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٧٥ مقترًحــا كانــت حصيلــة المناقشــة العامــة الســتيضاح سياســة التعليــم فــي مملكــة البحريــن، والتي 
استغرقت نحو ٦ ساعات من عمر الجلسة الماراثونية.

حضـــور وزارة التربية والتعليـــم كان الفًتا ومؤثًرا، حتى 
أن أحـــد النـــواب خاطـــب زميلـــه مازًحا “اللـــي يبي يبوق 
الـــوزارة هذي خوش فرصة”. ولـــم تغب “البالد” وصفحة 
تعليمهـــا عـــن المشـــهد، حيث استشـــهد عدد مـــن النواب 
خـــالل المناقشـــة بمجموعة مـــن التقارير واألخبـــار التي 
نشـــرتها الصحيفة في مداخالتهم التي استهدفت وضع 

اليد على مكامن الخلل؛ في ســـبيل إصالح واقع التعليم 
في المملكة. وسيطرت مواضيع البعثات واآلثار المترتبة 
علـــى التقاعد االختياري للمعلمين وإغالق المدارس على 
معظم مداخالت النواب، فيما أســـهب ممثلو الوزارة في 
سرد اإلنجازات؛ لتأكيد أن واقع التعليم في المملكة على 

خير ما يرام.

“نخبة التربية” تعبر “نزال التعليم” بـ ٧٥ مقترحا

)٠٦ - ٠٧(

جاللة العاهل: دور مهم للمرأة بدعم الرياضة ورفع علم المملكة عالميا

أبناء البحرين أثبتوا تفوقهم بمختلف الرياضات

 المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة، بحضـــور القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن المشـــير الركـــن 
الشـــيخ خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، بقصر 
الصخيـــر أمس، ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 

والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة، 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، إذ قـــدم ســـموهما لجاللـــة 
الرياضيـــة.  اإلنجـــازات  أصحـــاب  الملـــك 
والعزيمـــة  اإلصـــرار  بـــروح  وأشـــاد جاللتـــه 
التـــي يتميـــز بها أبناء البحريـــن الذين أثبتوا 

الرياضيـــة  األلعـــاب  فـــي مختلـــف  تفوقهـــم 
وقدرتهـــم علـــى اعتـــالء منصـــات التتويـــج 
بجدارة واستحقاق،منوهًا بإسهامات المرأة 
البحرينيـــة ودورها الهام في دعم المســـيرة 
الرياضيـــة الوطنيـــة وحرصها على ترســـيخ 
ريـــادة البحريـــن ورفـــع رايتها فـــي المحافل 

الرياضية العالمية.

جاللة الملك مستقباًل أصحاب اإلنجازات الرياضية

)02(

)14(

توقيع اتفاق الرياض بين حكومة اليمن و“االنتقالي”
 دبي ـ العربية نت

تّمت مراســـم التوقيع علـــى اتفاق الرياض، 
اليمنيـــة  الحكومـــة  بيـــن  الثالثـــاء،  مســـاء 
الشـــرعية والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي، 
بحضور ولي العهد الســـعودي األمير محمد 
عبدربـــه  اليمنـــي  والرئيـــس  ســـلمان،  بـــن 
منصـــور هادي، وولي عهـــد أبوظبي محمد 
بن زايد. وأكد األمير محمد بن ســـلمان في 
الكلمـــة االفتتاحيـــة، التي ســـبقت التوقيع، 
أن “الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع 
بين األشـــقاء فـــي اليمـــن بتوجيهات خادم 

الحرمين الشريفين”.

المالكية يسقط أمام “تسونامي” الحد“السياحة” تطلق باقات لـ “الفورموال 1”
أعلنت هيئة البحرين للسياحة  «

والمعارض عن إطالقها باقات حصرية 
للفورموال 1 بالتعاون مع كل من شركة 
طيران الخليج، حلبة البحرين الدولية، 

وشركات السياحة والسفر، التي ستقدم 
أسعارًا غير مسبوقة للراغبين بحضور 

سباق الفورموال 1.

سقط فريق المالكية أمام نظيره  «
الحد بنتيجة )1/ 4( ليخرج من 

منافسات دور الـ 16 من مسابقة 
“أغلى الكؤوس” بعدما انتهت 

مواجهة الذهاب بالتعادل )2/ 2( 
وبذلك تأهل الحد للدور ربع 

النهائي.

الخارجية األميركية تشيد بجهود 
البحرين في مكافحة اإلرهاب

10.2 مليون دينار 
أرباح “بتلكو” بالربع 

الثالث 2019

ا  “بابكو” راعًيا ذهبيًّ
لـ“البحرين الدولي 

للطيران 2020”

)05(

)11(

)10(

جانب من التوقيع على اتفاق الرياض

سيد علي المحافظة
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المنامة - بنا

جاللة الملك يعزي 
رئيس كوريا 
بوفاة والدته

ــعــث عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب  ب
الجالة الملك حمد بن عيسى 
تــعــزيــة  بـــرقـــيـــة  خــلــيــفــة،  آل 
جمهورية  لــرئــيــس  ومـــواســـاة 
كوريا الجنوبية مون جاي إن، 

في وفاة والدته.

األربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9 ربيع األول 1441 - العدد 4040

جاللة الملك مستقباًل سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ 
خالد بن حمد وأصحاب اإلنجازات الرياضية

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، بحضـــور القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن المشـــير الركـــن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، بقصر 
الصخيـــر أمس، ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة، 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، إذ قـــدم ســـموهما لجاللـــة 
الرياضيـــة  اإلنجـــازات  أصحـــاب  الملـــك 
اليـــد  لكـــرة  البحريـــن  منتخـــب  وأعضـــاء 
فـــي  للمشـــاركة  مـــرة  بمناســـبة تأهلـــه ألول 
 ،)2020 )طوكيـــو  األولمبيـــة  األلعـــاب  دورة 
دورة  فـــي  المشـــاركة  البحريـــن  وفـــرق 
األلعـــاب العالميـــة العســـكرية، التـــي أقيمـــت 
منافســـاتها بجمهوريـــة الصيـــن، والتي أحرز 
فيهـــا المنتخب العســـكري الميدالية الذهبية 
ولقـــب بطولة العالم العســـكرية لكـــرة القدم، 
وحصـــل المنتخب العســـكري أللعـــاب القوى 
علـــى ميداليات عدة واحتـــل المرتبة الثامنة 
فـــي الترتيـــب العام على مســـتوى العالم في 
هـــذه البطولة بمشـــاركة 120 دولـــة من دول 
العالـــم، إضافـــة إلى فرق البحرين المشـــاركة 
في الـــدورة السادســـة لرياضة المـــرأة بدول 
مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، التي 
أقيمت في دولة الكويت الشقيقة برصيد 36 
ميدالية ذهبية، وحققت المملكة فيها المركز 
األول في الترتيب العام لجدول الميداليات، 
وأعضاء منتخـــب ألعاب القوى لالحتياجات 
الخاصـــة، ومنتخبـــات الكـــرة الطائـــرة وكرة 
الســـلة والبولينـــغ والمبـــارزة وكـــرة الطاولـــة 
والتايكونـــدو والرمايـــة وكرة قـــدم الصاالت 
المغلقـــة وألعاب القـــوى، ورياضات الموروث 
فـــي  المركـــز األول  التـــي حققـــت  الشـــعبي، 
بطولتي دبي لقوارب التجديف وكأس سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد التجديف الدولي في 
البحرين، وبطولة الشـــراع العربية، حيث فاز 
العبو الشراع في مصر بالميداليات الذهبية، 
وبطولة الشـــطرنج التي أقيمت في الكويت 
حيث فاز العبو البحرين بالميدالية الذهبية، 
ولفوز العب البحرين بالميدالية الذهبية في 
بطولة العالم “مورتال كومبات” التي أقيمت 
فـــي البرازيـــل، والفـــوز بالميداليـــة الذهبيـــة 
للعبـــة الســـنوكر التـــي أقيمت فـــي جمهورية 

مصر العربية. 
الرياضيـــة  اإلنجـــازات  أصحـــاب  وتشـــرف 
بالســـالم على جاللة الملك وبعد تالوة آيات 

من الذكر الحكيم.

وبهذه المناســـبة ألقى ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة كلمة قال فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
ســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل البـــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه
أصحاب الســـمو والمعالي والســـعادة،، أبطال 

مملكة البحرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سيدي..
في هذه المناسبة أود أن أعبر باسمي وباسم 
جميـــع رياضيي مملكة البحريـــن خير تعبير، 

كالم ظاهر من قلبي لجاللتكم.
فاســـمحوا لـــي يـــا صاحـــب الجاللـــة أن ألقي 
هذه الكلمة بشـــكل عفوي وخاصة، بلغة أهل 
الرياضـــة، كونـــي واحـــدا مـــن هـــذه الجماعة 
الذين يبذلون قصـــارى جهدهم في رفع علم 

مملكة البحرين.

فـــي عصركم الزاهـــي يا جاللة الملـــك تعلمنا 
ورأينـــا الكثيـــر ورأينـــا العجـــب ورأينـــا منكم 
التقدم، اإلقدام والشجاعة والرحمة، وتعلمنا 

الكثير منكم يا صاحب الجاللة.
بالنســـبة لنـــا فـــي العالـــم الرياضي واألســـرة 
الرياضية، نريد أن نقدم لكم لعصركم الزاهي 

هذا القليل من الجمايل التي جملتمونا بها.
نحن يا صاحب الجاللة اســـتأذناكم في عام 
2018 بإطـــالق هـــذا العام بعـــام الذهب، ولله 
الحمـــد، هـــؤالء الجنود الذيـــن أمامكم أوفوا 
بالوعـــد ولـــم يخذلـــوا علمهـــم فـــي البحريـــن 

وخارجها.
وفـــي هـــذا العـــام 2019، الـــذي نحـــن علـــى 
وشـــك نهايته، تبين األرقام أننا تعدينا تعداد 
الميداليـــات لعـــام 2018، نحـــن يـــا صاحـــب 
العـــام  هـــذا  نســـمي  أن  نســـتأذنكم  الجاللـــة 
بالعصـــر الذهبـــي، وهـــو يوصف الـــروح التي 
غرســـتموها جاللتكم، التـــي أردتم أن ترونها 

فـــي أبنائكـــم وبناتكـــم فـــي كافـــة المجاالت، 
الرياضـــي،  العالـــم  علـــى  ذلـــك  يقتصـــر  وال 
وأســـرة مملكة البحرين أسرة واحدة، شعب 
متكاتف، شـــعب متماســـك، قلبه على وطنه، 
ومـــن أمثلة الرجولة التـــي أخصها هنا العب 
منتخب كرة اليد مهدي سعد، الذي قام بدور 
بطولـــي، رغـــم وفاة والـــده رحمـــه هللا، الذي 
اختـــاره هللا بيـــوم قبل البطولـــة، إال أنه أصر 
أن يشـــارك كـــي يرفع اســـم مملكـــة البحرين، 
وإلـــى جانبـــه العبنـــا حـــارس المنتخـــب قام 
بعملية، وآخر مصاب بكسر في رجله، وكثير 
مـــن الالعبيـــن لديهـــم إصابات، هـــو اإلصرار 
على الوصول لمنصات التتويج ببذل الطاقة 
والجهـــد والتضحيـــة بعزيمـــة وروح عاليـــة 
لمواصلـــة هـــذا المســـتوى والحظوة بشـــرف 
مقابلـــة جاللتكـــم، حفظكـــم هللا، والوقـــوف 
أمامكم حاملين الميداليات، ليس فقط على 
المستوى المحلي بل وضعوا مملكة البحرين 

على الخارطة الرياضية بشكل كامل.
إن الحديـــث يـــا صاحب الجاللـــة يطول في 
ذكـــر ووصـــف الجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا 
أبناؤكـــم من األســـرة الرياضية، وإنهـــم دائًما 
سيكونون عند حســـن ظن جاللتكم في هذا 
العصـــر الذهبـــي، وإننـــي واحد منهـــم والذي 
سوف يتواصل بإذن هللا جياًل بعد جيل في 
صفوف متتالية لتشريف المملكة، وإن الروح 
التي غرســـتموها ســـتكون بإذن هللا راسخة 
أبناؤكـــم  عليهـــا  ســـيحافظ  ورســـالة  ثابتـــة 
وبناتكم وتسليمها لغيرهم وسوف يتبادلون 
األدوار المختلفـــة، حيـــث إن الجهد موصول 
من المســـؤولين في األســـرة الرياضية سواء 
كانوا في اللجنة األولمبية أو وزارة الشـــباب 
والرياضـــة وقطاعات المملكة المختلفة ممن 
أســـندوا وســـاهموا وأشـــرفوا علـــى مواصلة 
هـــذا المســـتوى ومواصلة الغرس، وســـنبقى 
نـــردد متطلعين دائًما نحو األمام شـــعارنا “ما 

