يجــوز التوكيــل لحضــور هــذا االجتمــاع لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
لموظفي الشركة.

٣. فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع المقــرر أعاله ، فســيعقد 
اجتمــاع ثانــي للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة لــذات جــدول األعمــال فــي يــوم األحــد 
الموافــق 26 ديســمبر 2019 وكذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب فــي االجتمــاع 
الثانــي ، فســيعقد اجتمــاع ثالــث يــوم األربعاء الموافــق 29 ديســمبر 2019 في نفس 

الزمان والمكان .

عدد األسهم المخصصة مقابل المديونيةقيمة الدينإسم الدائن

131,983,351 سهم43,554,506 $شركة المشروعات القابضة

30,662,557 سهم10,118,644 $شركة الكفاءة القابضة )بنك المستثمرون سابقًا(

10,224,530 سهم3,374,095 $شركة المجموعة الدولية لإلستثمار

172,870,438 سهم57,047,245 $المجموع

 الشيخ هشام بن عبدالرحمن

وزير الخارجية يستقبل شليم
الشيخ  الــخــارجــيــة  ــر  ــ اســتــقــبــل وزي
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
بمـتبه بالديوان العام للوزارة أمس، 
سانت  كلية  فــي  الــفــخــري  األســتــاذ 
أنــتــونــي بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد آفــي 

شليم.
وخال اللقاء، رحب وزير الخارجية 
الطيبة  الجهود  على  مثنًيا  بشليم، 
يــبــذلــهــا فــي دراســــة وتحليل  الــتــي 
واألطـــروحـــات  المختلفة  الــقــضــايــا 

الـــمـــهـــمـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــنـــوًهـــا 
ــعــلــمــيــة واألدبـــيـــة  بـــــاإلصـــــدارات ال
المتميزة التي تثري المـتبة العربية 

والعالمية، متمنًيا له دوام التوفيق.
من جانبه، أعرب شليم عن سعادته 
ــر الــخــارجــيــة، وتــقــديــره  ــ بــلــقــاء وزي
بن  محمد  أكاديمية  ودعــم  لتعاون 
مـــبـــارك لـــلـــدراســـات الــدبــلــومــاســيــة، 
متمنًيا لمملـة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية
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توقيع اتفاقية لتمويل تطوير شبكة الكهرباء جهد 400 كيلوفولت
اعتماديتهـــا وتعزيـــز  النقـــل  شـــبكات  وكفـــاءة  قـــدرة  رفـــع  ســـيحقق  المشـــروع 

برعايـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
رئيـــس اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
الشـــيخ  المالـــي  واالقتصاديـــة والتـــوازن 
خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفة، وّقـــع وزير 
المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، بحضور ســـفير دولة 
الكويـــت الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين 
الشـــيخ ثامر جابر األحمـــد الصباح، أمس 
علـــى اتفاقيـــة تمويل جانب من مشـــروع 
تطويـــر شـــبكة نقـــل الكهربـــاء جهـــد 400 
دوالر  مليـــون   100 بقيمـــة  كيلوفولـــت 
أميركـــي بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
والصندوق الكويتـــي للتنمية االقتصادية 
العربية، حيث وقع االتفاقية المدير العام 
للصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة االقتصادية 
العربيـــة عبـــد الوهـــاب البـــدر، نيابـــة عـــن 
الصنـــدوق، كمـــا وقـــع اتفاقيـــة المشـــروع 

وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر 
المبارك.

 وتتضمـــن االتفاقية توفير التمويل الالزم 
لجانـــب مـــن مشـــروع تطويـــر شـــبكة نقل 
الكهربـــاء جهـــد 400 كيلوفولـــت، والـــذي 
يشـــمل إنشاء ثالث محطات تحويل جهد 
400/ 220 كيلوفولت، ومد كابالت أرضية 

بالجهـــد ذاتـــه لربـــط محطـــات التحويـــل 
الجديـــدة في محطـــات التحويـــل القائمة 
 220 شـــبكة  وتعزيـــز  الوطنيـــة  بالشـــبكة 

كيلوفولت.
 وبهذه المناســـبة، قّدم وزير المالية الشكر 
الجزيـــل إلـــى دولة الكويت الشـــقيقة على 
دعمهـــا الكبير والالمحدود لمســـيرة العمل 

التنمـــوي فـــي المملكـــة، مشـــيًدا بالروابط 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  التاريخيـــة  األخويـــة 
منّوًهـــا  الشـــقيقين،  وشـــعبيهما  البلديـــن 
بالـــدور الـــذي يقوم به الصنـــدوق في دعم 
مختلف عمليات التنميـــة االقتصادية في 

الدول العربية.
 ومـــن جانبـــه، قـــال الوزيـــر المبـــارك: “إن 
هـــذه االتفاقيـــة تأتـــي في ســـياق التعاون 
المشترك بين الدولتين الشقيقتين، والتي 
تســـهم فـــي تطويـــر الشـــبكات األساســـية 
للكهربـــاء على أكمل وجه، وهو األمر الذي 
يحقـــق رؤيـــة الحكومـــة للكهربـــاء والماء 
علـــى المـــدى الطويـــل، بمـــا يتوافـــق مـــع 
رؤيـــة البحرين االقتصادية 2030 الســـّيما 
فـــي االقتصاد المســـتدام، وتأميـــن موارد 
الكهربـــاء والميـــاه كجـــزء مـــن متطلبـــات 

التخطيط االستراتيجي للحكومة”.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس األمين 
العـــام لمجلس وزراء الداخليـــة العرب محمد 
كومـــان، وذلـــك بحضـــور رئيـــس األمـــن العام 
الفريق طارق الحسن، ووكيل وزارة الداخلية 

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة.
 وقـــد رّحـــب الوزيـــر، بكومان، مشـــيًدا بالدور 
وزراء  لمجلـــس  العامـــة  لألمانـــة  الفاعـــل 
الداخليـــة العـــرب فـــي تطوير مســـيرة العمل 
العربي المشترك في المجال األمني، ومتابعة 

تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب.

أبـــرز  اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم   
فـــي  مناقشـــتها  ســـيتم  التـــي  الموضوعـــات 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  القادمـــة  الـــدورة 
العـــرب، كما تم بحـــث عدد مـــن الموضوعات 
المتعلقة بتعزيز التعاون األمني العربي خالل 

المرحلة المقبلة.
 مـــن جهتـــه، أكد كومـــان اعتزازه بلقـــاء وزير 
الداخليـــة، وما أبداه من مرئيات حول تطوير 
مســـيرة التعـــاون والتنســـيق األمنـــي العربي، 
مشـــيًدا بجهـــود وزارة الداخليـــة فـــي حفـــظ 

األمن بكافة ربوع مملكة البحرين.

وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون األمني العربي

خالد بن عبداهلل: جودة الخدمات الصحية تواكب أهداف التنمية
ــة ــاركة 34 دولـ ــاملة” بمشـ ــة الشـ ــة الصحيـ ــراءات التغطيـ ــاح “إجـ افتتـ

أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة اهتمــام 
الحكومــة باســتدامة الخدمــات الصحيــة وضمــان جودتهــا المقدمــة للجميــع فــي 
مملكــة البحريــن؛ تحقيقــا لثوابــت مســيرة التنميــة المباركــة التــي يقودهــا عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، ومواكبــًة ألحد أهداف 

التنمية المستدامة المرتكزة على توفير التغطية الصحية الشاملة.

الـــذي  وقـــال:“إن مـــا يبرهـــن االهتمـــام 
يحظـــى بـــه القطاع الصحـــي في مملكة 
البحريـــن هـــو المضـــي قدما فـــي تنفيذ 
الخطـــة  عليهـــا  تقـــوم  التـــي  المحـــاور 
الوطنيـــة للصحـــة التـــي أقرهـــا مجلس 
الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة ومســـاندة ولـــي العهـــد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي 
تعد بمثابـــة خارطة طريـــق للتغيير في 
2025؛  العـــام  لغايـــة  الصحـــي  القطـــاع 
كونهـــا تهدف إلـــى تحقيق الجـــودة في 
وضمـــان  الصحيـــة  الخدمـــات  تقديـــم 
تمويلهـــا واســـتدامتها، وتوفيـــر الموارد 
الالزمـــة  البشـــرية  التحتيـــة  والبنيـــة 

وضمان حوكمتها”.
وكان الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
قـــد رعـــى وافتتح صبـــاح أمـــس أعمال 
“مؤتمر تفعيل اإلجراءات نحو التغطية 
الصحية الشاملة” الذي ينظمه المجلس 
األعلـــى للصحـــة بالشـــراكة مع الشـــبكة 
للتغطيـــة  المشـــترك  للتعليـــم  الدوليـــة 
الصحيـــة الشـــامل )JLN(، بحضور عدد 
مـــن  الوزراء، والمدعوين، والمشـــاركين 

من 34 دولة من مختلف قارات العالم.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الشـــيخ خالد بن 
الدولـــي  المؤتمـــر  انعقـــاد  أن  عبـــدهللا 
الصحيـــة  التغطيـــة  لشـــبكة  الســـنوي 
الشـــاملة علـــى أرض البحريـــن يعكـــس 
اســـتقطاب  علـــى  المملكـــة  حـــرص 
المؤتمـــرات الطبيـــة المتخصصـــة التـــي 
تحشـــد الخبـــرات والكفـــاءات العالمية، 
الراميـــة  الجهـــود  ودعـــم  ومســـاندة 

إلـــى تعزيـــز التعـــاون وتبـــادل الخبرات 
فـــي مختلـــف القضايـــا الطبيـــة، وبنـــاء 
الشـــراكات اإلقليميـــة والدوليـــة؛ لتعزيز 
اســـتدامة الخدمـــات الصحيـــة، الســـيما 
أن القطـــاع الصحـــي في البحرين شـــهد 
تطورا متصاعدا من حيث توفير ســـبل 
الرعايـــة الصحيـــة الشـــاملة والمتكاملة 
في الجانبيـــن الوقائي والعالجي، ورفع 
وتحقيـــق  الصحـــي  الوعـــي  مســـتوى 
العدالـــة في توزيـــع الخدمـــات الصحية 
كما ونوعا بمختلف المناطق، ليأتي ذلك 
منســـجما بالدرجـــة األولـــى مـــع تحقيق 

وتنفيذ األهداف التنموية.
وأشـــاد بالجهـــود التـــي يبذلهـــا المجلس 
األعلـــى للصحـــة برئاســـة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
بـــه  يضطلـــع  الـــذي  الرئيـــس  والـــدور 
المجلـــس فـــي المســـاهمة فـــي تطويـــر 
القطـــاع الصحـــي فـــي مملكـــة البحرين، 
وحرص منتســـبه على مشـــاركة وتبادل 
المؤسســـات  مـــع  المكتســـبة  الخبـــرات 
والنظراء والشـــركاء من مختلف أقطار 
البشـــرية جمعـــاء  تنعـــم  العالـــم، حتـــى 

بحياة صحية وسليمة.
وأعرب كذلك عن تمنياته بأن يحقق هذا 
المؤتمر المهم أهدافه المرجوة المتمثلة 

في تبـــادل األفكار والمعـــارف ووجهات 
النظـــر المتنوعـــة حول القضايـــا المهمة، 
وأن يتـــاح لجميـــع المشـــاركين ترجمـــة 
معارفهـــم إلى أدوات عملية وإرشـــادات 
حول كيفية مواجهـــة تحديات التنفيذ، 
وتطويـــر حلول جديدة؛ من أجل عملية 

التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
وخـــالل االفتتاح، ألقى رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، كلمة أكد 
فيهـــا أن انطالق مؤتمر شـــبكة التغطية 
الصحيـــة الشـــاملة مـــن البحريـــن هـــذا 
العـــام، يعكـــس مـــا يحظـــى بـــه القطاع 
الصحي من دعم شـــامل ومتواصل من 
لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 

خليفة.
وأعـــرب عـــن بالـــغ الشـــكر والتقدير إلى 

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ خالـــد 
الدولـــي  المؤتمـــر  هـــذا  افتتاحـــه  علـــى 
المهم؛ تجســـيدا لحـــرص الحكومة على 
دعم ومســـاندة المســـيرة التنموية التي 

يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
وأشـــار إلى أن هذا المؤتمر يعد من أبرز 
المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين 
لتشـــجيع المزيـــد من التعـــاون اإلقليمي 
والعالمـــي في مجـــال التغطية الصحية 
الشـــاملة، وتعزيز التنســـيق بيـــن الدول 
لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب فـــي هـــذا 

المجال.
وأردف قائـــال “إن القطـــاع الصحـــي في 
مملكة البحرين وبإقرار الخطة الوطنية 
للصحـــة، قـــد شـــهد إصالحـــات رئيســـة 
عـــدة، إذ تعـــد هـــذه الخطة واحـــدة من 
األولويات اإلســـتراتيجية الرئيســـة في 
تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني، 
وتـــم تكليـــف المجلـــس األعلـــى للصحة 
بتنفيذ هذا المشروع، ووضع السياسات 
الالزمـــة  التشـــغيلية  واإلســـتراتيجيات 

للوصول إلى النتائج المرجوة منه”.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

انتهاكات “السفارة”
Û  لــكل فعــل رد فعــل مســاٍو لــه في المقــدار ومضاد لــه في االتجــاه، هكذا

تعلمنــا مــن أن المواجهــة البــد وأن تكــون بالقــدر نفســه عند إحــداث رد 
الفعــل، وأن المقــدار هنــا يقــاس باالســتعداد لمواجهــة عارمــة موجهــة 

بإتقان قد يقضي على األخضر واليابس، و... من يدري؟
Û  مواجهــة “الســفارة”، مجتمعًيــا البــد وأن تكــون منكشــفة علــى ذواتهــا

وشخوصها وأمكنتها، البد مثاًل أن تتدخل الدولة بما فيها من مؤسسات 
مجتمــع مدنــي ووزارات وهيئــات مســئولة؛ لمنــع أية تجمعــات ألعضاء 
فــي جمعيــات خــارج مقــار هــذه الجمعيــات، وأن يصدر تشــريع أو قرار 
ملــزم بمنــع عمل الجمعيات التــي تتركز خطاباتها الدينية أو السياســية 
على التحريض واالختالف مع الحاكم، وأن يتم ذلك عن طريق أحكام 
قاطعــة ناجعــة مــن الجهــات المختصــة بحيــث ال تضل طريقهــا وال إلى 
“الســفارة” كجمعيــة متكفئــة علــى نفســها وال إلــى أيــة جماعــات أخــرى 

تدعي ما هو ليس في تخصصها.
Û  إن التجديــد يــا جماعة الخير ال يعني الخروج عن المألوف والســالم، ال

يعني مثاًل أن نقيم الحدود بغير سبب، وال أن تقطع يد السارق من دون 
ســرقة، وال أن نكفــر مؤمًنــا مهما كانــت الدعوة إلى التغييــر أو التجديد 

جامحة، جارحة.
Û  المســألة ليســت شــعاًرا نحــو جديــد وال لهاًثا خلف فعل مضــارع هو في

األســاس جمــع تكســير، تســمية األســماء بأســمائها، وتشــبيه األشــياء 
بأشــيائها، وانتقــاد األوضــاع بأقوالهــا وأفعالهــا تحتــاج دائًمــا لتوثيــق 
يقينــي، لتوابــع فقهيــة، ال لــزالزل انتقاميــة، إلعادة المياه إلــى مجاريها، 
وليــس للشــرب منهــا وهي في مهــب الريح، الحصــان أوال أم العربة، قد 
يكــون الحصــان طائشــا أو العربة طائشــة، وقــد يكون الحصــان مريًضا 
وصاحبــة ال يقــوي علــى التشــبث باللجام، لكــن في النهايــة إن احتراف 
آليات المواجهة بعد تحديدها يدخل في صميم عمل دولة المؤسسات، 
بلدان المجتمع المدني المتطور، المغربل للسيئ من أعمال والفاشل في 

اجتهادات والدخيل من أفكار.
Û  مجتمع البحرين آمن فكرًيا واقتصادًيا ومحصن سياســًيا، وهو مجتمع

يقبــل باألفــكار المتحررة في حــدود الثوابت، وبالمشــروعات المتحررة 
في ظل المصالح المجتمعية المتعارف، بل والمتفق عليها في الوطن.

Û  إنما أن يأتي الدخول على خط الثوابت السماوية بافتراءات على هذه
الثوابت، والوثوب على حقائق كونية باالنصياع لخرافات من جماعات 
مجتمعيــة، أو جمعيــات مرخــص لهــا رســمًيا، هنــا ينبغي وضــع الحدود، 
وهنا البد من إعادة تأصيل أســس التفكير البنيوي القائم على مكافحة 
ازدراء اآلخــر، وتجريــم تكفيــر المجتمــع، ومنــع تعكير صفــوة المتناغم 
مع أدلته وثوابته وميزان وســطيته الحســاس، ال للســفارة وألف ال، وال 

لخزعبالتها ومازال للحديث عن االنتهاكات جوالت وجوالت وبقية.

عادل المرزوق

رئيس “األعلى للصحة”: 
انعقاد المؤتمر يعكس 

اهتمام البحرين بالقطاع 
الصحي الشامل 

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على 
مـــا توليـــه مملكـــة البحرين مـــن اهتمام 
بمواصلـــة خلـــق البيئـــة التنافســـية فـــي 
جميع قطاعاتها االقتصادية بما يســـرع 
من عجلـــة العمليـــات التنموية ويســـهم 
فـــي تحقيق األهداف المنشـــودة ويعود 
على الوطن والمواطنين بالخير والنماء 
فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك لـــدى اســـتقبال الوزير بمكتبه 

األوســـط  الشـــرق  إدارة  مديـــر  أمـــس 
وآســـيا الوســـطى جهاد أزعـــور، ورئيس 
الشـــرق  لمنطقـــة  الدراســـات اإلقليميـــة 
األوسط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقـــد الدولـــي بيـــكاس جوشـــي، حيث 
نـــوه بالجهـــود التـــي يقوم بهـــا صندوق 
النقد الدولـــي؛ من أجل تعزيز اســـتقرار 

االقتصاد العالمي.
وتم خالل اللقاء مناقشة آخر التطورات 
االقتصادية اإلقليميـــة والعالمية، وأهم 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك فـــي 

القطاعين المالي واالقتصادي.

ميرزا يرعى “ملتقى الطاقة المستدامة 2020” 13 أبريل المقبلخلق بيئة تنافسية لتحقيق األهداف المنشودة
تشـــجيع الحلـــول المبتكـــرة وتحفيـــز االســـتثمارات المحليـــة والدوليـــة

صـــرح رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
ا  عبدالحســـين  ميرزا: “بأننا متفائلون جدًّ
بالتقـــدم الذي أحرزناه حتـــى اليوم لدفع 
عجلـــة الطاقـــة المســـتدامة نحـــو األمـــام 
وذلـــك فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، وإننا 
نعمـــل علـــى تحقيـــق رؤيـــة عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة فـــي جعل مملكـــة البحرين مركزا 

للتميز في مجال الطاقة المستدامة”.
حدًثـــا  تنظيمنـــا  “إن  ميـــرزا:  وأضـــاف 
بحجم ملتقى الطاقة المستدامة الدولي 
هـــو خطـــوة أساســـية لجـــذب االهتمـــام 
واالستثمارات الدولية والمحلية وإدراج 
سياســـات وخطـــط الطاقـــة المســـتدامة 

على سلم أولويات ليس فقط السياسات 
الوطنيـــة، وإنما دمج أفضل الممارســـات 
بخطـــط  القطـــاع  هـــذا  فـــي  المتعلقـــة 

القطاعات على اختالفها.
إلنجـــاح  بجهـــد  نعمـــل  “إننـــا  وأضـــاف:   
تجـــذب  منـــارة  ليصبـــح  الملتقـــى 
نهضـــة  فـــي  وتســـاهم  االســـتثمارات، 
اقتصـــاد مملكـــة البحريـــن ووضعها على 
الئحة الدولة السباقة في تحقيق التنمية 

المستدامة”.
وكان رئيـــس الهيئـــة قـــد تـــرأس اجتماع 
الطاقـــة  لملتقـــى  المنظمـــة  اللجنـــة 
المســـتدامة الدولـــي الذي ســـيعقد تحت 
رعايتـــه في الفتـــرة 13 - 15 أبريل 2020 
بفنـــدق الخليج، وســـيكون هـــذا الملتقى 
تحت شعار “اســـتدامة من أجل مستقبل 
مشرق”، وتنظمه هيئة الطاقة المستدامة 
المهندســـين  جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون 

البحرينيـــة وبدعم من عـــدد من الجهات 
الرسمية في مملكة البحرين.

بالترحيـــب  االجتمـــاع  ميـــرزا  واســـتهل 
باألعضـــاء مســـلطا الضوء علـــى ضرورة 
للمؤتمـــر،  األساســـية  باألهـــداف  التقيـــد 
القيـــادة  مظلـــة  تحـــت  تنضـــوي  والتـــي 
 2030 االقتصاديـــة  ورؤيتهـــا  الحكيمـــة 
التـــي تهدف إلى بنـــاء حياة أفضل لكافة 

المواطنين البحرينيين.
مـــن جانبهـــم، اســـتعرض أعضـــاء اللجنة 
المنظمـــة برئاســـة فـــؤاد الشـــيخ التقـــدم 
المحـــرز في اإلعـــداد والترتيـــب له وآخر 
المســـتجدات حول التحضيرات الخاصة 

لهذا الملتقى السنوي.

المنامة -هيئة الطاقة المستدامة
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“العاصمة” يهدي عقارات “السيف” تصنيف “مشاريع خاصة”
ســـكنية كانـــت  أن  بعـــد  المحافظـــة  فـــي  االســـتثمارات  لتنميـــة 

وافق مجلس أمانة العاصمة على 
والتطوير  التخطيط  مقترح هيئة 
العمراني لتحويل عقارات مملوكة 
لشركة عقارات السيف واقعة في 
منطقة أم الحصم بمجمع 333 من 
اإلســكــان،  وزارة  مشاريع  مناطق 
إلى تصنيف مناطق المشاريع ذات 
الطبيعة الخاصة، كما مّرر المجلس 
والتطوير  التخطيط  مقترح هيئة 
العمراني بتحويل تصنيف عقارين 
واقعين  ذاتــهــا  للشركة  مملوكين 
 434 بمجمع  كــربــابــاد  منطقة  فــي 
مــن مــنــاطــق الــعــمــارات 4 طــوابــق 
الــمــشــاريــع  مــنــاطــق  تصنيف  ــى  إلـ
ــد  ــ وأّي الـــخـــاصـــة،  الــطــبــيــعــة  ذات 
الموافقة  األمــانــة  مجلس  أعضاء 

على تحويل 3 عقارات واقعة في 
منطقة القضيبية بمجمع 321 من 
معتمد،  تصنيف  تحمل  ال  مناطق 
إلى تصنيف مناطق المشاريع ذات 

الطبيعة الخاصة.
الفنية هدى  وبّررت رئيس اللجنة 
ــة  ــرج فـــي مــرئــيــاتــهــا مـــن دراســ فــ
التصنيفات  بتغيير  المقترحات 
أن  إلى  العقارية  للشركة  المملوكة 
العقار بما يتناسب  إعادة تصنيف 
وتنمية  للمنطقة،  العام  الطابع  مع 
ــي مــحــافــظــة  ــ االســــتــــثــــمــــارات فـ
العقارات  تصنيف  عبر  العاصمة 
الــمــائــمــة لــاســتــثــمــار، إلـــى جانب 
الــطــابــع  ذات  الـــمـــشـــاريـــع  تــنــمــيــة 
الــســيــاحــي فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 

المنامة.
وأّيــــــد مــجــلــس أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
مــقــتــرح هيئة  ــى  عــل ــمــوافــقــة  ــال ب
الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر الــعــمــرانــي 
بتعديل حدود تصنيف عقار واقع 
في منطقة سند بمجمع 745 ضمن 
الخاص  السكن  مناطق  تصنيف 

الملكية،  ــدود  حـ مــع  يتطابق  بــمــا 
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الــفــنــيــة في 
تــهــدف إلعــادة  أنــهــا  إلــى  مرئياتها 
مع  يتناسب  بــمــا  الــعــقــار  تصنيف 
والمساهمة  للمنطقة،  العام  الطابع 
ــي تــعــديــل تــخــطــيــط الــمــنــاطــق  فـ

وتطويرها.

المنامة - بنا

للهيئة  الــتــنــفــيــذي  ــرئــيــس  ال أكــــدت 
إيمان  االجتماعي  للتأمين  العامة 
على  مستمٌر  الــعــمــل  أن  الــمــربــاطــي 
الــمــنــاســبــة لضمان  الــحــلــول  ــة  دراســ
اســـتـــدامـــة الــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة 
للصندوقين التقاعد العام والخاص، 
حرصًا على حفظ حقوق المتقاعدين 
عدد  اتخاذ  خال  من  والمشتركين، 
نتائج  على  المبنية  ــراءات  اإلجـ من 
أجرتها  التي  االكتوارية  الــدراســات 
االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة 
والتأمينية  التقاعدية  األنظمة  على 
استدامة  بهدف  حاليًا،  بها  المعمول 
العجز. زيــادة  من  والحد  الصناديق 

الهيئة  أن  إلــى  المرباطي  وأشـــارت 
قــامــت بــمــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات 
الصناديق،  ديمومة  على  للمحافظة 
ومــنــهــا زيـــــادة نــســب االشـــتـــراكـــات 
لتبلغ  ســابــق-  ــت  وٍق -فــي  التأمينية 

نسبتها في القطاعين العام والخاص 
18 % بداًل من 15 %، كما تم إجراء 
لتقليص  تهدف  التعديات  عدد من 
ــادة اإليــــــرادات،  ــ ــ ــمــصــروفــات وزي ال
بإجراء  ملتزمة  الهيئة  أن  وأكـــدت 
أي  على  للوقوف  الازمة  الدراسات 
أي  استحداث  أو  إضافية،  تكاليف 
طلب  على  وتحرص  تأمينية،  ميزة 
المناسبة  التمويل  مــصــادر  تحديد 
ألي منافع مقدمة قبل الموافقة على 

تطبيقها فعليًا.
ملتزمة حسب  الهيئة  أن  أكدت  كما 
كل  اكــتــواري  خبير  بتعيين  القانون 
المركز  وتحديد  لفحص  سنوات؛   3
ــال تقييم  ــن خــ مـ لــلــهــيــئــة  الــمــالــي 
أنــظــمــتــهــا الــتــأمــيــنــيــة الــمــعــمــول بها 
فــي نــهــايــة كــل ســنــة مــالــيــة؛ بغرض 
للصناديق  االكــتــواري  الوضع  تقييم 

التقاعدية.

“التأمينات”: استمرار العمل على استدامة صناديق التقاعد

المنامة - وكالة الثروة الحيوانية

نفت وكالة الثروة الحيوانية أن تكون قد رصدت أية نوع من األمراض 
المشتركة بين اإلنسان والحيوان، تعقيًبا على ما تم تداوله في مواقع 
التواصــل االجتماعــي بشــأن انتشــار مــرض خطير بيــن القطط وكالب 

الشوارع.

أنه  بيان  فــي  الوكالة  وأوضــحــت   
إصابة  حالة  أيــة  تسجيل  يتم  لــم 
بهذا المرض، خصوًصا أن اإلدارات 
الــمــعــنــيــة بــالــوكــالــة تــحــرص على 
البحرين  الحفاظ على خلو مملكة 

من األمراض المشتركة.
 وذكرت أن وكالة الثروة الحيوانية 
الصحة  إدارة  مـــع  ــا  ــًمـ دائـ تــنــّســق 
ــعــامــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاألمـــراض  ال
المشتركة أو أي موضوع له عاقة 
توحيد  أجــل  مــن  العامة  بالصحة 
الجهود المبذولة في سبيل تحقيق 
األهداف المشتركة بين اإلدارتين.

المتبعة  اإلجـــراءات  أن  وأضافت   
بــالــوكــالــة تــشــّدد عــلــى مــراقــبــة أي 
المملكة  داخـــل  ينتشر  قــد  مــرض 

ــان  أو خــارجــهــا الـــتـــي يــتــم اإلعــ
الرسمية  الجهات  طريق  عن  عنها 
الدولية  المنظمات  أو  المعتمدة 
ذات الــعــاقــة بــعــد ثــبــوت الــحــالــة 
المرضية وتأكيدها عن طريق أخذ 
المختبرات  في  وتحليلها  العينات 

المعتمدة.
الحيوانية  الثروة  وكالة  أن  وأكــد 
تضع على قائمة أولوياتها الصحة 
الــعــامــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــثـــروة 

الحيوانية في مملكة البحرين.
ودعت المواطنين تجنب نشر مثل 
هـــذه األخــبــار الــتــي تــبــث الــخــوف 
ــدى الــمــجــتــمــع، مــشــددة  والـــذعـــر لـ
على أخذ المعلومات من مصادرها 

الرسمية.

ال انتشار لمرض مشترك مع القطط والكالب

خلف: بدأنا الحد من زراعة النخيل في المشاريع المطورة
لصعوبـــة صياناتهـــا عنـــد زراعتهـــا علـــى جوانـــب الشـــوارع الرئيســـة

قال وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي عصام خلف إن 
أمانة العاصمة بدأت فعليا بتطبيق مقترح الحد من زراعة نخيل البلح الكبير 

في الشوارع والميادين الواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظة العاصمة.

العاصمة بدأت  أمانة  وقال خلف: إن 
المشاريع  فــي  المقترح  هــذا  تطبيق 
التي طورت حديًثا، وتمت  والمواقع 
بأشجار  البلح  نخيل  عن  االستعاضة 
ــار أخـــــرى بــحــســب ما  ــجــ الـــظـــل وأشــ

يتناسب مع الموقع.
أمانة  على مجلس  رده  في  وأوضــح 
نخيل  ــار  ــجـ أشـ أن  أمــــس  ــعــاصــمــة  ال
ورعاية  صيانة  تتطلب  الكبير  البلح 
يكون  ثمارها، وهذا  متواصلة وجني 
صعبا في حالة زراعتها في األرصفة 
الوسطى وجوانب الشوارع الرئيسة.

وبين أن مقترح الحد من زراعة نخيل 

والميادين  الشوارع  في  الكبير  البلح 
بعدم  األخــيــر  التوجيه  مــع  يتماشى 
ــوســطــى  ــة فــــي األرصــــفــــة ال ــ ــزراعـ ــ الـ

للشوارع.
جاء ذلك بعد موافقة أعضاء مجلس 
أمانة العاصمة في جلسة سابقة على 
الكبير  البلح  نخيل  زراعـــة  مــن  الحد 
في  الواقعة  والميادين  الشوارع  في 
النطاق الجغرافي لمحافظة العاصمة 
واقـــتـــصـــار زراعـــتـــهـــا عــلــى الــحــدائــق 
عنها  واالستعاضة  العامة  واألمــاكــن 
المناسبة  واألشــجــار  الفسيل  بــزراعــة 

لها.

والمرافق  الــخــدمــات  لجنة  وأشـــارت 
الكبير  النخيل  نــقــل  أن  إلـــى  الــعــامــة 
الشوارع  إلى  المستديمة  األرض  من 
تستعيد  لكي  طــويــلــة؛  فــتــرة  تحتاج 
ما يجعلها مستودع  النخيل صحتها، 
للكثير من اآلفات الفتاكة واألمراض، 

الحمراء،  النخيل  سوسة  بينها  ومــن 
إلى جانب أن زراعة النخيل الكبير في 
المشاريع  وبعض  والميادين  الشوارع 
والمحافظة  وصيانتها  ماديا  مكلفة 
وتحتاج  أيضا  التكاليف  عالية  عليها 

جهدا ومتابعة باستمرار.

مروة خميس

مروة خميس

عبداهلل بن حمد يقدم التعازي بوفاة متعب بن عبدالعزيز
الجالة  الباد صاحب  بتكليف من عاهل 
قــام  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
الــمــمــثــل الــشــخــصــي لــجــالــة الــمــلــك سمو 
الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، يرافقه 
نجل سمو ولي العهد سمو الشيخ عيسى 
بن سلمان بن حمد آل خليفة ونائب رئيس 
عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  الــوزراء  مجلس 
آل خليفة ووزير النفط الشيخ محمد بن 
البحرين  مملكة  آل خليفة وسفير  خليفة 
الشقيقة   السعودية  العربية  المملكة  لدى 
الــشــيــخ حــمــود بــن عــبــدهللا بــن حــمــد آل 
السعودية  العربية  للمملكة  بزيارة  خليفة، 
الشقيقة، حيث نقل خالص تعازي وصادق 

مواساة ملك الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
مجلس  لــرئــيــس  األول  ــائــب  ــن ال األعـــلـــى 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ
أخيهم  إلـــى  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
العهد  ولــي  وأخيهم  الشقيقة،  السعودية 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بوفاة  ســعــود،  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 

بن  متعب  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
عبدالعزيز آل سعود )رحمه هللا(.كما قدم 
خليفة  آل  حمد  بن  عبدهللا  الشيخ  سمو 
الملك  الجالة  صاحب  ومــواســاة  تــعــازي 
الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو  وصــاحــب 
نائب  العهد  ولي  الملكي  السمو  وصاحب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــــوزراء إلــى أبــنــاء الفقيد وزيـــر الــدولــة 
عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء مــســتــشــار خــادم 
الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي 

عبدالعزيز  بــن  متعب  بــن  منصور  األمــيــر 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب  سعود  آل 
آل  عبدالعزيز  بــن  متعب  بــن  عبدالعزيز 
أحفاد  ــراء  األمــ السمو  وأصــحــاب  ســعــود 

الفقيد وإلى أسرة آل سعود الكرام.
الفقيد  الملكي نجا  السمو  وعبرا صاحبا 
صاحب  إلى  والتقدير  الشكر  خالص  عن 
جالته  مشاعر  على  الباد  ملك  الجالة 

تعكس  والــتــي  النبيلة،  الطيبة  األخــويــة 
ــة الــتــاريــخــيــة  ــ ــوي عــمــق الـــعـــاقـــات األخــ
والشعبين  البلدين  تجمع  التي  الوثيقة 

الشقيقين.

الرياض - بنا

أكثر من 6 آالف وظيفة شاغرة لدى بنك الوظائف حاليا
أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، أن سوق العمل بمملكة البحرين تشهد نموا في مجال توفير الفرص الوظيفية 
النوعيــة للمواطنيــن، بفضــل السياســات الحكوميــة الراميــة إلــى تمكيــن القطــاع الخاص وجعلــه المولد الرئيســي للفــرص الواعدة 
للمواطنيــن، وجعــل البحرينــي الخيــار األفضل للتوظيف، مــع توفير بيئة العمل الجاذبة لالســتثمارات الخارجيــة المولدة للوظائف، 
إذ ارتفعــت نســبة الشــواغر المســجلة لــدى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 35 % فــي الفتــرة الماضيــة، وهــو مــا يعكــس نجــاح 
االستراتيجية الحكومية لدعم قوة وتنامي سوق العمل والحفاظ على معدالت البطالة في حدودها الطبيعية، ويسهم في تحقيق  
أهــداف البرنامــج الوطنــي للتوظيــف الذي أطلقــه رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 

وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

أن إجمالي عدد  إلى  وأشــار حميدان 
الشواغر المحصلة لدى بنك الشواغر 
ــوزارة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام 2019  ــ ــال ــ ب
القطاعات  فــي  وظيفة   17662 بلغ 
تم  العمل  ســوق  في  كافة  اإلنتاجية 
العديد  وتوظيف  ترشيح  خالها  من 
المسجلين  عــمــل  عــن  الباحثين  مــن 
في قوائم الــوزارة، الفًتا إلى أن عدد 
والمتوفرة  حالًيا  المتبقية  الوظائف 

لدى بنك الشواغر بالوزارة يبلغ 6659 
التخصصات  مختلف  فــي  وظيفية 
إضافة  بعد  الــدراســيــة،  والــمــؤهــات 
شواغر الجهات المشاركة في معرض 
نظمته  الـــــذي  الـــشـــامـــل  الــتــوظــيــف 
الشيخ  معالي  رعــايــة  تحت  ــــوزارة  ال
نائب  خليفة  آل  هللا  عــبــد  بــن  خــالــد 
رئيس مجلس الوزراء بمركز البحرين 
 2  -  1 الفترة  فــي  للمعارض  الــدولــي 

ديسمبر الجاري.
وأوضح الوزير إلى أن عدد الشواغر 
حاليا  عمل  عــن  للباحثين  المتوفرة 
تشتمل على 19 شاغًرا وظيفًيا لحملة 
شهادة الدكتوراه، و22 وظيفة لحملة 
وظيفة  و2784  الماجستير،  شــهــادة 
بينما  الــبــكــالــوريــوس،  شــهــادة  لحملة 
مؤهل  تتطلب  التي  الوظائف  بلغت 
الدبلوم 848 وظيفة شاغرة، في حين 

شــهــادة  لحملة  الــوظــائــف  عـــدد  يبلغ 
الثانوية العامة بمختلف فروعها وما 
2986 وظــيــفــة مــتــوافــرة في  دونــهــا 
حالًيا  يتم  إذ  بالوزارة،  الشواغر  بنك 
العمل على ترشيح الباحثين عن عمل 

لشغلها.
وأكـــــد حـــمـــيـــدان حــــرص الــحــكــومــة 
عــلــى اســتــمــرار وتــعــزيــز الــتــعــاون مع 
باعتباره  الخاص  القطاع  مؤسسات 
الوطني،  لاقتصاد  الرئيس  المحرك 

مــن خـــال مــنــح الــعــديــد مــن الــمــزايــا 
ــادرات  ــ ــب ــ ــم ــ ــعــــديــــد مــــن ال ــ وطـــــــرح ال
المشجعة والمحفزة ألصحاب العمل، 
ــار عــن تقديره  مــعــرًبــا فــي هـــذا اإلطــ
لتعاون أصحاب األعمال ومؤسسات 
الخاص وحرصهم على دمج  القطاع 

العمالة الوطنية في سوق العمل.
وأكــــــــد وزيــــــــر الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
االجتماعية مواصلة الجهود لتسريع 
الخاص  بالقطاع  التوظيف  وتــيــرة 
واســتــثــمــار مــخــزون الــوظــائــف لــدى 
الباحثين  إدمـــاج  فــي  الشواغر  بنك 
ــل وفــــــق تــخــصــصــه  ــ ــن عــــمــــل، كـ ــ عـ
ــه الـــدراســـي فـــي الــوظــائــف  ومــؤهــل
آليات  تعزيز  عبر  وذلـــك  المناسبة، 
التوظيف سواء من خال التوظيف 
الــتــوظــيــف  ــارض  ــعـ مـ أو  الــجــمــاعــي 
خال  من  أو  والمتخصصة،  العامة 
ــور وتـــوفـــيـــر الـــكـــفـــاءات  ــ ــم األجــ دعــ
بــالــمــهــارات  ــمـــزودة  والـ المتخصصة 
ــمــهــنــيــة إلدمـــاجـــهـــا فــــي مــخــتــلــف  ال
الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات الــعــامــلــة 

بالقطاع الخاص.

المنامة - بنا

وزير العمل: سوق 
العمل تشهد نموا 
في توفير الفرص 
النوعية للمواطنين

جميل حميدان

بتكليف من جاللة 
الملك
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المنامة - مراسي البحرين

تواصل مراســي البحرين، أحد أفخم مشــاريع التطوير العقاري ذات الواجهة 
البحرية في ديار المحرق، استقبال الزوار في جناحها لدى مجمع سيتي سنتر 
البحريــن. ويمنــح الجناح فرصة للمهتمين مــن البحرين والمنطقة للتعرف عن 
كثــب على مشــروع المخطط الرئيســي، وعلــى أبرز المميزات التــي يتضمنها، 

باإلضافة إلى اإلجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن.

لعـــروض  الترويـــج  ســـيتم  كمـــا   
مـــن:  كٍل  علـــى  الوطنـــي  العيـــد 
مراسي رزيدنســـز، و مراسي شورز 
رزيدنسز، الجاهزة للتسليم الفوري.
ويضم المخطط الرئيســـي لمراسي 
ســـكنية،  مشـــاريع  عـــدة  البحريـــن 
وتجارية، مثل: مراســـي رزيدنســـز، 
و مراسي شورز رزيدنسز، ومراسي 

جاليريـــا،  ومراســـي  بوليفـــارد، 
وفندقـــي العنـــوان وفيـــدا مراســـي 
بشـــاطئ  يتميـــز  كمـــا  البحريـــن. 
بطـــول  ذهبيـــة  رمـــال  ذي  خـــاب 
كيلومتر، عاوة على ممشـــى بطول 
جانبيـــه  علـــى  يمتـــد  كيلومتريـــن 
محـــات تجزئـــة، ومناظـــر طبيعية 

رائعة.

“المراسي” تستعرض مخططها بـ”سيتي سنتر”

المنامة - مجلس التنمية

أعلــن مجلــس التنميــة االقتصاديــة بأن “كيري لوجيســتكس نتــوورك”، إحدى 
أكبــر الشــركات المــزودة للخدمــات اللوجســتية فــي قــارة آســيا، قــد بــدأت 

بمباشرة عملياتها في البحرين الشهر الجاري.

وتنوي الشـــركة، التي يقـــع مقرها في 
هونـــغ كونـــغ وتدير مرافق لوجســـتية 
مساحتها 60 مليون قدم مربع في 53 
بلدًا ومنطقة، أن تتوسع في األسواق 
الخليجيـــة، ال ســـيما الوصول لســـوق 
المملكـــة العربية الســـعودية - الســـوق 
الخليجيـــة األكبـــر من خـــال البحرين 
وذلك كجزء من خطتها االســـتثمارية 

في المنطقة.
لوجيســـتكس”  “كيـــري  نوهـــت  و 
التنميـــة  مجلـــس  دور  أهميـــة  إلـــى 
االقتصاديـــة حيـــث كان لـــدوره عاماً 

حاسمًا في اتخاذ الشركة القرار في ما 
يتعلق بمباشرة عملياتها في البحرين.

وقـــال مدير كيـــري لوجيســـتكس في 
وإفريقيـــا،  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
البحريـــن  تتميـــز   “ تشـــينغ  ريمونـــد 
بانفتاحهـــا علـــى باقـــي دول المنطقة، 
وهـــو مـــا يتيح لنـــا فرصًا هائلـــة للنمو 
والتوســـع فـــي خدماتنـــا فـــي أنحـــاء 
العربـــي  الخليـــج  ودول  الســـعودية 
المملكـــة  بـــأن  نـــرى  نحـــن  وغيرهـــا. 
المركـــز اإلقليمـــي المثالـــي للخدمـــات 
اللوجســـتية فـــي هـــذا العالـــم الرقمي 

الـــذي يزداد ارتباط بعضه ببعض أكثر 
فأكثر”. 

ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
المشارك لاســـتثمار- الصناعة والنقل 
بمجلـــس  اللوجســـتية  والخدمـــات 
التنمية االقتصادية، حسين بن رجب 
“لقد تطّلب جذب شـــركة بحجم كيري 

لوجيســـتكس عماً وتعاونًا وثيقًا بين 
مجلس التنمية االقتصادية بالبحرين 
ووزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
ووزارة المواصات واالتصاالت لدعم 
الشـــركة فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحل 
االنطاق. إذ تحظى الشركات الكبرى 
بتأســـيس  ترغـــب  التـــي  والصغـــرى 
ال  بســـرعة  البحريـــن  فـــي  أعمالهـــا 
تضاهـــى في التواصل مـــع كبار صناع 
القـــرار. ويأتـــي ذلك ضمـــن نهج فريق 
البحرين وهو يجّسد سهولة التواصل 
التي تمّيز المملكة. ويســـعدني أن أرى 
هـــذا النهـــج ُيطبـــق مـــع شـــركة كيـــري 
لوجيســـتكس، التـــي ستشـــّكل إضافة 

عظيمة لمنظومتنا اللوجستية”.

حسين بن رجب

ً بلــدا  53 فــي  مربــع  قــدم  مليــون   60 مســاحتها  مرافقــا  تديــر 
“كيري لوجيستكس” تباشر عملياتها للمنطقة من البحرين

اطالق أنشطة المركز بالبحرين

السنابس - الغرفة

تبــدأ فــي تمــام الســاعة 10:00 صباًحــا اليــوم الخميــس 5 ديســمبر 2019 
بقاعة المجلس ببيت التجار فعاليات المنتدى االقتصادي الثاني بعنوان: 
“نظرة استشرافية على االقتصاد البحريني 2020”، والذي تنظمه غرفة 

تجارة وصناعة البحرين.

بهدف مناقشـــة الوضـــع االقتصادي 
فـــي البحريـــن خـــال العـــام 2019، 
االقتصاديـــة  التوقعـــات  وأبـــرز 
للعـــام المقبـــل 2020، وتأتـــي إقامة 
إطـــار سلســـلة  فـــي  المنتـــدى  هـــذا 
مـــن  “الغرفـــة”  تنظمهـــا  فعاليـــات 
المجتمـــع  وتعريـــف  تثقيـــف  أجـــل 
التجـــاري بالمتغيـــرات االقتصادية، 
ومناقشـــتها عبـــر فعاليـــات تطلقهـــا 

بشكل دوري. 
 وسيتطرق المتحدثان في المنتدى 
وهـــم عضو مجلـــس الشـــورى رضا 
فرج، والباحث االقتصادي الرئيس 
االقتصادييـــن  لجمعيـــة  الســـابق 

الصـــادق،  عبـــدهللا  البحرينييـــن 
خال مناقشـــاتهم إلى االنعكاسات 
اإليجابيـــة لبرنامج التـــوازن المالي 
علـــى النمـــو االقتصـــادي، باإلضافة 
التشـــريعات  موائمـــة  أهميـــة  إلـــى 
االقتصاديـــة مـــع المرحلـــة المقبلة، 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  وكذلـــك 

الواعدة في 2020.
ترحيبهـــا  عـــن  الغرفـــة  وأعربـــت   
بحضـــور ومشـــاركة جميـــع التجـــار 
البحرينييـــن  األعمـــال  وأصحـــاب 
والمهتميـــن فـــي المنتـــدى من أجل 
نّيـــرة  ورؤى  بتصـــورات  الخـــروج 
تخدم نمو وتطور القطاع الخاص.

“الغرفة” تناقش الوضع االقتصادي

مساهمة في حل القضايا التجارية وديًّا وتعزيًزا للثقة بينهم

“الغرفة” ُتعرِّف أعضاءها بإجراءات تسوية المنازعات

ا حــول “إجراءات  نّظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن لقــاًء تعريفيًّ
تقديــم طلــب تســوية المنازعــات التجاريــة” وذلــك انطالًقــا مــن الــدور 
التوعوي الذي تقوم به الغرفة ألعضائها ممثلة بإدارة الشؤون القانونية 
وتعريفهــم بهــذه اإلجراءات التي تســهم في حل هذه المنازعات بشــكل 
ودي بيــن األعضــاء ويعــّزز الثقة بينهم. وخالل اللقاء تم عرض تقديمي 
لخدمات إدارة الشــؤون القانونية وهي: تقديم االستشــارات القانونية، 

إبداء الرأي القانوني، وتسوية المنازعات التجارية.

 ومن أنواع المنازعات التجارية:
 أوالً: نزاع تجاري بين عضو بالغرفة 
ضد عضو آخـــر ومن إجراءاتها أنه 
يجـــب التأكـــد من عضويـــة الطرف 
الشاكي في الغرفة، توجيه خطاب 
إلى رئيس الغرفة متضمنة الوثائق 
والمستندات الداعمة، تقديم طلب 
تســـوية المنازعـــات التجاريـــة مـــن 
قبـــل الطرف الشـــاكي عبـــر الموقع 
الرســـمي للغرفـــة، يقـــوم الموظـــف 
المختص بدراسة الشكوى المقدمة 
للتأكد من مطابقتها لشروط تسوية 
المنازعـــات التجارية، االجتماع مع 
الطـــرف الشـــاكي لمعرفـــة تفاصيل 
النـــزاع والحلول الممكنة من وجهة 
رســـمي  خطـــاب  إرســـال  نظـــره، 
إلباغـــه  ضـــده  المشـــكو  للطـــرف 
بالشـــكوى، ويمهل مدة 5 أيام عمل 
للـــرد وتقديم دفاعـــه، يتم مخاطبة 
الطرف الشاكي لسداد رسوم تقديم 
طلـــب تســـوية المنازعـــة التجارية، 
مـــن  الموافقـــة  رد  اســـتام  بعـــد 
الطرف المشـــكو ضده على تسوية 
المنازعـــة التجارية، يعقـــد اجتماع 
بيـــن طرفي النزاع لتبـــادل وجهات 
النظر حيـــال موضوع النزاع، يقوم 
طرفا النزاع بالتوقيع على اتفاقية 
تســـوية المنازعـــات التجاريـــة، في 
حـــال تســـوية المنازعـــة التجاريـــة 
وديًا يتم مخاطبة الطرف الشـــاكي 

لسداد رسوم مقابل التسوية.
نـــزاع تجـــاري بيـــن عضـــو   ثانًيـــا: 

بالغرفـــة ضـــد طرف أجنبـــي خارج 
المملكـــة، ومـــن إجراءاتهـــا التأكـــد 
الشـــاكي  الطـــرف  عضويـــة  مـــن 
فـــي الغرفـــة، توجيـــه خطـــاب إلـــى 
رئيـــس الغرفـــة متضمنـــة الوثائـــق 
والمستندات الداعمة، تقديم طلب 
تســـوية المنازعـــات التجاريـــة مـــن 
قبـــل الطرف الشـــاكي عبـــر الموقع 
الرســـمي للغرفـــة، يقـــوم الموظـــف 
المختص بدراسة الشكوى المقدمة 
للتأكد من مطابقتها لشروط تسوية 
المنازعـــات التجارية، االجتماع مع 
الطـــرف الشـــاكي لمعرفـــة تفاصيل 
النـــزاع والحلول الممكنة من وجهة 
نظره، إرسال خطاب رسمي للغرفة 
الطـــرف  يكـــون  التـــي  التجاريـــة 
المشـــكو ضده عضـــًوا بهـــا إلباغها 
بالشـــكوى والـــرد وتقديـــم الدفـــاع، 
الشـــاكي  الطـــرف  مخاطبـــة  يتـــم 
لســـداد مقابل تقديم طلب تســـوية 
المنازعـــة التجاريـــة، بعـــد اســـتام 
رد الموافقة على تســـوية المنازعة 
التجارية من الطرف المشكو ضده، 
يتـــم التواصل مع الطرف الشـــاكي 
إلباغـــه بمضمـــون الـــرد وأخذ رأيه 
فـــي الحلـــول المقدمة مـــن الطرف 
المشـــكو ضـــده، فـــي حال تســـوية 
يتـــم  ـــا  وديًّ التجاريـــة  المنازعـــة 
مخاطبـــة الطـــرف الشـــاكي لســـداد 

رسوم مقابل التسوية.
* ثالًثا: اســـتام منازعة تجارية من 
طـــرف أجنبـــي ضد عضـــو بالغرفة، 

توجيـــه خطاب إلى رئيـــس الغرفة 
والمســـتندات  الوثائـــق  متضمنـــة 
الطـــرف  مـــع  التواصـــل  الداعمـــة، 
الشـــاكي لمعرفـــة تفاصيل شـــكواه، 
تقديـــم طلـــب تســـوية المنازعـــات 
التجاريـــة من قبل الطرف الشـــاكي 
عبـــر الموقع الرســـمي للغرفة، يقوم 
الموظف المختص بدراسة الشكوى 
مطابقتهـــا  مـــن  للتأكـــد  المقدمـــة 
المنازعـــات  تســـوية  لشـــروط 
التجارية، مخاطبة الطرف المشكو 
ضـــده إلباغـــه بمضمـــون الشـــكوى 
بـــه  لاجتمـــاع  موعـــد  وتحديـــد 
لمعرفـــة تفاصيـــل النـــزاع، ويمهـــل 
مـــدة خمســـة أيـــام عمل للـــرد على 
الشـــكوى، مخاطبة الطرف الشاكي 
لســـداد مقابل تقديم طلب تســـوية 
المنازعـــة التجارية، ويمهل 10 أيام 
عمـــل لدفـــع الرســـوم، بعد اســـتام 
المنازعـــة  الموافقـــة علـــى تســـوية 
المشـــكو  الطـــرف  مـــن  التجاريـــة 
ضـــده يتـــم التواصـــل مـــع الطـــرف 
الـــرد  بمضمـــون  إلباغـــه  الشـــاكي 
وأخـــذ رأيه بما ورد فيـــه، في حال 
ا يتم  تسوية المنازعة التجارية وديًّ
مخاطبـــة الطـــرف الشـــاكي لســـداد 

رسوم مقابل التسوية.
 وكان مجلس الوزراء قد أقر القرار 

رقم )72( لسنة 2013 بشأن تحديد 
المبالـــغ المســـتحقة عـــن الخدمـــات 
التي تؤديهـــا الغرفة على أن يكون 
مبلغ شـــكوى من عضو بالغرفة ضد 
عضـــو آخـــر 100 دينار، شـــكوى من 
عضـــو بالغرفـــة ضد طـــرف أجنبي 
100 دينـــار، شـــكوى طـــرف أجنبي 

ضد عضو بالغرفة 200 دينار.

مبالغ تسوية المنازعات التجارية

 تكـــون مبالـــغ تســـوية المنازعـــات 
التجارية لألعضاء كاآلتي: إذا كان 
مبلـــغ النزاع أقل مـــن 50 ألف دينار 
250 دينـــاًرا، إذ كان مبلغ النزاع من 
50,001 دينـــار إلـــى 250 ألف دينار 
بـ500 دينار، إذ كان مبلغ النزاع من 
250,001 دينار إلى 500 ألف دينار 
بــــ750 دينـــار، وإذا كان مبلغ النزاع 
أكثـــر من 500 ألف دينار بقيمة ألف 

دينار.
 واحتـــج أحـــد الحضور علـــى مبلغ 
تســـوية منازعات أقل مـــن 50 ألف 
دينار والتي يدفع التاجر فيها مبلغ 
250 فيمـــا إذا كان مبلغ النزاع 800 
دينار مثا، إذ قال الباحث القانوني 
فـــي الغرفة، محمد ســـلس، إنه يتم 
مناقشـــة التغييـــرات الازمـــة فـــي 

القانون لتكون مناسبة للتجار.

جانب من اللقاء التعريفي بـ” تسوية المنازعات”

الرياض  - مباشر

84 مليار دوالر إيرادات 
“الكيماويات الخليجي”

ــاد الـــخـــلـــيـــجـــي  ــ ــحـ ــ ــرالتـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ كــــشــــف تـ
“جيبكا”،  والكيماويات  للبتروكيماويات 
حقق  الخليجي،  الكيماويات  قطاع  أن 
في  دوالر  مــلــيــار   84.1 بلغت  ــرادات  ــ إيـ
إنــتــاجــيــة  أن  ــتــقــريــر  ال ــار  ــ وأشــ  .2018
طن،  مليون   174.8 نحو  بلغت  القطاع 
مساهمة  لترتفع  الــمــاضــي،  الــعــام  خــالل 
ــي  ــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــال ــن ــال الـــقـــطـــاع ب
الطاقة  وشــهــدت   .%  2.8 إلــى  للمنطقة 
 13.3 نسبتها  زيـــادة  للقطاع  اإلنتاجية 

مليون طن في عام 2018.

زينب العكري | تصوير رسول الحجيري

“ذا كونفرنس بورد الخليج” يطلق أنشطته في البحرين
ــة ــي ــوع ــرات اقـــتـــصـــاديـــة ن ــ ــؤش ــ ــم ــ ــذي الـــــقـــــرار وقــــطــــاع األعـــــمـــــال ب ــخـ ــتـ يـــــــزود مـ

أطلــق مركــز ذا كونفرنــس بورد الخليج للبحوث االقتصادية والتجارية باكورة نشــاطاته في 
البحريــن بنــدوة نظمــت أمس األول بحضور عدد كبير من المســؤولين المهتمين من قطاعات 

المصارف واالستثمار وغيرها.

وقد اســـتضاف الرئيس التنفيـــذي لمجموعة البركة 
المصرفية، عدنان يوســـف، حفـــل اإلطاق في مقر 
المجموعة بخليج البحرين. وقال يوسف “ يسعدني 
ويشـــرفني أن أرحـــب بكم جميًعا فـــي حفل إطاق 
ذا كونفرنـــس بـــورد الخليـــج للبحـــوث االقتصاديـــة 
والتجاريـــة في البحرين ونحن ســـعداء وفخورون 
جـــدا الســـتضافتنا هـــذا الحفـــل. ذا كونفرنس بورد 
الخليـــج للبحـــوث االقتصاديـــة والتجارية هو مركز 
أبحاث مرموق يتكون من أعضاء بمستويات عالية، 
ويعكـــف علـــى تقديـــم رؤى معمقـــة وحصيفة حول 
مختلـــف جوانب االقتصـــاد والصناعة الستشـــراف 
ما ينتظرنا في المســـتقبل، وهو الســـؤال الذي دائما 

نحرص على أن نســـأله ألنفسنا والمختصين حولنا. 
كمـــا يربط المركز كبـــار المســـئولين التنفيذيين عبر 
الصناعـــات والمناطق الجغرافية المتخلفة من أجل 
تبـــادل األفكار والرؤى، ولينشـــئوا مـــن خال تراكم 
خبراتهـــم أبحاث تســـتند إلـــى الحقائق وسياســـات 
تستند إلى إجماع اآلراء تساعد القادة على معالجة 
أهـــم قضايـــا األعمال التـــي تواجههم”.”واســـتعرض 
رئيس المجلس االستشاري للمركز، هشام الرزوقي، 
أهـــداف المركـــز وأبـــرز األنشـــطة التـــي يقـــوم بهـــا 
والخدمـــات التي يقدمها لألعضـــاء، مبينًا أن المركز 
يهدف إلى تزويد الشركات باألدوات الازمة للتأقلم 

في اقتصاد عالمي متزايد التعقيد والترابط. 

 تأسيس المركز في الكويت

وتحدث الرئيس التنفيذي للمركز، مهدي الجزاف، 
عـــن تأســـيس المركز في الكويت قبـــل نحو عام، 
مشـــيرًا إلى إطاقه عددًا مـــن التقارير واألبحاث 
الهامة، ومشـــيدا بالدعم الذي حصل عليه المركز 
مـــن مؤسســـات علميـــة واقتصاديـــة هامـــة، ممـــا 
ســـاعد على تســـهيل إطاق أعمال المركز وشكل 
عامـــة علـــى اهتمام هـــذه المؤسســـات بجوانب 
البحـــث والتخطيـــط العلمي لألعمال بما يســـاهم 
فـــي تطوير اقتصـــاد الدولة وأعمال المؤسســـات 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتجاريـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن المركـــز يســـعى الى اطاق نشـــاطاته خليجيا 
بمـــا يخدم التعـــاون والتكامل االقتصـــادي لدول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل البحرين 
نقطـــة انطـــاق محوريـــة لمكانتهـــا االقتصاديـــة 
المميـــزة، وســـيتبعها دول أخـــرى يخطـــط المركز 

للتواجد فيها قريبًا.

مـــن جهتـــه، أوضح نائـــب الرئيس التنفيـــذي وكبير 
االقتصاديين في ذا كونفرنس بورد، بارت فان أرك، 
أن المركـــز ســـعى مؤخرًا إلى توســـيع نطاق وجوده 
العالمـــي مـــن خـــال إطاق مركـــز الخليـــج ألبحاث 
االقتصـــاد واألعمال في الكويت في نوفمبر 2018. 

ثم قدم شرحًا وافيًا حول أنشطة المركز. 

كمـــا اســـتعرض بشـــكل موجـــز التقاريـــر الســـنوية 
المختلفـــة التـــي يعدها المركـــز، مثل تقريـــر اآلفاق 
االقتصادية العالمية 2020: منطقة الخليج” وتقرير 
بحث عالمي حول “اإلنتاجية والتنويع االقتصادي” 
وتقريره الربع سنوي األول “المؤشرات االقتصادية 

التقدمية لدول الخليج الربع الثالث 2019”.

المنامة - مجموعة البركة
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للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفة، أن 78 % من الغايات الواردة في 
أهداف التنمية المســـتدامة موجودة في 
برنامـــج عمل الحكومة الحالـــي، واللجنة 
تتابـــع  والســـكان  للمعلومـــات  الوطنيـــة 
التنفيـــذ وتضمـــن وتحرص بـــأن ما تقوم 
بـــه الـــوزارات وجهات الدولـــة تتواءم مع 
تنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة، مؤكًدا 
أن جميـــع المشـــاريع في البحرين بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر تصب في دعم أو 
تحقيـــق أو تنفيـــذ أحـــد أهـــداف التنميـــة 

المستدامة أو أكثر.
 وأوضح الشـــيخ عبدهللا بن أحمد، خالل 
مؤتمـــر صحافـــي علـــى هامـــش افتتـــاح 
المنتدى األول لتبادل المعرفة ومشـــاركة 
الخبـــرات فـــي الماليـــة اإلســـالمية حول: 
تحقيـــق  فـــي  اإلســـالمي  التمويـــل  “دور 

فـــرص  المســـتدامة:  التنميـــة  أهـــداف 
البحريـــن تولـــي  أمـــس، أن  وتحديـــات”، 
ـــا بتنفيـــذ أهـــداف التنمية  اهتماًمـــا خاصًّ
المســـتدامة ضمن األجنـــدة الدولية التي 
تـــم اعتمادهـــا بالعـــام 2015، وتـــم العمل 
خـــالل األعـــوام األربعـــة الماضيـــة علـــى 
إدماج هذه األهداف مع الخطط الوطنية 
وبرنامج عمـــل الحكومة، مشـــيًرا إلى أن 
أدوات وطنية تعمل من خالل اجتماعات 
مســـتمرة علـــى رأســـها اللجنـــة الوطنيـــة 
للمعلومات والســـكان التي أوكلها مجلس 
الوزراء بدمج أهداف التنمية المستدامة 
ومتابعـــة  الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج  مـــع 

تنفيذها.
عملـــت  الخارجيـــة  وزارة  أن  وأضـــاف   
بالتنســـيق مع مكتب المنســـق المقيم في 
األمـــم المتحـــدة فـــي المنامة علـــى وضع 
إطـــار أشـــمل علـــى تنســـيق هـــذه الجهود 

الوطنيـــة واألممية بحيث توجت بتوقيع 
علـــى إطـــار الشـــراكة االســـتراتيجية بين 
أمميـــة  جهـــة  و16  البحريـــن  حكومـــة 
لمتابعة ســـير العمل بين الحكومة واألمم 
المتحدة في شـــتى المجـــاالت، مؤكًدا أن 
ا أو  جميع المشـــاريع األممية المقامة حاليًّ
ســـتقوم قريًبا تدعم تنفيـــذ برنامج عمل 
الحكومـــة وتحقيـــق الرؤيـــة االقتصادية 
2030 وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة في 
المشـــروع  حســـب  محـــددة  تخصصـــات 

والجهة المنفذة.
 وأكـــد أن البحريـــن لهـــا ريـــادة في مجال 
الصيرفة اإلسالمية، ومقر للمجلس العام 
للبنـــوك والمؤسســـات المالية اإلســـالمية 
الـــذي يضـــم 132 بنـــًكا ومؤسســـة ماليـــة 
إسالمية كأعضاء من 34 دولة من أنحاء 

العالم.
 وتابع الشيخ عبدهللا أنه وفًقا لتقديرات 

األمـــم المتحـــدة فـــإن العالـــم بحاجة إلى 
استثمارات تمويلية تتراوح ما بين 5 إلى 
7 تريليـــون دوالر كل عام؛ إلحراز التقدم 
المطلـــوب نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنمية 

المستدامة لشعوب األرض كافة.
للبنـــوك  العـــام  المجلـــس  وأطلـــق   
والمؤسسات المالية اإلسالمية، بالتعاون 

مـــع األمم المتحدة المنتدى أمس، وطرح 
خـــالل جلســـات العمـــل عدد مـــن وجهات 
النظر والمناقشـــات الفعالـــة حول أهداف 
المتحـــدة  لألمـــم  المســـتدامة  التنميـــة 
وســـبل تعزيـــز الوعـــي حول االســـتدامة، 
االجتماعيـــة  والمســـؤولية  والحوكمـــة، 
ومدى ارتباطها بصناعة الخدمات المالية 

اإلســـالمية، حيث تم التطـــرق إلى آليات 
توافق قيم التمويل اإلسالمي مع أهداف 

التنمية المستدامة.
األمـــم  المقيـــم ألنشـــطة  المنســـق  وقـــال 
المتحدة بالبحرين أمين الشرقاوي “لدينا 
عـــدد من التجـــارب الناجحة لـــدى البنوك 
اإلسالمية والتي اعتمدت على االستثمار 
فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ففـــي 
البحريـــن اســـتطعنا مع مجموعـــة البركة 
المصرفية وضـــع إطار خاص فيما يتعلق 
باالســـتدامة والمسؤولية االجتماعية من 
خـــالل تمويل برامج توفيـــر فرص العمل 
لألعـــوام  الصحيـــة  والرعايـــة  والتعليـــم 
)2016 - 2020( بمبلغ وقدره 635 مليون 
دوالر، ولذلك ندعو إلى اســـتلهام تجارب 
المؤسسات اإلسالمية في هذا الخصوص 
واالستفادة من إمكانيات أهداف التنمية 

المستدامة وعوائد االستثمار فيها”.

أثناء المؤتمر الصحافي على هامش المنتدى

78 % من أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة بالبحرين
ــا ــيًّ ــم ــال ع ــتــحــقــيــقــهــا  ل ــة  ــي ــل ــوي ــم ــت ال االســـتـــثـــمـــارات  دوالر  تـــريـــلـــيـــون   7
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كشـــف الرئيس التنفيـــذي للمجلس العام 
للبنـــوك والمؤسســـات المالية اإلســـالمية 
عبداإللـــه بلعتيق عن أن مشـــروع بصمة 
الكربـــون للمحافـــظ االســـتثمارية للبنوك 
التقليديـــة،  البنـــوك  وبعـــض  اإلســـالمية 
يهـــدف لقياس تأثير اســـتثمارات البنوك 

بالمحافظ االستثمارية على البيئة.
المؤتمـــر  خـــالل  بلعتيـــق  وأوضـــح   
الصحافـــي على هامـــش افتتاح المنتدى 
ومشـــاركة  المعرفـــة  لتبـــادل  األول 

الخبـــرات فـــي المالية اإلســـالمية حول: 
“دور التمويـــل اإلســـالمي فـــي تحقيـــق 
فـــرص  المســـتدامة:  التنميـــة  أهـــداف 
وتحديات” أمس أن المشـــروع بالتعاون 
مـــع منظمات دولية أخـــرى ووكاالت من 
األمـــم المتحـــدة، وأكثر من 25 مؤسســـة 
ستكون عضًوا في مجموعة العمل، التي 
سوف يبدأ عملها خالل األسابيع المقبلة.