للزعامة غير شعب الزعامة”.
ثـــم قـــدم ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة هديـــة تذكاريـــة لجاللة الملـــك بهذه 
المناســـبة، كما قـــدم مدير االتحـــاد الرياضي 
العســـكري العميـــد الركن محمـــد عبداللطيف 
جـــالل هدية تذكارية إلى جاللـــة الملك، بعد 
ذلك شـــكر جاللة الملك أصحـــاب اإلنجازات 
وهنأهم بهـــذه النتائج الطيبـــة، قائاًل جاللته 
“إن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
بيـــن لنا الجهود الكبيـــرة التي بذلت في هذه 
الدورات، وهذا ليس بغريب عليكم، فالحمد 

لله أصبحتم أهل الريادة في المنطقة”.
والعزيمـــة  اإلصـــرار  بـــروح  جاللتـــه  وأشـــاد 
التـــي يتميز بهـــا أبناء البحريـــن الذين أثبتوا 
الرياضيـــة  األلعـــاب  مختلـــف  فـــي  تفوقهـــم 
وقدرتهـــم علـــى اعتـــالء منصـــات التتويـــج 

بجدارة واستحقاق.
وأعرب جاللته عن شكره لسمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفـــة، مثنًيا على الجهود الدؤوبة 
والمثمـــرة التي يبذالنها من خـــالل قيادتهما 
البحرينيـــة،  الرياضـــة  لمســـيرة  الناجحـــة 
المهمـــة  انعكســـت علـــى اإلنجـــازات  والتـــي 
التـــي يواصل تحقيقها أبنـــاء وبنات المملكة 
فـــي جميـــع الرياضـــات، كمـــا أعـــرب جاللتـــه 
عـــن تقديره لمـــا توليـــه القيادة العامـــة لقوة 
دفـــاع البحرين من اهتمـــام ورعاية للرياضة 
العسكرية بمختلف مجاالتها، منوًها بحرص 
الرياضيين العســـكريين علـــى تحقيق أفضل 
النتائج وتشـــريف بلدهم في جميع المحافل 

الرياضية المختلفة.
وأشـــاد جاللته بجهود االتحـــادات الرياضية 
واألجهـــزة الفنيـــة واإلداريـــة التـــي كان لهـــا 
بالـــغ األثـــر فـــي الوصـــول إلـــى هـــذه النتائج 
والمراكز المتقدمة، منوًها بإســـهامات المرأة 
البحرينيـــة ودورها المهم في دعم المســـيرة 
الرياضيـــة الوطنيـــة وحرصها على ترســـيخ 
ريـــادة البحريـــن ورفـــع رايتها فـــي المحافل 

الرياضية العالمية.
من جانبهم، أعرب أعضاء المنتخبات والفرق 
الرياضية الوطنية عن عميق شـــكرهم وبالغ 
علـــى  الملـــك  لجاللـــة  وامتنانهـــم  تقديرهـــم 
الرعايـــة والدعـــم والتشـــجيع الـــذي يحظون 
بـــه دائًما مـــن لدن جاللتـــه، معاهدين جاللته 
علـــى مواصلـــة عطائهـــم لحصـــد مزيـــد مـــن 
األلقـــاب في المنافســـات المقبلـــة، متوجهين 
بالشـــكر الجزيل لســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة علـــى دعـــم وتشـــجيع ســـموهما 
المتواصـــل وتوفيـــر جميع اإلمكانـــات للبناء 

على ما تحقق من إنجازات ونجاحات. 

جاللة الملك يســتقبل المنتخبات والفرق التي حققت إنجازات مشرفة في المحافل الرياضية

أبناء البحرين أثبتوا تفوقهم وقدرتهم العتالء منصات التتويج
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رحبـــت مملكـــة البحريـــن بالتوقيع على 
اتفـــاق الرياض بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي برعاية 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
رئيـــس  نائـــب  العهـــد  ولـــي  وبحضـــور 
مجلـــس الوزراء وزير الدفـــاع بالمملكة 
الســـمو  صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، وولـــي عهد أبوظبـــي نائب 
القائد األعلـــى للقوات المســـلحة بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايد 
البحريـــن  آل نهيـــان.  وأكـــدت مملكـــة 
أن هـــذا اإلنجـــاز الكبيـــر يجّســـد الـــدور 
للمملكـــة  واالســـتراتيجي  الريـــادي 

العربية الســـعودية الشـــقيقة في حفظ 
أمن واســـتقرار المنطقة بأسرها ويمثل 
التعـــاون  مـــن  لمرحلـــة  مهًمـــا  منطلًقـــا 
وتوحيد الصـــف بين األطراف الوطنية 
لتحقيـــق  اليمنيـــة  الجمهوريـــة  فـــي 
تطلعات أبناء الشـــعب اليمني الشـــقيق 
في األمـــن والتنمية والرخـــاء والقضاء 
مملكـــة  وجـــّددت  اإلرهـــاب.   علـــى 
البحريـــن موقفها الثابـــت الداعم لكافة 
الجهود التي تقوم بهـــا المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة فـــي الدفـــاع عـــن 
القضايـــا العربية وتعزيـــز األمن القومي 
فـــي  مشـــاركتها  واســـتمرار  العربـــي، 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية في 
اليمن من أجل اســـتعادة األمن والســـلم 
والتوصـــل لحـــل ســـلمي يحفـــظ لليمن 

وحدته واستقالله.

البحرين ترّحب بالتوقيع على اتفاق الرياض

المنامة - بنا

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وولي 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقية شـــكر جوابية من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود ملـــك المملكة العربية الســـعودية 
ا علـــى برقيتهما في  الشـــقيقة، وذلـــك ردًّ

وفـــاة عدد من الضحايـــا والمصابين في 
حـــادث اصطـــدام حافلـــة فـــي المدينـــة 

المنورة تقل عدًدا من المعتمرين.
كمـــا تلقى ســـمو ولي العهد، برقية شـــكر 
جوابيـــة مماثلـــة مـــن أخيـــه ولـــي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

العاهل وسمو ولي العهد يتلّقيان شكر خادم الحرمين

جاللة الملك يهنئ خادم الحرمين بتوقيع اتفاق الرياض

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس جمعية األطباء

ـــي ـــمل العرب ـــم الش ـــكالت ول ـــوية المش ـــي تس ـــة ف ـــعودية مبارك ـــود س جه

القاســـم تأمـــل رعايـــة األميـــر خليفـــة مؤتمـــر طـــب الطـــوارئ فـــي دورتـــه المقبلة

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلى عاهـــل المملكـــة العربية الســـعودية 
الشقيقة أخيه خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
بمناســـبة التوقيـــع علـــى اتفـــاق الرياض 
أمـــس بيـــن الحكومة اليمنية الشـــرعية، 

والمجلس االنتقالي الجنوبي.
وأعرب جاللته فـــي برقيته عن تقديره 
البالغ لجهود خادم الحرمين الشـــريفين 
وولي عهـــده األمين في تســـوية األزمة 

اليمنيـــة وإعـــادة األمن واالســـتقرار إلى 
كافة ربوع اليمن الشقيق، منوها إلى أن 
قيادة السعودية للتحالف العربي إلعادة 
الشـــرعية في اليمن، يمثل األساس في 
إنجـــاح هـــذه الجهود وتحقيـــق أهدافها 
المرجوة. وأشار إلى أن الجهود المباركة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي هـــذا 
الشـــأن تأتي في إطار دورهـــا المحوري 
الشـــمل  ولـــم  المشـــكالت  تســـوية  فـــي 
العربـــي. وأعرب جاللته عن أمله في أن 
يســـفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف 
اليمنـــي لمواجهـــة مـــا يهـــدد اليمـــن مـــن 

مخاطـــر وتحديات والعمل معا لمعالجة 
آثار االنقالب الحوثي والتصدي لكل ما 

يهدد وحدة اليمن واستقراره.
كمـــا بعـــث جاللتـــه برقيـــة تهنئـــة إلـــى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمد 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
الريـــاض،  اتفـــاق  بتوقيـــع  فيهـــا  هنـــأه 
مشـــيدا جاللته بجهود ســـمو ولي العهد 
رئيـــس  دور  لهـــا  كان  التـــي  الســـعودي 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز بمـــا يســـهم فـــي 
اســـتعادة أمن واستقرار اليمن وتحقيق 
الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمني.

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
نجـــاح  بمناســـبة  القاســـم،  غـــادة  األطبـــاء 
الطـــوارئ”  لطـــب  البحريـــن األول  “مؤتمـــر 
والذي أقيم برعاية كريمة من لدن سموه. 

الشـــكر،  آيـــات  أســـمى  القاســـم  ورفعـــت   
الســـمو  لصاحـــب  واالمتنـــان،  والتقديـــر 
الملكـــي رئيس الـــوزراء، علـــى رعايته لهذا 
ـــا يقام ألول  المؤتمـــر الذي يعـــد حدًثا نوعيًّ
مرة في مملكـــة البحرين، مؤكدة أن رعاية 

ســـموه “للمؤتمـــر” كان لهـــا األثـــر األكبر في 
النجـــاح الكبير الذي تحقـــق خالل فعاليات 
المؤتمـــر. منوهة إلـــى أن ســـموه ال يتوانى 
فـــي رعايـــة ودعـــم أيـــة مبـــادرة تصب في 
خدمـــة البحرين، وبما يســـهم فـــي النهوض 
بمجال طب الطوارئ خاصة، ودعم القطاع 
الصحي بشكل عام. وشّددت القاسم، على 
أن اإلنجازات التي حققتها جمعية األطباء 
لـــوال  لهـــا أن تتحقـــق  البحرينيـــة، مـــا كان 
الدعـــم الكبيـــر، والرعايـــة الكريمة لصاحب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء، مشـــيرة إلى 
أن رعاية ســـموه لهذا المؤتمـــر مصدر فخر 

واعتزاز لجميع منتســـبي الجمعية، وحافزا 
لالرتقـــاء بمنظومـــة الخدمـــات الطبية في 
المملكـــة.  وأعربـــت رئيـــس مجلـــس إدارة 
برعايـــة  تمنياتهـــا  عـــن  األطبـــاء،  جمعيـــة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء لهذا 
المؤتمـــر في دورته القادمـــة، مجددة العهد 
لســـموه بأن تستمر في بذل كل الجهود من 
أجل إبـــراز الجهود الحكومية الكبيرة ومن 
أجل النهوض بالقطـــاع الصحي في مملكة 
البحرين بشكل عام وتقديم خدمات طبية 
وصحيـــة للمواطـــن والمقيـــم وفًقـــا ألرقـــى 

المعايير العالمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تفاهـم بين المركـز اإلقليمـي للتـراث العالمـي و“ألكســـو”
وقعــت رئيســة مجلــس إدارة المركــز اإلقليمــي العربي للتراث العالمي الشــيخة مــي بنت محمد آل خليفة مســاء أمس مذكرة تفاهم 
بين المركز والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(، حيث مّثل المنظمة خالل التوقيع المدير العام للمنظمة محمد ولد 
أعمر، بحضور مديرة المركز اإلقليمي شادية طوقان، واألمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لبنى صليبيخ.

وتؤكـــد مذكـــرة التفاهم أهميـــة الحفاظ 
على التـــراث الثقافي في الوطن العربي 
بشـــتى أنواعه، خصوصا التراث المادي، 
كما وتؤسس لتعاون أكبر ما بين طرفي 
علـــى  المحافظـــة  أجـــل  مـــن  المذكـــرة؛ 
مواقـــع التـــراث العالمـــي فـــي المنطقـــة 
العربيـــة، وصونهـــا عبر مســـاعدة الدول 
العربيـــة علـــى تفعيـــل اتفاقيـــة التـــراث 
العالمـــي للعـــام 1972 من خالل أنشـــطة 
إقليميـــة ودعـــم فني ومـــادي، بمـــا يعزز 
المقومات الثقافيـــة للمجتمعات العربية 
ويلقـــي الضوء على إســـهاماتها في بناء 

الحضارات التي تتالت على المنطقة. 

تنظيـــم  علـــى  التفاهـــم  وتنـــص مذكـــرة 
أنشـــطة مشتركة متنوعة ما بين لقاءات 
ودورات  عمـــل  وورش  واجتماعـــات 
تدريبيـــة، ودعـــم فنـــي للـــدول العربيـــة، 
وبرامج مشتركة في عدد من المجاالت؛ 

بهـــدف تعزيـــز العنايـــة بقضايـــا التـــراث 
الثقافـــي والطبيعـــي العربـــي المدرج في 
قائمـــة التـــراث العالمـــي والمواقـــع التـــي 
مـــن المحتمـــل أنهـــا ذات قيمـــة عالميـــة 
استثنائية وفقا التفاقية التراث العالمي.