 ولفـــت إلى أن “مجموعة العمل ســـتعمل 
علـــى المشـــروع خـــالل 9 أشـــهر إلـــى 12 

شهًرا سيكون لدينا نموذج قياس بصمة 
الكربـــون للمحافـــظ االســـتثمارية للبنوك 
اإلســـالمية، وهذا مجهود قامت به بنوك 
فـــي عدة دول، لكن لم يبدأ العمل به بعد 

في البنوك اإلسالمية”.
 وأوضح بلعتيق أن المشروع “من األمور 
ا، مع  التي تدخل في صلب اهتمامنا حاليًّ
التغيرات التكنولوجيـــة والـ”فنتك” التي 
ســـتكون ضمـــن أســـاس عمـــل المجلـــس 
العام، وتم اختيار البحرين لهذه المبادرة 
خصوًصـــا أن المنامة هـــي المقر الرئيس 

للمجلس العام.
 وبّين أن بصمـــة الكربون يهدف لخفض 
تأثير البنوك علـــى البيئة، إذ تفكر البنوك 
للبيئـــة ومشـــاريع  تمويـــل صديـــق  فـــي 
الطاقـــة المتجـــددة والصكـــوك الخضراء 
وغيرهـــا حيث بدأت تبحث مـــدى تأثير 
االســـتثمارية  بالمحافـــظ  االســـتثمارات 
على البيئة، وسيتم في المشروع قياس 

هذه المحافظ االستثمارية.
وأكـــد بلعتيق أن اهتمـــام المجلس العام 
بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة ينبـــع مـــن 

اهتمـــام المجلـــس بمواضيع االســـتدامة 
التغيـــرات  تخـــص  التـــي  الماليـــة  فـــي 
والحوكمـــة  البيئـــة  وحمايـــة  المناخيـــة 

والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
 وأضـــاف تمت مناقشـــة تمويـــل أهداف 
التنمية المستدامة بما يتماشى مع إطار 
عمـــل المصارف اإلســـالمية خصوًصا أن 
هـــذه المصارف تتوفر لديها ســـيولة في 
الســـوق، وتـــم إقـــرار ذلـــك فـــي اجتمـــاع 
همـــا:  موضوعيـــن  علـــى  للعمـــل  ســـابق 
التنميـــة  وأهـــداف  عموًمـــا  االســـتدامة 

المســـتدامة، واآلخر التغيـــرات المناخية 
ومـــا يمكن للبنوك أن تعمـــل عليه، ومنها 

مشروع بصمة الكربون.

بلعتيق: تنفيذ مشروع “بصمة الكربون” بالمحافظ االستثمارية قريًبا

عبداإلله بلعتيق 

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية

المنامة - بنك اإلثمار

ا  حصل بنك اإلثمار، على جائزة البنك اإلســـالمي األســـرع نموًّ
فـــي “الفنتـــك” خـــالل المؤتمـــر العالمـــي للمصارف اإلســـالمية 
WIBC لعام 2019. وســـلم محافظ مصـــرف البحرين المركزي 
رشـــيد المعـــراج الجائـــزة إلى الرئيـــس التنفيذي لبنـــك اإلثمار، 

أحمد عبدالرحيم.
 ووفًقـــا لمنظمي المؤتمـــر، فإن جوائز األداء التي يتم تقديمها 
فـــي المؤتمـــر هـــي جوائـــز مرموقـــة يتـــم منحهـــا إلـــى أفضـــل 
المؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية حســـب مجمـــوع النقاط على 
األداء مقابـــل عـــدة معاييـــر عالميـــة وإقليميـــة. وتحصـــل كل 
مؤسسة مالية على مجموع نقاط حسب النتائج المسجلة في 
ثالثة معايير وهي االستقرار المالي واألداء المالي والحوكمة 
والمسئولية االجتماعية. وقد حصل على الجوائز المؤسسات 
الماليـــة التـــي ســـجلت أعلـــى النقـــاط فـــي المعاييـــر العالميـــة 
واإلقليميـــة، حيث يتم ترشـــيح المؤسســـات التي وصلت إلى 
قائمة العشـــر األوائل بالنسبة للتقييم العالمي وقائمة الخمسة 

األوائل في التقييم اإلقليمي.

ا   وقـــال عبدالرحيـــم “إن جائزة البنك اإلســـالمي األســـرع نموًّ
فـــي الفنتك مـــن المؤتمر العالمـــي للمصارف اإلســـالمية تؤكد 
علـــى التزام بنك اإلثمـــار للمحافظة على مكانتـــه في المقدمة 
وهـــي تقدير للبنك علـــى مبادراته الرقمية المهمـــة. وقد تمكنا 
مـــن تحقيق هذا اإلنجـــاز بفضل هللا ســـبحانه وتعالى والتزام 
وتفانـــي وخبـــرة موظفينـــا وشـــركائنا وهي أيًضـــا نتيجة دعم 

وقيادة مجلس اإلدارة”. 

محافظ “المركزي” يسلم الجائزة لعبدالرحيم

حصل علــى الجائزة خالل مؤتمر الـ WIBC لعام 2019
ا في “الفنتك” “اإلثمار”.. البنك اإلسالمي األسرع نموًّ

المنامة - جي اف اتش المالية

أعلنـــت مجموعة جي اف إتش المالية أمس عن فوزها 
بجائـــزة “أفضـــل مصرف إســـالمي اســـتثماري” من قبل 
“جوائـــز األداء 2019”، وذلـــك خالل حفـــل الدورة الـ 26 
مـــن المؤتمـــر العالمي للمصارف اإلســـالمية والذي أقيم 

في البحرين. 
 وتمنـــح جوائـــز المؤتمـــر العالمي للمصارف اإلســـالمية 
ألفضل المؤسســـات المالية اســـتناًدا إلـــى مجموعة من 
نقـــاط األداء وعـــدة معايير علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 
والعالمي، حيث تنال كل مؤسسة مالية مجموعة نقاط 
بنـــاء على 3 معايير رئيســـية: االســـتقرار المالي، األداء 
المالـــي والحوكمـــة والمســـؤولية االجتماعيـــة. وتســـلم 
الجائـــزة نيابة عـــن المجموعة رئيس الشـــئون اإلدارية، 

صالح شريف. 
 وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة، هشـــام الريـــس 
“نحن مســـرورون بهـــذا التقدير المتواصل من الســـوق، 
ومـــن نظرائنـــا والفعاليـــات العالميـــة المرموقـــة بحجـــم 

المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية. ومن بين خطوط 
أعمالنـــا الرئيســـية، يتواصـــل زخم أنشـــطتنا المصرفية 
االســـتثمارية تجاه دعم موارد الدخـــل وتحقيق عوائد 

متنامية لمستثمرينا ومساهمينا”.

أثناء تسليم الجائزة

حصــدت الجائزة مــن “العالمــي للمصارف اإلســالمية”
“جي اف اتش”.. أفضل مصرف استثماري

“مطارات أبوظبي” تخصص مساحات لـ“لولو” في المبنى الجديد
للمسافرين مــنــتــجــات  تــشــكــيــلــة  يــقــّدمــان  ــة  ــي ــذائ ــغ ال ــر  ــي غ لــلــســلــع  وآخــــر  هـــدايـــا  مــتــجــر 

عـــن  أبوظبـــي  مطـــارات  شـــركة  أعلنـــت 
التجزئـــة  لتجـــارة  مســـاحتين  تخصيـــص 
في مبنى المطـــار الجديد، لمجموعة لولو، 
الشـــركة المتعددة الجنســـيات التي تتخذ 
ا لها، وتحظـــى بحضور  مـــن أبوظبـــي مقـــرًّ
فـــي  التجزئـــة  تجـــارة  ســـوق  فـــي  قـــوي 
اإلمارات ومنطقة الخليـــج العربي وحول 

العالم.
 وخـــالل حفـــل أقيم في مبنـــى “ميدفيلد، 
وقع الرئيـــس التنفيذي لمطارات أبوظبي، 
برايـــان تومبســـون، اتفاقيـــة مـــع الرئيـــس 
التنفيذي لمجموعة اللولو، سيفي روبواال، 
إلنشـــاء متجـــر هدايـــا متخصـــص ومتجر 
آخـــر للســـلع غيـــر الغذائيـــة علـــى مســـاحة 
بحضـــور  مربًعـــا،  متـــًرا   1833 إجماليـــة 
الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بن طحنـــون آل 

مطـــارات  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نهيـــان، 
أبوظبي، ويوســـف علي موســـليام، رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة اللولـــو العالميـــة، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  دوغـــالس،  وتونـــي 
لشـــركة االتحـــاد للطيـــران وعدد مـــن كبار 

الشخصيات.
 وُتضيـــف هذه االتفاقيـــة “مجموعة لولو” 
إلـــى العديد من العالمات التجارية الكبرى 
األخرى التي ســـتتواجد فـــي مبنى المطار 
الجديد الذي يتضّمن مساحة 28 ألف متر 
مرّبـــع مخّصصـــة لمتاجر التجزئـــة، وتوّفر 
لمســـافري مطـــار أبوظبـــي الدولـــي فرصة 
التســـوق المعفـــّي مـــن الرســـوم الجمركية 
وتنـــاول الطعـــام والحصـــول علـــى الراحة 

والترفيه لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
 وقـــال الشـــيخ محمد بـــن حمـــد آل نهيان 

“يعد مبنـــى المطار الجديد واحًدا من أهم 
مشاريع البنية التحتية في قطاع الطيران 
على مســـتوى المنطقة، وهو ما يجعل منه 
وجهـــة لواحدة من أبـــرز وأنجح العالمات 
مطـــار  فـــي  لتتوســـع  العالميـــة  التجاريـــة 
أبوظبي الدولي، حيث تعتبر شـــراكتنا مع 
لولو ركيزة أساسية الستراتيجيتنا طويلة 
األمـــد فـــي تعزيـــز قطـــاع البيـــع بالتجزئة، 
ونتطلع إلى العمل مع المجموعة عن قرب 

خالل األشهر والسنوات المقبلة”.
 وقـــال برايـــان تومبســـون “نحـــن ســـعداء 
بشـــراكتنا مـــع مجموعة لولـــو والتي تأتي 
القائمـــة إلنجـــاز  العمليـــات  مـــع  بالتزامـــن 
مبنـــى المطـــار الجديـــد، حيـــث ستســـّلط 
هـــذه الصفقـــة الضـــوء علـــى بيئـــة العمـــل 
التـــي نقدمهـــا لتجـــارة التجزئـــة المتنوعة 

والشاملة في مطار أبوظبي الدولي، وكّلنا 
ثقـــة بـــأن إضافـــة عالمـــة لولـــو التجاريـــة 
ستســـهم فـــي تعزيـــز تجربـــة الســـفر التي 

نوفرها للمسافرين في المطار”.

أهـــم  مـــع  لولـــو  مجموعـــة  وتعاقـــدت   
المهندســـين على مســـتوى العالم لتصميم 
تحاكـــي  عصريـــة  بمفاهيـــم  متاجرهـــا 

المستقبل. 

 مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
“نحـــن  علـــي  يوســـف  لولـــو،  مجموعـــة 
فخـــورون بحصولنا على مســـاحات البيع 
بالتجزئـــة في مبنى المطـــار الجديد الذي 
والمعاييـــر  المســـتويات  بأعلـــى  يتمتـــع 
العالميـــة. ومـــن المؤكـــد أن تراثنـــا الـــذي 
قطـــاع  فـــي  عقـــود   4 مـــن  ألكثـــر  يمتـــد 
التجزئـــة بدولـــة اإلمـــارات ودول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي ومناطـــق أخـــرى من 
العالم، ســـيتيح لنا فرصة تقديم منتجاتنا 
اســـتثنائية ســـواء من حيـــث التصميم أو 
العـــروض التـــي ســـنوفرها. وأضـــاف “لـــن 
نألو جهًدا في سبيل تقديم تجربة تسوق 
المســـافرين  لمالييـــن  المســـتوى  عالميـــة 
عبـــر مطـــار أبوظبـــي الدولـــي فـــي المبنى 

الجديد”.

أبوظبي - مطارات أبوظبي

عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين

أمل الحامد من المنطقة الدبلوماسية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building

مكاتب لإليجار
Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية  

الى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد حســين نومــدار محمــد علــي. المالــك لمؤسســة حســين نومدار 
محمــد علي المســجلة بموجــب القيد رقــم ١٥٩٦٤، طالبا تحويل المؤسســة 
الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره ٢٠٫٠٠٠ دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة اسمائهم:
١. حسين نومدار محمد علي

MOHAMMAD SAJJAD MOHAMMAD RAMZAN .٢

القيد : 15964 

 تاريخ: 3/12/2019

قيد رقم: ٢-١٩٤٥٠قيد رقم: ٣١٦٦٢-١٠قيد رقم: ١-٩٢٧٩٠

قيد رقم: ٥-٧٢٨٩٧

قيد رقم: ١-٣٦٩٨٩

قيد رقم: ٨-٢٤٥٥٧

قيد رقم: ١-٧٩٧٩٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-158274( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٦٣٣١٨
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-١62720( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٦٢٦٧٢
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٦١٠٩٨
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٦٠٥٠٦
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٦٠٩٢٨
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: فاطمة احمد ابراهيم مهدي

االسم التجاري الحالي: بوتيك فلورت
االســـــم التجـــاري الجديد: عدنان فيونكا اتيليه

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: جمال علي محمد علي مال هللا

االسم التجاري الحالي: نجمة الرفاع لقطع الغيار وخدمات السيارات
االســـــم التجـــاري الجديد: رايزنق نجمة لقطع الغيار وخدمات السيارات

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: محمد رضا حسن عبدهللا ملك

االسم التجاري الحالي: مجوهرات ملك
االســـــم التجـــاري الجديد: مجوهرات راج

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: جوسي الفريدو يونغ مولدو غو

االسم التجاري الحالي: روك ريستورنت ١
االســـــم التجـــاري الجديد: مطعم تانتويز

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: صاح علي محمد أبل

االسم التجاري الحالي: برادات أبل
االســـــم التجـــاري الجديد: أبل لتجارة األغذية

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: عيسى عبدهللا محمد زينل

االسم التجاري الحالي: كفتريا روزانيا
االســـــم التجـــاري الجديد: صالون الزعيم للحاقة الرجالية

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: محمود احمد حسن عبادي

االسم التجاري الحالي: غضنفر لتخليص المعامات وتحصيل الديون
االســـــم التجـــاري الجديد: مركز والء لتأهيل النطق لاطفال وتخليص المعامات

 تاريخ: 2019/١١/25

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الواحد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )162191( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد نبيل عبدالرحمن علي دبوان المالك لـ ورشــة الحكمي لأللمنيوم 
والنجــارة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٧٥٨١٧ ، طالبا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره 
١٠٠٠ لتصبح الشركة مملوكة من السيد عبدالعليم احمد عبدالقادر الحكمي
وتعديل االســم التجاري ليصبح شــركة ورشــة الحكمي لأللمنيوم والنجارة 

ش.ش.و
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضــه الــى االدارة المذكورة خال مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد زهيــر مجيــد علــوي المشــقاب المالــك لـــ بوابــة المنامــة للتجارة 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 30863-7 ، طالبا تحويل 
المؤسســة الفرديــة إلــى  شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 

١٠٠٠ لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. السيد زهير مجيد علوي المشقاب

SUBHASH CHENNAMALA KESAVAN .٢

القيد : ٧٥٨١٧ 

 تاريخ: 2019/٢/١٢

القيد : 7-30863 

 تاريخ: 2019/٢/١٢

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيدة/ باعتبارهــا المصفــي القانونــي لشــركة بوابــة قرطــاج الذهبية 
للمقاوالت ش.ش.و لمالكتها زهرة حسن ابراهيم سلمان والمسجلة كشركة 
الشــخص الواحد بموجب القيد رقم ١٠١٠٠٦-١، طالبا إشــهار انتهاء أعمال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بوابة قرطاج الذهبية للمقاوالت ش.ش.و 
لمالكتها زهرة حسن ابراهيم سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن ا بحل وتصفية الشركة

لشركة مطعم تشوال ذ.م.م
سجل تجاري رقم ١١٩٦٧٢

بناء على قرار الشــركاء في لشــركة مطعم تشــوال ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 
١١٩٦٧٢، بتصفية الشــركة وتعيين الســادة/ مور ســتيفينز - تضامن مهنية متخصصة 

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

اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ١٧٢٠٠١٤٤ )973+(
newco@msbahrain.com

 تاريخ: 2019/١٢/١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تاريخ: 2019/٢/١٢
إدارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جوهرة القصر للمالبس 

الجاهزة شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠( لسنة ٢٠١٩ 
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثالث لشركة دلما للتجارة 

والمقاوالت ش.ش.و لمالكها حسن ميرزا عبدهللا ابراهيم العالي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
اصحــاب شــركة جوهــرة القصــر للمابــس الجاهــزة شــركة تضامــن بحرينيــة المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم ٢٨١٧١، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري  مــن شــركة جوهــرة القصر 
للمابــس الجاهــزة شــركة تضامــن بحرينيــة الــى شــركة الــدار البيضــاء للخدمات شــركة 

تضامن بحرينية 
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه الــى االدارة المذكورة خال مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
اصحــاب دلما للتجارة والمقاوالت ش.ش.و لمالكها حســن ميــرزا عبدهللا ابراهيم العالي 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٤١٣٠، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري   للفــرع الثالــث 
المسمى مصنع روتانا لالمنيوم والديكور ش.ش.و لمالكها حسن ميرزا عبدهللا ابراهيم 
العالــي ليصبــح مــن: مصنــع روتانــا لالمنيــوم والديكــور ش.ش.و لمالكهــا حســن ميــرزا 
عبــدهللا ابراهيــم العالــي الــى: روتانــا لالمنيــوم والديكــور ش.ش.و لمالكها حســن ميرزا 

عبدهللا العالي
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه الــى االدارة المذكورة خال مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

القيد : ٢٨١٧١-١ 

 تاريخ: 12/2019/٣

القيد : ١٢٤١٣٠ 

 تاريخ: 2019/١٧/١١

)CR2019-إعالن رقم )١٦٠٦٦٨
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: حســين عبداالميــر ابراهيــم علــي هرونــه بطلــب  
تحويل المحل التجاري التالي إلى محمد حسن ابراهيم حسن 

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

رقم القيد

٩-٨٣٧٦٨

االسم التجاري

نيو واي لالمنيوم

 تاريخ: 2019/١/١٢

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١١١( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد محمــد احمد عبدهللا احمد الشــمان المالك لمؤسســة فرايز ان 

برجر أيلند والمســجلة بموجب القيد رقم ٨٥٠١٨ ، طالبا تحويل المؤسســة 

الفردية إلى فرع لشركة ام تونتي ون ذ.م.م شركة ذات مسئولية محدودة 

مملوكــة مــن لــكل من الســيد محمــد احمد عبدهللا احمد الشــمان والســيدة 

ماك عادل عبدهللا علي بوخوة

القيد : ٨٥٠١٨ 

 تاريخ: 2019/٤/١٢
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روحاني يبدي اســتعداد بالده للتفاوض مع واشنطن.. لكن “بشرط”

مسؤول في البنتاغون: إيران قد تنفذ عدوانا وشيكا

فـــي وزارة  رفـــيـــع  ــســـؤول  مـ كــشــف 
أمس  )البنتاغون(  األميركية  الدفاع 
ــادت وكالة  أفـ مــا  األربــعــاء، بحسب 
مـــؤشـــرات على  ــرز، أن هــنــاك  ــتـ رويـ
احتمال وقوع عدوان إيراني قريبا.

ــســــؤول  ــمــ ــ ــات ال ــحــ ــريــ وأتــــــــت تــــصــ
األميركي، بعد أن نقلت شبكة )سي 
إن إن( األميركية، عن مسؤولين في 
البنتاغون واإلدارة األميركية، قولهم 
ــعــديــد مـــن الــمــعــلــومــات  ــاك ال إن هــن
ــول تــهــديــدات  ــيــة حــ ــارات االســتــخــب
ــد الـــقـــوات  ــة مــحــتــمــلــة ضــ ــيــ ــ ــران ــ إي
الــشــرق  فــي  ومصالحها  األمــيــركــيــة 

األوسط.
لشبكة  اإلدارة  فــي  مــســؤول  وقـــال 
)سي إن إن(: “كانت هناك معلومات 
الماضية،  القليلة  ثابتة في األسابيع 
حــــول احـــتـــمـــال وقـــــوع مــثــل تلك 

االعتداءات”.
معلومات  أن  آخــر  أكــد مسؤول  كما 
قبل  مــن  جمعها  تــم  اســتــخــبــاراتــيــة 
واالستخبارية  العسكرية  األجــهــزة 
هذا  مثل  تشير  نوفمبر،  شهر  خالل 

االحتمال.
ــحــســب الـــمـــصـــادر، لـــوحـــظ، في  وب
وجــود  الــمــاضــيــة،  القليلة  األســابــيــع 
أن  يمكن  اإليرانية  للقوات  تحركات 
تضع مخاوف الواليات المتحدة في 

مكانها فيما يتعلق بهجوم محتمل.
ــم تــوضــح الــمــصــادر  فــي الــمــقــابــل، ل
الــتــهــديــد  ــان  ــ كـ إذا  ــا  مــ ــمــــذكــــورة  ــ ال
المحتمل سيأتي من النظام اإليراني 

أو الحرس الثوري اإليراني.
العسكرية  العمليات  رئيس  أن  يذكر 
ــط،  ــ األمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق األوسـ
كــان أشــار مــؤخــرا إلــى أن الــواليــات 
الــمــتــحــدة تــتــوقــع نــوعــا مـــن العمل 
الـــعـــقـــوبـــات  ــى  ــلـ عـ رًدا  ــي  ــ ــ ــران ــ ــ اإلي
تحاول  التي  األميركية  والضغوط 
ــتــخــلــي عن  حــمــل الـــنـــظـــام عــلــى ال

برنامجه النووي.

“تصرف غير مسؤول”

قائد  ماكنزي،  كينيث  الجنرال  وقــال 
خالل  األمــيــركــيــة،  المركزية  الــقــيــادة 
إذا  أنــه  “أتــوقــع  البحرين:  في  مؤتمر 
األربعة  أو  الثالثة  األشهر  إلى  نظرنا 
الماضية، من المحتمل أن يفعلوا شيًئا 

غير مسؤول”.
لهم  المفيد  مــن  يــكــون  “لـــن  وأضــــاف 
على المدى الطويل أن يختاروا العمل 
الــعــســكــري. هـــذه هــي الــرســالــة التي 

نحاول توصيلها”.
يشار إلى أن الواليات المتحدة كانت 
بالعديد  بقيامها  مــرارا  إيــران  اتهمت 
من االستفزازات ضد ناقالت تجارية 
الخليج في وقت سابق من هذا  في 
عن  الــمــســؤولــيــة  حملتها  كــمــا  الــعــام، 
ــــدون طــيــار على  هــجــوم بــطــائــرات ب

منشآت النفط في السعودية. 
المتحدثة  ريبريتش،  ريبيكا  وقالت 
ــي إن إن”:  لـــ “سـ الــبــنــتــاغــون،  بــاســم 
ــنــظــام  ــل مـــراقـــبـــة أنــشــطــة ال ــواصــ ــ “ن
ــهــا عن  ــي الــعــســكــريــة ووكــالئ ــرانـ اإليـ
للدفاع  جيد  وضــع  في  ونحن  كثب، 
عــن الـــقـــوات والــمــصــالــح األمــيــركــيــة 

حسب الحاجة”.
الدفاع  وزيــر  أكد  أسابيع،  عدة  ومنذ 
اإلدارة  بأن  للصحافيين  إسبير  مارك 
“تــراجــع”  لــرؤيــة  مــســرورة  األميركية 
في األعمال اإليرانية العلنية العدائية 
ــمــنــطــقــة، مــعــتــبــرا أن طــريــق  ال فـــي 
الــقــوات  لكن  مــفــتــوح،  الدبلوماسية 
عينه  الوقت  في  مستعدة  األميركية 

“للرد حسب الحاجة”.

مفاوضات مشروطة

أكــــدت إيـــــران، أمـــس األربـــعـــاء، أنها 
مــــازالــــت مــســتــعــدة لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
ــار  ــات الـــمـــتـــحـــدة، ضـــمـــن إطــ ــ ــواليـ ــ الـ
إذا رفعت واشنطن  متعدد األطراف، 
على  فرضها  أعـــادت  التي  العقوبات 
طــهــران بــعــد انــســحــابــهــا مــن االتــفــاق 

النووي.
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني 
إنه “في حال كانوا على استعداد لرفع 
للتحاور  جــاهــزون  فإننا  الــعــقــوبــات، 
قادة  مستوى  على  حتى  والتفاوض 
الــدول الست”، في إشــارة إلى الدول 

التي أبرمت االتفاق النووي مع إيران 
والــواليــات  الصين  أي   ،2015 الــعــام 
وروسيا  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة 
وألمانيا، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

الــرئــيــس  أعـــلـــن   ،2018 مـــايـــو  ــي  وفــ
انسحاب  تــرامــب،  دونــالــد  األميركي، 
ــووي؛ بسبب  ــنـ ــالده مــن االتـــفـــاق الـ ــ ب
تـــمـــادي إيـــــران فـــي أنــشــطــة تــزعــزع 
اســتــقــرار الــشــرق األوســـــط، واعــتــبــر 
األسوأ  طهران  مع  المبرمة  “الصفقة” 

في تاريخ الديبلوماسية.
ترامب على عقوبات شديدة  وراهــن 
مجددا  الجلوس  على  إيـــران  إلجــبــار 
طهران  لكن  المفاوضات،  طاولة  إلى 
جديدة  تسوية  عن  الحديث  رفضت 

تحت لغة التهديد.
ــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة،  ــعـ ــقـــت الـ ــحـ وألـ
ــرانـــي،  ضــــررا كــبــيــرا بــاالقــتــصــاد اإليـ
وعــاشــت الـــبـــالد، مـــؤخـــرا، عــلــى وقــع 
احتجاجات عارمة بسبب الزيادة في 
العفو  منظمة  وقالت  الــوقــود،  أسعار 
مــن مئتي شخص  أكــثــر  إن  الــدولــيــة 
ضد  القمع  حملة  فــي  مصرعهم  لقوا 

المحتجين.

عواصم ـ وكاالت

زورق إيراني في مضيق هرمز - أرشيفية

دبي ـ العربية نت

حذر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، أمس األربعاء، من 
أي محاولة إلفشال اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس االنتقالي، 

معتبرا ذلك “محاولة لتوجيه البالد نحو مسار الهدم مجددا”.
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه 
وإجهاض  الدولة  باستعادة  وشعبه  لليمن  الوجودية  المعركة  نحو  الجهود 
المشروع اإليراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة 
مع  الموقع  الرياض  “اتفاق  أن  عبدالملك  وأضــاف  الرسمية.  اليمنية  األنباء 
عدن  فــي  حدثت  التي  التداعيات  الحــتــواء  الجنوبي؛  االنتقالي  المجلس 
وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، 
ذراعه من  عبر  اليمن  اإليراني في  المشروع  الجهود في مواجهة  ولتوحيد 
إجهاض  أن  اليمنية،  الحكومة  رئيس  وأكد  اإلرهابية”.  الحوثي  ميليشيات 
اإليراني ليس مصلحة يمنية فقط، بل تمس أمن واستقرار دول  المشروع 
الممرات  أهم  أحد  في  الدولية  المالحة  وتأمين  والعالم،  والمنطقة  الجوار 
التجارية في العالم. ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي 
“اتفاق الرياض” في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، والذي نص في 
صرف  بهدف  عــدن؛  إلــى  الحالية  اليمنية  الحكومة  عــودة  على  بنوده  أحــد 

الرواتب، وتوفير الخدمات في المدن المحررة.

رئيس حكومة اليمن يحذر من إفشال “اتفاق الرياض”

الجزائر ـ وكاالت

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، 
ــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح أمــس  ال
المشاركة  إلــى  المواطنين  األربــعــاء 
الـــواســـعـــة والـــحـــرة والــنــزيــهــة في 

االستحقاق الرئاسي.
التلفزيون  نقله  تــصــرح  فــي  ــال  وقـ
الــرســمــي إن “الــخــيــريــن مـــن أبــنــاء 
ــخــطــى نحو  ــن يـــســـارعـــون ال ــوطـ الـ
ــر الـــظـــروف  ــوفــي ــمــســاهــمــة فـــي ت ال
الـــمـــالئـــمـــة الــــتــــي تـــكـــفـــل إنـــجـــاح 
االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي الــرئــاســي 

القادم”.
وأجهزة  العدالة  أن  على  شــدد  كما 

لمن  بالمرصاد  ستكون  الدولة 
ــة”،  ــعــصــاب ـــ “ال وصــفــهــم بـ

مجددا  “أحــذر  قائال: 
وأذنابها  العصابة 
من مغبة المساس 
بــــــهــــــذا الــــمــــســــار 

الــدســتــوري أو عــرقــلــتــه مــن خــالل 
ــى االنـــتـــخـــابـــات أو  ــتــشــويــش عــل ال
محاولة منع المواطنين من ممارسة 

حقهم الدستوري”.
فــي تصريحات  ــد  أكـ ــان صــالــح  وكــ
سابقة الثالثاء أن الشعب الجزائري 
ســيــوجــه مـــن خــــالل إقـــبـــالـــه على 
الرئاسية  االنتخابات  في  التصويت 
“صــفــعــة قـــويـــة لــلــمــتــطــاولــيــن على 
له خالل  الــجــزائــر”. وقــال في كلمة 
الثانية  العسكرية  للناحية  ــارة  ــ زي
نوفمبر  كـــان  “إذا  )غــــرب(  بـــوهـــران 
1954 تاريخ اندالع الثورة الجزائرية 
بشر  قــد  الفرنسي  االستعمار  ضــد 
ــبــالد مــن االســتــعــمــار  بــتــحــريــر ال
ــإن  ــيـــض، فـ ــغـ ــبـ ــســـي الـ ــرنـ ــفـ الـ
سيكون   )2019( ديسمبر 
بناء  استكمال  شــرف  له 

دولة الحق والقانون”.

قائد الجيش الجزائري يحّذر من عرقلة االستحقاق الرئاسي

بغداد ـ وكاالت

أمس  بــغــداد،  عمليات  قيادة  أعلنت 
األمن  عناصر  من   9 إصابة  األربعاء، 
العراقي، جّراء إلقاء قنبلة يدوية في 

شارع الرشيد بالعاصمة العراقية.
قطع  عن  عراقيون،  ناشطون  وأفــاد 
ساحة  عن  بالكامل  الكهربائي  التيار 

التحرير وسط بغداد.
 يذكر أن مئات المتظاهرين توافدوا 
التحرير  ساحتي  ــى  إل الــصــبــاح  منذ 
ــداد، بــحــســب ما  ــغـ والــخــالنــي فـــي بـ

أفادت وسائل إعالم محلية.
وعلى الصعيد السياسي، دعا رئيس 
ــراقـــي محمد  ــعـ الـ ــواب  ــ ــن ــ ال مــجــلــس 
برهم  الجمهورية  رئيس  الحلبوسي، 
وزراء  رئــيــس  تكليف  ــى  إلـ صــالــح، 
جديد خلًفا لعادل عبد المهدي، خالل 

15 يوًما.
ــتــي وّجــهــهــا  ــاء فـــي الــرســالــة ال  وجــ

الحلبوسي لصالح: “حصلت الموافقة 
مجلس  رئيس  استقالة  قبول  على 
الوزراء عادل عبد المهدي، واستناًدا 
إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم 
لـــرئـــاســـة مجلس  مـــرشـــح  بــتــكــلــيــف 

الوزراء خالل 15 يوًما”.
الفساد  مكافحة  حملة  إطـــار  وفــي   
العراقية،  النزاهة  تقودها هيئة  التي 

أصدرت  أنها  أمــس،  األخيرة،  أعلنت 
بحق  الــســفــر،  ومــنــع  بالقبض  ــر  أوامــ
النجف  مــطــار  إدارة  مجلس  رئــيــس 

الدولي السابق.
الــحــكــومــة  تـــتـــولـــى  اآلن،  ــى  ــتـ وحـ  
مهام  المهدي،  عبد  برئاسة  العراقية 
تشكيل  حين  إلى  األعمال،  تصريف 

الحكومة الجديدة.