وفـــي مجـــال بنـــاء القـــدرات، سيســـعى 
الطرفـــان إلـــى تنمية القـــدرات وتدريب 
المـــوارد البشـــرية العربيـــة العاملـــة فـــي 
مجال التراث العالمي ومساعدتهم على 
إعـــداد ملفـــات الترشـــيح المقدمـــة إلـــى 
لجنـــة التـــراث العالمـــي وإعـــداد القوائم 
مواقـــع  إدارة  ومخططـــات  التمهيديـــة 

التراث العالمي في الدول العربية.

أمـــا فـــي مجـــال نشـــر الوعـــي والمعرفة 
فتهـــدف  العالمـــي،  التـــراث  بخصـــوص 
إلـــى تفعيـــل اتفاقيـــة  مذكـــرة التفاهـــم 
التـــراث العالمـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة 
العربيـــة  الـــدول  مســـاعدة  خـــالل  مـــن 
وجميـــع الجهـــات المعنيـــة علـــى تطبيق 
آليات االتفاقية، بناء المعرفة والتعريف 
بالدراســـات فـــي شـــتى المجـــاالت ذات 

العالمـــي،  التـــراث  بحمايـــة  العالقـــة 
األجيـــال  إلـــى  ونقلهـــا  لهـــا  والترويـــج 
المســـتقبلية، إضافة إلى المســـاهمة في 
ترجمـــة المنشـــورات والكتـــب الصـــادرة 
عـــن مركـــز التـــراث العالمـــي والهيئـــات 
االستشـــارية إلى اللغة العربية، بما فيها 
اتفاقيـــة  لتنفيـــذ  التوجيهيـــة  المبـــادئ 
التراث العالمي، الدراســـات المواضيعية 

وغيرها من البحوث والحاالت الدراسية 
ذات األهمية اإلقليمية والدولية.

وفـــي المجـــال ذاتـــه، ســـيلتزم كل مـــن 
األلكســـو  ومنظمـــة  اإلقليمـــي  المركـــز 
باالهتمـــام باإلعـــالم والتوعيـــة بأهميـــة 
الثقافيـــة  المواقـــع  علـــى  الحفـــاظ 
المدرجـــة  وغيـــر  المدرجـــة  والطبيعيـــة 
علـــى قائمة التـــراث العالمي، على جميع 
أصحـــاب  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المســـتويات 
القرار، األوســـاط الجامعيـــة والمدارس، 
المجتمعات المحليـــة والمدنية. وأخيرًا، 
تؤكـــد المذكرة على العمـــل على مؤازرة 
المعنيـــة  العربيـــة  الـــدول  ومســـاندة 
بالحفـــاظ علـــى التـــراث العالمـــي المهدد 
بالخطر ومســـاعدتها فـــي صونه واتخاذ 
كل التدابيـــر الالزمة لحمايته ورفعه من 
قائمـــة التـــراث العالمـــي المهـــدد بالخطر 

في المستقبل.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

رئيسة مجلس إدارة المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي توقع االتفاقية مع  المدير العام لمنظمة ألكسو

لتعزيز جهود حماية 
التراث الثقافي 
والطبيعي في 

الوطن العربي
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سمو رئيس الوزراء

ــربـــاء ــري أردنــــــــي فــــي الـــكـــهـ ــ ــص ــ تــــعــــاون خــلــيــجــي م
دوالر مليار   2.65 وفــر  الخليجي”  ”الــربــط  إبــراهــيــم:  بــن  ــواف  ن

وقعـــت هيئة الربـــط الكهربائـــي الخليجي 
مذكـــرة تفاهم مـــع جمهورية مصر العربية 
ممثلـــة بشـــركة نقـــل الكهربـــاء والمملكـــة 
األردنية الهاشـــمية ممثلة بشركة الكهرباء 

الوطنية بالمملكة األردنية الهاشمية.
وتهـــدف مذكـــرة التفاهـــم إلـــى أن تعمـــل 
الربـــط  دراســـة  علـــى  الثالثـــة  األطـــراف 
الكهربائـــي بيـــن هيئـــة الربـــط الكهربائـــي 
العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة  الخليجـــي 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية بمـــا يضمن 
تحقيـــق المنافع المشـــتركة بيـــن األطراف 
الكهربـــاء  شـــبكات  دعـــم  فـــي  ويســـهم 
وزيـــادة  الكهربـــاء  جـــودة  وتحســـين 

كذلـــك  المترابطـــة،  الشـــبكات  موثوقيـــة 
العمـــل علـــى تأســـيس البنيـــة الكهربائيـــة 
األساســـية لتطويـــر ســـوق تجـــارة الطاقة 

بين األطراف الثالثة.
وقـــام بالتوقيع علـــى االتفاقية، من جانب 
هيئـــة الربـــط الكهربائـــي الخليجي رئيس 
الكهربائـــي  الربـــط  هيئـــة  إدارة  مجلـــس 
الخليجـــي الشـــيخ نـــواف بـــن إبراهيم آل 
وزيـــر  المصـــري  الجانـــب  ومـــن  خليفـــة، 
الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شـــاكر 
األردنـــي وزيـــر  الجانـــب  المرقبـــي، ومـــن 
عـــادل  هالـــة  المعدنيـــة  والثـــروة  الطاقـــة 

زواتي. 
ومـــن المتوقـــع أن يربط الخـــط الكهربائي 
الكهربائـــي  الربـــط  هيئـــة  شـــبكة  بيـــن 

محطـــات  احـــدى  خـــالل  مـــن  الخليجـــي 
الهيئـــة بجهـــد 400 كيلوفولـــت الـــى نقطة 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  مـــع  الربـــط 
بطـــول يصل الـــى 1400 كيلومتر ومن ثم 
الربـــط مع جمهوريـــة مصـــر العربية بخط 
جهـــد 400 كيلـــو فولـــت يمتد بطـــول نحو 
ان  المتوقـــع  مـــن  كذلـــك  كيلومتـــرا.   780
يســـاهم خط الربـــط الكهربائـــي بنقل نحو 
2000 ميجـــاوات مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة 
فـــي المراحـــل األولية للمشـــروع. وســـتتم 
زيادة ســـعة النقـــل الكهربائي في المراحل 
الالحقة للمشـــروع بما يلبـــي تلبية الطلب 

على الكهرباء في أطراف الربط الثالثة.
كما أنه ســـيتم اســـتخدام أفضل التقنيات 
فـــي مجـــال الربـــط الكهربائي بيـــن الدول 

في هذا المشـــروع لتحقيق أفضل معايير 
األمن والموثوقية في الربط الكهربائي.

هيئـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وصـــرح 
بـــأن  الخليجـــي  الكهربائـــي  الربـــط 
الخليجـــي  الكهربائـــي  الربـــط  مشـــروع 
البنيـــة  ربـــط  أهـــم مشـــروعات  مـــن  ُيَعـــدُّ 
األساســـية التـــي أقرها قـــادة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، محققـــًا أهـــم أهدافه 
االســـتراتيجية المتمثلـــة فـــي تعزيـــز أمن 
الطاقة ورفع مســـتوى الموثوقية واألمان 
لألنظمـــة الكهربائيـــة الخليجيـــة، ونجاحه 
فـــي تجنيب شـــبكات كهرباء دول مجلس 
التعـــاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنســـبة 
100 % مـــن خالل تقديـــم الدعم اللحظي 
بنقـــل الطاقـــة المطلوبة عبر شـــبكة الربط 

تمـــت  حيـــث  مباشـــر،  بشـــكل  الكهربائـــي 
مساندة ما يقرب من 1800 حالة دعم منذ 

تشغيله وحتى اآلن.
وأفاد بأن شبكة الربط الكهربائي الخليجي 
حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس 

العـــام الماضـــي بنحـــو 240 مليـــون دوالر 
لترتفع قيمة الوفر االقتصادي الذي حققه 
المشـــروع لدول المجلس إلـــى 2.65 مليار 
دوالر منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط 

الكهربائي الخليجي وحتى اآلن.

جانب من التوقيع على االتفاقية

هيئة الربط الكهربائي الخليجي

المنامة - بنا

أطلـــق بنـــك اإلســـكان الـــدورة الســـابعة 
من جائزته الســـنوية لإلبداع الهندســـي 
للعـــام األكاديمـــي 2019 - 2020، جريـــا 
مـــن  الســـنوية وبتوجيـــه  علـــى عادتـــه 
وزيـــر اإلســـكان، رئيـــس مجلـــس إدارة 
بنـــك اإلســـكان باســـم الحمـــر وبالتعاون 
مع جامعة البحرين، ومن أجل تشـــجيع 
وإظهار اإلبداع والموهبة لدى الطالب.

اإلســـكان  لبنـــك  العـــام  المديـــر  ووجـــه 
خالـــد عبـــدهللا طلبة وطالبات الســـنتين 

بكليـــة  المعمـــاري  القســـم  األخيرتيـــن 
الهندســـة، للتقـــدم للجائـــزة والمشـــاركة 
بمشاريعهم وأفكارهم والبحث للتعرف 
على التحديات التي تواجهها الهندســـة 
المعماريـــة، فيمـــا يتعلـــق بالموازنة بين 
المعاييـــر  وعلـــى  والكلفـــة،  التصميـــم 
الهندســـية التي تؤخذ في االعتبار على 
أرض الواقع، مشـــيرا إلى أن “مشاركات 
الـــدورات الســـابقة مـــن الجائـــزة كانـــت 

مبهرة وذات مردود إيجابي”.

بنك اإلسكان يطلق جائزة اإلبداع الهندسي 7

جاللة الملك

جاللة الملك يهنئ رئيس اإلمارات وولي عهد أبوظبي بتوقيع اتفاق الرياض
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة أخيـــه صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
اتفـــاق  علـــى  التوقيـــع  بمناســـبة 

الحكومـــة  بيـــن  أمـــس  الريـــاض 
والمجلـــس  الشـــرعية،  اليمنيـــة 

االنتقالي الجنوبي.
وأعـــرب جاللته فـــي برقيته عن 
تقديـــره لجهـــود دولـــة اإلمـــارات 
في إنجاز هذا االتفاق والتوفيق 
بيـــن األطـــراف المعنيـــة بمـــا من 

شـــأنه تحقيـــق الوحـــدة وإحالل 
الســـالم بيـــن األطـــراف اليمنيـــة 
مـــن أجل العمـــل ســـويا لمواجهة 
ما يهدد اســـتقرار اليمن وسالمة 

أراضيه.
كمـــا بعـــث جاللتـــه برقيـــة تهنئة 
مماثلـــة إلـــى ولـــي عهـــد أبوظبي 

نائب القائد األعلى ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن زايد، أشـــاد فيها بدور 
سموه في توقيع اتفاق الرياض، 
مثمنا جاللته دور دولة اإلمارات 
الشـــرعية  إعـــادة  فـــي  الشـــقيقة 
لليمـــن وإحالل الســـالم في كافة 

ربوعه.
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عهدية تشيد بتوجيهات سمو ولي العهد الداعمة للمرأة
الكبير ــوي  ــن ــع ــم ال ــم  ــدع ــال ب إال  ــأت  ــ ت لـــم  ــرة  ــي ــب ــك ال ــازات  ــ ــج ــ اإلن

عّبرت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد عن سعادتها 
لمــا جــاء فــي جلســة مجلــس الــوزراء أمــس األول من إشــادة صاحب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء بالــدور الحيــوي الــذي تقوم بــه المــرأة البحرينية في 
تحقيق المنجزات المختلفة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

صاحب الجاللة الملك.

توجيـــه  عاليـــا  عهديـــة  وثمّنـــت 
ســـمو ولـــي العهـــد بمواصلـــة دعم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  جهـــود 
برئاســـة قرينة عاهل البالد رئيسة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة لكل ما من شأنه 
استمرار تقدم المرأة في المجاالت 
كافة، وتكليف سموه وزارة المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي التنســـيق مع 

المجلـــس األعلـــى باتخـــاذ التدابير 
تلبـــي  التـــي  الموازنـــات  وتطبيـــق 
احتياجـــات المرأة على المســـتوى 
المحافظـــة  وتضمـــن  الحكومـــي، 
علـــى تكافـــؤ الفـــرص بيـــن المـــرأة 

والرجل بشكل متساو.
وأوضحـــت أن اإلنجـــازات الكبيرة 
المـــرأة  التـــي حققتهـــا  والعظيمـــة 
البحرينيـــة في ظل العهد الميمون 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك لـــم تأت 

إال بالدعـــم المعنـــوي الكبيـــر الـــذي 
ظلت تجـــده المـــرأة مـــن القائمين 
علـــى األمـــر فـــي مملكتنـــا العزيزة، 
وهـــذا الدعم تمثل فـــي الكثير من 

المجـــاالت التـــي قادهـــا المجلـــس 
التمكيـــن  خـــالل  مـــن  األعلـــى 
وفتـــح  واالقتصـــادي  السياســـي 
األفـــق الواســـع أمـــام المـــرأة؛ لكي 
تلعـــب الدور المنوط بها في نهضة 

بالدها.
وشدّدت عهدية على أن توجيهات 
ســـمو ولـــي العهـــد بمواصلـــة دعم 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  جهـــود 
ســـيكون له تأثير إيجابي كبير في 
المســـتقبل القريـــب، خصوصـــا أن 
الحراك النســـوي فـــي المجتمع في 
كل مجاالته قد أظهرت فيه المرأة 
البحرينيـــة إبداعـــا منقطـــع النظير 
ســـواء في المجـــاالت االقتصادية 
أو  األكاديميـــة  أو  السياســـية  أو 

الرياضية أو اإلعالمية.

عهدية أحمد

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

المنامة - بنا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون 
االقتصادية حســـن فخـــرو بمكتبه في 
قصـــر القضيبيـــة أمـــس رئيـــس مكتب 
والتكنولوجيـــا  االســـتثمار  ترويـــج 
التابـــع لمنظمة األمـــم المتحدة للتنمية 
وتســـلم  حســـين.  هاشـــم  الصناعيـــة 
فخرو نســـخة من تقرير تقييم أنشطة 
وبرامج مكتـــب اليونيدو للفترة 2016 
إلـــى 2019، الذي تضمن إشـــادة بالدور 
اإليجابـــي والفعال للنمـــوذج البحريني 
لريـــادة األعمال في تنمية المؤسســـات 
والصغيـــرة  الصغـــر  المتناهيـــة 
والمتوســـطة في مملكة البحرين و52 
دولـــة حول العالم. ونـــوه فخرو بالدور 
يلعبـــه  الـــذي  والمحـــوري  اإليجابـــي 
مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا 
لمملكـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي 

البحرين من خـــالل تنظيم المؤتمرات 
و الفعاليـــات التـــي تســـهم فـــي تطوير 
بيئـــة ريـــادة األعمال واالبتـــكار، والتي 
تتماشـــى مع توجهات مملكة البحرين. 
وتســـلم فخـــرو دعوة رســـمية لحضور 
المنتدى العالمـــي الثالث لرواد االعمال 
ينظـــم  والـــذي   2019 واالســـتثمار 
تحـــت شـــعار “تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة من خـــالل ريـــادة االعمال 
واالستثمار: في إطار الثورة الصناعية 
الرابعـــة واالقتصـــاد الرقمـــي”، والـــذي 
يعقـــد بالتزامـــن مـــع المؤتمـــر الثامـــن 
عشـــر ألصحاب االعمال والمستثمرين 
العـــرب” وذلـــك تحـــت رعايـــة حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملك مملكة البحرين من 11 

إلى 13 نوفمبر الجاري .

تقرير “اليونيدو” يشيد بدور النموذج البحريني في تنمية المؤسسات

المنامة - النادي العالمي لإلعالم االجتماعي

أعلـــن كل مـــن النـــادي العالمـــي لإلعـــالم 
االجتماعي ومعهد البحرين للتكنولوجيا 
ومجموعة دايم العالمية عن إطالق أول 
شهادة “دبلوما في اإلعالم االجتماعي”، 
وهـــذه الشـــهادة موجهـــة بشـــكل خاص 
للبحرينييـــن الراغبيـــن بالحصـــول على 
فرصـــة عمـــل نوعية في مجـــال اإلعالم 

االجتماعـــي، أو االرتقاء بالســـلم المهني 
فـــي وظائفهـــم الحاليـــة. ويقـــدم النادي 
والمعهـــد شـــهادة “دبلومـــا فـــي اإلعـــالم 
االجتماعـــي” بدعـــم كامل مـــن صندوق 
العمل “تمكين” للبحرينيين، كما أن هذه 
الشهادة معتمدة دوليا من قبل المجلس 

.)NCFE( البريطاني المانح للشهادات

أول شهادة دبلوما في اإلعالم االجتماعي

المنامة - وزارة الصحة

اجتمعت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
بإجـــراء  المعنـــي  الدولـــي  الوفـــد  مـــع 
دراســـة حـــول جـــدوى االســـتثمار في 
الســـارية  غيـــر  األمـــراض  مكافحـــة 
وعوامـــل االختطـــار المرتبطـــة بها في 

مملكة البحرين.
ورحبـــت الصالـــح فـــي مســـتهل اللقاء 
بأعضـــاء الوفـــد وأعربت عـــن تمنياتها 
إعـــداد  مهمـــة  فـــي  بالتوفيـــق  لهـــم 
الدراســـة، والتـــي ستســـاهم فـــي بيان 
األمـــراض  فـــي  االســـتثمار  جـــدوى 

المزمنة غير السارية.
بعـــد ذلك اســـتمعت وزيرة الصحة إلى 
أعضـــاء الوفـــد الدولـــي الممثليـــن عن 
وبرنامـــج  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
وممثلـــي  اإلنمائـــي،  المتحـــدة  األمـــم 
ومجلـــس  المتحـــدة،  األمـــم  وكاالت 
الصحة لدول مجلس التعاون، والذين 

وآليـــة  الدراســـة  أهميـــة  اســـتعرضوا 
الزمنيـــة  والفتـــرة  تنفيذهـــا،  ومنهـــج 

المحددة إلجرائها.
كمـــا أوضح أعضاء الوفـــد تميز وزارة 
الصحة في مجال االستجابة لمكافحة 
األمراض المزمنة غير الســـارية، لتعدد 
الجهـــود المحلية والخليجية والدولية 
التي تبذلها في هذا الجانب، مضيفين 
أن قاعدة البيانات واإلحصاءات التي 
تمتلكها وزارة الصحة يمكن أن تساهم 

في دعم وأثراء دراسة الجدوى.
كمـــا أكـــدت الصالـــح فـــي االجتماع أن 
وزارة الصحـــة تســـعى للحصـــول على 
نتائـــج وتوصيات تمكنهـــا من تنفيذها 
علـــى أرض الواقع ومن خـــالل اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة األمـــراض المزمنة 
غير الســـارية وأعضائهـــا الممثلين عن 
مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية 

في البحرين.

وزيرة الصحة تجتمع مع الوفد الدولي 

الصالح: “الصحة” تسعى لنتائج وتوصيات يمكن تنفيذها في الواقع
دراسة االستثمار في مكافحة األمراض المزمنة غير السارية

المنامة - وزارة الصحة

تزامنـــًا مع عقد قســـم التعليـــم والتدريب 
لبرامـــج طـــب األســـنان امتحـــان الزمالـــة 
العليا في طب األسنان بالرعاية الصحية 
األوليـــة )MPDC ( وبالتعـــاون مـــع الكلية 
المتحـــدة  بالمملكـــة  للجراحيـــن  الملكيـــة 
الصحـــة  وزارة  وكيـــل  التقـــى  -أدنبـــره 
وليـــد المانع البروفيســـور هيلين كرادوك، 
وهـــي نائـــب عميـــد الكلية ورئيســـة لجنة 
االمتحانـــات بالكليـــة الملكيـــة، وبحضور 
مـــن  الممتحنيـــن  األعضـــاء  مـــن   9 عـــدد 
جامعـــة أدنبرة. وخالل اللقـــاء، أكد المانع 
فـــي  باالســـتمرار  الصحـــة  حـــرص وزارة 
التعـــاون مـــع الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن 
بالمملكة المتحدة )أدنبره( في تخصصات 
الطبيـــة  والتخصصـــات  األســـنان  طـــب 
األخـــرى، األمر الذي ينعكـــس على تقديم 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 

للمواطنيـــن والمقيميـــن بما يتماشـــى مع 
أحدث األســـاليب التشـــخيصية العالجية 
واالســـتفادة المباشـــرة لطبيـــب األســـنان 
البحرينـــي. وحرصـــه  المواطـــن  وكذلـــك 
الشـــديد علـــى االســـتمرار فـــي مثـــل هذه 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  وتطويرهـــا  البرامـــج 

التقدم العلمي في المجال الطبي.
مـــن جانبها، أفادت رئيـــس برامج تدريب 
أطباء األسنان منيرة السبيعي بأن وزارة 

الصحـــة حريصـــة علـــى توفيـــر الظـــروف 
المناســـبة واإلمكانـــات الالزمة؛ لتســـهيل 
الناحيـــة  مـــن  األســـنان  أطبـــاء  وتأهيـــل 
العلميـــة والســـريرية، ممـــا يعطيهم فرص 
دول  مـــع  والمنافســـة  أنفســـهم  تطويـــر 
العالـــم، كمـــا تطمـــح فـــي التنويـــع بطـــرح 
برامـــج تدريبية في تخصصـــات مختلفة 
بنـــاًء علـــى احتياجـــات المملكـــة لمختلف 

التخصصات في طب األسنان.

قسم التعليم والتدريب لبرامج طب األسنان عقد امتحان الزمالة في طب وجراحة األسنان

المانع : حريصون على التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بطب األسنان
كرادوك: نتطلع إلضافة برامج تدريبية جديدة

دول التعاون تناقش التحول الرقمي للمحاكم
و”الــتــمــيــيــز” “الــعــلــيــا”  لــلـــ  الــمــوحــد  الخليجي  الــنــظــام  متابعة 

التمييـــز،  محكمـــة  رئيـــس  شـــارك 
األعلـــى  بالمجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
للقضـــاء عبـــدهللا البوعينيـــن فـــي 
اللقـــاء الـــدوري الخامس لرؤســـاء 
بـــدول  العليـــا والتمييـــز  المحاكـــم 
التعـــاون الـــذي عقـــد فـــي ســـلطنة 
عمان، حيث تابع رؤســـاء المحاكم 
العليـــا والتمييـــز بـــدول المجلـــس 
تنفيـــذ الخطـــة التشـــغيلية للخطة 
العليـــا  للمحاكـــم  اإلســـتراتيجية 
ومـــا  المجلـــس،  بـــدول  والتمييـــز 
يشـــمله مشـــروع النظـــام الموحـــد 
لـــدول  والتمييـــز  العليـــا  للمحاكـــم 
الخليـــج، حيـــث تعمل هـــذه الدول 
أنظمتهـــا  بيـــن  التقريـــب  علـــى 

وقوانينهـــا في مختلـــف المجاالت 
وصوال إلى توحيدها.

القضائـــي  البحريـــن  وتقـــدم وفـــد 

بمبـــادرة المملكـــة بشـــأن التحـــول 
الرقمي في المحاكم واستخدامات 
وقـــال  االصطناعـــي،  الـــذكاء 

المجلـــس  مبـــادرة  إن  البوعينيـــن 
األعلـــى للقضـــاء فرصـــة لمناقشـــة 
وتبـــادل األفـــكار حـــول اســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي واالســـتفادة 
المحاكـــم؛  مســـتقبل  فـــي  منـــه 
لتســـهيل ســـير العدالـــة واختصـــار 
استشـــراف  فـــي  ودوره  الوقـــت، 
القضائيـــة،  للمنظومـــة  المســـتقبل 
التـــي تواجـــه  وطـــرح التحديـــات 
المحاكـــم فـــي ظل هـــذه التغيرات 
التقنيـــة الحديثة، مـــن حيث مدى 
تأثيـــر إدخال الـــذكاء االصطناعي 
فـــي  التقاضـــي  إجـــراءات  علـــى 
المحاكـــم عموما وعلـــى الخدمات 

القضائية للمتقاضين.

المستشار عبدالله البوعينين يشارك في اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون الخليجي

المنامة- المجلس األعلى للقضاء

التوعية الصحية عامال مهما في الحد من انتشار األمراض
أكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة أهمية الملتقى الســنوي للملحقيــن الثقافيين العرب في 

مملكة البحرين، مثمنا دورهم في تعزيز التواصل المعرفي ونشر المعرفة والتوعية الصحية.