االحتجاجات المناهضة للحكومة مستمرة في ميدان التحرير في العاصمة بغداد )أ ف ب(

قطع التيار الكهربائي بالكامل عن ساحة التحرير في بغداد
قنبلة توقع إصابات في صفوف األمن العراقي

بيروت ـ وكاالت

عاد الطالب في مختلف المناطق اللبنانية 
رفضا  جديد؛  من  والتظاهر  التحرك  إلى 
الحاكمة  السياسية  السلطة  لممارسات 

وطريقة تعاطيها في الملف الحكومي.
البقاع  في  الطالب  من  اآلالف  وتظاهر 
شرق لبنان وطرابلس شماال، وأمام وزارة 

التربية في بيروت.
اليسوعية  الجامعة  طــالب  تظاهر  كما 
التساهل  في بيروت اعتراضا على عدم 
وتخفيض  الجامعية،  األقساط  دفع  في 

رواتب األساتذة في الجامعة.
ــالب بــتــعــطــيــل الــصــفــوف  ــطــ ــ ونـــجـــح ال
ــيـــة لـــالعـــتـــصـــام  ــلـ ــي الـــكـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الـ

واالعتراض.
وتتواصل أيضا االحتجاجات في مدينة 
صيدا جنوب لبنان، وفي بعقلين في جبل 

لبنان، وفي عدد من المناطق اآلخرى.
ميشال  اللبناني  الرئيس  دعــا  ذلــك،  إلــى 

ــون، أمـــس األربـــعـــاء، إلـــى اســتــشــارات  عـ
اإلثنين  للحكومة،  رئيس  لتسمية  نيابية 
وبين  بينه  سجال  عقب  وذلــك  المقبل، 
ضربة  وجــهــوا  ســابــقــيــن  وزراء  ــاء  رؤســ
ــفــرص تــشــكــيــل حــكــومــة بــقــيــادة رجــل  ل

األعمال السني سمير الخطيب.
لعقد  دعــا  عــون  أن  للرئاسة  بــيــان  وذكـــر 
ــواب الــبــرلــمــان،  مـــشـــاورات رســمــيــة مــع نـ

اإلثنين، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ــاســة  وقـــالـــت الـــرئـــاســـة، فـــي بــيــانــهــا: “رئ
المقبل  اإلثنين  يــوم  تــحــدد  الجمهورية 
الملزمة  النيابية  لــالســتــشــارات  مــوعــدا 
ــف لــتــشــكــيــل  ــمــكــل ــيـــس ال ــرئـ لــتــســمــيــة الـ
تسمية  عــون  على  ويتعين  الــحــكــومــة”. 
ــذي يــحــظــى بــالــدعــم األكــبــر  ــ ــمــرشــح ال ال
 .128 عددهم  البالغ  البرلمان،  نــواب  من 
مسلما  الـــوزراء  رئيس  يكون  أن  ويجب 

سنيا، وفقا لنظام المحاصصة اللبناني.

التظاهرات الطالبية في مختلف المناطق اللبنانية من جديد

عــون يدعــو الستشــارات نيابيــة لتســمية رئيــس وزراء
عودة الحراك الطالبي إلى الشارع اللبناني

دبي ـ العربية نت

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة 
الليبي  الــوطــنــي  للجيش  الــعــامــة 
أحـــمـــد الـــمـــســـمـــاري، فـــي مــؤتــمــر 
الــمــبــرم  ــاق  ــفــ ــ االت أن  صـــحـــافـــي، 
مؤخرا بين تركيا ورئيس حكومة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة فـــايـــز الـــســـراج 
ليبيا  ستدخل  جــديــدة  “مــؤامــرة 
في فوضى نحن في غنى عنها”. 
سيمنح  ــاق  ــ ــف ــ “االت أن  وأضــــــاف 
ــجــمــاعــات  جــمــاعــة اإلخــــــوان وال
ــا مباشرا  اإلرهــابــيــة إمــــدادا تــركــيًّ

وقواعد تركية في ليبيا”.
الليبي  الجيش  قائد  أن  أكــد  كما 

عدة  بــدور  أشــاد  حفتر  خليفة 
دول، منها مصر واليونان، 

فـــــــــي “الــــــتــــــصــــــدي 
التركي  للمخطط 
الـــــــــذي ســـيـــحـــول 
قــواعــد  ــى  إلـ ليبيا 

تركية”.
السراج  “ما وقعه  أن  وشدد على 
ــــى صـــدام  كـــارثـــة جــــّرت لــيــبــيــا إل
مباشر مع اليونان وقبرص ودول 
عربية شقيقة منها مصر”، مضيفا: 
ليبيا مصدر  “لن نرضى أن تكون 
إزعاج أو قلق ألي دول مجاورة”.

إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــب الـــمـــســـمـــاري 
ــــي والــجــامــعــة  ــــدول “الــمــجــتــمــع ال
بأن  اإلفريقي  واالتــحــاد  العربية 
الشعب  مع  اآلن  كلمة  لهم  تكون 
الليبي ضد ما تبقى من المجلس 
تــركــيــا  أن  يـــذكـــر  ــي”.   ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
وحكومة الوفاق الليبية، وقعتا 
اتفاقات  الماضي،  األسبوع 
ــول تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــ حـ
ــحــري  ــب ــعــســكــري وال ال
ودعــــــــم الـــعـــالقـــات 

العسكرية.

الجيش الليبي: اتفاق السراج وأنقرة مؤامرة
سيول ـ وكاالت

ــًرا  ــيــة تــحــذي ــا الــشــمــال ـــوريـ ــهـــت ك وّجـ
شـــديـــد الــلــهــجــة لــلــرئــيــس األمــيــركــي 
دونالد ترامب، أمس األربعاء، لتلميح 
القوة  استخدام  إمكانية  األخير حول 
بأنها  متوعدة  الشيوعية،  البالد  ضد 
إذا دعت  “فــوريــة”  إجـــراءات  ستتخذ 

الحاجة.
الكورية  “يــونــهــاب”  وكــالــة  وبحسب   
األركــان  هيئة  رئيس  قــال  الجنوبية، 
بــارك  الشمالية  كــوريــا  لجيش  العامة 
جونغ تشون في بيان، “أود أن أوضح 
ليس  المسلحة  ــقــوة  ال اســتــخــدام  أن 
المتحدة  لــلــواليــات  ــا  حــصــريًّ امــتــيــاًزا 

فقط”.
 وأضاف “يمكن ألي شخص 

كــيــفــيــة  يـــخـــمـــن  أن 
ــا  ــابـــة كـــوريـ ــتـــجـ اسـ
حال  في  الشمالية، 
ــامــــت الــــواليــــات  قــ

عسكرية  تــحــركــات  بــاتــخــاذ  المتحدة 
ضد بيونغ يانغ”.

ــي، دونـــالـــد  ــركـ ــيـ وقـــــال الـــرئـــيـــس األمـ
بالزعيم  “عالقته  إن  الثالثاء،  ترامب، 
الـــكـــوري الــشــمــالــي، كــيــم جــونــغ أون، 
برئاسة  “وجــــوده  أن  مــؤكــًدا  جــيــدة”، 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــنــع قــيــام حــرب 
ــاف تــرامــب، خــالل  فــي آســـيـــا”.  وأضــ
مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك مـــع األمــيــن 
ينس  )الناتو(،  األطلسي  للحلف  العام 
انطالق  قبيل  لندن،  في  ستولتنبرغ، 
ما يجري  نعرف  “نحن ال  الحلف:  قمة 
في كوريا الشمالية اآلن، ولدينا سالم 
ــع رئـــيـــس كــوريــا  ــة جـــيـــدة مـ ــالقـ وعـ
بين  مــن  الــوحــيــد  ــا  وأنـ الشمالية، 
عالقة  لديه  ــذي  ال العالم  قــادة 
جيدة معه”. وتابع قائالً: “لو 
هناك  لكان  رئيًسا  أكــن  لم 

حرب اآلن في آسيا”.

بيونغ يانغ تتوّعد باستخدام القوة ضد واشنطن

تفكيك خلية “موالية” 
لداعش بين المغرب وإسبانيا

الرباط ـ أ ف ب

األربعاء  أمــس  المغربية  السلطات  أعلنت 
داعـــش  لتنظيم  “مـــوالـــيـــة”  خــلــيــة  تــفــكــيــك 
“حاملة مشاريع إرهابية”، وذلك في عملية 
مشتركة مع الشرطة اإلسبانية أسفرت عن 
إيقاف ثالثة مشتبه بهم في المغرب تزامنا 
بيان  وقــال  بإسبانيا.  زعيمهم  اعتقال  مع 
أن  القضائية،  لألبحاث  الــمــركــزي  للمكتب 
المشتبه بهم “المتشبعون بالفكر المتطرف” 
“التخطيط  بــصــدد  كــانــوا  داعـــش  لتنظيم 
“تكثيف  مـــع  ــيـــة”،  ــابـ إرهـ عــمــلــيــات  لــتــنــفــيــذ 
لمصرع  انــتــقــامــا  الــتــحــريــضــيــة  الـــدعـــوات 

الخليفة المزعوم لهذا التنظيم اإلرهابي”.
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لماذا مدير التوظيف أجنبي؟!
كانت صرخة النواب مدوية، وكانت الصدمة أن يكون الرد هو الصمت المطبق 
من القائمين على شـــؤون التوظيف، وحتى المواطنين كانوا آســـفين وحزينين 
ألّن آمالهـــم بالحصـــول على الوظيفـــة تتضاءل يوما بعد اآلخـــر. المفاجأة التي 
فجرها عضو المجلس النيابّي والتي اختزلت مأســـاة آالف العاطلين والمســـت 
الجهـــاز العصبي لكل عاطل عن العمل بإعالنه أّن التوظيف بيد األجانب، وكان 
محقا حين تساءل بحرقة قلب: إنه شيء جميل أن يتوافد اآلالف على معرض 
التوظيـــف الـــذي أقامتـــه وزارة العمـــل قبـــل أيام، لكـــن المخيب لآلمـــال والذي 
يبعـــث علـــى الحزن والقهر هـــو أن مدراء التوظيف هم األجانـــب في المعرض، 
وهؤالء المدراء األجانب هم لألســـف من يســـتلمون السير الذاتية من المواطن 

البحرينّي، وأصاب النائب كبد الحقيقة عندما وصف األمر بـ “المعيب”.
إننا على يقين بأن أصل المعضلة في بقاء اآلالف من الجامعيين دون وظائف 
يتلخـــص في هيمنـــة وتحكم األجانب علـــى مواقع الموارد البشـــرية في أغلب 
الشـــركات، وهـــذا مـــا أقـــّر به قبـــل ثالث ســـنوات وكيـــل وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة صبـــاح الدوســـري، وكان دقيقـــا عندمـــا وصـــف المـــوارد البشـــرية 
بالعمـــود الفقـــري أليـــة مؤسســـة، ولـــو أّن هـــذه المؤسســـات التي يهيمـــن عليها 
المدراء األجانب تمت بحرنتها – كما يؤكد الوكيل صباح – ألمكن تيسير عملية 
التوظيـــف علـــى الـــوزارة. ال أحد بوســـعه أن ينكـــر الجهود التي يبذلهـــا الوكيل 
صباح الدوســـري شـــخصيا بإلزام أصحاب األعمال بتوظيـــف ذوي الكفاءة من 
الخريجيـــن، لكـــن الوزارة تجد صعوبة في إقناع أصحـــاب األعمال بذلك! فقط 
مـــن يمتلكـــون الحس الوطنـــّي يبـــدون تعاونهم أمـــا اآلخرون فإنهـــم يفضلون 

األجانب وهذا يدعو إلى األسف. 
تفضيل األجانب في التوظيف مسألة يلمسها كل فرد ويكفي عند مراجعتك أية  «

مؤسسة أو شركة فإنك تالحظ األجانب مهيمنين على أبسط الوظائف كشركات 
الصرافة، لتتساءل ببراءة وألم: كيف تم توظيف هؤالء؟ في الوقت الذي ينتظر 

فيه أبناء البلد فرصتهم، واألشد إيالما أّن تلك الوظائف ال تتطلب المهارات العالية 
والدقيقة، وللداللة على انحياز األجانب لبني جلدتهم، فإّن مواطنا تقدم لوظيفة 

محاسب بإحدى الشركات ولكن الوظيفة لألسف الكبير ذهبت ألجنبية تنتمي 
لجنسية مدير التوظيف. لذا فإّن المطلوب إذا كنا بالفعل جادين في حلحلة قضية 

العاطلين العمل أوال على بحرنة قطاع الموارد البشرية، أما إذا بقي هذا القطاع 
رهينة لألجانب فال نتوقع أي حل للمعضلة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

التعليق الرياضي ثقافة.. عنوانها النزاهة والحيادية
إذا كان العلـــم يمثـــل حقائـــق وقوانيـــن ومعلومـــات ومقاييـــس، فـــإن 
الثقافة مفاهيم وقيم وتصورات وعادات وقدرة على التذوق، وبهذا 
تصبـــح الثقافـــة صفة أساســـية من صفات اإلنســـان، أي إنســـان، أميا 
كان أم حاصال على أرقى الدرجات العلمية، فالثقافة رؤية عامة إلى 
الحياة والمجتمع تتجسد في السلوك الفكري والوجداني واألخالقي 
والذوقي لإلنسان عموما، ولكل إنسان ثقافته، مهما كان مستوى هذه 
الثقافـــة، ومهمـــا كانت طبيعة هذه الثقافة، فليس هناك إنســـان يخلو 

عقله ووجدانه وضميره من خبرة حية، من وجهة نظر، من موقف.
وتأتـــي ثقافـــة “التعليق الرياضـــي” على المباريـــات كالرهن الحضاري 
الذي يتســـم به المذيـــع أو المعلق، فاألمر ليس مجـــرد الجلوس خلف 
“الميكرفـــون” والتعليـــق علـــى ســـير المباريـــات تســـعين دقيقـــة، إنما 
المسألة ترتبط في المقام األول بالروح الرياضية واألخالق والقواعد 
الســـلوكية والحياديـــة، مـــن الطبيعـــي أن تتجـــه بوصلـــة المعلـــق إلى 
منتخب بالده، فهذه غريزة ال يمكن إغفالها، ولكن من غير المستحسن 
أن يغلـــب الحماس على الحيادية والـــروح الرياضية، وينفلت المعلق 

ويطير على ارتفاع أمتار ويســـد الطرق على الفريق الخصم بعبارات 
تقلل من شأنه وقوته في الملعب، وهذا لألسف ما حصل مع منتخبنا 
الوطنـــي لكرة القدم في آخر مبارياته في دوري المجموعات ببطولة 
خليجـــي 24 بقطـــر يـــوم االثنين الماضـــي، فمعلق إحـــدى الفضائيات 
انحـــرف قليـــال عـــن قواعـــد التعليـــق الرياضـــي المنصـــف، وأكـــد منذ 
بدايـــة المبـــاراة على قـــدرة منتخب بـــالده على تجـــاوز منتخبنا “لعبا 
ونتيجة” والظفر ببطاقة التأهل إلى الدور الثاني الذي سينطلق اليوم 
الخميـــس، لكـــن منتخبنا اســـتحق الفوز “لعبا ونتيجـــة” في المضمون 

والشكل.

التعليق الرياضي ثقافة، ويفترض من المعلق أن يتحكم في مشاعره  «
وعواطفه وانفعاالته ويحترم الخصم وينصفه وأن يكون نزيها ومحايدا، 
طالما أن الرياضة سلوك وأخالق قبل كل شيء، والتعصب هو المرض 
الذي يقتلها، لذلك نتمنى من بعض المعلقين الرياضيين الخليجيين 

التزام الحيادية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ينصح أحد علماء اإلدارة المســـؤولين فيقول لهـــم “إن أردَت معرفة العنصر 
الفاشل في فريقك كقائد، ابحث عن من يخطط عكس التوقعات، إن وجدته 
تخلص منُه فورًا ألنه العائق الحقيقي لعملك”، تذكرُت هذه النصيحة القيمة 
التـــي كتـــب فيها المتخصصـــون أبحاثا وكتبا عديـــدة، وأنا ُأطالـــُع إحصائية 
األرقـــام الكبيـــرة للوافديـــن فـــي القطـــاع الحكومي، تلـــك التـــي بينتها لجنة 

بحرنة الوظائف البرلمانية مؤخرًا.
فقد بينت لنا هذه اللجنة حقائق لم نكن نعرفها من قبل، األرقام التي تصرح 
بها رســـمية وحقيقية ألنها تصدر من المسؤولين المعنيين، وبالتالي ال تقبل 
التشـــكيك أو التبرير الفج الذي ســـئمنا منه من الذين ال يتقنون سوى ترديد 
عبـــارات ركيكـــة وضعيفـــة لإلعـــالم، تبـــرر اســـتعانتهم باألجانب فـــي مواقع 

المواطن أحق بها.
والصدمـــة الثانية هي معدل الرواتب التـــي يتقاضونها، فقد وصلت رواتب 
بعضهم إلى ما يزيد عن أربعة آالف دينار شهريًا، قد يذهلك هذا الرقم عزيزي 
القارئ لكنه حقيقي فقد صرح به رئيس لجنة بحرنة الوظائف. فعلى سبيل 
المثـــال يوجـــد في وزارة األشـــغال والبلديات والتخطيـــط العمراني وحدها 

مـــا يزيـــد عن 500 موظف أجنبي برواتب وامتيـــازات كثيرة، من دون رؤية 
واضحة ومعلنة حول خطط االســـتغناء عنهم وإحـــالل الطاقات البحرينية 

في المقابل.
البـــد من وقفة حاســـمة وجادة في هذا الملـــف، نحُن بحاجة إلى قرار بوقف 
توظيف الوافدين في القطاع الحكومي بشـــكل فوري، فالتأخير في حســـم 
هذا الملف سيكلف اقتصادنا كثيرًا، نقولها بكل وضوح لم نعد بحاجة للعمالة 
الوافـــدة في القطاع الحكومي أبدًا، بل العكس تماما، يشـــكُل وجودهم عبئا 
كبيـــرا، ويحـــرم أبناء الوطن مـــن الفرص الوظيفية الحقيقيـــة، لدينا طاقات 
شـــبابية جاهزة لشـــغر جميع المواقع وبكفاءة عالية، مازالت تنتظر الفرصة 
المواتيـــة لها وبمؤهالت معترف بها على عكـــس مؤهالت الكثير من العمالة 

الوافدة التي تكون مجهولة المصدر.

كما نرجوا أيضًا أن تكون لدينا لجنة تدقيق لمؤهالت جميع الوافدين في  «
المملكة سواء أكانوا في القطاع العام أو الخاص وذلك ُأسوًة بما اتخذتُه جميع 

دول الخليج العربي.

عباس ناصر

الوافدون في القطاع الحكومي... أزمة حقيقية

من يحمينا؟
أرادت شـــراء حاســـوب جديـــد، وحـــدث أن أجلت عملية الشـــراء شـــهرًا واحدًا، 
وصادف حينها عرضا ترويجيا، فرحت، فهذا يعني أنها ســـتوفر نحو 50 دينارًا، 
فأرادت التأكد من مواصفات الحاسوب، لتفاجأ بأن الحاسوب في نفس المحل 
بالســـعر ذاته قبل وأثناء العرض الترويجي الذي يدعي المحل تخفيض ســـعره! 
حاولـــت أن تظـــن خيرًا بالمحل فاستفســـرت أكثر، فلربمـــا كان هناك خطأ ما؟ أو 
لبـــس يمكن تصحيحـــه، إال أنه ال أحد من الباعة، وال حتى المســـؤول عليهم أقر 
بوجـــود خطأ، واجهتهم بصـــورة التقطتها قبل العـــرض الترويجي والذي يحمل 
نفس الســـعر للحاســـوب بعـــد التخفيـــض، وال حياة لمـــن تنادي! أنذرتهـــم بنيتها 

الشكوى ضدهم لدى حماية المستهلك ولم يرف لهم طرف! 
قدمت البالغ، وجاء الرد بأن إدارة المحل تؤكد أن ســـعر الحاســـوب ارتفع وتم 
تخفيضـــه! ألول مـــرة حقيقـــة أعـــرف أن األجهـــزة اإللكترونيـــة ترتفع أســـعارها 
وتنخفـــض! هـــل ســـعرها مرتبط بالـــدوالر أو الذهـــب مثالً؟ المســـتهلك الضحية 
فـــي كل األحـــوال، فـــال يملـــك إال الرضـــوخ مرغما لكل مـــن يمد يـــده مطالبًا إياه 
بالدفـــع، وإن كان الدفـــع على غير حق! ارتفاع األســـعار من جهة، والضرائب من 
جهـــة أخرى، يســـتنزفان ما يملكه، ومـــا ال يملكه، فيضطر حينهـــا إلى االقتراض 
واالســـتدانة لتوفيـــر ضروريـــات الحيـــاة التـــي ال مفـــر منهـــا، ومـــع ذلـــك يواجه 
المســـتهلك ُتجارا جشـــعين ال رحمة في قلوبهم، فال يجد المســـتهلك حينها من 

يحميه من كل ذلك!
ســـلعة واحـــدة، وأســـعار مختلفة! ليس فقـــط إذا ما قورنت مـــن متجر آلخر، بل 
حتـــى فـــي المتجر نفســـه، فالســـلعة الواحدة قد تجدهـــا بأســـعار مختلفة! ليس 
فقط في يوم آخر، بل حتى في اليوم نفســـه! ومحظوظ من ســـيراجع فاتورته 
ويكتشـــف هـــذا التالعب! أما من سيســـلم أمره بعد اســـتالم فاتورته، وســـيدفع 
وســـيلقي الفاتـــورة فـــي أقـــرب ســـلة مهمـــالت فعوضه علـــى هللا، ومثـــل هؤالء 

المستهلكين ُكثر، فمن يحميهم؟ 
عروض ترويجية تدعي التخفيض في األســـعار، فتـــوزع إعالنات تنزيالتها هنا 
وهنـــاك، وهـــي فـــي الحقيقة إن لم ترفع األســـعار خالل تلك الفتـــرة، فإنها ُتوهم 
المشـــتري بتخفيضها، إلغرائه ودفعه للشراء، ولن يجد المشتري من يحميه من 
هـــذا الوهـــم الترويجي! خصوصًا إن لم يعرف أصالً الســـعر األصلي قبل موســـم 

األوهام!.
ياسمينة: ال جهة حقيقية لألسف تحمي المستهلكين. «
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يالقـــي منتخبنا اليوم الخميس في الدور قبـــل النهائي لكأس الخليج المنتخب 
العراقـــي، حيث ســـيلعب المنتخب الفائز فـــي هذه المباراة ضـــد المنتخب الذي 
ســـيظفر بالفوز من مباراة قطر والســـعودية في المباراة الختامية لتحديد بطل 

الخليج في هذه النسخة.
دائمـــًا مـــا كان لـــكأس الخليج طعم مغاير جدًا ومختلف عـــن بقية البطوالت في 
نفـــوس جميع الخليجيين، فأجواء الود واللحمـــة واألخوة تكون حاضرة خالل 
أجـــواء هـــذه البطولة، ما يفســـر ســـمو الـــروح الرياضيـــة بين جميـــع المنتخبات 

المشاركة، فما يربط المنتخبات المشاركة أكبر بكثير من فوز أو خسارة. 
لكـــن يبقى حلم البحريني في تحقيق هذه الكأس مشـــروعا كأمل طال انتظاره 
منذ ما يربو عن الخمســـين عاما، فمنتخب البحرين لم يحظ إلى اليوم بشـــرف 
إحـــراز هذه الـــكأس الغالية التي تتوق لها نفس كل عاشـــق لألحمر، فعلى الرغم 
من أننا قدمنا في العديد من الدورات مســـتويات مشـــرفة وكنا قاب قوسين أو 

أدنى من الظفر بهذه الكأس إال أن الحظ عاندنا في كثير من األحيان.

أعتقد والكثير يشـــاطرني اعتقادي أن منتخبنا الحالي قادر على تحقيق الكأس 
فـــي ظـــل اإلنجـــازات والنتائج التـــي حققها في الفتـــرة الماضيـــة، خصوصًا في 
بطولـــة غـــرب آســـيا والتصفيات المزدوجـــة المؤهلة لـــكأس العالم وكأس آســـيا 
حيـــث نمتلك اليـــوم نخبة وكوكبة من الالعبين المميزيـــن، باإلضافة إلى مدرب 
قديـــر والـــذي على الرغم من فكره الذي يختلف قليالً عـــن ما ألفناه إال أنه نجح 
حتـــى اآلن في بلـــوغ هدفه ومبتغـــاه، باإلضافة إلى الدعـــم الالمحدود من قبل 
القيادة الرشـــيدة وســـمو الشيخ ناصر بن حمد الذي يحرص دائمًا على أن يكون 

قريبًا من الالعبين.

اليوم نقترب من تحقيق الحلم البحريني وكلنا إيمان وثقة في رجال األحمر الذين  «
قدموا أداء رجوليا واستبساال في سبيل البلوغ لما وصلوا له. إن دعواتنا وقلوبنا مع 
األحمر دائمًا ترجو البارئ لكم التوفيق والسداد في تحقيق حلم البحرين الذي طال 

انتظاره.

بدور عدنان

أحمرنا والمهمة الوطنية

bedoor.articles
@gmail.com



أكــد أمين ســر االتحــاد البحريني للرمايــة إبراهيم البنعلي مشــاركة 
منتخبــي الرجــال والســيدات فــي البطولــة العربيــة للرمايــة التــي 
ســتقام بإمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة من 20 

لغاية 27 ديسمبر الجاري.

منتخـــب  أن  البنعلـــي  وأوضـــح 
معســـكرا  ســـيخوض  الرمايـــة 
العيـــن  مدينـــة  فـــي  تدريبيـــًا 
استعدادا للبطولة العربية من 15 
لغاية 20 ديسمبر بهدف التحضير 
والتدريب المســـتمر للوصول إلى 
أعلـــى مراحـــل الجاهزيـــة الفنيـــة 
علـــى أن ينتقـــل المنتخـــب فيمـــا 
بعد مباشـــرة إلى مدينة الشارقة، 
المنتخـــب  قائمـــة  بـــأن  موضحـــا 
تضـــم 20 راميا ورامية من بينهم 
خمســـة رماة رجال في مســـابقة 

بالمســـدس،  وخمســـة  البندقيـــة 
مســـابقة  فـــي  راميـــات  وخمـــس 

البندقية وبالمثل في المسدس.
حظـــوظ  أن  البنعلـــي  وأشـــار 
المنتخـــب تبـــدو قوية للمنافســـة 
وحصـــد  األولـــى  المراكـــز  علـــى 
الميداليـــات الذهبيـــة فـــي جميع 
المســـابقات وذلك علـــى ضوء ما 
يمتلكـــه رماة وراميـــات البحرين 
متميـــزة  وقـــدرات  خبـــرة  مـــن 
تؤهلهـــم لتحقيق افضـــل النتائج 
والمســـتويات التي تليق بســـمعة 

الرمايـــة البحرينيـــة وما تتمتع به 
من سجل متميز، مشيدًا بالنتائج 
المذهلة التي حققتها فتياتنا في 

الدورة السادســـة لرياضـــة المرأة 
الخليجيـــة التـــي أقيمـــت بدولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة اثـــر تحقيقهن 

11 ميداليـــة بينهـــا 8 ميداليـــات 
فضيـــات  و6  ذهبيـــات   4 بينهـــا 

وبرونزية.
إيـــاه عـــن عـــودة  ولـــدى ســـؤالنا 
الكويتي الشـــيخ ســـلمان الحمود 
الصباح لترأس االتحاد اآلسيوي 

للرماية من جديد، أشـــاد البنعلي 
بالـــدور الكبير الذي يلعبه الصباح 
الرمايـــة  برياضـــة  االرتقـــاء  فـــي 
إيـــاه  معتبـــرا  آســـيا  قـــارة  فـــي 
بـــاألب الروحـــي للعبة فـــي القارة 
لالتحـــاد  والداعـــم  اآلســـيوية 
ظـــل  فـــي  للرمايـــة  البحرينـــي 
الجهـــود التـــي كان والزال يبذلها 
االتحـــادات  خدمـــة  أجـــل  مـــن 
التجهيـــزات  وتقديـــم  الوطنيـــة 

الالزمة لها.

حسن علي

منتخب الرماية يشارك بالبطولة العربية بالشارقة

ابراهيم البنعلي

سيدات الرماية بعد مشاركتهن في دورة األلعاب الخليجية للمرأة

اللجنة اإلعالمية

اســـتقبل طارق عبد اللطيف كانو نائب رئيس مجلس إدارة 
مدرســـة عبد الرحمن كانو الدولية خالد كانو رئيس مجلس 
إدارة النـــادي األهلـــي بمكتبـــه فـــي بيـــت القـــرآن وبحضـــور 
األستاذ مبارك سعد العطوي عضو مجلس اإلدارة التنفيذي 

وسونيل راج المسئول المالي للمدرسة.
األهلـــي  النـــادي  عـــن  الحديـــث  الحضـــور  تبـــادل  حيـــث   
ومشـــروعاته وأنشـــطته المختلفة وإســـهاماته في المجتمع 
البحريني، حيث تم اســـتذكار المســـيرة الطيبـــة التي قادها 
طـــوال )30( عاًمـــا المغفـــور له بـــإذن هللا تعالـــى الوجيه عبد 
الرحمـــن كانو الرئيس األســـبق للنادي األهلـــي، والتي كانت 
فتـــرة نوعيـــة في كافـــة المجـــاالت الرياضيـــة واالجتماعية 
والثقافيـــة قـــدم خاللهـــا المرحـــوم الكثيـــر مـــن اإلســـهامات 
والمشـــروعات من أجل االرتقاء بمســـتوى النادي وأنشطته 

ومكانته المحلية واإلقليمية والعربية.
 وقـــد أثنى خالد كانو عطاءات المرحوم وعائلة كانو الكرام 
لخدمـــات البحريـــن والشـــباب والمجـــاالت األخـــرى الكثيرة 
االجتماعيـــة والرياضية واإلنســـانية والعلمية الشـــيء الذي 
مّيـــز الوجيه عبـــد الرحمن كانو طوال فترة الرئاســـة للنادي 

وحبـــه لـــه.  بعدها، قام طارق عبد اللطيـــف كانو وخالد كانو 
بالتوقيـــع على خطاب نقـــل الملكية والتبـــرع بكامل المبنى 
المشـــيد علـــى أرض النـــادي واعتبـــاره هدية وتبرًعـــا للنادي 
األهلـــي، وذلك بنـــاًء علـــى موافقة رئيس وأعضـــاء مجلس 
إدارة مدرســـة عبد الرحمـــن كانو الدولية حيـــث نقل طارق 
عبـــد اللطيف كانو تحيات وتمنيات ســـعود عبد العزيز كانو 
رئيـــس مجلس اإلدارة للنادي األهلـــي بكل التوفيق والمزيد 
من التطور والنجاح وتم التقاط الصور التذكارية للحضور.

جانب من توقيع االتفاقية

نقــل الملكية والتبرع بالمبنى واعتبــاره هدية للنادي األهلي
طارق عبد اللطيف يستقبل خالد كانو

مـــن المؤمل أن يصل فريق الشـــارقة 
إلـــى  )الخميـــس(  اليـــوم  اإلماراتـــي 
لمواجهـــة  وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة 
نظيره باربار في نهائي كأس الســـوبر 
“البحرينـــي اإلماراتـــي” غـــًدا الجمعة 

على صالة مدينة خليفة.
النهائـــي  هـــذا  الشـــارقة  ويخـــوض 
للمـــرة الثالثـــة على التوالـــي في هذه 
المسابقة بعدما وصل في النسختين 
الماضيتيـــن التي أقيمتا في البحرين 
واإلمـــارات وخســـرهما أمـــام النجمة، 
فيمـــا يعتبـــر هـــذا النهائـــي هـــو األول 
الشـــارقة  ويحظـــى  باربـــار.  لفريـــق 
بســـمعة مميـــزة في كـــرة اليـــد، كونه 
مـــن الفـــرق المنافســـة علـــى األلقـــاب 
ـــا، وخيـــر مثـــال على  ـــا وخارجيًّ محليًّ
ذلك تتويجـــه بالمركز الثالث للبطولة 

أقيمـــت  التـــي  لألنديـــة  اآلســـيوية 
مؤخًرا في كوريا. 

اليـــوم  التدريـــب  حصـــة  وســـتكون   
مدربـــه  بقيـــادة  لباربـــار  الخميـــس 
الوطني ســـيدعلي فالحي والشارقة 
الجزائـــري ســـفيان حيوانـــي  بـــإدارة 
لوضع اللمســـات الفنية األخيرة، قبل 
مواجهـــة الغـــد والمتوقـــع أن لهـــا أن 
تتســـم باإلثـــارة والنديـــة لمـــا يمتلكه 

الفريقان مـــن عناصر مميـــزة وقادرة 
على صنـــع الفارق. باربـــار يعول على 
خبـــرة نجومـــه المتمثلـــة فـــي جعفـــر 
عبدالقـــادر وشـــقيقه محمـــود وأحمد 
المقابـــي، فيمـــا الشـــارقة يعـــول على 
خبرة وحنكة نجم منتخبنا المحترف 
فـــي صفوفـــه علـــي ميـــرزا والمصري 
علـــي زيـــن وســـلطان ســـعيد وأحمـــد 

عبدهللا والحارس خالد سعيد.

الفريقان يضعان اللمســات األخيرة للسوبر “البحريني اإلماراتي”
الشارقة يصل اليوم لمالقاة باربار غًدا
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اتحاد الجامعات

للجامعـــات  البحرينـــي  الرياضـــي  االتحـــاد  حـــدد 
الدكتـــور  برئاســـة  الجديـــد  تشـــكيله  فـــي 
حـــدد  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  صقـــر  الشـــيخ 
منتصـــف شـــهر ينايـــر 2020 موعـــدًا النطـــالق دورة 
األلعاب الجامعية الوطنية والتي ستشـــهد التنافس 

بين الجامعات فـــي 11 لعبة رياضية على مدار 
ما يقارب 3 أشهر.