هللا  عبـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وأوضـــح 
أن شـــعار ملتقـــى الملحقيـــن الثقافييـــن 
العـــرب لهـــذا العـــام جـــاء ليســـلط الضوء 
علـــى أهمية تعزيز الثقافـــة الصحية وان 
تكـــون الصحـــة غايـــة أساســـية عنـــد كل 
شـــخص، باإلضافـــة إلـــى تنميـــة االفـــكار 
والســـلوكيات االيجابيـــة ونمـــط الحيـــاة 
الـــذي يمـــد األفـــراد بالخبـــرات الضرورية 
لتنمية الصحة المرتبطة بالمجتمع، مبينا 
أن التوعيـــة الصحيـــة تعتبـــر عامال مهما 
فـــي تقليل انتشـــار العديد مـــن األمراض 
وأمـــراض  المزمنـــة،  األمـــراض  ومنهـــا 
العصـــر مثل الســـكر والتدخين والســـمنة 
مواجهتهـــا  أصبحـــت  والتـــي  وغيرهـــا، 
والحد منها أحد التحديات على القائمين 

علـــى االنظمـــة الصحية في أقليم شـــرق 
المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة علـــى هامـــش 
األول  أمـــس  رعايتـــه وحضـــوره مســـاء 
للملتقـــى الســـادس للملحقيـــن الثقافيين 
العـــرب، والـــذي نظمـــه المكتـــب الثقافـــي 
الكويتـــي في البحرين تحت عنوان “دور 

الثقافـــة الصحيـــة فـــي تنميـــة المجتمع”، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ومشـــاركة  بحضـــور 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الســـفراء.  مـــن  وعـــدد  “نهـــرا”،  الصحيـــة 
وثمـــن رئيـــس المجلـــس جهـــود البحرين 
األمـــراض  علـــى  والســـيطرة  الحـــد  فـــي 
المعديـــة وغير المعدية من خالل التطور 
الذي شـــهدته خدمات الرعايـــة الصحية، 
وتوفيـــر األدويـــة والعالجـــات المطلوبـــة 
للقضاء عليها، مؤكدا أن البحرين تمضي 
قدمًا في أن تكـــون في الريادة بين دول 

المنطقة في منظومتها الصحية.
وبدوره، أشـــاد عميد السلك الدبلوماسي 
ســـفير ســـلطنة عمان عبـــد هللا المديلوي، 
الملتقـــى  بهـــا  التـــي أفتتـــح  فـــي كلمتـــه 

بالفعاليـــة وأهميتهـــا، معبـــرا عـــن شـــكره 
لجهـــود المنظمين لها، مشـــيرا إلى أهمية 
مثـــل هـــذه الفعاليـــات لدورها البـــارز في 
تنميـــة وتطوير المجتمعـــات، ومن خالل 
مهام الرعايـــة الصحية في تنمية األفكار 
االجتماعيـــة  الســـلوكيات  وتصحيـــح 

والصحية.
ومن جانبه، ذكـــر رئيس المكتب الثقافي 

بســـفارة دولة الكويـــت عبد هللا الكندري، 
أن الملتقـــى اســـتطاع أن يجمـــع 15 جهة 
صحية في مكان واحد، في مهمة واحدة 
والتوعيـــة  المعرفـــة  نشـــر  علـــى  تتركـــز 
الصحيـــة لمســـاعدة النـــاس علـــى تغييـــر 
وتحســـين نمط حياتهم لخلـــق اتجاهات 
صحية سليمة تعمل على تحسين نوعية 

الحياة التي يعيشها الفرد في المجتمع.

بيـــن  الثقافـــي  التعـــاون  أن  وأوضـــح 
الســـفارات العربيـــة، وأقامتهـــا لفعاليـــات 
مشـــتركة هـــو دليـــل علـــى ريادتهـــا فـــي 
تنظيـــم الفعاليـــات واألنشـــطة التي تهم 
هـــذه  مثـــل  أهميـــة  مؤكـــدا  المجتمـــع، 
الملتقيات لمـــا لها من دور كبير في إبراز 
الجانـــب الثقافـــي والتوعـــوي والصحـــي 

في تنمية المجتمع.

تعزيز الثقافة الصحية 
وان تكون الصحة 

غاية أساسية 
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بدور المالكي من خليج البحرين

المكتب الثقافي الكويتي يقيم الملتقى الثقافي السادس للملحقين الثقافيين العرب



جــاء تقريــر وزارة الخارجيــة األميركيــة عــن مكافحة اإلرهاب والصادر فــي األول من نوفمبر الجاري، بمثابة شــهادة دولية، وإنجاز 
جديــد لمملكــة البحريــن، حيــث أكــد التقريــر النجــاح الالفــت الذي حققتــه المملكة فــي جهودها لمكافحــة اإلرهاب وتجفيــف مصادر 

تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر اإلرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل األنشطة اإلرهابية.

النجاحـــات،  لهـــذه   وفـــي اســـتعراضه 
أشـــار التقريـــر إلى أن مملكـــة البحرين 
خـــال العـــام 2018 حققـــت مكاســـب 
واحتـــواء  اكتشـــاف  فـــي  حقيقيـــة 
التهديـــدات اإلرهابيـــة، المدعومـــة من 
جهـــات خارجية، منوهـــا بالنجاح الذي 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي كشـــف 
ا  الجماعـــات اإلرهابية المدعومة إيرانيًّ
أمـــام العالم، وتبـــدى ذلـــك النجاح في 
وضـــع الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
في يوليو 2018 لســـرايا األشـــتر وعدد 
مـــن العناصـــر اإلرهابيـــة المدعومة من 
إيران، على قوائم اإلرهاب األميركية.

 وأوضـــح التقريـــر أن تنظيـــم “ســـرايا 
األشـــتر” أعلن في يناير شعاره الجديد 
الذي يتشـــابه مع شعار الحرس الثوري 
اإليرانـــي مما يؤكد صلة هـــذا التنظيم 
المصنـــف  الثـــوري  بالحـــرس  الوثيقـــة 

ا. إرهابيًّ
الـــذي  النجـــاح  علـــى  التقريـــر  ودّلـــل   
حققتـــه المملكـــة، بالتراجـــع الملحـــوظ 
في معدالت اإلرهاب ضد قوات األمن 
في مختلـــف مناطق المملكة، حيث لم 
يســـجل العام 2018 وقوع أي هجمات 
إرهابيـــة فـــي البحريـــن، بفضـــل جهود 
الحكومـــة ويقظـــة رجـــال األمـــن، كمـــا 
جـــرت االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة 
أواخـــر العـــام الماضـــي في أجـــواء من 

األمن والطمأنينة.
التســـامح  بخطـــاب  التقريـــر  وأشـــاد   
مملكـــة  تنتهجـــه  الـــذي  والتعايـــش 
البحريـــن والذي يســـاعد مـــن الحد من 

هـــذا  فـــي  مثّمًنـــا  الطائفـــي،  الخطـــاب 
الداخليـــة  وزارة  تدشـــين  الخصـــوص 
في مـــارس الماضـــي الخطـــة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنة »بحريننا« التي أطلقها معالي 
وزير الداخلية، وكذا مبادرات الشراكة 

المجتمعية التي تبنتها الوزارة.
 وأكـــد التقريـــر أن الحكومـــة واصلـــت 
جهودهـــا فـــي وضـــع خطـــة لمكافحـــة 
العنـــف والتطرف، وفًقـــا لمبادئ “خطة 
عمـــل األمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل منـــع 
هـــذا  فـــي  منّوًهـــا  العنيـــف”،  التطـــرف 
الصـــدد بقانون العقوبـــات البديلة الذي 
بدأ سريانه العام الماضي، كآلية تهدف 
إلـــى تخفيـــف العقوبات القاســـية على 
الجرائـــم البســـيطة وســـيكون وســـيلة 
فعالة لتقليل العنف، كما تطرق التقرير 
إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة، 
خدمـــة  شـــرطة  اســـتحداث  ومنهـــا 
المجتمع، منوها بأهميتها والدور الذي 

تقوم به.
 وفي مجال التعاون اإلقليمي والدولي 
لمملكة البحرين في مكافحة اإلرهاب، 
أورد التقريـــر أن المملكـــة تســـاهم في 
دعم التحالف العربي إلعادة الشـــرعية 
العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  اليمـــن  فـــي 
الســـعودية، كما تـــؤدي البحرين دورها 
مجلـــس  مـــن  كل  فـــي  فعـــال  كعضـــو 
التعـــاون الخليجـــي ومنظمـــة التعاون 
اإلسامي، باإلضافة إلى جامعة الدول 
العربية، وشـــاركت البحرين في 2018 
متعـــددة  المؤتمـــرات  مـــن  عـــدد  فـــي 

األطراف في مجال مكافحة اإلرهاب، 
كما دعمـــت قرار مجلس األمن )2231( 

في وقف خطر إيران النووي.
 وأثنـــى التقريـــر علـــى جهـــود البحرين 
فـــي مكافحة تمويل اإلرهـــاب الدولي، 
مـــن خـــال عضويتهـــا فـــي مجموعـــة 
العمل المالي لمنطقة الشـــرق األوســـط 
غســـل  لمكافحـــة  أفريقيـــا  وشـــمال 
األمـــوال وتمويل اإلرهاب )مينافاتف(، 
ووحدتهـــا الماليـــة المعنيـــة بمكافحـــة 
اإلرهـــاب وغســـل األمـــوال فالبحريـــن 
)إيغمونـــت(،  مجموعـــة  فـــي  عضـــو 
كمـــا أنهـــا عضو فـــي “مركز اســـتهداف 
تمويـــل اإلرهاب” ومن خال عضويتها 
فـــي التحالـــف الدولـــي ضـــد “داعـــش”، 
تشـــارك المملكة في مشـــروع مناهضة 
“داعش” الخاص بمجموعة “إيغمونت” 
لوحدات االستخبارات المالية، وقامت 
)مينافاتـــف(، ومجموعة العمـــل المالي 
)فاتـــف( باالشـــتراك في تقريـــر التقييم 
المشـــترك للبحرين في يونيو، وتضمن 
العديـــد مـــن التوصيات لتعزيـــز أنظمة 
وغســـل  اإلرهـــاب  تمويـــل  مكافحـــة 

األموال.
  وتنـــاول التقريـــر فـــي هـــذا الصـــدد، 
بنيتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  تعزيـــز 
القانونيـــة لمكافحـــة تمويـــل اإلرهاب، 
التشـــريعات  مواءمـــة  خـــال  مـــن 
الوطنيـــة للتشـــريعات الدوليـــة، حيث 
األصـــول  بتجميـــد  القانـــون  يســـمح 
المالية المشـــبوهة، كمـــا تلزم الحكومة 
المنظمات غير الربحية بتقديم تقارير 

فضـــاً  المشـــبوهة،  المعامـــات  عـــن 
عـــن تنظيـــم ومراقبة هـــذه المنظمات؛ 
االســـتخدام  إســـاءة  دون  لتحـــول 
وتمويـــل اإلرهـــاب، وتقـــوم الحكومة، 
بتوزيـــع قوائم العقوبـــات المالية لألمم 
مجلـــس  قـــرارات  بموجـــب  المتحـــدة 
األمـــن ذات الصلـــة علـــى المؤسســـات 

المالية.
 إن اإلشادات السابقة من أكثر التقارير 
تخصًصا عن مكافحة اإلرهاب الدولي، 
فخـــر للمملكـــة وأبنائهـــا وإنجـــاز دولي 
يشـــار لـــه بالبنـــان، خاصـــة وأنـــه جـــاء 
بعـــد أيـــام قليلة من نشـــر تقرير عالمي 
رصيـــن آخر، ال يقل أهميـــة وهو تقرير 
التنافســـية العالمي لعـــام 2019، - وهو 
تقرير مشهود له بالنزاهة إذ يعتمد على 
منهجيـــة تدمـــج أحـــدث اإلحصـــاءات 

والدراســـات  الدوليـــة  المنظمـــات  مـــن 
االســـتقصائية، ويعتمد في 70 % منه 
على البيانات اإلحصائية و30 % على 
االستبيانات- والذي كشف عن تحقيق 
مملكة البحريـــن المرتبة الرابعة عالميا 
في مؤشـــر األمـــن من بيـــن 141 دولة، 
والمركـــز الثالث على مســـتوى التعامل 
مـــع الجرائـــم المنظمـــة، والخامس في 
جدارة خدمات الشـــرطة والتاسع على 

صعيد الحد من جرائم القتل.
التـــي حققتهـــا  المؤشـــرات  هـــذه  كل   
نتيجـــة  البحريـــن  مملكـــة  وتحققهـــا 
طبيعية لجهود جبارة وخطط وبرامج 
تـــم اإلعـــداد لهـــا بعنايـــة ودقـــة فائقـــة 
وبحرفيـــة عاليـــة تطبـــق وفـــق أجندة 
مدروســـة جيًدا ينفذهـــا القائمون على 
األمـــن في مملكـــة البحرين لحفظ أمن 

الوطن والمواطن.
المملكـــة،  حققتـــه  الـــذي  النجـــاح  إن   
تأكيد على أن المنظومة األمنية تســـير 
بخطـــى ثابتة نحـــو التطـــور والعالمية 
فـــي  الدوليـــة  التطـــورات  ومواكبـــة 
التعامل مع الجرائم بمختلف أشـــكالها، 
وتعمـــل بشـــكل مســـتمر في اســـتغال 
التكنولوجيـــا الحديثـــة وتوظيفها في 
الجانب األمني. ومن حســـن الطالع أن 
هذا اإلنجـــاز الدولي يأتـــي متزامًنا مع 
اســـتعدادات وزارة الداخلية لاحتفال 
بمئويـــة الشـــرطة، حيث انطلـــق العمل 
 ،1919 عـــام  المملكـــة  فـــي  الشـــرطي 
لتبقـــى المملكـــة واحـــة لألمـــن واألمان 
واالســـتقرار، في محيط يشهد العديد 
كافـــة  علـــى  األمنيـــة  التحديـــات  مـــن 

األصعدة.

المنامة - بنا

إنجاز دولي جديد.. الخارجية األميركية تشيد بجهود البحرين في مكافحة اإلرهاب
التسامح ــاج خــطــاب  ــه ــت وان ــران  ــ إي ــن  م الــمــدعــومــة  ــة  ــي ــاب اإلره الــجــمــاعــات  كــشــف 
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البحريــن التاســعة عالميًّا فــي أفضلية التعليــم للمغتربين

ا من “الخاصة” للحكومة 1600 طالب ينتقلون سنويًّ

قال وكيل وزارة التربية والتعليم 
للمـــوارد والخدمات محمد مبارك 
جمعة إنه ال يوجد في أي تجربة 
فـــي العالـــم إلغـــاء لالمتحانـــات، 
امتحانـــات  ألغيـــت  حـــال  وفـــي 
المنتصـــف أو النهائـــي فإنـــه يتـــم 

تعويضها بامتحانات فصلية.
 وأكـــد أن خـــروج 3700 موظـــف 
بالـــوزارة ضمـــن برنامـــج التقاعد 
االختياري سببه أن البرنامج كان 
مغرًيـــا لهم، وليس لكـــون التعليم 

في البحرين غير محّفز.
 وأوضح بشـــأن اســـتعانة إحدى 
المـــدارس برجـــل أمن المدرســـة 
لتدريـــس إحـــدى المقـــررات أمـــر 

عار عن الصحـــة، إذ إن من تولى 
رجـــال  أحـــد  هـــو  المهمـــة  هـــذه 
شـــرطة المجتمـــع ضمـــن برنامج 

ووزارة  الـــوزارة  بيـــن  مشـــترك 
الداخلية.

 ونّوه بوجود قـــرار وزاري يحّدد 

أنصبـــة المعلميـــن بـــأن ال يتجاوز 
24 ســـاعة لكل معلم، وهو معدل 
أقـــل بكثير مـــن المعمـــول به في 

المدارس الخاصة.
المـــدارس  بجـــودة  ثقتـــه  وأكـــد 
الحكوميـــة، مشـــيًرا إلـــى أن عدد 
ا  الذيـــن ينتقلـــون ســـنويًّ الطلبـــة 
مـــن المدارس الخاصـــة للمدارس 
 1600 إلـــى  يصـــل  الحكوميـــة 

طالب.
وأشـــار إلـــى وضـــع أحـــد التقارير 
المختصة بتقييم أفضلية البلدان 
المتعلميـــن،  للمغتربيـــن  بالنســـبة 
المرتبـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

التاسعة في جودة التعليم.

محمد مبارك جمعة

وكيل األشغال أحمد الخياط لدى حضوره لمناقشة موضوع إنشاء منتزه 
“األمير سلمان بن حمد” بالقرب من بوابة جامعة البحرين حيث أحيل 

الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة

ــوض ــن مرفـ ــد المعلميـ ــي: تهديـ النعيمـ
ــاب ــي ــغ ال حـــــاالت  ــتــغــطــيــة  ل يـــومـــيًّـــا  احـــتـــيـــاط  حــصــة   200

قال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
أو  لطالـــب  أرضـــى  “ال  النعيمـــي 
معلـــم أن يتـــم تهديده وأنـــا موجود 
علـــى كرســـي الـــوزارة وأطلـــب مـــن 
تزويـــدي  الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب 

بالتسجيالت التي لديه”.
العامـــة  المناقشـــة  خـــالل  وأشـــار   
الســـتيضاح سياســـات التعليـــم في 
المملكة بجلســـة مجلس النواب إلى 
أنـــه ال توجد دولة فـــي العالم تّدعي 
أنهـــا وصلـــت القمة فـــي التطور في 

العملية التعليمية.
 وذكـــر أن الوزارة نّســـقت مع ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة لتغطيـــة النقـــص 
فـــي المعلمين بعـــد برنامـــج التقاعد 
االختياري، والوزارة حاولت تسيير 
اليـــوم الدراســـي بكل مـــا تملكه من 

طاقات وكوادر.

 4500 عـــدد  هنـــاك  أن  وأوضـــح   
عملهـــم  مواقـــع  يغـــادرون  موظـــف 
لظروف متعددة كساعات الرضاعة، 
أو حاالت الوالدة، أو مرافقة مريض 
وغيرهـــا، وهـــو مـــا يضطـــر الـــوزارة 
لالستعانة بأشخاص يغطون النقص 

الحاصل.
وبّيـــن أن هناك أكثـــر من 200 حصة 
احتيـــاط يتطلـــب تغطيتهـــا كل يوم 

بسبب الغياب.
وأشـــار إلـــى أنه صـــدر تعميـــم بعدم 
بتدريـــس  مـــدرس  ألي  الســـماح 

مقررات بعيدة عن تخصصهم.
التـــي  وأكـــد أن العناصـــر المتميـــزة 
التقاعـــد  برنامـــج  ضمـــن  تقاعـــدت 
مكســـًبا  تمثـــل  كانـــت  االختيـــاري 
للوزارة، مشـــيًرا إلـــى أن البرنامج لم 
يكن يشمل وزارتي الصحة والتربية 
في البداية، إال أن ما حصل كان أمًرا 
خارًجا عـــن إرادة الـــوزارة وخاضًعا 

لرغبة الذين خرجوا.
وأوضح أن البحرنة ســـتبقى أولوية 
لـــدى الـــوزارة، وأن الـــوزارة تعاملت 
هـــذا العام مع وضع طـــارئ تأمل أن 

يتم معالجته في العام المقبل.
تســـعى  الـــوزارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
إلـــى زيـــادة عـــدد المنضميـــن لكليـــة 
المعلميـــن مـــن أصحـــاب المعـــدالت 
العاليـــة، إال أن ذلـــك يتطلـــب زيـــادة 

الموازنات المخصصة لها.

ماجد النعيمي

العـــام  للتعليـــم  المســـاعد  الوكيـــل  ردت 
والفنـــي بـــوزارة التربية والتعليـــم لطبفة 
البونوظـــة علـــى مداخالت بعـــض النواب 
المقارنـــة للتجربـــة البحرينيـــة بالتجربـــة 
الفنلندية بالقول إن ســـن دخول المدرسة 
في فنلندا هو 7 سنوات وليس 6 سنوات 

كما هو معمول في مملكة البحرين.
ونفـــت اســـتحداث إدارة تقـــوم بتوفيـــر 
متطلبـــات المـــدارس التي ســـتخضع إلى 
تقييـــم مـــن قبـــل هيئـــة جـــودة التعليـــم 
والتدريب، ومبينة أن هناك موظفين في 
الـــوزارة لمتابعـــة جـــودة المـــدارس، وهم 
عبارة عن نخبة من التربويين يمارســـون 
دورهـــم فـــي التعـــرف علـــى احتياجـــات 

جميع المدارس.
وفنـــدت دعـــاوى نقل الـــوزارة لمدرســـين 
لتحســـين جـــودة المدارس غيـــر المالئمة 
عمليـــات  أن  مؤكـــدة  كفاءتهـــا،  ورفـــع 

المناقلـــة تتـــم وفق نظام واضح وبشـــكل 
دوري.

أغلـــب  فـــي  الطلبـــة  أعـــداد  أن  وأكـــدت 
الفصـــول في حـــدود المتوســـط، وهو 30 
طالبا، وأن زيـــادة بعض الفصول عن هذا 

العدد ال يصح وصفه كظاهرة عامة.

وأضافـــت أن تقارير هيئـــة جودة التعليم 
والتدريـــب تؤكـــد أن عمليـــة التطـــور في 
المدارس ملحوظة، إذ إن أعداد المدارس 
الممتـــازة فـــي ارتفـــاع مســـتمر، في حين 
أن المـــدارس غيـــر المالئمـــة عددها قليل 

مقارنة بالمدارس المرضية والممتازة.

لطيفة البونوظة

البونوظـــة: ســـن التمـــدرس فـــي البحريـــن أبكـــر مـــن فنلنـــدا

“التربية” ال تغش “الجودة” ومناقالت المدرسين “روتين”

قال رئيس جامعة البحرين رياض حمزة إن 
الكادر البحريني األكاديمي يبلغ في جامعة 
البحريـــن 64 %، وإن الجامعـــة توفر جميع 
الســـبل لالرتقـــاء بهذا الـــكادر الوطني ورفع 

نسبه.
ولفـــت إلى أن الـــكادر اإلداري فـــي الجامعة 
مـــن المواطنين بلغ 90 %، وأن هناك خططا 
مســـتمرة وطموحة لزيادة هذه النســـب عبر 
االبتعـــاث الداخلـــي أو الخارجـــي والتأهيل 

الوظيفي لهذه الكوادر.
من جهتها، أشارت الوكيل المساعد للمناهج 
واإلشـــراف التربـــوي أحـــالم العامـــر إلى أن 
الوزارة طورت 18 منهجا للغة العربية، و26 
منهجا للتربية اإلســـالمية، و25 كتابا للمواد 
المعاهـــد  كتـــب  إلـــى  إضافـــة  االجتماعيـــة، 
الدينيـــة، كمـــا تـــم تصميـــم سلســـلة جديدة 
لمـــادة اللغـــة االنجليزية وذلك وفـــق اإلطار 
األوروبـــي للمرحلتين االبتدائيـــة والثانوية، 

والحقا سيتم للمرحلة اإلعدادية.
فـــي  توســـعت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
عمليـــة تدريـــس اللغة الفرنســـية، كما أنه تم 
تطويـــر الخطة الدراســـية، والتـــي كان منها 

االستعاضة بالواجبات المدرسية.
مقـــررات   6 تـــم طـــرح  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 

دراسية تعنى بالذكاء االصطناعي واإلبداع 
واالبتـــكار خـــالل الفصـــل الثانـــي للمرحلـــة 

اإلعدادية والثانوية.
كمـــا أنـــه يوجد حاليا في مملكـــة البحرين 5 
مـــدارس صناعيـــة، إضافـــة إلـــى 6 مدارس 

للتعليم الفني والمهني.

رياض حمزة

األوروبـــي اإلطـــار  وفـــق  اإلنجليزيـــة  مناهـــج  تطويـــر 

64 % من أساتذة جامعة البحرين مواطنون

ذكر األمين العـــام للتعليم العالي أن 
مؤسسات التعليم العالي في مملكة 
اســـتقطاب  مـــن  تمكنـــت  البحريـــن 
7 آالف طالـــب مـــن خـــارج مملكـــة 
البحريـــن مـــن 42 جنســـية، مـــا يدل 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  تطـــور  علـــى 

المملكة.
ولفـــت إلـــى أن التعليم العالي شـــهد 
خـــالل الســـنوات األخيـــرة تطورات 
نوعيـــة غيـــر مســـبوقة، مـــن أبرزهـــا 

تنظيـــم القطـــاع مـــن خـــالل تطوير 
والقـــرارات  اللوائـــح  وتحديـــث 

المنظمة للتعليم العالي.
إلـــى أن معظـــم مؤسســـات  وأشـــار 
التعليم العالـــي في المملكة حصلت 
على االعتماد األكاديمي مما ســـاهم 
فـــي تحســـين مخرجاتهـــا، كمـــا تـــم 
التعليـــم  مؤسســـات  بعـــض  إغـــالق 
للمســـتوى  ترقـــى  ال  التـــي  العالـــي 

المطلوب.

7 آالف أجنبي استقطبهم التعليم العالي
قالـــت األميـــن العـــام المســـاعد للتقييم 
واالعتماديـــة باألمانـــة العامـــة لمجلس 
التعليم العالي منى البلوشي إن األمانة 
العامـــة تمّكنـــت مـــن رصـــد 60 شـــهادة 
مزورة و40 شـــهادة تحمل شبهة تزوير 
وتـــم رفعهـــا للجهـــات المختصـــة للتأكد 
منهـــا، فـــي الوقـــت الـــذي رصـــدت فيـــه 

اللجنة الوطنية 9 حاالت أخرى.
التزويـــر  ظاهـــرة  أن  إلـــى  وأشـــارت   
عالميـــة، وأن أعلـــى نســـبة مصـــادر تلك 

الشـــهادات كانـــت فـــي الصيـــن بنســـبة 
 ،%  5 والهنـــد   ،%  6 وروســـيا   ،12.88
البحريـــن  ومملكـــة   ،%  2 وبريطانيـــا 

النسبة أقل من 5 %.
عـــن  الصـــادرة  المؤهـــالت  أن  وبّينـــت 
مؤسســـات محلية يتم المصادقة عليها 
مـــن قبل األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالـــي، بينما تنظـــر المؤهالت الصادرة 
عن مؤسسات تعليمية أجنبية من قبل 

اللجنة الوطنية لتقييم المؤهالت.