وشـــهدت األســـابيع الماضية اجتماعات عمل 
مكثفة مـــن قبل االتحـــاد الرياضي البحريني 

للجامعات وذلك لوضع األطر التنظيمية والفنية واللوجســـتية الخاصة بالدورة، 
باإلضافـــة إلـــى تكثيـــف عملية التواصـــل مع الجامعـــات المشـــاركة واالتحادات 
الرياضيـــة ذات العالقـــة، كمـــا حدد االتحـــاد هيكل الدوري ومـــا يضمه من لجان 

عاملة.
وقـــام نائب رئيس االتحاد الرياضي البحريني للجامعات محمد الشـــحي بمعية 
عـــدد مـــن أعضاء االتحاد بزيارات إلى عدد من االتحادات الرياضية متمثلة في 
اتحادات كرة القدم، كرة الســـلة، كرة الطائرة، التنس األرضي، ألعاب القوى كرة 
الطاولة والبولينغ، وذلك بهدف االتفاق على أوجه التعاون المشـــترك أثناء سير 
الـــدورة، حيـــث وجدت هذه الزيـــارات صدى إيجابي وأفـــرزت ترحيب من قبل 

االتحادات بالمساهمة في إنجاح الدورة، بما يخدم أهدافها.
وستتضمن أجندة االتحاد الرياضي البحريني للجامعات لأليام القادمة عدد من 
المحطات التي ستسبق انطالق الدورة، بحيث تقرر أن يقام اجتماع موحد مع 
الجامعات المشاركة في الدورة وعددها 12 جامعة، باإلضافة إلى إقامة مؤتمر 
صحفـــي للكشـــف عن تفاصيـــل الدورة، وعقـــد اجتماع فني لتعريـــف الجامعات 

المشاركة بلوائج وأنظمة البطولة.

منتصف يناير موعدا لدورة األلعاب الجامعية

علي مجيد

أشادت بإقامة بطولة الرجل الحديدي وعبرت عن سعادتها بزيارة البحرين

السباحة العالمية كلوي تصل للمشاركة بفريق “األساطير”

Chole Mc� )وصلــت إلــى البــاد الســباحة األســترالية العالمية كلــوي مــكاردل 
Cardel( صباح أمس األربعاء 4 ديســمبر الجاري للمشــاركة مع فريق األساطير 
)The Legends( المكــون مــن العــداء البريطانــي المتخصــص فــي المســافات 
الطويلة، البطل األولمبي محمد فرح )Mo Farah(، والدراج البريطاني العالمي 
مــارك كافنديــش )Marksimon Cavendish( للمشــاركة في ســباق الترايثلون 
IRON�( الذي سيقام ضمن بطولة الرجل الحديدي )Relay Triathlon )للتتابع 
MAN 70.3( التــي تحتضنهــا أرض المملكــة خال الفترة من 5 لغاية 7 ديســمبر 

الجاري بساحة مجمع األفنيوز.

الســـباحة  بطلـــة  اســـتقبال  فـــي  وكان 
العالمية لدى وصولها قاعة التشريفات 
بمطـــار البحريـــن الدولـــي مديـــر إدارة 
اإلعـــالم والعالقات العامة والتســـويق 
باللجنة األولمبية البحرينية رؤى سالم 
بوعســـلي وعـــدد مـــن موظفـــي اللجنة 
وعدد كبير من ممثلي وســـائل اإلعالم 
المحلية واألجنبية ومراســـلي وكاالت 

األنباء.
ولـــدى وصولهـــا إلـــى المملكـــة عبـــرت 
الســـباحة العالميـــة كلوي مـــكاردل عن 
ســـعادتها البالغـــة بالدعوة التـــي تلقتها 
من مملكة البحرين للمشـــاركة في هذا 
الحـــدث العالمـــي لتخـــوض ألول مـــرة 
تحـــدي رياضـــة الترايثلون مـــع كوكبة 
من النجوم العالميين، مبدية اعتزازها 
بالمشـــاركة بفريـــق واحـــد مـــع العـــداء 
والبطـــل األولمبـــي محمد فـــرح ونجم 
مـــارك  العالمـــي  الهوائيـــة  الدراجـــات 

كافنديش.
واكـــدت أن هـــذه الزيارة تعتبـــر الثالثة 
لهـــا لمملكة البحرين بعـــد أن كانت من 
ضمن الطاقم التدريبي لســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة عندما قطع 
الغطـــس  مـــن  كيلومتـــرا   42 مســـافة 
والســـباحة فـــي عمـــق البحريـــن قادما 
من شـــاطئ الغـــروب بالمملكـــة العربية 
الســـوفتيل  منتجـــع  إلـــى  الســـعودية 
الـــذي  تحديـــه  فـــي  ســـباحة  بالـــزالق 
خصص ريعه لصالح مرضى السرطان 
فـــي عام 2014، مبدية إعجابها بســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة في 

إنجاز هذا التحدي العظيم.
وأضافت “ إن اإلنجاز الذي حققه سمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة يدعو 
إلـــى الفخر واالعتـــزاز ويجســـد مهارة 
وقدرات ســـموه العالية بالســـباحة في 
الميـــاه المفتوحـــة.. لقـــد كانت لحظات 

مثيـــرة وتحدي رائـــع للغايـــة، وتواجد 
تشـــجيع  فـــي  كبيـــر  دور  لـــه  ســـموه 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  المواطنيـــن 
بشكل عام والسباحة بشكل خاص..”.

وأكدت كلوي مكاردل أن وجودها في 
مملكـــة البحريـــن تمثـــل فرصـــة رائعـــة 
للقاء الرياضيين والتعرف على تجربة 
المملكـــة وإنجازاتهـــا في هـــذا المجال 
الســـباحة  رياضتـــي  فـــي  خصوصـــا 
والترايثلـــون، مشـــيدة بإقامـــة بطولـــة 
الرجـــل الحديـــدي والتـــي تعتبر فرصة 
للترويـــج للبحريـــن ســـياحيا ورياضيا 
والتأكيد على اهتمام الدولة بالرياضة.

وأضافت “ إنني ســـعيدة بهـــذه الزيارة 
ألنها ســـتتيح لي فرصة للقاء عدد من 
المســـئولين عـــن الرياضـــة وباألخـــص 
اتحاد السباحة لإلطالع على تجربتهم 
والتعـــرف علـــى كيفيـــة تدريـــب فئـــة 
الناشـــئة خصوصا الفتيات الصغيرات، 
واإلطـــالع على قصـــص نجاحهن.. من 
المهـــم االهتمـــام بفـــرق القاعـــدة، فأنـــا 

مارست السباحة منذ سن العاشرة..”.
أنهـــا  مـــكاردل  كلـــوي  وأوضحـــت 
احترفـــت الســـباحة وحققـــت العديـــد 
مـــن اإلنجازات ونجحت في الســـباحة 
من فرنســـا إلى ايطاليا من غير توقف، 
مشيرة إلى أنها تحرص على المشاركة 
فـــي الفعاليـــات الرياضيـــة التي تهدف 
إلـــى األعمـــال الخيريـــة ومـــن ضمنهـــا 

بـــأن  موضحـــة  الســـرطان،  مكافحـــة 
والدتها مصابة بالسرطان ولذلك فإنها 
حريصـــة على المشـــاركة في مثل هذه 

األعمال الخيرية.
يذكر أن السباحة األســـترالية العالمية 
كلـــوي مـــكاردل حائـــزة علـــى العديـــد 
العالميـــة  والجوائـــز  البطـــوالت  مـــن 
منها اســـرع ســـباحة فـــي العـــام 2018 
بــــ )HIGH TIDE( والفائـــزة بالميداليـــة 
الذهبية ألسرع سباحة في العالم بعام 
2016 والحاصلـــة على جائزة ماراثون 
الســـباحين لعـــام 2014 والعديـــد مـــن 
األلقاب والجوائـــز األخرى التي جعلت 
منها واحدة من أفضل السباحات على 

مستوى العالم.
“األســـاطير”  فريـــق  مشـــاركة  وتأتـــي 
فـــي بطولـــة الرجـــل الحديـــدي تنفيـــذا 
لرؤيـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
األمـــن الوطني، رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، فـــي احتضان مختلف 
الفعاليـــات الرياضيـــة التي تســـاهم في 
مكانتهـــا  وتعزيـــز  للمملكـــة  الترويـــج 
كوجهـــة ســـياحية رائـــدة فـــي المنطقة 
وعاصمـــة للرياضة بما يســـهم في دعم 
االقتصـــاد وجعلها وجهـــة مفضلة ألكبر 
مفضـــال  ومكانـــا  الرياضيـــة  األحـــداث 

ألشهر نجوم الرياضة العالمية.

كلوي مكاردل تجري لقاءات مع وسائل اإلعالم بوعسلي خالل استقبالها السباحة األستراليةكلوي مكاردل

حسن علي

سيقيم معسكرا 
بمدينة العين 

اإلماراتية
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ا  يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم، عنــد 5 مــن مســاء اليــوم )الخميــس(، لقــاء نصــف نهائــي خليجــي 24 المقــام حاليًّ
بالدوحة، وذلك أمام منتخب العراق على اســتاد عبدهللا بن خليفة، ضمن إطار المســابقة التي تســتمر حتى 8 ديســمبر الجاري. 

وضمن ذات الدور، تلعب السعودية مع قطر عند 8 مساء على استاد الجنوب.

وقطـــر  العـــراق  منتخبـــات  وكانـــت   
منتخبنـــا  جانـــب  إلـــى  والســـعودية 
تأهلوا إلـــى نصف النهائـــي، إذ تجمع 
مباراتـــي اليـــوم )متصـــدر المجموعة 
األولى العراق مع وصيف المجموعة 
الثانية منتخبنـــا، متصدر المجموعة 
وصيـــف  مـــع  الســـعودية  الثانيـــة 
المجموعـــة األولـــى قطـــر(؛ لتحديـــد 
المتأهلين إلـــى المباراة النهائية التي 
ســـتقام علـــى اســـتاد خليفـــة الدولي 

يوم األحد المقبل.
البرتغالـــي  المـــدرب  قائمـــة  وتضـــم   
لمنتخبنـــا الوطنـــي هيليو ســـوزا، 23 
العًبـــا هم: ســـيد محمد جعفـــر، وليد 
وتياغـــو  الحـــردان  محمـــد  الحيـــام، 
أوقســـتو )المحرق(، سيد شبر علوي، 
ســـيد رضا عيســـى، علي حرم، ســـيد 
مهـــدي باقـــر، محمد مرهـــون وكميل 
األسود )الرفاع(، علي مدن )النجمة(، 
أحمـــد نبيل ومحمد عـــادل )المنامة(، 
عبـــدهللا الهـــزاع ومحمـــد الرميحـــي 
بوغمـــار،  أحمـــد  الشـــرقي(،  )الرفـــاع 
راشـــد الحوطي، محمـــد عبدالوهاب 
وعبدالوهـــاب المالود )الحد(، جاســـم 
الشـــيخ ومهـــدي حميـــدان )األهلـــي(، 
حمد الدوسري )الحالة(، وسيد ضياء 

سعيد )النصر الكويتي(.

النهائي األول

 يدخل منتخبنا الوطني مباراة اليوم 
بشـــعار تحقيق الفوز والوصول ألول 
مـــرة إلى نهائـــي البطولة منـــذ تغيير 

نظامها إلى مجموعتين.
وســـبق لمنتخبنـــا أن وصـــل لنصـــف 
النهائـــي، إال أنه لـــم ينجح في العبور 
للمبـــاراة النهائيـــة، وكان آخرهـــا فـــي 
أقيمـــت  التـــي   23 خليجـــي  نســـخة 
العـــام )2017( فـــي الكويـــت، وذلـــك 
أمـــام منتخب عمان الذي توج يومها 

الحًقا باللقب.

ختام التحضيرات

 أجرى منتخبنا الوطني مرانه الثاني 
واألخيـــر اســـتعداًدا لمبـــاراة العراق، 
وذلك بخوضه حصة تدريبية مســـاء 

أمس على مالعب جامعة قطر.
وقـــاد البرتغالي ســـوزا المران األخير 
الـــذي اســـتمر حوالي ســـاعة وانطلق 
عند 5 مســـاء، واشتمل على عدد من 

الجوانب الفنية والبدنية.
وشـــهد المران تواجد جميع الالعبين 

الـ 23 المتواجدين في القائمة.

الفرصة متاحة

الوطنـــي،  منتخبنـــا  مـــدرب  قـــال 
البرتغالـــي هيليو ســـوزا إن المنتخب 

استعد للمباراة القوية أمام العراق.
المؤتمـــر  فـــي  ســـوزا  هيليـــو  وذكـــر 
اللقـــاء  يســـبق  الـــذي  الصحافـــي 
النهائـــي  لنصـــف  االســـتعداد  أن 
كاســـتعدادنا ألية مباراة، مشـــيًرا إلى 
أن المنتخبيـــن يلعبـــان تحـــت نفـــس 

الضغوط.
 وقـــال: “المنتخبـــان يلعبـــان بطريقة 
جيـــدة، سنســـتمتع باللعـــب، الفرصة 
أن  نتمنـــى  الفريقيـــن،  لـــكال  متاحـــة 
نحقـــق الفـــوز. لقـــد ســـبق لنـــا اللقـــاء 
بالعراق 3 مرات هذا العام، إذ تعادلنا 
المزدوجـــة  التصفيـــات  فـــي  مرتيـــن 
وحققنا الفوز في مناســـبة كانت عبر 

التتويج بلقب بطولة غرب آسيا”.
 ولفت ســـوزا إلى أن تواجد منتخبنا 
بيـــن األربعـــة الكبار فـــي البطولة هو 
أمـــر جيـــد، مشـــيًرا إلـــى أنـــه صحيح 
توجـــد بعـــض الفـــوارق بيننـــا وبيـــن 
ا،  ا وخليجيًّ المنتخبات القوية آسيويًّ
لدينـــا  المتاحـــة  األدوات  أن  إال 
مختلفـــة، حيـــث إن الالعبيـــن نصف 
محترفين، مؤكـــًدا أهمية أن يتحلى 
الالعبـــون بالقـــدرات العالية واإلرادة 
الصلبة لنستطيع مواجهة أي فريق”.

 ولفت سوزا إلى أن المنتخب يعتمد 
التـــي  عـــن  مختلفـــة  دفـــاع  طريقـــة 
يتصورهـــا الجميـــع، مشـــيًرا إلـــى أن 
المنتخـــب يهاجـــم ويشـــكل الفـــرص 
على مرمى المنافسين أيًضا دون أن 

يعتمد على أسلوب واحد.

 وقـــال إن منتخـــب العـــراق أمضـــى 
كاتانيتـــش،  المـــدرب  مـــع  ســـنتين 
منـــذ  للتـــو  بدأنـــا  أننـــا  إلـــى  مشـــيًرا 
حوالـــي 5 شـــهور ونقدم مســـتويات 
جيـــدة، مؤكـــًدا أنه من حســـن الحظ 
اللعـــب أمام منتخبات قوية في هذه 
البطولة؛ الكتســـاب الخبرة ومواصلة 

البناء والعمل التطويري.

قادرون على التأهل

 بدوره، قال العـــب منتخبنا الوطني 
محمد عبدالوهاب إن اللقاء سيكون 
أمام منتخب قوي، خاصة أن العراق 

يمتلك عدًدا من الالعبين المميزين.
وأشـــار محمـــد عبدالوهـــاب إلـــى أن 
جميـــع الالعبيـــن الــــ 23 المتواجدين 
في قائمة المنتخب جاهزون لخوض 
المبـــاراة، متمّنًيا أن يحقـــق “األحمر” 
الفوز والوصـــول بالتالي إلى المباراة 

النهائية.
 وبيـــن أن المنتخـــب البحرينـــي قادر 
على التأهل، مشـــيًرا إلى عدم وجود 

ضغوط على المنتخب.

ال اختالف

قال مدرب منتخب العراق كاتانيتش 
فـــي المؤتمـــر الصحفي الذي يســـبق 
مواجهـــة نصف النهائـــي في خليجي 
أن  البحرينـــي  المنتخـــب  أمـــام   24

فريقه يقدم ما عليه حتى اآلن.
 وأضـــاف: “لقـــد أتينـــا إلـــى هنـــا مـــع 
الكثيـــر من الشـــباب اليافعين، مباراة 
الغـــد ال تختلـــف عـــن غيرهـــا، ونحن 
ننســـى النقـــص العددي بســـبب حالة 

الطرد، وسنقدم ما علينا”.
التأهـــل  فـــي  حظوظـــه  وعـــن   

للنهائـــي قـــال: “لـــو اســـتمعنا لإلعالم 
علينـــا،  مـــا  نقـــدم  لـــن  والمشـــجعين 
علينـــا أن نكـــون واقعييـــن، صحيـــح 
أن العـــراق لم يتجـــاوز النصف نهائي 
فـــي البطـــوالت الســـابقة وهـــذا أمـــر 
قـــد مضـــى، الالعبون مختلفـــون هنا 
ولســـت قلًقا مـــن ذلك، المبـــاراة فيها 
شـــوطان وركالت ترجيـــح، ســـنجهز 
أنفســـنا لذلك وســـنتدرب علـــى ذلك، 
وحـــددت من ينفـــذ ركالت الترجيح، 
ســـنحاول أن نضغـــط علـــى منتخب 
فـــي  مشـــجعون  ولدينـــا  البحريـــن، 

الملعب وهذا أمر إيجابي
 وأكد مدرب العراق: “فريق البحرين 
جيـــد، علينـــا أن ال نقلـــل مـــن ذلـــك، 
هزمـــوا إيران وســـجلوا على الكويت 
4 أهداف، أنا أحترمهم واألمر ســـيان 
بالنســـبة لالعبين من المهـــم أن نركز 

على ما نقوم به”.
واختتـــم كاتانيتـــش: “كمـــا قلـــت من 
قبـــل، كل مباراة تختلـــف عن غيرها، 
ال يمكـــن أن نتوقـــع ما ســـيقومون به 
وال هم يتوقعون ما ســـنقوم به، نحن 
موجـــودن للفوز بالمباراة، والالعبون 
يعرفـــون ما أريده منهـــم، وخالل 90 
دقيقـــة يجب أن نفكـــر في تصرفاتنا 
ونعمل كفريق، ورسالتي إلى الحكام 
أن يقللـــوا مـــن اســـتخدام الفـــار ألنه 
لم يعـــد هناك مســـؤولية على الحكم 
بوجـــوده، فالبد أن يتخذوا القرارات 
أنـــا  شـــخصيتهم،  إلظهـــار  بأنفســـهم 
لســـت ضـــد الفـــار ولكنه يفســـد نكهة 

المباراة”.

الروح العالية

 قال قائـــد منتخب العراق عالء عبد 

الزهـــرة إن مـــا يمّيز الفريـــق العراقي 
الـــروح العاليـــة لدى العبيـــه واللحمة 
الموجـــودة بينهـــم لتخطـــي مواجهة 
المنتخـــب  أمـــام  النهائـــي  نصـــف 
البحرينـــي والعبـــور لنهائـــي خليجي 

.24
وأضاف: “مباراة الغد مهمة، سنواجه 
البحريـــن ونحن فـــي أداء تصاعدي، 
المضـــي  وهـــو  واحـــد  هـــدف  لدينـــا 
قدمـــا حتـــى النهايـــة، أمامنـــا مبـــاراة 
مهمة ســـنركز عليها اآلن حتى نحقق 

المطلوب”.
واختتـــم: “مـــع اليمـــن حدثـــت بعض 
الظـــروف أثـــرت علـــى الفريـــق، نركز 
شـــفاه  علـــى  االبتســـامة  زرع  علـــى 
شـــعبنا، ونحن نطمـــح أن تكون هذه 

البطولة مختلفة عن سابقاتها”.

تكريم البوعينين

كّرم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة 
القدم، نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم للشؤون اإلدارية والمالية 
فـــي  البوعينيـــن،  أحمـــد  بـــن  علـــي 
حفـــل تكريـــم الشـــخصيات المتميزة 
الخليجيـــة، والـــذي أقيـــم الثالثـــاء 3 
ديســـمبر الجـــاري في فنـــدق “جراند 
هامـــش  علـــى  بالدوحـــة،  حيـــاة” 

منافسات خليجي 24.
أحمـــد  بـــن  لعلـــي  التكريـــم  وجـــاء 
البوعينيـــن نظـــًرا للـــدور البـــارز فـــي 
مشـــاركاته اإلداريـــة ببطـــوالت كأس 
التكريـــم  يعـــد  إذ  العربـــي،  الخليـــج 
الشـــخصية  إلســـهامات  تقديـــًرا 
وإثـــراء  نجـــاح  فـــي  الخليجيـــة 

المنافسات الخليجية.

االجتماع الفني

فنـــدق  فـــي  األربعـــاء  أمـــس  أقيـــم 
شـــيراتون الدوحة، االجتمـــاع الفني 
بمواجهتـــي  الخـــاص  والتنســـيقي 

المربع الذهبي للبطولة.
حضر االجتماع ممثلـــون للمنتخبات 
األربعة، ولجنة المســـابقات، ومراقبو 
ألـــوان  اعتمـــاد  وجـــرى  المباريـــات، 
المنتخبات فـــي المباراتين، وتوقيت 

نزول المنتخبات ومغادرتها.
ومثـــل منتخبنـــا في االجتمـــاع مدير 
المنتخب عبـــدهللا البوعينين، إداري 
المنتخـــب يحيـــى بوعالي والمنســـق 

اإلعالمي محمد عبدالغفار.
باللـــون  منتخبنـــا  يلعـــب  أن  وتقـــّرر 
منتخـــب  ســـيرتدي  فيمـــا  األحمـــر، 

العراق اللون األبيض.

طائرتان للجماهير

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  خصـــص 
القدم طائرتين للجماهير البحرينية؛ 
لمؤازرة المنتخب في المباراة المهمة 
والمرتقبة مســـاء اليوم أمـــام العراق 

ضمن نصف نهائي خليجي 24.
وأعلـــن االتحاد البحريني لكرة القدم 
عـــن تخصيـــص الطائرتين يوم أمس 

األربعاء.
الحـــرص  إطـــار  ضمـــن  ذلـــك  يأتـــي 
الجماهيـــر  مـــؤازرة ومســـاندة  علـــى 
البحرينيـــة للمنتخـــب الوطنـــي فـــي 
إذ  اليـــوم،  مســـاء  المرتقبـــة  مهمتـــه 
فـــي  التواجـــد  عـــن  تفصلـــه خطـــوة 
والـــذي  للبطولـــة،  النهائيـــة  المبـــاراة 
تأهـــل  لـــو  مـــرة  ألول  ســـيحدث 

المنتخب.

منتخبنا الوطني يالقي العراق في المربع الذهبي

أحمد مهدي من الدوحة | تصوير علي شبر

المؤتمر الصحافي لمنتخبنا الوطني منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

االجتماع الفني البوعينين يتسلم تكريمه ضمن الشخصيات المتميزة

حلبة البحرين الدولية

تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” اســتعداداتها الســتضافة مهرجان العيد الوطني المجيد وســباق 
بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات وذلك في الفترة من 13 وحتى 16 ديسمبر الجاري. 

وستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة واإلثارة 
للحضـــور مـــن خـــالل الفعاليـــات العديدة 
منافســـات  هامـــش  علـــى  ســـتقام  التـــي 
الســـباق حيـــث اإلثـــارة علـــى المضمـــار ال 
تقتصر على السباق العالمي بل من خالل 
العديد من السباقات المساندة والفعاليات 
الترفيهيـــة والحفـــالت الغنائيـــة.  حيـــث 

ينطلـــق مهرجـــان العيد الوطنـــي المجيد 
مـــن 13 وحتـــى 16 ديســـمبر، أمـــا ســـباق 
التحمـــل العالمـــي فينطلـــق فـــي 13 و14 
ديســـمبر، وجميـــع الجماهيـــر البحرينيـــة 
مدعوة للحضور والمشاركة واالستمتاع. 
وســـتمتلئ المنطقـــة الترفيهيـــة الواقعـــة 
خلف المدرج الرئيســـي العديد من الفرق 

المتجولة التي ستتجول وتبهر الجماهير 
والمنوعـــة  المســـلية  العـــروض  بأجمـــل 
القادمـــة من مختلـــف دول العالـــم. وأبرز 
الفرق االســـتعراضية “بـــالك أنجلز” حيث 
تعـــد هـــذه الفرقة مـــن أنجح الفـــرق التي 
جاءت من كينيا، التي تشـــكلت في العام 
1992 على الســـاحل الجنوبي لمومباســـا 

بكينيـــا. إنهـــا مجموعـــة مـــن البهلوانـــات 
الموهوبين وذوي الخبرة الواســـعة الذين 
أدوا فـــي أكثـــر مـــن 25 دولـــة علـــى مدار 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة ولهم شـــعبية 
األلعـــاب  بيـــن  عرضهـــم  يمـــزج  كبيـــرة، 
البهلوانيـــة للســـيرك مـــع حـــركات الرقص 
الشعبية التي تم ضبطها على الموسيقى 
الكينيـــة التقليديـــة. إن العروض المذهلة 
تركـــت  قـــد  والســـرعة  والتـــوازن  للقـــوة 
العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الجماهيـــر 

مندهشين بأدائهم.

مهرجان العيد الوطني وسباق بابكو للتحمل 8 ساعات

24 ــي  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ نــــــهــــــائــــــي  إلــــــــــــى  الــــــــــوصــــــــــول  بــــــــهــــــــدف 

جانب من الفعاليات



“الشباب والرياضة” و“دراسات” توقعان مذكرة تفاهم

تنفيــًذا لتوجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطنــي رئيس المجلس  
األعلى للشباب والرياضة بانتهاج العمل المؤسسي، وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة 
التنسيق والتنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس األعلى للشباب والرياضة، وقعت وزارة شؤون الشباب والرياضة ومركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

والدولية والطاقة مذكرة تفاهم بهدف االستفادة من الخبرات والتجارب وتسخيرها من أجل تطوير العمل الشبابي والرياضي في المملكة.

 ووقـــع مذكـــرة التفاهم من جانـــب وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيد 
وزير شؤون الشباب والرياضة ومن جانب 
مركز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدولية والطاقة الدكتور الشيخ عبدهللا 
بن أحمـــد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء 
مركز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 

والدولية والطاقة “دراسات”.
الموقعـــة  التفاهـــم  مذكـــرة  وتنـــص   
بيـــن الجانبيـــن علـــى تبـــادل المعلومـــات 
الدراســـات  برامـــج  حـــول  والخبـــرات 
الـــرأي  واســـتطالعات  والبحـــوث 

والفعاليـــات وأنشـــطة التدريـــب، إجـــراء 
المجـــاالت  فـــي  المشـــتركة  المشـــاريع 
البحثيـــة والتدريبيـــة والتوعوية، إجراء 
اســـتطالعات الرأي والدراسات المسحية 
التي تســـاهم في التوعيـــة والتثقيف في 
مجـــال الشـــباب والرياضة، إعـــداد قاعدة 
معلومات شاملة من خالل جمع وتحليل 
فـــي  للمســـاهمة  اإلحصائيـــة  البيانـــات 
دعـــم الخطـــط التطويرية، إعـــداد تقارير 
الشـــبابية  للمراكـــز  المشـــتركة  التقييـــم 
والخدمـــات الرياضية من خالل الزيارات 
الميدانية والتقييم عن طريق المتســـوق 

الســـري، إعـــداد اإلصـــدارات والدراســـات 
المتخصصـــة التـــي تخـــدم فئة الشـــباب، 
تنظيـــم الندوات وورش العمل والدورات 
منتســـبي  دعـــوة  المشـــتركة،  التدريبيـــة 
الفعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة  الطرفيـــن 
واألنشـــطة التـــي ينظمهـــا الطـــرف اآلخر، 
بحـــث إمكانيـــة وجـــود مجـــاالت أخـــرى 

للتعاون.
 وبهذه المناســـبة، أكد أيمن المؤيد حرص 
الشـــباب والرياضـــة علـــى  وزارة شـــؤون 
الدخول في شراكات متميزة مع مختلف 
المراكـــز والمؤسســـات تنفيـــًذا لتوجيهات 

ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
االجتماع األخير للمجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة والـــذي وجـــه بانتهـــاج العمـــل 
المؤسسي في المجال الشبابي والرياضي 

والبحـــوث  العليمـــة  والمعاييـــر  وفـــق 
الحديثة، مشـــيًدا في ذات الوقت بحرص 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل خليفة 
على مباركة مذكرة التفاهم التي ستصب 

في مصلحـــة العمـــل الشـــبابي والرياضي 
فـــي المملكة مثنًيـــا على الـــدور اإليجابي 
لســـعادة الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة من أجل توقيع مذكرة التفاهم.
 وأشـــار وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضة 
إلـــى أن مذكـــرة التفاهـــم التـــي وقعت مع 
“دراســـات” ســـتمنح وزارة شؤون الشباب 
والرياضـــة فرصة االســـتفادة مـــن خبرات 
المركز في إجراء البحوث واالستطالعات 
الشـــبابي والرياضـــي  بالجانـــب  الخاصـــة 
المجـــال  هـــذا  فـــي  العاملـــة  والهيئـــات 
باإلضافـــة  للشـــباب  المقدمـــة  والبرامـــج 
للوصـــول إلـــى صـــوت الشـــباب البحريني 
والمنتسبين للقطاع الرياضي عالوة على 
إجراء دراســـات محدودة لتحديد أفضل 
الحلـــول لتخطـــي التحديات فـــي المجال 

الشبابي والرياضي.

جانب من توقيع االتفاقية

وزارة الشباب
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64 جواًدا في السباق السادس غًدا
ــي وكــــريــــدي مــكــس ــربـ ــعـ ــان الـ ــ ــص ــ ــح ــ ــك” وال ــبـ ــيـ كــــــؤوس “جـ

ينّظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم غٍد الجمعة السباق السادس لهذا الموسم 
والــذي ســيقام علــى كــؤوس شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات “جيبــك” وكؤوس 
مؤسســة الحصــان العربــي لخدمــات الفروســية والبيطريــة وكأس شــركة كريــدي مكس، 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

 وسيشـــهد الســـباق الســـادس مشـــاركة 64 
جواًدا بعد إجراء التداخيل النهائية للجياد، 
وســـط توقعات بمنافســـات قوية ومتكافئة 
فـــي ظـــل تقـــارب مســـتويات مجموعـــة من 
الجيـــاد المشـــاركة والمرشـــحة وأقواها في 
الشـــوطين الســـادس والســـابع، فيما يكتنف 
جـــاءت  حيـــث  األول،  الشـــوط  الغمـــوض 
علـــى  المشـــاركة  للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة 
النحو التالي: الشـــوط األول يقام على كأس 
شركة كريدي مكس للجياد المبتدئات “نتاج 
محلي” مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 
2000 دينـــار وبمشـــاركة 9 جيـــاد هـــي “باهر 
– بـــات موبايـــل – ديراب – جســـت أ برايز – 

كيالش – لهيب – ناجم – جزله – سراب”.
علـــى كأس شـــركة  يقـــام  الثانـــي  الشـــوط   

لجيـــاد  البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
جميع الدرجـــات والمبتدئات لألفرس “نتاج 
محلي” مســـافة 1200 متـــر والجائزة 3000 
“دوليـــه –  هـــي  4 جيـــاد  دينـــار وبمشـــاركة 

صداره – فالنتاين – تبيان”.
الشـــوط الثالـــث يقـــام علـــى كأس مؤسســـة 
الفروســـية  لخدمـــات  العربـــي  الحصـــان 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  والبيطريـــة 
البحريـــن  خيـــل  مـــن  والمبتدئـــات  الرابعـــة 
العربية األصيلة “الواهو” لمسافة 1200 متر 
والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 7 جياد هي 
“الجالبي 1656 – مصنان 1689 – كروشـــان 
1754 – الصقالوي 1757 – شـــويمان 1755 

– المصنة 1724 - الكروش 1751”.
شـــركة  كأس  علـــى  يقـــام  الرابـــع  الشـــوط 

لجيـــاد  البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
ســـباق التوازن “مستورد” مسافة 1200 متر 
مســـتقيم والجائـــزة 4000 دينار وبمشـــاركة 
12 جـــوادًا هـــي “يارد اليـــن – دون أرمادو – 
أركيـــك – صحفـــي – مصيـــب – برنس بونير 
– فينيـــس فيـــرس – بنـــك – جيـــم روكفورد 
– تريـــك أوف ذي اليـــت – بونـــت فـــرت – 

رغيولر”.
الشـــوط الخامس يقام على كأس مؤسســـة 

الفروســـية  لخدمـــات  العربـــي  الحصـــان 
والبيطرية والمخصص لجياد سباق التوازن 
والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة  “مســـتورد” 
2000 دينار وبمشـــاركة 14 جوادًا هي “لورد 
بروفوســـت – بـــورن تـــو بـــوم – جـــورج ذي 
فيرست – جنسو – بتار – إكويفلنت – كهرب 
– كنـــغ أوف نيبـــال – مزيـــل – أربوريســـت – 
راج توريتشـــس – روغ ويـــف – وين لوني – 

كيبد كروسيدر”.

لقطة من السباقات

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل:

وزارة الشباب

أّمـــن فريـــق مركز شـــباب مدينة حمـــد موقعه فـــي ربع نهائـــي دوري األندية 
والمراكز الشـــبابية دورينا. وســـجل مدينة حمد فوًزا كبيًرا على فريق نادي 
عالي بســـتة أهداف دون مقابل عن طريق أحمد النعيمي )8(، أحمد عبدهللا 

)34 و 53(، غانم جميل )49(، حمد طارق )85( وحسين عبدالجليل )89(.
 وفـــي المباراة الثانية تأهل فريق مركز شـــباب بوري إلـــى الدور ربع النهائي 
مـــن مســـابقة كأس دوري المراكـــز الشـــبابية واألندية، وذلك بعـــد فوزه على 
فريـــق مركز شـــباب صدد بثالثـــة أهداف دون رد، في اللقـــاء الذي جمع بين 
الفريقيـــن مســـاء يوم أمـــس األول الثالثاء على ملعب اســـتاد اتحاد الريف، 
ليواصـــل بوري رحلة الدفاع عن لقبه للموســـم الثاني على التوالي، وســـجل 
أهـــداف بوري الســـيد حســـن كاظم هدفيـــن )43، 50( والبديل الســـيد مهدي 
محمد )73(. وانتهى مشـــوار صدد عند دور الـ 16 من المســـابقة، بعد أن كان 
تأهله بركالت الترجيح على حساب سماهيج في الدور األول من المسابقة.

مدينة حمد يتألق بسداسية في شباك عالي

اللجنة اإلعالمية

البحريـــن  بنـــك  فريـــق  أحـــرز 
كأس  بطولـــة  لقـــب  والكويـــت 
البنوك والمؤسســـات المصرفية 
 ،2019 للصـــاالت  القـــدم  لكـــرة 
وذلـــك بعـــد تغلبـــه فـــي المباراة 
النهائيـــة علـــى منافســـه فريـــق 
تمكيـــن بهـــدف مقابل ال شـــيء 
والتـــي أقيمت علـــى صالة نادي 
النجمة بالجفير، بحضور رئيس 
النجمـــة  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن مبارك 
آل خليفة وعدد من المسئولين.
البحريـــن  بنـــك  العـــب  ومنـــح   
والكويـــت ســـلمان المـــال فريقه 
الـــذي  الوحيـــد  بالهـــدف  الفـــوز 
مـــن  مبكـــر  وقـــت  فـــي  ســـجله 
اللقـــاء  مـــن  األول  الشـــوط 
بعـــد مـــرور ثمانـــي دقائـــق مـــن 
بذلـــك  ليعـــوض  انطالقهـــا، 
إخفاقه في بطولة الدوري التي 
حقـــق لقبها فـــي العـــام الماضي 
وخســـرها هذا العـــام، ويخطفها 
مـــن حامل اللقب فريـــق تمكين 

الذي حققها في العام الماضي.

 وبعد نهاية المباراة، قام الشيخ 
عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة 
بتوزيع الجوائز، حيث قلد أفراد 
فريـــق بنـــك البحريـــن والكويت 
والهدايـــا  البطولـــة  بـــكأس 
أفـــراد  قلـــد  فيمـــا  التذكاريـــة، 
فريق تمكين بالهدايا التذكارية 

الخاصة بالمركز الثاني.
 وأعرب الشـــيخ عبدالرحمن بن 
مبـــارك آل خليفـــة عن ســـعادته 
لبطولـــة  التنظيمـــي  بالمســـتوى 
دوري وكأس البنوك لكرة القدم 
للصاالت 2019، مشـــيًدا بجهود 
جميع العامليـــن والقائمين على 
تنظيم البطولتيـــن بنجاح للعام 

السابع على التوالي.
وهنـــأ الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن 
مبـــارك آل خليفـــة فريـــق بنـــك 
البحريـــن والكويت بفوزه بلقب 
والمؤسســـات  البنـــوك  كأس 
المصرفية لكـــرة القدم للصاالت 
تمكيـــن  لفريـــق  وتمنـــى   ،2019
البطـــوالت  فـــي  أوفـــر  ـــا  حظًّ

القادمة.

“البحرين والكويت” بطاًل لكأس البنوك اليوم انطالق النسخة العاشرة لبطولة جمال الخيل
ــي ــم ــرس ــاق ال ــ ــط ــ ــدادات وإعــــــان االن ــ ــع ــ ــت ــ ــة االس ــافـ انـــتـــهـــاء كـ

تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو عيسى بن عبدهللا 
آل خليفــة، تنطلــق عصــر اليــوم بطولــة العيــد الوطنــي لجمــال الخيــل العربيــة الخيل 
العربيــة العاشــرة بميــدان الرفــه باالتحــاد الرياضي العســكري، حيث تقام منافســاتها 
في الفترة من 5 وحتى 8 من شهر ديسمبر الجاري والتي تأتي بالتزامن مع احتفاالت 

المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.

العربيـــة  الخيـــل  جمـــال  لجنـــة  وســـعت   
األصيلـــة وبالتنســـيق مـــع االتحـــاد الملكي 
علـــى  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
اســـتحضار كافـــة عوامـــل النجـــاح ألولـــى 
بطوالت موسم جمال الخيل والذي يوليه 
مجلس إدارة االتحاد برئاسة سمو الشيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة أهمية كبيرة 
لمـــا لهذه الرياضة مـــن اهتمام كبير ورقعة 
واســـعة مـــن محبيها وعشـــاقها ومـــا ترمز 
إليـــه مـــن إرث وتاريـــخ عريـــق للبحريـــن، 
خصوًصـــا أنهـــا تعتبـــر أحـــد أكبـــر معاقـــل 
الخيـــول العربيـــة األصيلـــة والـــذي اقترن 

اسمها فيها منذ القدم.

 د. خالد يرأس اجتماع لجنة الخيل 

قبيل البطولة

عضـــو  احمـــد  خالـــد  الدكتـــور  وتـــرأس   
مجلـــس إدارة االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القدرة رئيس لجنة جمال الخيل 
العربيـــة األصيلـــة االجتمـــاع األخيـــر للجنة 
وذلـــك للتأكـــد من جاهزيـــة اللجـــان العاملة 
اليـــوم،  البطولـــة  النطـــالق  واســـتعداداتها 
وتـــم االطالع علـــى برنامـــج البطولة خالل 
األيـــام األربعـــة واعتمادهـــا، كمـــا تـــم التأكد 
مـــن جاهزيـــة موقـــع البطولة بميـــدان الرفه 
باالتحاد الرياضي العسكري، وأثنى الدكتور 
خالـــد علـــى الجهـــود الجبـــارة التـــي يبذلهـــا 

جميع األعضاء واللجان العاملة في ســـبيل 
إظهـــار البطولة بالصورة المشـــرفة والالئقة 
والتـــي تعكـــس مكانـــة المملكـــة المرموقـــة 

وتحقيق أعلى درجات النجاح فيها.

جاهزون لالنطالقة

أحمـــد  خالـــد  الدكتـــور  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
جاهزيـــة اللجان العاملـــة النطالق البطولة 
التي ستقام منافساتها وفعالياتها بميدان 
الرفه، مشيًرا إلى أن بطولة العيد الوطني 
لجمـــال الخيـــل العربية الوطنية العاشـــرة 
التي تقام بدعم ورعاية من ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة تعتبر من 
ضمـــن روزنامـــة بطوالت الموســـم الجاري 
الخيـــل  باكـــورة مســـابقات جمـــال  وهـــي 

العربية األصيلة لهذا الموسم.
تشـــهد  أن  ينتظـــر  البطولـــة  أن  وأضـــاف 
مشـــاركة واســـعة مـــن المربيـــن والمالكين 
والذين سيشـــاركون بقوة سواء من خالل 
الجياد المحلية أو المســـتوردة وبمشاركة 
الفئـــة )ب(  حـــكام دولييـــن مـــن تصنيـــف 
بالتعـــاون مع منظمة الجواد العربي، معربا 
عن اعتزازه الكبيـــر بالتعاون الوثيق الذي 
يربط االتحاد بمنظمة الجواد العربي على 
امتـــداد النســـخة التســـع الماضيـــة ليمتـــد 

حتى هذه النسخة.
 وأوضـــح د. خالـــد أحمـــد أن كل اللجـــان 

العاملـــة أصبحـــت علـــى أهّبـــة االســـتعداد 
بزخـــم  تحظـــى  التـــي  البطولـــة  لتنظيـــم 
كبير لكونهـــا تقام بمناســـبة العيد الوطني 
الجلـــوس وهـــي واحـــدة  المجيـــد وعيـــد 
مـــن أهم بطـــوالت جمـــال الخيـــل العربية 
والتـــي تحظـــى باهتمـــام كبيـــر مـــن قبـــل 
المـــالك والمربين ومنافســـة قوية من قبل 
مختلف الجياد المشاركة، ويوليها االتحاد 
أهميـــة كبيرة نظًرا إلى اإلقبال الكبير على 
المشـــاركة فيهـــا وما تحظى به من ســـمعة 

طيبة وشعبية واسعة.

الرعاة

 نجح االتحاد الملكي البحريني للفروسية 
علـــى  الحصـــول  فـــي  القـــدرة  وســـباقات 
دعـــم مجموعـــة مـــن الشـــركات الراعيـــة، 
وذلـــك نظًرا إلى ما تكتســـبه تلـــك البطولة 
مـــن أهميـــة كبيـــرة وشـــعبية واســـعة بين 
مـــالك ومربـــي الخيـــول العربيـــة األصيلـــة 
وفي إطـــار حرص تلك الشـــركات الراعية 
علـــى دعم برامج المجتمـــع وباألخص في 

الجانب الرياضي.
وشـــركة  فرســـان  قصـــر  فنـــدق  ويعتبـــر   

راعييـــن  وأوالده  المناعـــي  عبدالكريـــم 
فهـــم  الذهبيـــون  الرعـــاة  أمـــا  بالتينييـــن، 
منـــارة البحريـــن، مشـــاريع القصـــر، شـــركة 
الزهـــراء للخدمـــات البيطريـــة والزراعية، 
الرعـــاة الفضيـــون فهم مؤسســـة الحصان 
العربـــي لخدمـــات الفروســـية والبيطريـــة، 
بتلكو، أســـكون، مطعم كرامـــي، أما الرعاة 
جمـــال  مـــالك  ممثلـــي  فهـــم  البرونزيـــون 
الخيل العربية، مؤسسة األوذني التجارية 

ومربط األوراسية.

برنامج البطولة

يشـــهد يومي الخميـــس والجمعة الموافق 
5 و 6 مـــن شـــهر ديســـمبر الجـــاري إقامـــة 
بمشـــاركة  المحلـــي  اإلنتـــاج  منافســـات 
166 جـــواًدا، اليـــوم األول لإلنـــاث واليوم 
الـــذي يليـــه للذكور، حيث بلـــغ عدد الجياد 
المســـجلة لإلناث 63 والذكور 53، ويشـــهد 
يومي الســـبت واألحد القادميـــن الموافق 
7 و 8 مـــن شـــهر ديســـمبر الجـــاري إقامـــة 
منافسات البطولة الوطنية، حيث بلغ عدد 
الجياد المسجلة 60 مقسمة بالتساوي بين 

اإلناث والذكور.

اللجنة اإلعالمية

إجــــــــــــــراء بــــــحــــــوث واســــــتــــــطــــــاعــــــات وبـــــــــرامـــــــــج مـــشـــتـــركـــة

مدينة حمد أقصى عالي بنتيجة قاسية

لقطة من السباقات



ناصر بن حمد يرّحب بالمشاركين في مهرجان الرجل الحديدي 70.3

رّحــب ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمــن الوطني رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بكافة المتسابقين في مهرجان بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 
70.3 التــي تقــام فــي البحريــن، وبين ســموه أن هذه البطولة ســتحظى بمنافســة قوية من كافة المتســابقين خاصة أن 

الجميع يأمل بتحقيق نتائج إيجابية في السباق.

 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة أن اللجنة المنظمة 
جاهـــزة تماًمـــا الســـتضافة بطولة 
الشرق األوســـط للرجل الحديدي، 
واللجنـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا ســـموه 
المنظمـــة عملوا بكل جهد ومثابرة 

في الفترة األخيرة.
 وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح 
البطولـــة  فـــي  البحرينـــي  للفريـــق 
وكافة المتســـابقين، متمّنًيا سموه 
أن يظهـــر الســـباق بأفضـــل صورة 
فنيـــة فـــي ظـــل القـــدرات العاليـــة 
بإخـــراج  اللجنـــة  تمتلكهـــا  التـــي 
السباق بأفضل صورة من الناحية 

التنظيمية.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن اســـتضافة مملكـــة 
البحرين لهذا الســـباق يعتبر حدًثا 
ـــا متكامـــاً وله انعكاســـات  رياضيًّ
مملكـــة  علـــى  كثيـــرة  إيجابيـــة 
البحرين من الجوانب االقتصادية 
والحضارية واإلعامية، وســـيزيد 
المنظمـــة  اللجنـــة  اكتســـاب  مـــن 
ســـتبرز  التـــي  الكبيـــرة  للخبـــرات 
تمتلكهـــا  التـــي  الطيبـــة  الســـمعة 
الكـــوادر البحرينيـــة فـــي التنظيم 
المثالي لكافـــة األحداث الرياضية 
المقامة على أرض مملكة البحرين 
في ظـــل النجاحـــات الكبيرة التي 

تحققت في السنوات الماضية.

اليوم االفتتاح الرسمي

فعاليـــات  أولـــى  اليـــوم  تفتتـــح 
مهرجـــان الشـــرق األوســـط للرجل 
الحديـــدي 70.3 بافتتاح المعرض 
وإقامـــة  “األكســـبو”  المصاحـــب 
الخـــاص  الصحفـــي  المؤتمـــر 
بالبطولة وتسجيل المشاركين في 

البطولة.
كمـــا ســـيقام اليوم حفـــل االفتتاح 
الرسمي في قرية البطولة بحضور 

مسئولي اللجنة المنظمة.

الحاج: برامج متنوعة 

باالنتظار

الحـــاج  أكـــد أحمـــد  مـــن جانبـــه،   
مديـــر البطولـــة أن هنـــاك العديـــد 
مـــن الفعاليات المصاحبـــة لبطولة 
الشـــرق األوســـط للرجل الحديدي 
المقرر إقامة سباقه الرئيسي يوم 
السبت 7 ديسمبر الجاري، وأوضح 
أن أبرز الفعاليات ســـتكون ســـباق 
للترايثلـــون  والفتيـــات  األطفـــال 
وســـباق مرضى الســـرطان إضافة 
إلى المعرض المصاحب “االكسبو”.

المنظمـــة  اللجنـــة  أن  وأوضـــح   
وضعـــت لمســـاتها األخيـــرة لموقع 
البطولة من خـــال التعاون الكبير 
مـــع  الشـــركة  بـــه  تحظـــى  الـــذي 
الجهـــات الرســـمية، وقـــال: “هنـــاك 
متابعة مســـتمرة من ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، وهذه 

الفعاليـــة الكبيـــرة التـــي ســـتحول 
أنظار المايين إلى مملكة البحرين 
ســـتكون مثيرة، حيث إن سباقات 
الترايثلـــون تحظـــى باهتمام كبير 

من كافة الدول”.
 وأضـــاف “ســـيكون الجميـــع على 
البطولـــة،  هـــذه  مـــع  مهـــم  موعـــد 
للحضـــور  الجميـــع  وندعـــو 
الجميلـــة  باألجـــواء  واالســـتمتاع 
التـــي  المتنوعـــة  والفعاليـــات 

ستصاحب البطولة”.

اليوم المؤتمر الصحافي

جرانـــد  رامـــي  فنـــدق  يشـــهد 
صبـــاح اليـــوم الخميس فـــي تمام 
الســـاعة العاشـــرة صباًحا، المؤتمر 
الصحافي الخاص ببطولة الشـــرق 

األوسط للرجل الحديدي.
المؤتمـــر  فـــي  وســـيتحدث 
الصحافي عدد من أعضاء اللجنة 
المنظمـــة واللجنـــة الفنيـــة، حيـــث 
ســـيتم التحـــدث عـــن خـــط ســـير 
البطولة، وجميع ما يتعلق باألمور 
المتعلقـــة  والفنيـــة  التنظيميـــة 

بالسباق.
 كمـــا سيشـــهد المؤتمـــر الصحافي 
الكشف عن توجيهات سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة بتنظيم 
ســـباق األطفال للترايثلون لألوالد 
والفتيـــات، عاوة علـــى الفعاليات 

المصاحبة.

بن فقيه يدعم البطولة

أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة للبطولة 
فقيـــه  بـــن  شـــركة  مشـــاركة  عـــن 
كداعـــم للبطولـــة التي ســـتقام في 
السابع من ديسمبر 2019. وبفضل 
فرادتهـــا، تواصـــل بطولـــة الشـــرق 

األوســـط للرجـــل الحديـــدي كونها 
أكثـــر مـــن مجـــرد فعاليـــة رياضية 

للعام الخامس على التوالي.
ويشـــمل هذا الحدث الذي يستمر 
ثاثـــة أيـــام جميـــع أفـــراد العائلـــة 
مـــع معـــرض إكســـبو الذي ســـيبدأ 
ويســـتمر   2019 ديســـمبر   5 فـــي 
حتـــى نهايـــة يـــوم الســـباق فـــي 7 
ديســـمبر 2019. ســـباقات اآليرون 
كيـــدز، وأكواثلون اآليـــرون كيدز، 
واآليـــرون غيـــرل تشـــجع كل مـــن 
النســـاء واألطفال على المشـــاركة 
فـــي هـــذا الحـــدث، وســـوف تقـــام 
فـــي الســـادس من ديســـمبر 2019 
قبل يـــوم واحد فقط من الســـباق 

الرئيسي.
 وقـــد ســـاهمت شـــركة بـــن فقيـــه 
في تطور بطولة الشـــرق األوسط 
للرجـــل الحديـــدي فـــي البحريـــن، 
وســـوف تقـــوم بذلـــك هـــذا العـــام 
أيًضـــا. وتعليًقـــا علـــى ذلـــك، قـــال 
فيصل فقيه، رئيس مجلس إدارة 
الشـــركة: بصفتـــي رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة بـــن فقيه لاســـتثمار 
العقـــاري، أنـــا فخـــور مـــرة أخـــرى 

بـــأن نكـــون راعًيـــا داعًمـــا لبطولـــة 
الشـــرق األوســـط للرجل الحديدي 
70.3 البحريـــن هـــذا العـــام. نؤمن 
أن الســـباق يســـمح بتعزيز اللياقة 
المملكـــة  يضـــع  كمـــا  الشـــخصية، 
علـــى الخارطـــة العالميـــة بعـــد أن 
استضافت الســـباق لعدة سنوات. 
كل  فقيـــه  بـــن  شـــركة  تتمنـــى 
التوفيـــق للمشـــاركين ونتوقـــع أن 
يكون الســـباق ناجًحـــا للغاية. من 
المؤكـــد أن دعـــم صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
كمركـــز  المملكـــة  مكانـــة  ســـيؤكد 
الرياضيـــة  لألحـــداث  إقليمـــي 
العالمية الكبـــرى في التحمل. هذا 
الحدث ســـيواصل تطوير الثقافة 
الرياضيـــة البحرينيـــة وســـيجذب 
ا  المزيـــد مـــن الجمهـــور لهـــا إقليميًّ

ا”. ودوليًّ
 من جهتها، قالـــت أمل المرباطي، 
العضـــو المنتدب لشـــركة فعاليات، 
للفعاليـــة:  المنظمـــة  الشـــركة 
“نرحـــب بدعـــم شـــركة بـــن فقيـــه 
المســـتمر لســـباقنا والـــذي يعكـــس 
التـــزام المؤسســـة لتعزيـــز النجاح 
والمســـاهمة في النمو للمملكة. إن 
شـــركة بـــن فقيه تدور حـــول روح 
والطمـــوح،  والحمـــاس،  الفريـــق، 

وهذا ما يدور حوله هذا السباق.

فندق رامي غراند ينضم 
للرعاة 

عـــن  المنظمـــة  الجهـــة  أعلنـــت 
الــــ5  فنـــدق  كراعـــي  مشـــاركتها 
نجوم في البطولة المرموقة التي 
ستنطلق في الســـابع من ديسمبر. 
ودعم فندق رامي غراند المستمر 
لهذه البطولـــة يظهر مدى التزامها 
لتطويـــر بطولـــة الترايثلـــون فـــي 

مملكة البحرين. 
 وتعتبـــر بطولـــة الرجـــل الحديدي 
70.3 من أقوى السباقات وأكثرها 
شـــهرة فـــي العالم، فهـــي ال تختبر 

المشـــاركين،  الرياضييـــن  تحمـــل 
النســـاء  أيًضـــا  تشـــجع  ولكنهـــا 
والشـــباب بالمملكة لدخول تحدي 
خاص بهـــم في بطـــوالت اآليرون 
كيـــدز، اآليـــرون كيـــدز أكواثلـــون 
واآليرون غيرل، والتي ستقام في 
السادس من ديســـمبر 2019، قبل 

يوم واحد من البطولة الرئيسية.
وتعليًقـــا علـــى هذه الشـــراكة، قال 
فنـــادق  لمجموعـــة  العـــام  المديـــر 
أكاش  غرانـــد،  رامـــي  ومنتجـــع 
بهاتيـــا، إن “الرياضة لديها وســـيلة 
االجتماعـــي  التماســـك  لتعزيـــز 
والتفكير اإليجابي والســـلوك بين 
الشـــباب. فهـــي تعزز نمـــط الحياة 
الصحي والرفـــاه. إذا واصلنا دعم 
وتشـــجيع مشـــاركة الشـــباب فـــي 
الرياضـــة، فســـوف تقطـــع شـــوًطا 

طوياً”.
 من جهتها، عبرت اللجنة المنظمة 
للبطولـــة عـــن تقديرهـــا وامتنانهـــا 
لفنـــدق رامي غرانـــد والذي واصل 
دعمـــه للســـباق للعـــام الثالث على 
التوالي. وقالت في هذا الســـياق: 
“نرحـــب بدعم فنـــدق رامي غراند 
المتواصل والذي يعكس سياســـة 
الفنـــدق وحرصـــه على المســـاهمة 
لتطويـــر حركة الشـــباب والرياضة 

في البحرين”.

شركة كوكا كوال شريك 
المشروبات

 أعلنـــت شـــركة كوكاكـــوال للتعبئة 
عن مشاركتها كشريك للمشروبات 
في بطولة الشـــرق األوسط للرجل 
الحديدي 70.3 البحرين. وستقام 
مـــن  الســـابع  فـــي  البطولـــة  هـــذه 
ديســـمبر هذا العام، وهي من أكبر 
المسابقات الرياضية في المنطقة، 
وقـــد أثبتـــت هـــذه البطولـــة كونها 
أكثـــر مـــن مجـــرد فعاليـــة رياضية 
إنهـــا  حيـــث  بالمنطقـــة،  فريـــدة 
األولـــى من نوعها. وهـــذه البطولة 

هـــي عبـــارة عـــن ســـباق ترايثلون 
بمســـافة طويلـــة وتغطي مســـافة 
70.3 ميـــل وتقـــام علـــى مضمـــار 
مليء بالتحدي ويشمل مسابقات 
الهوائيـــة  والدراجـــات  الســـباحة، 

والجري.
محمـــد  عّلـــق  المناســـبة،  وبهـــذه   
عقيـــل، العضـــو المنتـــدب للشـــركة 
على هذه الشـــراكة قائاً: “نواصل 
بنـــاء  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
عاقـــات وطيدة وعاقـــات دائمة 
مـــع عمائنا. يشـــرفنا أن نتشـــارك 
الحديـــدي  الرجـــل  فريـــق  مـــع 
ونتمنى التوفيـــق والنجاح لجميع 

الرياضيين”.
 من جهتها، أعربت أمل المرباطي، 
العضـــو المنتدب لشـــركة فعاليات، 
عـــن  للبطولـــة  المنظمـــة  الجهـــة 
امتنانها لشـــركة كوكا كوال للتعبئة 
بالقـــول: “تعتبر كـــوكا كوال واحدة 
من أكبر شـــركات المشروبات على 
مســـتوى العالم ونحن متحمسون 
لجعلهـــم راعـــي المشـــروبات لدينا 
نقـــدر دعمهـــم  العـــام. نحـــن  هـــذا 
والتزامهم بتحسين تجربة الرجل 
الحديدي هنا في مملكة البحرين”.

الحـــدث  أن  بالذكـــر  الجديـــر   
سيســـتمر  معـــرض  سيســـتضيف 
لثاثـــة أيام انطاًقـــا من الخامس 
من ديســـمبر، 2019 ولغاية السابع 
من ديســـمبر 2019. كما وستشهد 
كيـــدز،  اآليـــرون  ســـباق  إقامـــة 
وأكواثلـــون  جيـــرل،  واآليـــرون 

اآليرون كيدز.

برنامج اليوم

 سيكون برنامج اليوم على النحو 
اآلتـــي: افتتـــاح القرية وتســـجيل 
الاعبيـــن والاعبـــات المشـــاركين 
حيـــث  الســـباقات،  كافـــة  فـــي 
سيشـــهد هـــذا اليـــوم أيًضـــا توزيع 
المابس على المشـــاركين، عاوة 
علـــى افتتاح المعـــرض المصاحب 
للبطولـــة “األكســـبو” الذي ســـيضم 
العديد مـــن األركان منها المحات 
التجارية لبيع مســـتلزمات رياضة 
وغيرهـــا،  والمطاعـــم  الترايثلـــون 
كما أن هناك عيادات طبية ســـيتم 

تدشينها.
ديســـمبر   6 ليـــوم  بالنســـبة  أمـــا   
لســـباق  مخصًصـــا  ســـيكون 
األكواثلون فـــي الفترة الصباحية، 
ســـيكون  المســـائية  والفتـــرة 
لســـباق اآليـــرون كيـــدز واآليرون 
غيرلـــز، عاوة على ســـباق مرضى 
الســـرطان، وجميع هذه السباقات 
مـــن المتوقـــع أن تشـــهد مشـــاركة 

واسعة.
ديســـمبر   7 الســـبت  يـــوم  وفـــي 
للبطولـــة  مخصًصـــا  ســـيكون 
الشـــرق  بطولـــة  وهـــي  الرئيســـية 

األوسط للرجل الحديدي.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي

أحمد الحاجمحمد عقيل

فيصل فقيه

لقطة لسمو الشيخ ناصر بن حمد
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الرســمي االفتتــاح  والليلــة  “األكســبو”  المعــرض  وافتتــاح  الصحافــي  المؤتمــر  اليــوم 



اللجنة اإلعالمية

فـــي أجـــواء احتفالية رائعـــة وبحضور 
رئيس اللجنة التنفيذية لشـــركة دلمون 
افتتحـــت  بوكمـــال،  محمـــد  للدواجـــن 
اإلثنين منافســـات بطولة شركة دلمون 
للدواجـــن الثانيـــة لكرة قـــدم الصاالت، 
وبـــدأ االفتتاح بدخول العبي الفريقين 
جمعـــت  والتـــي  االفتتاحيـــة  للمبـــاراة 
للدواجـــن  دلمـــون  شـــركة  فريـــق  بيـــن 
وفريق شـــركة بنفت، حيث دخل العبو 
الفريقيـــن علـــى أنغام موســـيقى الفيفا، 
والتـــي  البطولـــة  بتميمـــة  مصحوبيـــن 
كانت عبارة عن دجاجة ترمز إلى دجاج 
للدواجـــن،  دلمـــون  وشـــركة  المزرعـــة 
أثنـــاء  الحضـــور  بعدهـــا جميـــع  ليقـــف 
عزف الســـام الملكـــي لمملكة البحرين، 
وتقـــدم محمـــد بوكمـــال لتحيـــة العبي 
الفريقيـــن والترحيـــب بجميع الحضور، 
وأكد بوكمال خـــال كلمة قصيرة على 
أن هـــذه البطولة وفي نســـختها الثانية 
تقام بمناسبة غالية على قلوب الجميع 

حيـــث اســـتغل الفرصـــة ليرفـــع أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقام 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
العيـــد  بمناســـبة  الرشـــيدة  والقيـــادة 
الوطنـــي وعيـــد جلـــوس جالتـــه، كمـــا 
رّحـــب بوكمال بجميع الفرق المشـــاركة 
والتـــي تمثـــل مختلـــف قطاعـــات البلد 
االقتصـــادي، كمـــا توّجـــه بالشـــكر إلـــى 
دعمهـــم  علـــى  الشـــركة  إدارة  مجلـــس 
المتواصل وجهودهم المبذولة، وبعدها 
أعلن افتتاح منافسات البطولة، إذ قام 

بوكمال بركلة االفتتاح.
وبعد التقاط الصور التذكارية مع تميمة 
البطولـــة بـــدأت المباراة األولـــى، فريق 
شركة بنفت كان المبادر بالهجوم حيث 
تقـــدم بالنتيجـــة عبـــر العبـــه المحترف 
عبدهللا العرولي، إال أن دلمون للدواجن 
ســـرعان ما تمكـــن من الـــرد وعبر العبه 
المحتـــرف هـــو اآلخر عيســـى إبراهيم، 
ثم عاد عيســـى نفســـه ليســـجل هدفين 
آخريـــن لينتهـــي الشـــوط األول بتقـــدم 

دلمون بـ 3 أهداف مقابل هدف. 

افتتاح بطولة دلمون للدواجن لكرة الصاالت
ضاحية السيف - زين

تحـــت رعاية غازي رضـــي مدير اإلعام 
والفعاليات بشـــركة زين البحرين تنطلق 
عصر اليـــوم بطولة زيـــن البحرين للعيد 
الوطني المفتوحة للبولينغ على حارات 
صالـــة بابكـــو بعوالـــي، وذلـــك فـــي تمام 
مـــن  والتـــي  الخامســـة مســـاًء  الســـاعة 
المتوقـــع أن تشـــهد مشـــاركة الكثير من 
الاعبين والاعبات، وذلك نظًرا للجوائز 

القيمة المرصودة لهذه البطولة.
 هـــذا وســـوف يســـتمر الـــدور التمهيدي 
حتـــى يوم الجمعة 20 ديســـمبر الختيار 
احســـن 15 مشـــارًكا مـــن حيـــث المعدل 
للعـــب في النهائي الذي ســـوف يقام في 
تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت 
21 ديســـمبر يليها حفـــل الختام وتوزيع 
الجوائـــز المقدمة من طرف شـــركة زين 
البحرين لاتصاالت الاســـلكية الداعمة 
لألنشـــطة البولينـــغ لنادى عوالـــي والتي 
ســـوف تـــوزع على الفائزيـــن على النحو 
التالـــي: األول 700 دينـــار، الثانـــي 350، 

الثالـــث 200 ومـــن الرابـــع إلى الســـادس 
100 دينار ومن الســـابع إلى التاســـع 75 
ومن العاشر الخامس عشر 50 باإلضافة 
إلى ثاثـــة جوائز ألفضـــل ثاثة العبين 
مـــن حيث المعـــدل من الـــدور التمهيدي 
حيث ســـيحصل األول على 50 والثاني 
30 والثالـــث 20 دينـــاًرا وســـتكون هناك 
أيًضـــا جوائز يومية نقديـــة ألعلى ثاثة 

التســـجيل  رســـوم  بـــأن  علًمـــا  أشـــواط 
للبطولـــة 5 دنانيـــر. أما المحـــاوالت فقد 
تـــم تحديـــد 5 دنانيـــر للمحـــاوالت التي 
تبـــدأ فـــي تاريـــخ 5 إلى 16 ديســـمبر و6 
دنانيـــر للمحاوالت التـــي تبدأ في تاريخ 
17 إلـــى 20 ديســـمبر أمـــا فئة الناشـــئين 
فســـعر المحاولـــة 3 دنانيـــر فقـــط طوال 

أيام البطولة.

افتتاح بطولة “زين” المفتوحة للبولينغ

قــّرر مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكرة الطائرة تغيير نظــام دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة للموســم الرياضي الحالي 2019 -  2020، 
وذلك بإجراء بعض التعديالت التي حظيت بموافقة وإجماع مجلس اإلدارة واألندية الوطنية األعضاء.