60 شهـــــــادة مــــــزورة
قال وكيـــل وزارة التربيـــة والتعليم 
لشـــؤون التعليـــم والمناهـــج رئيـــس 
اللجنـــة الوطنية لتقويـــم المؤهالت 
العلميـــة فـــوزي الجـــودر إن اللجنـــة 
بقانـــون  مراســـيم  وفـــق  تعمـــل 
وقـــرارات تنظـــم عملهـــا، ومرتبطـــة 
بقـــرارات قادة دول مجلس التعاون 
تتعلق بتوحيد اإلجـــراءات، إضافة 
إلـــى وجود لجنـــة مشـــتركة لمعادلة 
وجـــود  إلـــى  وأشـــار  الشـــهادات. 

لجنـــة للتظلمـــات، وهـــي تنظـــر فـــي 
المؤهـــالت التـــي ال يتـــم معادلتهـــا، 
وهي تعمل من خارج وزارة التربية 
اللجنـــة  أن  إلـــى  ولفـــت  والتعليـــم. 
تتحقـــق من الشـــهادات المزورة من 
خـــالل عـــدد مـــن اآلليـــات المعتمدة 
فـــي هذا الشـــأن. ودعا إلـــى تزويده 
بالقرارات التـــي صدرت بأثر رجعي 
إزاء أي طالب؛ للتدقيق فيه واتخاذ 

اإلجراء المناسب بشأنه.

الجودر: زودوني بالقرارات الصادرة بأثر رجعي

األربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9 ربيع األول 1441 - العدد 4040

٨ ساعات
النـــواب  مجلـــس  جلســـة  كانـــت 
الخامســـة مـــن الـــدور الثانـــي في 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل 
جلســـة ماراثونية استغرقت نحو 
8 ســـاعات، شـــهدت حضورًا كبيرًا 
لمسؤولي وزارة التربية والتعليم 
فـــي  التعليـــم  سياســـة  لمناقشـــة 

المملكة.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري



الحايكي: سوء إدارة التعليم هدر للمال العام
ــها ــة” ألغلقـــت مدارسـ ــر “الخاصـ ــة” معاييـ ــو طبقـــت “التربيـ العباســـي: لـ

قالــت النائــب كلثــم الحايكــي إن الدســتور أولــى للتعليــم أهمية بالغــة، ليؤكد 
علــى أولويــة التعليم والحاجة لتســيير أموره لينقــل البحرين لمصافي الدول 
المتقدمــة والمتطــورة. وأضافت أن مــا يحصل في قطاع التعليم جريمة في 

حق البحرين، وسوء اإلدارة في هذا القطاع يعد هدرا في المال العام.

فـــي  التعليـــم  حـــال  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المملكـــة بلـــغ مرحلـــة يجـــب التوقـــف 
لتجنيـــب  عاجـــا؛  عندهـــا وإصاحهـــا 

البلد كارثة على كل المستويات.
وأكـــدت أنه مـــن حق النـــواب االطاع 
إن  حيـــث  البعثـــات،  تفاصيـــل  علـــى 
الوزارة رفضت اعتماد مبدأ الشـــفافية 
وتســـاوي الفرص بيـــن المواطنين، مما 
يدين المســـؤولين في الـــوزارة، ويؤكد 
شـــكوك وجـــود تجـــاوزات فـــي توزيـــع 
طـــاب  مســـتقبل  وتدميـــر  البعثـــات، 
ينبغـــي  واعـــدة  وطاقـــات  متفوقيـــن 
رعايتهـــا واالهتمام بها للمســـاهمة في 

رفعة البلد.
فشـــلت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وذهبـــت 
التقاعـــد  بعـــد  مـــا  التعليـــم  إدارة  فـــي 
االختيـــاري، وحـــذرت من عـــدم وجود 
خطـــة واضحـــة لســـد النقص مـــع قرب 

العام الدراسي، وهو ما أثبته الواقع.
إلى ذلـــك، قال النائب محمد العباســـي 
إنـــه ومنـــذ 17 ســـنة والناس تســـمع أن 
وضع التعليم في البحرين على أفضل 
ما يرام، وهو ما لم تســـتطع الوزارة أن 

تقنع به شعب البحرين.
وذكـــر أن عدد الطاب البحرينيين في 
المدارس الخاصـــة يبلغ 39 ألف طالب 
ألـــف طالـــب أجنبـــي، وإن   50 مقابـــل 
عملية انتقال المواطنين من المدارس 
الخاصة إلى المدارس الحكومية ليس 
ألفضليـــة خدمات الحكومـــة، ولو كان 
كذلـــك لما وجدنا أن أبناء المســـؤولين 
المـــدارس  يفضلـــون  الـــوزارة  فـــي 

الخاصة.
وبين أن السبب األساسي في االنتقال 
هـــو عدم قـــدرة أوليـــاء األمـــور تحمل 
ارتفاع نفقات الدراســـة فـــي المدارس 

الخاصة في المراحل المتقدمة.
وأضـــاف: عـــن أي تطـــور نتحـــدث عنه 
في مســـتوى جـــودة التعليـــم، وإغاق 
المـــدارس ونقـــل طابهـــا إلـــى صفوف 
خشـــبية قائـــم علـــى قـــدم وســـاق، مما 

تسبب في اكتظاظ الصفوف.
وقـــال إنـــه لـــو طبقـــت وزارة التربيـــة 

معاييـــر المدارس الخاصة على نفســـها 
ألغلقت أغلب المدارس الحكومية.

وتابـــع: كيـــف نتحـــدث عـــن إنجـــازات 
ونجاحات ونجـــد أن إحصائيات معهد 
البحريـــن  مملكـــة  تصنـــف  اليونســـكو 
الجهوزيـــة  المتدنيـــة  الـــدول  ضمـــن 

القتصاد المعرفة.

كلثم الحايكي

قـــال النائـــب فـــاح هاشـــم إن وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ســـبق وأن أعلنت 
عن مشـــروع إعـــادة هيكلـــة التعليم، 
والتـــي تزامنت مع مشـــروع التقاعد 
عليـــه  ترتـــب  الـــذي  االختيـــاري، 
عـــدة نقـــاط منهـــا نقـــص المدرســـين 
وامتـــاء الصفـــوف وتدريـــس غيـــر 
تائـــم  ال  لمقـــررات  المتخصصيـــن 
نصـــف  أن  إلـــى  ولفـــت  مؤهاتهـــم. 
أجهزة الصفوف اإللكترونية معطوبة 
ولـــم تعـــد تعمـــل وأصبـــح مشـــروع 
مـــدارس المســـتقبل مشـــروعا علـــى 
ورق. وأكـــد الحاجـــة إلـــى أن يكونوا 
علـــى بينة من سياســـة البعثات، وأن 
تكـــون هنـــاك شـــفافية فـــي اإلعـــان 
عنها. وانتقـــد اإلجراءات التعجيزية 
الشـــهادات،  بمعادلـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
مشـــيرا إلى وجود طلبة يتم تطبيق 
هذا القرار عليهـــم بأثر رجعي. ورأى 
النائـــب عبدالنبي ســـلمان ان إخراج 
عـــدد كبير مـــن المدرســـين ومحاولة 
توظيف آخريـــن خال فترة قصيرة 
يعد فســـادا مقنعـــا. ولفت إلى وجود 
تدنـــي فـــي جـــودة التعليـــم، حيـــث 
لـــم تعـــد المناهـــج تواكـــب متطلبات 
العصـــر، وذلـــك ناتـــج عـــن تهميـــش 

مـــن األســـاتذة  الوطنيـــة  الكفـــاءات 
عنهـــم  واالســـتعاضة  الجامعييـــن، 
باألجانب. وأشـــار إلـــى وجود عقول 
مريضـــة تســـعى إلـــى حرمـــان البلـــد 
مـــن كفاءاته من الطلبـــة المتفوقين، 
مـــن خـــال مـــا اعتبـــره تمييـــزا فـــي 
توزيـــع البعثـــات. وقـــال إن الحديث 
عن جـــذب المـــدارس لألجانب ليس 
مؤشـــر صحة، إذ أصبحت مدارســـنا 
عمـــا  للبحرينيين.وتســـاءل  طـــاردة 
إذا كان مـــن المقبـــول الحجـــر علـــى 
طـــاب الطـــب فـــي الصين بأســـباب 
غيـــر مقنعـــة، وعـــدم إيجـــاد حلـــول 
لســـد الفجوة إن كانت موجودة عبر 
تأهيلهم في جامعة الخليج العربي.

عبـــدهللا  النائـــب  دعـــا  جانبـــه،  مـــن 
الذوادي إلى تشـــكيل لجنة مشتركة 
التربيـــة  ووزارة  المجلـــس  بيـــن 
والتعليـــم؛ للنظر في التحديات التي 
تواجـــه واقـــع التعليـــم فـــي المملكة، 

وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وذهـــب النائب باســـم المالكي كذلك 
تحديـــات  تواجـــه  الـــوزارة  أن  إلـــى 
كبيرة، منوها إلى ضرورة إيجاد حل 
لمشـــكلة عدم تســـجيل مواليد الربع 

األخير من العام.

فالح: نصف أجهزة الصفوف اإللكترونية معطوبة
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أكـــد النائـــب عمـــار البنـــاي علـــى ضرورة 
التعليـــم  الطلبـــة علـــى  ضمـــان حصـــول 
الممتاز.  وقال في إشارته لتقرير نشرته 
“الباد” إن معهد اليونسكو صنف مملكة 
فـــي  المتدنيـــة  الـــدول  البحريـــن ضمـــن 

جهوزيتها القتصاد المعرفة.
ولفـــت إلـــى تراجع في مســـتوى النظافة 
فـــي المـــدارس، وتجاوز معاييـــر الكثافة 
فـــي  نقـــص  إلـــى  إضافـــة  الطابيـــة، 
المدرســـين واإلداريين، مما يستلزم معه 

توفير الحلول العاجلة لهذه المشاكل.

وأشـــار إلـــى أن وجـــود 39 ألـــف طالـــب 
مواطـــن فـــي المـــدارس الخاصـــة أمـــر ال 
يدعو للفخر، إذ إن ذلك يعني أن الفقراء 
أصبحـــوا يحملون أنفســـهم أعباء إيداع 
أبنائهم المدارس الخاصة، خشـــية منهم 
على مســـتقبلهم وأضاف أن التعليم في 
البحريـــن لم يعد مجانيـــًا، ألن البحريني 
أصبـــح مضطـــرا للجـــوء إلـــى المـــدارس 

الخاصة ليوفر ألبناءه التعليم الجيد.
وأكـــد تعرض عـــدد من المعلمين بشـــكل 
يومـــي للتهديد مـــن قبل مســـؤولين في 

الوزارة، إلجبارهـــم على تدريس مواد ال 
عاقة لهم بها.

من جانبه، انتقد النائب عمار قمبر تكدس 
الطـــاب فـــي الصفوف إلى حـــد بلغ فيه 
عـــدد الطاب فـــي الفصـــل الواحد يصل 
التخبطـــات  45 شـــخص. ورأى أن  إلـــى 
بدأت فـــي التعييـــن والمدرســـين، حيث 
يقومـــون  واإلدارييـــن  الفنييـــن  أصبـــح 
بمهـــام التدريـــس، والنقـــص فـــي الـــكادر 

التدريسي أصبح واضحًا.
الواجبـــات  الـــوزارة  إلغـــاء  أن  واعتبـــر 

خطـــوة جيـــدة، إال أن االســـتعاضة عنهـــا 
باالمتحانـــات التحضيرية، أصبح يحمل 

أولياء األمور أعباًء أخرى.

أن  الـــذوادي  يوســـف  النائـــب  وعلـــق 
البلـــدان  أفضـــل  مـــن  كانـــت  البحريـــن 
المنتجة والمصدرة للتعليم، إال أن الحال 

تغير اآلن وأصبحنا نستورد المعلمين.
وتابع أن الوزير منذ ســـنتين وعد بإنهاء 
أنـــه  إال  الخشـــبية،  الصفـــوف  ظاهـــرة 
لألسف ال زالت هذه الفصول مستعملة.

إن  البحرانـــي  محمـــود  النائـــب  وذهـــب 
الـــوزارة فـــي حالـــة انـــكار كامـــل لتدهور 
فـــي  المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 

المدارس.