 وفـــي تصريـــح رســـمي، قـــال أمين ســـر 
االتحـــاد البحريني للكـــرة الطائرة فراس 
الحلواجـــي إنـــه بنـــاء على المســـتجدات 
إقامـــة  اعتمـــاد  فـــي  المتمثلـــة  األخيـــرة 
دورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثـــة لـــدول 
بدولـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
الكويت الشـــقيقة من 4 لغايـــة 14 ابريل 
2020، وانطاًقا من حرص االتحاد على 
توفيـــر أفضل ظروف اإلعـــداد للمنتخب 
الوطنـــي األول باعتبـــاره حامـــل ذهبيـــة 
علـــى  وبنـــاء  الماضيتيـــن،  النســـختين 
نظـــام االتحـــاد الدولـــي للكـــرة الطائـــرة 
مشـــاركة  فتـــرة  انتهـــاء  بضـــرورة   Fivb
المحترفين األجانب مع األندية المحلية 

فـــي مختلـــف دول العالـــم فـــي 15 مايـــو 
للمشـــاركة مـــع منتخبـــات بادهـــم، فإننا 
قررنا إجراء بعض التعديات على نظام 
الدوري لينتهي الموســـم الرياضي بشـــهر 

مارس المقبل.
 وتتمثـــل التعديات الجديدة في إكمال 
منافســـات القســـم األول، وإلغـــاء إقامـــة 
دوري  مـــن  الثانـــي  القســـم  منافســـات 
الدرجـــة األولـــى علـــى أن تـــوزع األندية 
علـــى  الثامـــن  إلـــى  األول  المركـــز  مـــن 
فـــي  بنـــاء علـــى نتائجهـــم  مجموعتيـــن 
القســـم األول، حيـــث تتكـــون المجموعة 
والســـادس  والرابـــع  األول  مـــن  األولـــى 
المجموعـــة  تتكـــون  فيمـــا  والثامـــن، 

الثانيـــة مـــن الثانـــي والثالـــث والخامس 
والســـابع علـــى أن تلعـــب كل مجموعـــة 
بنظـــام الـــدوري مـــن دور واحـــد ويتأهل 
األول والثانـــي مـــن كل مجموعة لنصف 
النهائـــي )المربـــع الذهبي بنظـــام المقص( 
فيمـــا ستحســـم هويـــة بطل الـــدوري من 
خـــال فـــوز الفريـــق فـــي مواجهتين من 
ثـــاث في النهائي، فيما ســـيلعب صاحبا 
المركـــز الرابع في كا المجموعتين ثاث 
مباريات لتحديـــد الهابط لدوري الدرجة 
الثانيـــة، حيث أن الفائز فـــي مواجهتين 
ســـيبقى بدوري الدرجة األولى والخاسر 

سيهبط للدرجة الثانية.
األنديـــة  بتفهـــم  الحلواجـــي  وأشـــاد   

الوطنيـــة لتلك التعديـــات التي فرضتها 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  األخيـــرة،  المتغيـــرات 
البقـــاء علـــى نفـــس الخطـــة التـــي أعلـــن 
عنها االتحاد ســـابقا ســـيؤدي إلى انتهاء 
الموســـم في شـــهر يوليو المقبل، بســـبب 
تلك الظروف الســـالفة الذكـــر إلى جانب 

بعض التوقفـــات والتأجيـــات المرتبطة 
بمشـــاركة كا مـــن داركليـــب فـــي بطولة 
األنديـــة الخليجية بالكويت فـــي فبراير 
ومشاركة األهلي ببطولة األندية العربية 

في مصر ذات الشهر.
االتحـــاد  أن  الحلواجـــي  أوضـــح  كمـــا 

البحرينـــي للكرة الطائرة ملـــزم بإجراء 
كذلـــك  ألنـــه مرتبـــط  التغييـــرات  تلـــك 
باستضافة البطولة اآلسيوية للناشئين 
تحت 18 عام بشـــهر يوليو المقبل، إلى 
للمحترفيـــن  الســـماح  ضـــرورة  جانـــب 
منتخباتهـــم  مـــع  بالمشـــاركة  األجانـــب 
قانـــون  علـــى  بنـــاء  مايـــو   16 بتاريـــخ 

االتحاد الدولي للكرة الطائرة.
 وأكـــد أهميـــة تفهـــم تلـــك التغييـــرات 
فـــي موســـم يعتبر “اســـتثنائي” بســـبب 
تلك الظروف المفاجئة، مشـــيًدا بوقفة 
يعكـــس  مـــا  وهـــو  وتعاونهـــم  األنديـــة 
والتجانـــس  الوحـــدة  وروح  اللحمـــة 
والتـــي  الطائـــرة  الكـــرة  أســـرة  بيـــن 
تعتبـــر الركيـــزة األساســـية في مســـيرة 
النجاحات والمكتســـبات التـــي حققتها 
اللعبـــة، متمنيا لجميـــع األندية التوفيق 

والنجاح.

اتحاد الطائرة

اتحاد الطائرة يغّير نظام الدوري ويحافظ على المربع

جانب من اجتماع االتحاد مع األندية
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احتدام منافسات بطولة رئيس هيئة األركان للتنس األرضي
احتدمـــت منافســـات بطولـــة رئيس 
هيئة األركان للتنس األرضي المقامة 
على ماعـــب نادي ضباط قوة دفاع 
نتائـــج  أســـفرت  حيـــث  البحريـــن، 
منافســـات يـــوم اإلثنيـــن 2 ديســـمبر 
2019م، عن فـــوز فريق عبدالرحمن 
شـــویطر وعبدلله ســـیار علـــى فريق 
ظافر كمال وعبدهللا المناعي بنتيجة 
6/0-( مجموعـــات  بأشـــواط   )2-0(
6/0( فـــي المجموعـــة األولـــى، وفوز 
فريق محمد ســـيار وأديـــب المطّوع 
الـــذوادي  عبدالرحمـــن  فريـــق  علـــى 
وخالـــد نجم بنتيجة )0-2( بأشـــواط 
مجموعات )6/1-6/2( في المجموعة 
الثانية، وفوز فريق حمد البوفاســـة 
وأحمـــد العوضي على فريق عيســـى 
القطان وصفا مطر ضمن منافســـات 
 )2-0( بنتيجـــة  الثالثـــة  المجموعـــة 
 ،)6/2-6/3( مجموعـــات  بأشـــواط 

وفـــي منافســـات المجموعـــة الرابعة 
فـــاز فريق ســـلمان المناعـــي ومحمد 
أميـــن علـــى فريق فيصـــل آل خليفة 
 )2-0( بنتيجـــة  الســـبيعي  وغـــازي 
بأشواط مجموعات )6/2-6/0(، فيما 
جاءت نتائج منافسات يوم الثاثاء 
3 ديســـمبر2019م بفـــوز فريـــق عبد 
الرحمن الذوادي ومحمد ســـيار على 
خالد نجـــم وأديب المطـــوع بنتيجة 
 -  6/1( مجموعـــات  بأشـــواط   )2-0(
المجموعـــة  منافســـات  ضمـــن   )6/3
الثانيـــة، وفوز فريق عيســـى القطان 
فريـــق  علـــى  العوضـــي  وأحمـــد 
صفـــا مطـــر وحمـــد البوفاســـة فـــي 
 )2-0( بنتيجـــة  الثالثـــة  المجموعـــة 

بأشواط مجموعات ) 6/4 - 7/5(.
يلتقـــي  أن  المقـــرر  مـــن  وبهـــذا،   
مســـاء يـــوم الخميـــس 5 ديســـمبر 
األولـــى  المرحلـــة  لختـــام  2019م، 

من تصفيات البطولـــة فريق ظافر 
كمال وعبدهللا سيار مع فريق عبد 
الرحمن شويطر وعبدهللا المناعي 
ضمن منافسات المجموعة األولى، 
فيما تختتم منافســـات المجموعة 
الثانيـــة بلقـــاء فريـــق عبدالرحمـــن 
الذوادي وأديب المطوع مع محمد 
سيار وخالد نجم، وسيواجه فريق 

صفا مطـــر وأحمـــد العوضي فريق 
حمد البوفاســـة وعيســـى القطان 
ضمـــن ختام منافســـات المجموعة 
الثالثـــة، فيمـــا تختتـــم مواجهـــات 
فريـــق  بلقـــاء  الرابعـــة  المجموعـــة 
فيصـــل أل خليفـــة ومحمـــد أميـــن 
مع فريق ســـلمان المناعـــي وغازي 

السبيعي.

صورة جماعية للمشاركين

مديرية اإلعالم
اتحاد السيارات

شـــهدت اجتماعات االتحاد الدولي 
للدراجات النارية FIM التي أقيمت 
بموناكـــو أخيـــرا ومشـــاركة مملكـــة 
البحريـــن فيهـــا مـــن خـــال عضـــو 
البحرينـــي  إدارة االتحـــاد  مجلـــس 
للســـيارات، رئيـــس نـــادي البحريـــن 
رئيـــس  نائـــب  الناريـــة،  للدراجـــات 
االتحاد اآلسيوي للدراجات النارية، 
عضـــو لجنة الحكام الدولية التابعة 
لاتحـــاد الدولي للدراجـــات النارية 
الموافقـــة  العوضـــي  عيســـى   FIM
كمبوديـــا  دخـــول  علـــى  باإلجمـــاع 
االتحـــاد  عضويـــة  فـــي  وأنجـــوال 
أنـــه  العوضـــي  وأوضـــح  الدولـــي. 
خـــال االجتماعـــات تـــم التصويت 
إبقـــاء  علـــى  العظمـــى  وبالغالبيـــة 
عضويـــة النـــادي الدولـــي الكويتـــي 
للســـيارات KIAC كممثـــل لاتحـــاد 
 FIM الناريـــة  للدراجـــات  الدولـــي 

لـــدى دولـــة الكويت، كمـــا تم خال 
االجتمـــاع الدولـــي اعتمـــاد موازنة 

الموسم المقبل 2020.
وقـــال العوضي إنه خال االجتماع 
الـــذي الذي ترأســـه رئيـــس االتحاد 
الدولي للدراجات النارية البرتغالي 
اســـتعراض  تـــم  فيغـــاس  جـــورج 
روزنامة بطوالت العالم والبطوالت 
القاريـــة واإلقليمية لجميـــع الفئات 

والمسابقات.

العوضي يشارك باجتماع دولي الدراجات النارية

لقطة من فعاليات النسخة الماضية

عيسى العوضي

لوك جوي ُيتوج بكأس الملك الدولية للجولف
اختتمــت أمــس األربعــاء علــى مالعــب النــادي الملكــي للجولــف فعاليــات بطولــة الملــك حمــد الدوليــة للجولــف التــي 
احتضنتها مملكة البحرين في الفترة من 2 ولغاية 4 ديسمبر وشارك فيها 96 العبا من 20 دولة وأشرف على تنظيمها 

االتحاد البحريني للجولف.

وشـــهد اليوم الختامي منافســـات 
قويـــة بين الاعبيـــن الذين تأهلوا 
وخاصـــة  الختاميـــة  للجولـــة 
الذيـــن  المحترفيـــن  الاعبيـــن 
جـــاءوا مـــن أوروبا وشـــرق آســـيا 
حيـــث قدموا لمحـــات فنية رائعة 
متقدمـــة  نقـــاط  علـــى  وحصلـــوا 
أدت إلـــى ارتفـــاع التنافـــس للفوز 
كانـــت  كذلـــك  الغاليـــة،  بالـــكأس 
هناك منافســـات قويـــة أخرى بين 

شـــارك  والتـــي  الهـــواة  الاعبيـــن 
الخليجيـــة  الـــدول  العبـــو  فيهـــا 
والعربيـــة باإلضافة إلـــى الاعبين 

األوروبيين.
لـــوك  المحتـــرف  الاعـــب  ونجـــح 
جـــوي من بريطانيـــا في الحصول 
علـــى لقب المســـابقة بعد أن نجح 
في إحراز 13 ضربة تحت المعدل 
فـــي  وجـــاء  نقـــاط،   203 وجمـــع 
المركـــز الثانـــي البريطانـــي اآلخـــر 

شـــين تونـــدوا وجمـــع 203، فيمـــا 
جاء فـــي المركـــز الثالـــث الاعب 
نقـــاط،   206 برصيـــد  روز  كريـــج 
الاعـــب  الرابـــع  المركـــز  واحتـــل 
مارتن كويســـر من جنوب إفريقيا 
بعـــد أن جمـــع 208 نقـــاط، وذهب 
المركـــز الخامـــس للبريطانـــي ليما 

اونيل برصيد 208 نقاط.
وفـــي فئة الهـــواة، تواصـــل التألق 
البريطاني بالحصول على المراكز 

الخمســـة األولـــى عبر كلمـــا فرريا 
بعـــد أن جمـــع 208 نقـــاط، وجـــاء 
فـــي المركـــز الثانـــي جـــاك بولتون 
مـــن بريطانيا برصيـــد 209 نقاط، 

وذهـــب المركز الثالـــث ماتي لمب 
والمركز الرابع لكرســـيت ســـتيكر، 
والمركـــز الخامـــس لاعـــب لنيـــرد 

شبرد.

أما الجائزة الفرعية ألحسن العب 
بحرينـــي من غير الفائزين فكانت 
من نصيـــب الاعـــب محمد ذياب 

النعيمي.

اتحاد الجولف



local@albiladpress.com21
الخميس 5 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الثاني 1441 - العدد 4069

مكتبة “األهلية” ترتبط بـ 46 قاعدة بيانات عالمية
اســـتضافت الجامعـــة األهلية، ضمن 
جلســـات التدريب المكتبية ألعضاء 
هيئـــة التدريـــس والطلبـــة، الخبيـــرة 
توحيـــد شـــريف مـــن شـــركة قاعـــدة 
البيانـــات بروكويســـت لتقدم ورشـــة 
علميـــة فـــي االســـتفادة المثلـــى مـــن 
القاعدة، ولتعريف أســـاتذة الجامعة 
وطلبتهـــا عمومـــا بفرص االســـتفادة 
الكبيرة من توسع الخدمات الرقمية 

في المكتبة.
وتتوفـــر في مكتبة الجامعة الرقمية 
عشرات اآلالف من المجالت والكتب 
اإللكترونيـــة مـــن خـــالل 46 قاعـــدة 
بيانات خاصة تشتمل على دور نشر 
مرموقـــة أبرزهـــا بروكويســـت التـــي 
تتميز بكونها واحدة من أكثر قواعد 
تتيـــح  والتـــي  الشـــمولية،  البيانـــات 

الوصول إلـــى أكثر من 29,953.500 
تســـعى  فيمـــا  إلكترونـــي،  إصـــدار 
المكتبـــة مـــن خـــالل هـــذه الجلســـة 
إلـــى تعزيز اســـتفادة طلبـــة الجامعة 
من القواعـــد الضخمة مـــن البيانات؛ 
بوصفهـــا تمتـــاز بدرجـــة كبيـــرة مـــن 
المرونـــة والحداثـــة والفعاليـــة بما ال 
يتوفر في الكثير من قواعد البيانات 

األخرى.

مديـــرة  نصيـــب  منايـــر  وأوضحـــت 
المكتبـــة بالجامعـــة األهليـــة أن هذه 
الجلسة التدريبية تهدف إلى تعريف 
منتســـبي الجامعة بخدمـــات قاعدة 
بروكويســـت وإصداراتهـــا  البيانـــات 

ومراجعها المهمة والمتنوعة وســـبل 
االستفادة منها، حيث قدمت الخبير 
المنتدب ألجلها تدريبا خاصا للطلبة 
اســـتخدام  كيفيـــة  علـــى  والكليـــات 

قاعدة البيانات الخاصة بهم.

القاعـــدة  هـــذه  أن  إلـــى  ونوهـــت 
تغطـــي تخصصـــات إدارة األعمـــال، 
اإلدارة، تقنيـــة المعلومات، التصميم 
الداخلـــي والعالقات العامة، والعديد 
مـــن المجاالت األخـــرى. فيمـــا تتيح 

لمنتسبي الجامعة الوصول إلى أكثر 
مـــن 10 آالف من الكتب اإللكترونية 
لجميع التخصصات التي تدرس في 

الجامعة.
وأكـــدت نصيـــب أن مكتبـــة الجامعة 
خدمـــات  عـــدة  تقـــدم  األهليـــة 
أعضـــاء  مـــن  الجامعـــة  لمنتســـبي 
هيئـــة تدريس وطلبة تشـــمل البحث 
الخاصـــة  المعلومـــات  قواعـــد  فـــي 
واالســـتعارة،  والطباعـــة  والنســـخ 
قاعـــات  مـــن  االســـتفادة  وفـــرص 
مـــن  والعديـــد  والقـــراءة  الدراســـة 
خدمـــات المعلومـــات، فهـــي مقصـــد 
روتينـــي لجميـــع منتســـبي الجامعـــة 
بال اســـتثناء، ومفتوحة الســـتقبالهم 
طـــوال أيـــام األســـبوع بما فـــي ذلك 

يومي السبت والجمعة.

المنامة - الجامعة األهلية

األميرة سبيكة ترعى المؤتمر العالمي لـ “الملكية للبنات”
والدولية واإلقليمية  المحلية  التعليمية  والمؤسسات  الجامعات  من  األكاديميين  يستهدف 

تحت رعاية قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ينطلق مؤتمر “المرأة والمجتمع” 
السنوي الذي تستضيفه الجامعة الملكية للبنات في نسخته الثالثة هذا العام تحت عنوان “المرأة والثورة الصناعية الرابعة”، بتنظيم من مجموعة أوريجين، 

في الفترة ما بين 31 مارس 2020 لغاية 2 أبريل 2020 في مركز الخليج المؤتمرات بفندق الخليج.

وُيعـــد هـــذا المؤتمـــر الـــذي ينعقـــد كل عاميـــن مـــن 
الفعاليـــات المهمـــة التـــي ُتســـلط الضوء عـــن المرأة 
وأثرها فـــي المجتمـــع وتأثرها بأحدث الممارســـات 

وأهم التغيرات الحاصلة في كثير من المجاالت. 
وعلـــى أعقـــاب المؤتمريـــن الســـابقين اللذيـــن ُعقدا 
فـــي العاميـــن 2016 و2018، وحضرهمـــا أكثـــر مـــن 
300 مشـــارك مـــن أكثـــر مـــن 15 دولة حـــول العالم، 
وتم من خاللهمـــا تقديم أكثر من 100 بحث علمي، 
تنـــاول المؤتمـــر هـــذا العام محـــاور عديـــدة ومهمة، 
مـــن بينها العصـــر الرقمي واإلبداع البشـــري، الثورة 
التكنـــو رقميـــة: أثرهـــا علـــى تكافـــؤ الفـــرص فـــي 
مجاالت اإلبـــداع والعلوم والتكنولوجيـــا واالبتكار، 
المـــرأة والثورة الصناعيـــة الرابعة: فرص ومخاطر، 

المـــرأة والثورة الصناعية الرابعـــة: نظرة اقتصادية 
وقانونيـــة، تأثيـــر الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة علـــى 
تـــوازن الحيـــاة األســـرية والعمليـــة، التعليـــم العالي 
فـــي عصر الثـــورة الصناعية الرابعـــة، دور المهارات 
الناعمـــة فـــي العصـــر التكنولوجـــي الجديـــد، الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة فـــي الـــدول الناميـــة، خصوًصـــا 

الدول غير الغربية وغيرها.
الجامعـــات  مـــن  األكاديمييـــن  المؤتمـــر  يســـتهدف 
واإلقليميـــة  المحليـــة  التعليميـــة  والمؤسســـات 
والدولية، معاهد ومؤسســـات البحوث والدراسات، 
ممثلو وزارة التربية والتعليم، المنظمات الحكومية، 
المنظمات غير الحكومية، الباحثون، االستشاريون، 
والمهنيون، وطالب الدراســـات العليا من الجامعات 

الخاصة والعامة في البحرين وخارجها.
متميـــز  بشـــكل  المؤتمـــر  أعمـــال  افتتـــاح  وســـيتم 
مســـاء الثالثاء 31 مـــارس 2020 بحضور نخبة من 
المتخصصيـــن والخبـــراء مـــن مختلـــف دول العالم، 
الرعـــاة وكبـــار الشـــخصيات، إضافـــة إلـــى عـــدد من 
األكاديميين من الجامعات والمؤسســـات التعليمية 
المحلية واإلقليمية والدولية وممثلو وزارة التربية 
والتعليم، وعدد من المســـؤولين واالستشاريين من 
مؤسســـات القطاعيـــن الخاص والعام مـــن البحرين 

وخارجها. 
ســـيتضمن المؤتمر الذي يســـتمر علـــى مدى يومين 
رئيســـين  لمتحدثيـــن  عمـــل  جلســـات  متتالييـــن، 
دولييـــن، بما فيهـــم أكاديميون ومســـؤولون، ممثلو 

الجامعـــات،  قـــادة  والخـــاص،  العـــام  القطاعيـــن 
المـــرأة،  لقضايـــا  المناهضـــة  والمنظمـــات  الخبـــراء 
حـــوارات علمية وورش العمـــل، أوراق عمل بحثية 
لألكاديمييـــن، إضافة إلى عروض الطلبة للملصقات 

البحثية لمشاريع التخرج.
وتعكـــس كثيـــر مـــن المواضيـــع والمحـــاور وأوراق 
العمل التي سيتم طرحها ومناقشتها خالل المؤتمر 
محور المـــرأة ودورها في الثورة الصناعية الرابعة، 
وهـــو يتماشـــى تماًما مـــع المحور ذاته الـــذي اختير 
هـــذا العـــام 2019 لالحتفال بيوم المـــرأة البحرينية 
والمخصـــص لالحتفاء بالمرأة البحرينية في مجال 
التعليـــم العالي وعلوم المســـتقبل من قبل المجلس 
األعلـــى للمـــرأة الـــذي تترأســـه قرينـــة عاهـــل البالد 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

آل خليفة.
يذكـــر أنـــه إلـــى جانـــب المؤتمر، ســـيتم نشـــر كتاب 

أوراق عمـــل المؤتمر على الموقع الرســـمي للجامعة 
الملكيـــة للبنـــات، كما ســـيتم منح شـــهادة ألفضل 3 

عروض للملصقات البحثية للطلبة.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

“العلوم التطبيقية” تنتخب مجلس الطلبة الثالث عشر
العـرس الديمقراطي عكــس الوعــي والــروح التنافسيــة لــدى المترشحيــن

أســـدلت جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة الســـتار علـــى نتائـــج 
انتخابـــات مجلـــس الطلبة بدورتهـــا الثالثة عشـــرة، ُمعلنًة 
فـــوز 15 طالبـــا وطالبـــة مـــن أصـــل 21 ترشـــحوا لخـــوض 
غمـــار االنتخابات، متوزعين علـــى كليات الجامعة األربعة 

)العلوم اإلدارية، الحقوق، اآلداب والعلوم، والهندسة(.
روح  بـــث  إلـــى  الطلبـــة  مجلـــس  انتخابـــات  وتهـــدف 
الديمقراطيـــة بيـــن الطـــالب وتشـــجيعهم على المشـــاركة 
فـــي األنشـــطة الجامعية والطالبية، حيث فـــاز في مقاعد 
المجلـــس كل مـــن الطلبـــة: محمـــد جناحي، وفهـــد الفهيد، 
وأحمد الخزعلي وهنـــد خليل، وأحمد البوعواس، وأحمد 
ثابـــت، وموزة الخالدي ومحمـــد الجودر، ممثلين عن كلية 
العلـــوم اإلدارية، فيما يمثل كلية الحقوق، محمد جناحي، 
والســـيد عقيل العلوي، وصهيب الرومي، ومحمد الشاعر، 
فـــي حين فاز بمقاعد كلية اآلداب والعلوم الطلبة محمود 
ســـلطان، ومحمد رمضان، وأخيرا الطالب آدم فؤاد ممثال 

عن كلية الهندسة. 
وبهذه المناســـبة، هنأ رئيس الجامعة غّســـان عّواد أعضاء 
المجلـــس الجـــدد لحصولهـــم على ثقـــة زمالئهـــم الطالب، 
مبينـــا ان االنتخابـــات الســـنوية لمجلـــس الطلبـــة تحظـــى 
بأهميـــة حقيقية وكبيـــرة وتعكس انفتـــاح إدارة الجامعة 
ومملكـــة البحريـــن ونهجهـــا الديمقراطـــي فـــي ظـــل العهد 
الزاهـــر لصاحـــب الجاللة عاهل البـــالد. كما تقدم بالشـــكر 
ألعضـــاء المجلـــس الســـابقين على الجهـــود التـــي بذلوها 

لخدمـــة الجامعـــة ودورهـــم المهم فـــي تنظيـــم الفعاليات 
المختلفة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.

ونـــوه رئيس الجامعـــة بالشـــراكة الحقيقية ما بيـــن ادارة 
الجامعـــة ومجلـــس الطلبـــة بمـــا يتعلـــق بمصلحـــة طلبـــة 
الجامعـــة والعمل على تذليل الصعوبـــات التي يواجهونها 
مؤكدا أهمية دور مجلس الطلبة ورسالته بالجامعة كونه 
جـــزءا أصيال واساســـيا بالجامعة، مشـــددا علـــى  ضرورة 
التعامـــل بجدية مع جميع مطالـــب مجلس الطلبة والعمل 
علـــى تحقيقها لما له من فائدة كبيرة على طلبة ومســـيرة 

الجامعة التعليمية.
مـــن جانبها صّرحـــت القائم بأعمال عميدة شـــؤون الطلبة 

حياة المؤيد بأن طالب الجامعة مارسوا تجربة المشاركة 
فـــي االنتخابـــات الطالبيـــة إيمانـــا بدورهـــم فـــي المجتمع 
وترسيخا بمشـــاركتهم في العملية االنتخابية والعمل في 
األطر الديمقراطية، مضيفًة بأن األجواء االنتخابية كانت 
تنافســـية وإيجابية ووطنية وإن ما جرى في هذا العرس 

الديمقراطي يعكس وعي الطلبة وروحهم التنافسية.
وأشارت عميدة شؤون الطلبة إلى أن اإلستراتيجية التي 
اعتمدتهـــا الجامعة لتعزيز هذه التجربة الديمقراطية، من 
شـــأنها أن تعـــزز مـــن فاعلية المجلـــس ليكون خيـــر ممثل 
للطلبة، منوهًة إلى أنه قد تم توفير وتهيئة كافة الظروف 

المالئمة إلنجاح ومراقبة سير العملية االنتخابية.

سترة - جامعة العلوم التطبيقية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
اإلســـالمية بوزارة العدل والشؤون 
محمـــد  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
القطان حرص الشـــؤون اإلسالمية 
علـــى عقـــد شـــراكات حقيقيـــة بين 
واألهليـــة  الرســـمية  القطاعـــات 
بالمملكة؛ لالرتقـــاء بعمل الحكومة 
الـــزكاة  صنـــدوق  ومخرجـــات 
والصدقـــات التابع إلدارة الشـــؤون 

الدينية بالوزارة.
جاء ذلك لدى لقاء القطان ورئيس 
صندوق الزكاة والصدقات الشـــيخ 
صالح حيدر حسين، ورئيس تنمية 
الموارد بصندوق الزكاة والصدقات 
والوكيـــل  أحمـــد،  علـــي  محمـــد 

والفنـــي  العـــام  للتعليـــم  المســـاعد 
التربيـــة والتعليـــم لطيفـــة  بـــوزارة 
عيسى البونوظة، والوكيل المساعد 
واألنشـــطة  التربويـــة  للخدمـــات 
الطالبيـــة شـــيخة يوســـف الجيب. 
وتم اســـتعراض ســـبل تعزيز أوجه 
التعـــاون بيـــن الشـــؤون اإلســـالمية 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم، الســـيما 
فيمـــا يتعلـــق بتطويـــر آليـــة توزيـــع 

المساعدات وإيصالها لمستحقيها.
تخصيـــص  تـــم  القطـــان:  وقـــال 
ميزانيـــة معتمدة من بند الصدقات 
لمشـــروع )كسوة الشتاء(، لمساعدة 
بمختلـــف  وطالبـــة  طالبـــا   1950

مدارس البحرين الحكومية.

مساعدة 1950 طالبا بكسوة 
الشتاء من “الصدقات”

 أولياء أمور يشكون عدم تسلمهم نتائج االختبارات

قـــال أولياء أمـــور طلبـــة إن إدارات مدارس في 
المراحـــل الدراســـية الثـــالث لـــم تلتزم بتســـليم 
الفصـــل  منتصـــف  اختبـــارات  نتائـــج  أبنائهـــم 
الدراســـي الجـــاري، في الوقت الـــذي أفادت فيه 
إدارة العالقـــات العامة واإلعالم بـــوزارة التربية 
والتعليـــم بانتهاء فترة تقديـــم الطلبة التظلمات 

بشأن نتائج امتحانات المنتصف. 
وشـــكا أوليـــاء األمور لــــ “البالد” تقاعـــس إدارات 
المدارس فـــي جميع المراحل عـــن تقديم نتائج 
اختبارات المنتصف، وعدم تمكنهم من االطالع 
على النتائج مباشـــرة من المدارس أو إلكترونيا 

عبر البوابة التعليمية.

ووجـــه أوليـــاء أمـــور نداءهـــم لـــوزارة التربيـــة 
بتســـليم  المـــدارس  إدارات  لتوجيـــه  والتعليـــم 
نتائج االختبارات أو رفعها عبر البوابة التعليمية 

وفتح مجال لتظلم بشأن النتائج.
وقـــال أوليـــاء األمـــور “شـــهر يفصـــل الطلبة عن 
الدراســـي األول  للفصـــل  النهائيـــة  االمتحانـــات 
وقد صـــدرت الجـــداول من قبـــل وزارة التربية، 
فـــي حيـــن أن نتائج اختبـــارات المنتصـــف التي 

نسبتها 20 % من الدرجة النهائية لم نطلع عليها 
ولم نتمكن من التظلم بشـــأنها، وهو ما لن يكون 
فـــي مصلحـــة الطلبة ويعتبر تقصيـــرا في حقهم 
وخالفـــا لقـــرارات وزارة التربيـــة والتعليـــم التي 
تشـــدد على االلتـــزام بفترة التظلمـــات في حين 
ال تلتـــزم المـــدارس بتســـليم النتائـــج قبـــل فترة 

التظلم”.
وأغلقـــت وزارة التربية والتعليم فترة التظلمات 
بشأن نتائج اختبارات منتصف الفصل الدراسي 
الجاري بعد أن مددتها إلى يوم الثالثاء الماضي 
3 ديســـمبر؛ ليتســـنى للطلبة الذين تعـــذر عليهم 
إنهـــاء إجـــراءات تقديم الطلبـــات إلكترونيا عبر 

بوابة الوزارة التعليمية تقديمها في المدارس.

ليلى مال اهلل
بعد انتهاء فترة تظلمات 

اختبارات المنتصف
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المنامة - النيابة العامة

رفضت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية األولى استئنافا للنيابة 
العامـــة علـــى حكـــم يقضي ببـــراءة 3 أقربـــاء مما نســـب إليهم من 
وقائـــع تمويل ونقل األموال لصالـــح جماعة إرهابية، إذ تم توجيه 
االتهـــام فيها إلى شـــاب وخالتـــه كالهما في العشـــرينات من العمر، 
وزوج خالتـــه األخرى والهارب والمقيم في إيران، وحكمت بتأييد 

الحكم المستأنف.
وأوضحـــت محكمـــة أول درجة في أســـباب حكمهـــا أن العبرة في 
األحـــكام الجنائيـــة هـــي اقتنـــاع المحكمـــة واطمئنانها إلـــى الدليل 
المقـــدم إليها، وطالما تشـــككت في توافر ركن مـــن أركان الجريمة 
أو صحـــة اإلســـناد، فإنها تقضـــي بالبراءة، إذ إن األحـــكام الجنائية 

تؤسس على الجزم واليقين وال تؤسس على الظن واالحتمال.

تأييد البراءة لـ 3 متهمين بنقل وتمويل اإلرهابيين

 المنامة - النيابة العامة

 صـــرح رئيس النيابة محمد ســـلطان أن 
النيابـــة العامـــة أنجـــزت تحقيقاتهـــا في 
واقعـــة طلـــب موظـــف مدنـــي بـــاإلدارة 
رشـــوة،  لمبلـــغ  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
وأمـــرت بإحالـــة المتهـــم محبوًســـا إلـــى 
المحاكمة الجنائية، حيث تحددت لنظر 
 10/12/2019 بتاريـــخ  الدعـــوى جلســـة 

أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة 
العامة بالغ مـــن اإلدارة العامة لمكافحة 

الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني، 
مفاده قيـــام موظف مدنـــي تابع لإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدني بطلب واســـتالم 
مبلـــغ مالـــي وقـــدره ألفـــا دينـــار كرشـــوة 
إحـــدى  لصالـــح  خدمـــة  تقديـــم  مقابـــل 
الشـــركات، حيث باشـــرت النيابة العامة 
تحقيقاتهـــا، واســـتمعت ألقـــوال شـــهود 
اإلثبـــات كمـــا اســـتجوبت المتهـــم الـــذي 
اعترف بما نســـب إليه من اتهام وأمرت 

ا على ذمة التحقيق. بحسبه احتياطيًّ

10 ديسمبر محاكمة موظف بـ“الدفاع المدني” تلقى رشوة

جهوزية المعايير الموحدة لرصد ومسح خدمات البنية التحتية

1485 أجنبيا بالحكومة.. والبحرنة انخفضت من 84 إلى 82 % بعد “االختياري”

الحكومية الجهات  على  والمال  والجهد  الوقت  توفير  “المساحة”:  رئيس 

النفيعي لـ “^”: لجنة التحقيق ستفتح ملف التوظيف عبر “اآلوت سورس”

صرح رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل 
خليفـــة بـــأن الجهـــاز انتهـــى مـــن وضع 
المواصفات والمعاييـــر الوطنية لرصد 
التحتيـــة،  البنيـــة  خدمـــات  ومســـح 
المشـــروع االستحســـان  لقـــي هـــذا  إذ 
والموافقـــة مـــن قبـــل اللجنـــة الوزارية 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتية، 
فـــي اجتماعها األخير الـــذي انعقد يوم 

الثالثاء الماضي. 
وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا أن 
أهمية وجـــود معايير وطنيـــة موحدة 
يرتكـــز عليها جميع مقدمـــي الخدمات 
أهميـــة  مـــن  يمثلـــه  لمـــا  المســـاحية؛ 
كبيرة إلنجاز مشـــاريع البنـــى التحتية 

االســـتراتيجية، إذ ســـيتم مـــن خـــالل 
هذه المعايير الوطنية الموحدة، وضع 
طـــرق وكيفيـــة تحديـــد مواقـــع جميع 
خدمـــات الصـــرف الصحـــي وكابـــالت 
الكهربـــاء، واالتصـــاالت، وغيرهـــا مـــن 
الخدمات، وتسجيل هذه المواقع بدقة 
عند التنفيـــذ وتقديمها ضمن نظام ذي 
لغة وصيغة فنيـــة موحدة تقدم ضمن 
المكانيـــة  للمعلومـــات  شـــامل  نظـــام 
الدقيقـــة والمتوافـــرة لجميـــع الجهات 
الحكومية واالستشـــاريين الهندسيين 
والمقاولين قبل البدء في أي مشروع، 
األمر الذي سيوفر التكاليف التي كانت 
تترتب على عمليات الحفر التجريبية، 
ما ســـيوفر الجهد والوقت والمال على 

الدولة. 
وذكـــر أنـــه ســـيتم اســـتخدام معاييـــر 
وســـائل  علـــى  مبنيـــة  ومواصفـــات 
حديثـــة وتكنولوجية متقدمة وبرامج 

تســـهم فـــي ســـرعة إنجـــاز المشـــاريع، 
وسيوفر الجهاز، بناًء على ذلك، قاعدة 
معلوماتيـــة دقيقـــة ومتطـــورة لجميع 
الجهـــات المعنيـــة، قائمـــة علـــى أحدث 
الوســـائل العلميـــة والتقنيـــة المتقدمة، 
لتكـــون جميـــع المعلومـــات علـــى أتـــم 
مـــع  للتعامـــل  الجهوزيـــة واالســـتعداد 
الـــذكاء  تقنيـــات  توظيـــف  متطلبـــات 
االصطناعـــي؛ تحقيقًا لـــرؤى وتطلعات 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والتـــي 
ترمي على الدوام لتأمين نوعية حياة 
أفضـــل وتحقيق العيش الكريم لجميع 
مواطنـــي مملكـــة البحريـــن والمقيمين 

على أرضها.

1485 موظفــا أجنبيــا يعملــون بالقطــاع الحكومــي وفــق أحــدث إحصائيــة لديــوان 
الخدمــة المدنيــة، ونســبة البحرنة انخفضت مــن 84 % إلى 82 % بعد تطبيق التقاعد 

االختياري، وفق معلومات أدلى بها النائب إبراهيم النفيعي لصحيفة “البالد”. 

وقـــال رئيـــس لجنـــة التحقيـــق البرلمانيـــة 
“البـــالد”  لــــ  النفيعـــي  الوظائـــف  ببحرنـــة 
إن اللجنـــة بصـــدد االجتمـــاع نهـــار اليـــوم 
مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر  مـــع  )الخميـــس( 
الشـــورى والنواب غانم البوعينين بصفته 
الوزير المساءل سياسيا عن أعمال ديوان 
االجتمـــاع  المدنيـــة، وســـيحضر  الخدمـــة 
رئيـــس الديـــوان أحمـــد الزايـــد وعـــدد من 

المسؤولين بالديوان.
ولفـــت إلى أن عـــدد الذين غـــادروا الجهاز 
الحكومـــي عبر نظـــام التقاعـــد االختياري 
8025 مـــن 46 جهـــة حكوميـــة، ومســـجال 

استغرابه من نسبة البحرنة التي انكمشت 
مـــن 84 % إلـــى 82 % بعـــد مغـــادرة هـــذا 
ســـتضع  اللجنـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  العـــدد، 
آلـــة حاســـبة )كولكوليتـــر( أمـــام مســـؤولي 
الديـــوان للوقـــوف على طريقة احتســـاب 

نسبة البحرنة بالقطاع العام.

عدد المتقاعدين

يشـــار الى أن وزير شـــؤون المجلسين أجاب 
عن ســـؤال برلماني سابق بأن أعلى 5 جهات 
وزارة  هـــي:  اختياريـــا  المتقاعديـــن  بعـــدد 
التربيـــة والتعليـــم )3634(، ووزارة الصحـــة 

)1323(، ووزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني )737(، وهيئة الكهرباء 

والماء )424(، ووزارة الداخلية )395(.

“اآلوت سورس” 

ولفت النفيعي الى أن اللجنة ســـتضع على 
طاولـــة النقاش موضوع تعـــاون الوزارات 
مع شـــركات التعهيد التي تتعهد بتوظيف 
احتياجـــات  وفـــق  أشـــخاص  أو  شـــخص 

الـــوزارة دون توظيفـــه بالجهـــة الحكومية 
ويســـمى التوظيـــف عبـــر هـــذه الشـــركات 
اختصـــارا بتوظيـــف “األوت ســـورس” أّي 

.)Outsourcing(
وقـــال إن كثيـــرا مـــن الجهـــات الحكوميـــة 
المعتـــذرة عـــن رفـــع نســـبة البحرنـــة تلقي 
بالالئمـــة على ديوان الخدمة لعدم توفيره 
الشـــواغر المناســـبة للبحرنة، ما يقود هذه 

الجهات للتوظيف عبر “اآلوت سورس”.

الشيخ سلمان بن عبدالله
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راشد الغائب

أحمد الزايدغانم البوعينينإبراهيم النفيعي

عاقبــت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة شــابين مــن أصحــاب األســبقيات بقضايــا 
السرقة باإلكراه وتعاطي المخدرات، بسجن كل منهما لمدة 7 سنوات؛ وذلك إلدانتهما 
بسرقة مبلغ 200 دينار من عامل في برادة بمنطقة سند بعد إكراهه وتهديده بسكين 

وضعها أحدهما على عنقه إلرهابه وشل مقاومته.

األول صندوق المال الذا بالفرار

 وتشـــير التفاصيل حســـبما أبلـــغ بها العامل 
أنـــه  إلـــى  الشـــرطة  مركـــز  عليـــه  المجنـــي 
وحـــال تواجـــده فجـــًرا فـــي البـــرادة التـــي 
يعمـــل بهـــا بمنطقـــة ســـند، دخل شـــخصان 
للمـــكان، وتفاجـــأ بدفع أحدهمـــا له ويخرج 
ســـكيًنا كانـــت في جيبـــه، فيما عمـــد اآلخر 
إلى تهديـــده طالًبا منه الســـكوت واالبتعاد 
عـــن خزانة األموال، وبالفعـــل تمكن المتهم 
األول من ســـرقة مبلغ 200 دينار كانت في 
“الكاشير” والذا بالفرار من البرادة إلى جهة 

غير معلومة.
 وعلى إثر ذلك البالغ، فقد أجرت الشـــرطة 
تحقيقاتهـــا وتم رفع البصمـــات من المكان، 
حيث تـــم التوصـــل لهويـــة المتهـــم الثاني، 
والذي اتضح أنه محبوس على ذمة قضية 
سرقة باإلكراه مماثلة ارتكبها في ذات يوم 
هـــذه الواقعـــة، والذي اعترف أنـــه ال يتذكر 
األماكن التي سرقها، إذ إنه وصديقه المتهم 
األول ارتكبا عدة جرائم ســـرقة بتلك الليلة 
من عدة بردات في أكثر من منطقة، وأنهما 
ســـرقا البـــرادات حـــال كونهما تحـــت تأثير 

ـــا والمخـــدرات فضالً  المـــواد المؤثـــرة عقليًّ
عن المشـــروبات الكحولية المســـكرة، مبّرًرا 

فعلته بأنه وصديقه لم يكونا في وعيهما.
 وكانـــت أحالـــت النيابـــة العامـــة المتهميـــن 
العشـــرينيين للمحاكمـــة علـــى اعتبـــار أنهما 
المبلـــغ  ســـرقا   ،2019 أبريـــل   14 بتاريـــخ 
النقـــدي المبيـــن والمملـــوك للمجنـــي عليـــه 
بطريـــق اإلكـــراه الواقـــع عليـــه، بـــأن حمـــل 
المتهـــم األول ســـكيًنا وقـــام بتوجيهها نحو 
عنـــق المجني عليـــه وتمكنا بتلك الوســـيلة 
من شـــل مقاومته واالســـتيالء علـــى المبلغ 

النقدي.
أســـبقيات  صحيفـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر   
بـــذات  بينهمـــا  فيمـــا  مشـــتركة  المتهميـــن 
الوقائع لوجود ما ال يقل عن 3 قضايا سرقة 
باإلكـــراه مقترنة بظروف مشـــددة ارتكباها 
مًعا، باإلضافة لهذه الواقعة، وكذلك واقعة 

واحدة لتعاطي المواد المخدرة.

7 سنوات لشابين سرقا 200 دينار من برادة بسند
عباس إبراهيم

ســـجنت المحكمة الكبـــرى الجنائيـــة الرابعة 
وافـــدا لمدة 5 ســـنوات وغرمتـــه مبلغ 2000 
دينـــار؛ إلدانتـــه باإلتجـــار بالبشـــر فـــي حـــق 
عاملـــة منزلية حرضهـــا على الفرار من منزل 
كفيلها ونقلها بين الفنادق لممارســـة الدعارة 
مـــع طالبيهـــا بمبلغ 20 دينارا للممارســـة، في 
حين حبســـت آخر لمدة ســـنة واحـــدة فقط 
لتحريضها على ممارســـة الدعارة ومساعدة 
للغيـــر فـــي ذلك، كمـــا ألزمـــت المتهـــم األول 
بمصاريـــف إعـــادة المجنـــي عليهـــا لدولتهـــا، 
وكذلـــك بإبعادهمـــا نهائيـــا عـــن البـــالد بعـــد 

تنفيذهما العقوبة.
وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعـــة تتحصل في 
أن المجنـــي عليهـــا قدمـــت لمملكـــة البحرين 
فـــي شـــهر مايـــو 2019 عـــن طريـــق مكتـــب 
الســـتقدام العمالـــة، وعملـــت خادمـــة بمنزل 
كفيلها بمنطقة ســـار، ولرغبتها في الحصول 
برنامـــج  عبـــر  تواصلـــت  أكبـــر  دخـــل  علـــى 
التواصـــل االجتماعـــي “فيس بـــوك” مع فتاة 
من جنســـيتها مقيمة بدولة خليجية، والتي 
عرفتهـــا علـــى أخـــرى مقيمـــة فـــي المملكـــة، 
وقالـــت لهـــا األخيـــرة أن لديهـــا فرصـــة عمل 

براتـــب أكبر مما تتقاضاه فـــي منزل كفيلها، 
وحرضتها على الهروب من منزله.

وفـــي الموعد المتفق عليـــه حضر لها المتهم 
األول، والـــذي نقلهـــا بســـيارته لمنـــزل تلـــك 
الفتـــاة، فمكثـــت لديهـــا لمدة أســـبوع واحد، 
وبعدهـــا حضـــر لها ذلـــك المتهـــم وأبلغها أنه 

سيوفر لها عمل جديد كخادمة.
وبالفعـــل اصطحبهـــا معه ألحد الفنـــادق، إال 
أنـــه احتجزهـــا فيه وأبلغها أنها ســـتعمل في 
الدعـــارة، لكنهـــا رفضت، فمـــا كان منه إال أن 
أجبرهـــا بـــأن نهرهـــا وهددهـــا حتـــى أذعنت 
لـــه ومارســـت الدعـــارة مـــع الزبائـــن الذيـــن 
يحضرهم إليها، وكانت تســـلمه المبالغ التي 
تتلقاها من الزبائن الخليجيين، والتي بلغت 

20 دينارا للممارسة الواحدة.
المجنـــي  نقـــل  األول  المتهـــم  أن  وأضافـــت 
عليها ألكثر من فندق، وكرر معها ذات األمر، 
فيما تولى المتهم الثاني، والذي يعمل تحت 
إمرة األول، إرشاد طالبي المتعة الحرام في 
الفنـــدق، ولـــم تكن تســـتطيع المجنـــي عليها 
مغادرة المكان؛ خوفا من بطش المتهم األول 
والعامليـــن معه، حتى تمكنـــت من االتصال 
بالمســـؤولين بمكتـــب اســـتقدام العمالة آنف 
الذكـــر، والذين أبلغوا رجال الشـــرطة، حيث 
تواصلـــوا معها وحضـــروا إليها، فالحظوا أن 

المتهم الثاني هو المســـؤول عن غرفتها، لذا 
تم القبض عليه وإنقاذها.

واعتـــرف المتهـــم الثانـــي خـــالل التحقيـــق 
معـــه بقيامـــه بتحريض النســـوة والغير على 
ممارسة الدعارة، وأن المتهم األول هو الذي 
أحضـــر المجنـــي عليهـــا للفنـــدق الـــذي يعمل 
هـــو فيه؛ لممارســـة الدعـــارة مـــع رواده، كما 
أســـفرت تحريات شـــرطة مكافحـــة اإلتجار 

بالبشر عن ارتكاب المتهمين الواقعة.
وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين في غضون 

العام 2019، ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

بغـــرض  عليهـــا  المجنـــي  وآووا  نقـــل   .1
اســـتغاللها في الدعارة وذلك بطريق اإلكراه 

والحيلة والتهديد منه.
2. اعتمـــد علـــى مـــا تكســـبه المجنـــي عليهـــا 
ســـالفة الذكـــر والغير مـــن ممارســـة الدعارة 
وذلـــك بالتأثيـــر والســـيطرة عليها لممارســـة 

الدعارة.
3. أنشـــأ وأدار محـــال للدعارة، وهي الشـــقق 

المبينة باألوراق.
ثانيا: المتهمان األول والثاني: 

علـــى  عليهـــا  المجنـــي  وســـاعدا  حرضـــا   .1
ارتكاب الدعارة.

2. ساعدا الغير على ارتكاب الدعارة.

5 سنوات لوافد استغل خادمة هربت بصحبته في الدعارة
محرر الشؤون المحلية

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الشرطي رقم “979”
قبل 30 عاما، وبينما كنت ألعب مع إخواني عند “عتبة” البيت بمنطقة سافرة، بظهيرة 
يوم حار نسبيا، أقبل علينا والدي وهو عائد من العمل، وعلى وجهه ابتسامة أفتقدها 
كثيرا، لحظات قبل أن يرتمى أخي الصغير عبدالرحمن في حضنه وهو يقبله بحرارة، 

ويسأله ما إذا أحضر له هدية من “البرادة” أم ال؟ 
 كانت مالبسه العسكرية مشبعة بالعرق الكثيف كالعادة، بعمل مرهق وُمجهد ومنهك، 
صعوباتــه كثيــرة وحركتــه أكثــر، لكنــه كان - بالمقابــل - فخــورا بعمله جــدا، وكان يراه 

أهم من غيره.
كان رقــم والــدي العســكري هــو )979(، وهــو رقــم قديــم، بل هــو من الرعيــل األول من 
الشــرطة البحرينية، وأذكر أنه قال لي ذات مرة بأنه كان يســتلم الراتب في البدايات 
بالعملة الهندية، وبأن التأســيس كان صعب جدا، وبأن من التحق بالشــرطة حينها، مر 

بظروف تدريب، وعمل، وتأهيل، أقل ما توصف به بأنها قاسية جدا. 
وفــي حقبــة الثمانينات والتســعينات، كانت ظروف العمــل صعبة ومريرة، حيث كانت 

التدخالت اإليرانية في أوجها بعد وصول العمائم لسدة الحكم بطهران.
كانــت تدخــالت مباغتــة وغــادرة، وخوانــة للجيــرة، كمــا هــي اآلن، وكان اســتهداف 
الشرطة حينها أسهل، وأكثر خطورة، وأكثر إيالما، خروج الشرطي من بيته قد يعني 

أنه لن يعود إليه مرة أخرى.
ومــا بيــن أحــداث وأخرى، وظــروف ونكســات وتقلبــات، كان والدي يحدثنــا دوما عن 
شــرف مهنــة “الشــرطي” بميــدان التضحيــة والفداء، وبــأن هنالك من قدمــوا أرواحهم 

قربانا للبحرين ولشعبها الطيب، دون أن ترمش لهم عينهم.
كانــت مالبــس الشــرطة حينهــا خضــراء جميلة، تتــدرج من اللــون الفاتح إلــى الغامق، 
كانت ألواًنا تميز حقبة زمنية أسست للحقب التي تلتها، والتي منها حقبة اليوم، أمن 
وأمان، ورخاء واستقرار، يقوده رجال البلد األوفياء على رأسهم معالي الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية ومن خلفه أركانه، ومن خلفهم أيضا رجال ونساء 

كثر، أعينهم كلها على مصلحة البلد، وعلى طمأنينة أهلها، فشكًرا لهم جميعا.



هل هناك تاريخ صالحية للعمل الفني أو  «
السينمائي؟

بال شك أن ذلك امر غريب جدا، واعتقد بأن 
العمـــل الفنـــي باق و”التريند” في السوشـــال 
ميديا يبقـــى لفترة بســـيطة ويختفي، مثله 
مثـــل أي ترند اخر حولنا اليـــوم، وفي رأيي 

الشـــخصي لـــو الســـينما لجـــأت للترينـــد 
ستزول بسرعة وسيكون لها 

وقـــت صالحية مثل ما 
دليل  ســـألت، وخير 

على كالمي أفالم 
عبـــد  إحســـان 
التـــي  القـــدوس 
تعتبـــر متجـــددة 
لتقديمها  وقابلـــة 

مـــن جديـــد وايضا 
جميـــع افالم االبيض 

واالسود.
قلـــت في ندوة مشـــاركة ضمن 

مهرجـــان القاهـــرة حـــول “وســـائل التواصل 
االجتماعـــي – المنتج الصامـــت”: بأني كنت 
بدخـــل أتفرج على آراء الناس على أفالمي 
االخيـــرة مثل عيار ناري، لم اقرأ اشـــياء اال 
بعد ســـنتين من طرحهم في السينما، وهذا 
وليســـت  الغنيـــة  للمعاييـــر  للجوئنـــا  يرجـــع 
معاييـــر السوشـــيال ميديـــا والـــى اراء نقاد 

السينما المتخصصين.
كيف تكتب للسينما؟ «

اإلنســـانية  بالقصـــص  أهتـــم  البدايـــة  فـــي 
الســـهلة التي تدخل القلوب بســـرعة، والتي 

تبـــدو بســـيطة جـــدا فـــي كل مـــكان، والتي 
يراها اآلخـــرون ال تتناســـب أن تكون فيلًما 
بســـبب أن هـــذه القصـــص البســـيطة داخلها 
فيلـــم  إلـــى  تتحـــول  أن  يمكـــن  تفاصيـــل 
ســـينمائي يشـــاهدها جميع الطبقات براحة، 
بغـــض النظر عـــن النـــوع الدرامي والشـــكل 

االخراجي.
انـــا اهتم بالموضـــوع في المقام 
الـــذي  هـــو  فاجـــده  األول، 
الشـــكل  فـــي  يتحكـــم 
للعمـــل،  الفنـــي 
فالموضوع هو الذي 
يحكم إذا كان يمكن 
تقديمه في مسلسل 
وال فيلـــم قصيـــر وال 

طويل.
فيلـــم  مؤلـــف  وقـــال 
الحاجـــب”،  “ماتعـــالش عـــن 
الحائز على نجمـــة الجونة ألفضل 
فيلـــم عربي قصير في الـــدورة الثانية العام 
الماضـــي، إن الدرامـــا الحقيقـــة تخـــرج مـــن 

أبسط األفكار دائما في جميع المجاالت. 
حدثنا عن فيلم فوتوكوبي؟ «

 القصة ســـهلة الفهم كما ذكرت عن محمود، 
ودارت فـــي أواخر الخمســـينات مـــن عمره، 
هـــو صاحـــب مكتبـــة لتصويـــر المســـتندات 
فـــي حي العباســـية، يرى محمـــود أن مهنته 
والعالم الذي يعيش فيه يتالشـــى تدريجيا 
حتى أنه ال يســـتطيع التكيف مع التغييرات 
من حولـــه أو جيرانه، وفي أحد األيام يجد 

موضوعـــا عـــن الديناصـــورات ليبـــدأ رحلـــة 
مـــن الشـــغف والبحث عن أســـباب انقراضها 
إلعـــادة  بالديناصـــورات  هوســـه  ليدفعـــه 
اكتشـــاف المعنـــى الحقيقي للحيـــاة والحب 

والصداقة واألبوة.
الفيلـــم تم تقديمـــه بصورة جميلـــة من قبل 
والنجمـــة  محمـــود حميـــدة  الكبيـــر  النجـــم 
شـــيرين رضـــا الـــى جانـــب بقيـــة الممثليـــن 
امثال علـــي الطيب، وفرح يوســـف، وأحمد 
حقـــق  وببســـاطته  فـــؤاد،  وبيومـــي  داش 
العددي من الجوائز مثل جائزة أفضل فيلم 
في مهرجانات الجونـــة وطرابلس وجمعية 

الفيلم والمركز الكاثوليكي.
لماذا كان هناك جدل عن فيلم “عيار  «

ناري”؟

بســـبب انتمـــاء الفيلـــم إلـــى تصنيـــف جديد 
وغير معتاد في السينما المصرية، فهو فيلم 

“نيو نوار”، فيغوص “عيار ناري” في أســـباب 
الجريمة ودوافعها ونفســـيات األبطال، وهو 
يطـــرح أســـئلة ويدعـــو للتفكيـــر، وال يتـــرك 
إجابات واضحة للجمهور وال شـــكل واضح 
وتـــدور  المشـــاهدون  تعـــود  كمـــا  ببســـاطة 
أحداثـــه حـــول جريمـــة قتل غامضـــة تربط 
مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم 

الحقيقة.
وانـــا ســـعيد للنجاحـــات التي حققهـــا الفيلم 
فـــي مصـــر وخارجهـــا، وهـــو التعـــاون األول 
بينـــي وبيـــن المخـــرج كريـــم الشـــناوي وهو 
من بطولة أحمد الفيشـــاوي وروبي ومحمد 
ممـــدوح وعارفة عبد الرســـول وأســـماء أبو 

اليزيد.
تأثرت كثيرا مع الفيلم القصير الجميل ما  «

تعالش عن الحاجب.. من أين أتت الفكرة؟

بالرغـــم مـــن ان الفيلـــم مدتـــه 21 دقيقة، اال 

انـــه اســـتطاع تقديم نفســـه بقـــوة، والقصة 
بســـيطة جدا حول مشـــكلة فتـــاة منقبة في 
سن الزواج منخرطة في الجمعيات الدينية 
والخيريـــة لكنهـــا تواجه مشـــكلة شـــخصية 
بعـــد أن أصبحـــت  فـــي تهذيـــب حواجبهـــا 
تكـــره رؤيـــة وجههـــا بالمـــرآة لكـــن النســـاء 
المنقبات تحذرها من ذلك بدعوى أنه حرام 
دينيـــا قبـــل الـــزواج وال يجـــوز بعـــد الزواج 
إال بـــإذن الـــزوج لتظـــل الفتـــاة فـــي صـــراع 
نفســـي بين االســـتجابة لراحتها الشـــخصية 
المجتمـــع  مـــن  المفروضـــة عليهـــا  والقيـــود 
الذي اختـــارت العيش فيـــه بقصة في غاية 
الدقـــة، والحقيقـــة كتابـــة الفيلـــم اخـــذ مني 
فترة طويلـــة وكان قبل فيلـــم ’فوتوكوبي‘، 
وكان االســـاس االول لـــه هو ايمانـــي بفكرة 
خصوصيـــة المرأة بنظرة مختلفة وحقيقية 
عـــن مجتمـــع ننظر إليه طـــوال الوقت نظرة 
نمطيـــة تماما، وهو مجتمع المنقبات، فقمت 
مراجعـــة ومذاكـــرة هـــذا المجتمـــع الخـــاص 
جيـــدا قبـــل كتابـــة الفيلـــم، وكان جـــزءا من 
المذاكرة هو إرسال السيناريو إلى مجموعة 
مـــن المنقبات أو كن منقبـــات، والحقيقة رد 
الفعـــل الغالب الذي جاءنا من النســـاء كان.. 

ال بد أن تصنعوا هذا الفيلم“. 
وطـــوال الوقـــت كنـــا نحـــاول إنتاجـــه لكـــن 
ألن  إنتاجيـــا  صعبـــة  القصيـــرة  األفـــالم 
مردودهـــا التجـــاري ضعيـــف جـــدا، وعندما 
ســـنحت الفرصـــة قدمنـــاه على الفـــور حتى 

انني والمخرج شاركنا في اإلنتاج.

السيناريست هيثم دبور:
أهتم بالقصص اإلنسانية التي تدخل القلوب

نحــاول إنتاج األفــام القصيرة الصعبــة إنتاجيا وضعيفة المــردود تجاريا
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رحيل أحد أعمدة الترجمة... صالح علماني

رحل األديب والمترجم صالح علماني 
عـــن الســـاحة، بعد مســـيرة طويلة من 
العمـــل الثقافي في ترجمـــة الروايات، 
والتـــي امتدت إلى ترجمـــة 100 عمل 
من اللغة األسبانية إلى العربية، حيث 
توفـــي علماني عن عمر يناهز 70 عاما 
فـــي اســـبانيا حيـــث اســـتقر فيهـــا بعد 

نزوحه من سوريا هو وعائلته.
وولـــد علمانـــي في مدينـــة حمص في 
كأحـــد  واشـــتهر   ،1949 عـــام  ســـوريا 
اهـــم المترجمين للروايات األســـبانية، 
وذلك بعد أن ترجم لروائيين عالميين 
كغابرييـــل غارســـيا ماركيـــز، وإيزابيل 
إلينـــدي، ماريو بارغاس يوســـا، حيث 
تخصـــص في هـــذا النـــوع مـــن األدب 
في أواخر السبعينات، وكان أول عمل 
اكتشـــف معه حب الترجمـــة هو “ مئة 
عام مـــن العزلة”، حيـــث جذبه الكتاب 
مـــن ناحيـــة الوصـــف والكلمـــات حتى 
قـــرر ترجمته إلى اللغة العربية، حاول 

علمانـــي الخوض في كتابـــة الروايات 
وفشـــل فشـــال ذريعا ووجد نفسه في 

ترجمة الروايات.
األنبـــاء  وكالـــة  فـــي  علمانـــي  وعمـــل 
فـــي  مترجـــم  وبعدهـــا  الفلســـطينية، 
أن  إلـــى  بدمشـــق،  الكوبيـــة  الســـفارة 
انتهى بـــه المطاف فـــي وزارة الثقافة 

 ،2009 عـــام  تقاعـــد  حتـــى  الســـورية 
وفـــي تلك الفترة قـــام بترجمة العديد 
مـــن األعمال التي تنوعت بين الرواية 
والشعر والمسرح والمذكرات، وعندما 
يحـــب المـــرء عمال يتقنـــه هكذا عاش 
حياته علماني فقد حصل على وســـام 
الثقافـــة والعلـــوم والفنـــون عام 2014 

مـــن قبل الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس، وحـــاز جائـــزة خيـــراردو دي 
كريمونا” الدولية للترجمة عام 2015، 
وجائـــزة الملك عبدهللا بـــن عبدالعزيز 
الدوليـــة لترجمة عام 2016، واشـــرف 
كذلـــك على العديد من ورش الترجمة 
التطبيقيـــة، وشـــارك فـــي العديـــد من 
المؤتمـــرات والنـــدوات العربيـــة حول 

الترجمة.
ومن اشـــهر مـــا ترجمه الراحـــل صالح 
علمانـــي “الحـــب فـــي زمـــن الكوليرا”، 
“ساعة الشؤوم”، “ قصة موت معلن”، “ 
عشـــت ألروي “، وترجم كذلك لروائية 
 “ إنيـــس  ألينـــدي  إيزابيـــل  التشـــيلية 

حبيبة روحي و”ابنة الحظ”.
لم يكن الطريق لعلماني معبد بالورود، 
فقد كافـــح وعمل واجتهد حتى وضع 
اســـمه فـــي ســـماء المترجميـــن الكبار، 
وهـــا هـــو المـــوت يخطفـــه من ســـاحة 
قلـــوب  فـــي  الحـــزن  ويخلـــف  األدب، 

محبيه.

حوراء جعفر

خطفت المغنية كاميال كابيلو، برفقة المغني شون مينديز، األنظار  «
إليها، خالل مشاركتهما في حفل توزيع جوائز “A M A” للعام الحالي، 

والتي أقيمت في مسرح “Microsoft” بلوس أنجلس.

» Se� (وتألق النجمان على المسرح خالل أدائهما أغنيتهما المشتركة 
ñorita(، والتي ناال عنها خالل الحفل جائزة أفضل دويتو لهذا العام.
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ضمـــن فعاليات مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي مؤخرا شـــارك السيناريســـت المبـــدع هيثم دبور 
بتواجـــده ضمـــن النقاشـــات الســـينمائية والفنية، ويعتبر دبور مـــن انجح كتاب القصص والســـيناريو 
اليـــوم في الســـينما المصريـــة والعربية وله نجاحـــات كبيرة في العديد من االفـــام مثل “فوتوكوبي” 

و“ماتعاش عن الحاجب” و”عيار ناري” وغيرها من االفام الناجحة سواء في الكوميديا واالكشن.

السيناريســـت هيثـــم مـــن مواليـــد مايـــو 1986 كاتـــب صحافـــي وسيناريســـت وشـــاعر، لـــه العديد من 
المؤلفات في القصة القصيرة والشـــعر، وكذلك شـــارك في كتابة عدد من البرامج الســـاخرة الناجحة 
واألفام القصيرة والتسجيلية والطويلة، تحدث معنا عن كل ذلك في هذا الحوار الشائق وكان هذا 

الحوار معه:

طارق البحار
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يصدر بريد البحرين بوزارة المواصالت واالتصاالت بالتعاون مع وزارة الداخلية مجموعة من خمسة طوابع تذكارية، في إطار االحتفال بمرور 100 عام على تأسيس شرطة 
البحرين )2019-1919(، توثيقا وتخليدا لمسيرة الوالء التي يسجلها تاريخ شرطة البحرين لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تقدمه شرطة 

البحرين من عطاء وتضحيات على امتداد الحقب الزمنية المتعاقبة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جــذب مشــهد خــالب لرغوة ســامة، ناتجة عن تلوث تســرب إلــى البحر، على 
شاطئ مارينا في الهند الكبار واألطفال.

أصبحــت الرغــوة الســامة مشــكلة متزايــدة علــى شــواطئ الهنــد المزدحمــة، 
حيــث يعــرض عشــرات اآلالف مــن الزوار أنفســهم للمادة يومًيــا، وفقا لوكالة 
“فرانــس بــرس”. وتتشــكل الرغــوة عــادة خــالل موســم األمطــار، فتنجــرف 

النفايات والملوثات في هذا الوقت إلى شاطئ المحيط.
كمــا قــال مســؤولون إن “الرغــوة تشــكلت علــى األرجــح مــن مزيــج منظفات 
الغسيل والفوسفات وغيرها من عناصر مياه الصرف الصحي التي اجتمعت 

على شكل يشبه زبد البحر”.
وعلــى الرغــم مــن تحذيــر الســكان والرائحــة الفاســدة التــي تطلقها الســموم، 
يواصــل النــاس اللعب في الرغوة على شــاطئ مارينا في تشــيناي، ويغطون 

أنفسهم بالمواد السامة ويلتقطون صور سيلفي.
وقــال العالــم فــي المركــز الوطنــي للبحــوث الســاحلية، برافــكار ميشــرا “يتم 
معالجــة 40 % فقــط مــن ميــاه الصــرف فــي مدينــة تشــيناي التي يســكنها 7 

ماليين نسمة، وتصب باقي مياه الصرف مباشرة في البحر”.

رغوة سامة تجذب عشرات األشخاص اللتقاط السيلفي

الطالبــات  عشــرات  تعرضــت 
مدرســة  فــي  المصريــات 
األربعــاء،  أمــس  بالدقهليــة، 
لحــاالت اختنــاق وصعوبــة في 
التنفس نتيجة استنشــاق مواد 
حشــرية  ومبيــدات  مطهــرة 
داخــل المدرســة، حيــث وصــل 

عدد المصابين إلى 63 حالة. وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية سعد 
مكي، إن الجميع يعانين من صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مادة طالء أو 
منظفات. ونوه بأنه ارتفع عدد الطالبات المصابات باختناق وضيق في التنفس 
إلى 63 طالبة نتيجة استنشاقهن مواد تطهير سامة. وأشار وكيل وزارة التربية 
والتعليــم فــي المحافظــة علــي عبــد الــرؤوف، إلى أنه أجــرى تحقيقــا فوريا في 
الواقعــة، وتبيــن أن عامــل المدرســة عثــر علــى قطة نافقــة داخل أحــد الفصول 

وقام بإزالتها وتعقيم مكانها بمبيد حشري ومواد مطهرة.

بسبب قطة... اختناق 63 طالبة مصرية الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:48

 11:27 

02:26 

04:46

06:16 
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أجمل التهاني وأطيب التبريكات نرفعها إلى

  مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه

   وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة
وزير الداخلية

 وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي

وجميع منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة

مرور ١٠٠ عام على تأسيس شرطة البحرين
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جاللة الملك  يتسلم هدية تذكارية من  وزير الداخلية عرفانا وتقديرا لجاللته  على رعايته الكريمة لشرطة البحرين

سمو ولي العهد يتسلم هدية تذكارية من وزير الداخلية تقديراً لدعم سموه 
لشرطة البحرين في مسيرة التطوير والتحدي ث

جاللة الملك المفدى يكرم سمو الشيخ محمد بن  خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة 
المالكة وزير الداخلية السابق تقديرا لدوره وإسهاماته الوطنية في تعزيز مسيرة شرطة البحرين
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