البناي لـ “النعيمي”: مسؤولو وزارتك يهددون المعلمين

عمار البناي

الذوادي: البحرين 
من بلد مصدر 

للمعلمين إلى 
مستورد

مـــرر مجلـــس النـــواب مقترحـــا برغبـــة تقدمت بـــه رئيس 
المجلس فوزية بنت عبدهللا زينل بتطوير منهج المواطنة 

المقرر في مدارس مملكة البحرين.
وقبـــل التصويت، قالت رئيســـة المجلـــس إن هذا المقترح 
جـــاء في ظل العديـــد من التحديات، التـــي تحيط بأبنائنا 
وبناتنـــا، فـــي ظل حالـــة االنفتـــاح اإلعامـــي والمعلوماتي 
والثقافـــي، الذي يؤثر في النـــشء، ويمثل تهديدا حقيقيا 
للهويـــة والخصوصيـــة الوطنيـــة، إذا لم يتـــم التعامل معه 

بحكمة، وبآليات تناسب لغة العصر ومفرادته.
ولفتـــت إلـــى أن حمايـــة أبنائنـــا اليـــوم، وتعميـــق انتمائهم 
للوطن، وتنشـــئتهم على قيم الوحدة الوطنية، والتماسك 
االجتماعـــي، بات أمـــرا حتميا، وأنـــه آن األوان للعمل على 
تطويـــر منهـــج المواطنـــة، بمـــا يتوافـــق مـــع القيـــم، التـــي 
يعتـــز بها الشـــعب البحريني، وهويتـــه الدينيـــة، وتقاليده 

االجتماعية األصيلة، ومتطلباته التنموية.
وأكدت أن المواطنة، ليست مقررا دراسيا نظريا فحسب، 
يتم تلقينه وتحفيظه ألبنائنا وبناتنا، في المنهج الدراسي، 
ثـــم يتم امتحانهـــم في نهاية العام، وإنمـــا هي نهج وقيم، 
ســـلوك وممارســـة، تطبيـــق وتنفيـــذ، قانـــون وإجـــراءات، 

تهدف إلى تنشـــئة جيل وطني، متمســـك بقيـــم المواطنة، 
والتعايـــش الســـلمي، ومتحليـــا بمبـــادئ الـــوالء واالنتماء، 

والتسامح واالعتدال، وااللتزام بالوحدة الوطنية.

رئيسة المجلس متحدثة من على مقاعد األعضاء

زينــل: ليس منهجا دراســيا ينتهي بتقديــم االمتحانات
تطوير مقررات “المواطنة” للحفاظ على الهوية البحرينية

رأى النائب محمد بوحمود أن برنامج 
التقاعـــد االختيـــاري هـــو أبـــرز ما دعا 
المجلس إلى إجراء المناقشة العامة.

وقال: لقد شـــكت لـــي إحدى األمهات 
المرحلـــة  فـــي  ابنهـــا  فصـــل  وضـــع 
األولـــى االبتدائيـــة، الـــذي يخلـــو مـــن 
مربية نظام الفصـــل، بعد أن تم نقلها 

لتدريس الصف األول.
وأضاف على لسان األم: يوم األحد ما 
عندهـــم إال حصة إنجليزي، والســـبب 
أن معلمـــة الرياضيـــات والعلـــوم فـــي 
إجازة وضع، ومعلمة العربي والتربية 

اإلسامية في الجامعة.
وذهـــب النائـــب علـــي إســـحاقي إلـــى 
البعثـــات  فـــي  الشـــفافية  انعـــدام  أن 
يمثل مشكلة كبيرة، تضاف إلى عدم 
انســـجام هـــذه البعثات مـــع متطلبات 

سوق العمل.
وذكـــر أن تبعـــات انعـــدام الشـــفافية 

دفعت أحد المســـؤولين بالوزارة إلى 
تقديـــم ابنـــه علـــى من هـــم أعلى منه 

درجة في البعثات، ثم كانت النتيجة 
أن ابنه لم ينجح.

محمد بوحمود

مســؤول بالتربيــة قــدَّم ابنــه فــي البعثــات.. ورســب
معلمة بإجازة وضع وأخرى بالجامعة والطلبة “ضايعين”

الكوهجي: تسجيالت تؤكد تهديد مسؤولين بالوزارة لمعلمين
القطـــري: لتحفيـــز الطلبـــة نحـــو االنخـــراط فـــي علـــوم المســـتقبل

قـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعي إن 
خـــروج 3700 مـــن وزارة التربيـــة 
ليـــس محـــل فخـــر، وإنمـــا الفخـــر 
فـــي أن تكـــون كوادرنـــا التعليمية 
وطنيـــة. ورأت النائـــب زينب عبد 
األمير أن معظم المعلمين يمارس 
عليهـــم تنمر وظيفـــي، وأن خروج 
هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن المعلمين 
يعـــود  االختيـــاري  التقاعـــد  علـــى 
ألنهم مستنزفين نفسيا وجسديًا.

الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  وأكـــد 
صوتيـــة  تســـجيات  امتاكـــه 
لمســـؤولين بالوزارة يهددون فيها 
المدرســـين، فيما دعا النائب أحمد 
العامر إلى تحسين كادر المعلمين.

ورأى النائـــب ممـــدوح الصالح أن 

خروج 3700 مواطن على التقاعد 
االختياري يعد خسارة كبيرة للبلد 

وكارثة وطنية.

وذهـــب النائب أحمد الســـلوم إلى 
الحاجـــة للتوجـــه نحـــو تخصيص 
علـــى  التشـــديد  مـــع  التعليـــم 

اســـتمرارية المجانيـــة التـــي نـــص 
عليها الدستور.

وأكـــدت النائـــب فاطمـــة القطـــري 
علـــى الحاجـــة إلـــى ربـــط المناهج 
التعليميـــة بخطة أهـــداف التنمية 
والتوســـع   ،2030 المســـتدامة 
فـــي تنفيـــذ المزيـــد مـــن الخطـــط 
والبرامج التحفيزيـــة للطلبة نحو 
علـــوم  مجـــاالت  فـــي  االنخـــراط 

المستقبل.
وأكـــد النائب هشـــام العشـــيري أن 
الحـــل فـــي ســـد نقـــص المعلميـــن 
مـــن  االســـتفادة  فـــي  يتمثـــل 
الخريجيـــن البحرينيين وإدخالهم 
فـــي برامج تدريبية تؤهلهم لســـد 

هذا النقص.

الكوهجي وعبداألمير

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مقترح برغبـــة تقـــّدم به النائب عيســـى 
القاضـــي يقضي بتحديد فترة الدوام المدرســـي علـــى أن يكون دوام 
المرحلـــة االبتدائيـــة مـــن الســـاعة 8 صباًحا وحتـــى 12 ظهـــًرا، وبقية 

المراحل من الساعة 8 صباًحا وحتى 1 ظهًرا.
 وقبـــل التصويت، بّين القاضي أن المقترح جاء منســـجًما مع مطالب 
المواطنيـــن، نظـــًرا لكـــون الـــدوام الحالـــي طويـــاً ومرهًقـــا للطـــاب 

وأهاليهم.
وعّلـــق وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينين أن 
مقارنـــة الـــدوام المقترح مع بقية دول الخليج التي تتشـــابه كثيًرا مع 
المملكة في كثير من الجوانب وال ســـيما المناخية منها، يشير إلى أنه 

لم يسبق ألي دولة من هذه الدول القيام بهذا اإلجراء.
 ومـــن جهة أخرى، أبدى المجلـــس موافقته على مقترح برغبة بإقامة 
مســـجد على أحد العقارات التابعة ألحد المشـــاريع اإلسكانية بمنطقة 

دمستان في مجمع 1022 والمقدم من النائب أحمد الدمستاني.
ومّرر المجلس كذلك مقترًحا آخر للنائب الدمســـتاني بإنشـــاء ثانوية 
عامة للبنات في منطقة دمستان لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة.
ووافـــق المجلس على مقترح برغبة بشـــأن تســـريع صـــرف المكافآت 

والمستحقات المتأخرة لاعبين والمدربين الوطنيين في األندية.

تقليص الدوام المدرسي يعبر بوابة النواب
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عباس إبراهيم

مؤتمر الُمحّكم الثاني عن “االبتكار والتكنولوجيا والريادة” 24 الجاري
ــم ــال ــع ال حــــول  دولـــــة   16 مـــن  ــة  ــي ــث ــح ب ورقـــــة   69 ــن  ــم ــض ــت ي

دعــا رئيس جامعــة العلوم التطبيقية ورئيس المؤتمر الدولي المحّكم “االبتكار 
والتكنولوجيا والمشاريع وريادة األعمال” غسان عواد الباحثين والمتخصصين 
لحضور المؤتمر الذي تنظمه الجامعة تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي وبالشــراكة مع جامعة لندن ســاوث بانك البريطانية، ومعهد تشــارترد 
العالمــي للبنــاء، واتحــاد الجامعــات العربية يومي الرابع والعشــرين والخامس 

والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وصـــرح رئيـــس الجامعـــة أن المؤتمـــر 
ســـيتضمن 69 ورقـــة بحثيـــة مـــن 16 
دولـــة منهـــا مملكة البحريـــن، والمملكة 
المتحـــدة، وكنـــدا، وتركيـــا، وإســـبانيا، 
والمملكـــة  وأســـتراليا،  وإيطاليـــا، 
العربية الســـعودية، واإلمارات العربية 
المتحـــدة، ولبنان، والكويـــت واألردن، 
إفريقيـــا،  وجنـــوب  وإندونيســـيا، 
وبحضـــور  وكازخســـتان،  ونيجيريـــا 
بانـــك  ســـاوث  لنـــدن  جامعـــة  رئيـــس 

البريطانيـــة ديفيد فينيكـــس، واألمين 
العـــام التحاد الجامعـــات العربية عمرو 
ســـامة، وتشـــارلز إغبـــو، وهـــو رئيـــس 
معهـــد تشـــارترد العالمي للبنـــاء ومقره 
المملكـــة المتحدة، الذين ســـيتحدثون 
علـــى هامـــش فعاليـــات المؤتمـــر عـــن 
االبتـــكار وريـــادة األعمـــال، منوهـــا إلى 
أن الجامعة تلقت أوراقا للمشاركة في 
المؤتمر مـــن جامعات عالميـــة وعربية 

مرموقة.

مـــن  ينبثـــق  المؤتمـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
التوجهات الرســـمية واإلستراتيجيات 
الحكوميـــة في تعزيـــز ثقافـــة االبتكار 
وريـــادة األعمـــال فـــي التعليـــم، منوها 
إلـــى أن الجامعـــة اتخـــذت مـــن هـــذه 
التوجهـــات طريقـــا لتعـــزز رؤيتهـــا في 

تأهيل طلبتها؛ ليكونوا مبدعين ورواد 
أعمال. 

وذكر أن المؤتمر سيغطي الموضوعات 
والتكنولوجيـــا  باالبتـــكار  المتعلقـــة 
والمشـــاريع وريادة األعمـــال وتكاملها، 
الجامعـــات  دور  عـــن  ســـيتحدث  كمـــا 
في تشـــجيع االبتكار وريـــادة األعمال، 
ودعـــم نمو وتنمية الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة، وتعزيز إنشـــاء الشركات 
الناشـــئة، واســـتخدامات التكنولوجيـــا 
في المشـــاريع الريادية، عبر استضافة 
عدد كبير من صنـــاع القرار والباحثين 
بمواضيـــع  المهتميـــن  والممارســـين 
التكنولوجيا واالبتكار وريادة األعمال.

وأوضح أن مركز البحرين على خارطة 
االبتـــكار ودعـــم ريادة األعمـــال متقدم 

على مستوى المنطقة والعالم.

غسان عواد

سترة- جامعة العلوم التطبيقية

مسؤولة إماراتية تشيد بتجربة إلغاء الواجبات
تســـتثمر فتـــرة مـــا بعـــد الـــدوام فـــي الدراســـة الذاتيـــة والبحـــث

أعربت المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة لبنى الشامسي عن إشادتها وإعجابها بتجربة 
مملكــة البحريــن فــي إلغــاء الواجبــات المنزليــة واالســتعاضة عنهــا بالتطبيقــات 
العمليــة خــال الدوام المدرســي، ووصفتها بالتجربة التربويــة الرائدة والجديرة 
باالهتمــام، لمــا لهــا من أهداف مهمة أبرزها اســتثمار الطالب لفتــرة ما بعد الدوام 

المدرسي في الدراسة الذاتية والبحث، وتطوير المواهب واإلبداعات.

كما أثنت الشامسي على تجربة المملكة 
في تخصيص حصص للقراءة باللغتين 
الجـــدول  العربيـــة واإلنجليزيـــة ضمـــن 
بمختلـــف  للطلبـــة  اليومـــي  الدراســـي 
مراحلهـــم الدراســـية؛ وذلك لاســـتفادة 
من القراءة واالطاع في تعزيز المنهج 
الطلبـــة  معـــارف  وتطويـــر  الدراســـي، 

وقدراتهم في العديد من المجاالت.

جـــاء ذلـــك بعد اّطـــاع الشامســـي على 
ميدانيـــة  زيـــارة  خـــال  التجربتيـــن 
تربـــوي  وفـــد  رأس  علـــى  بهـــا  قامـــت 
بنـــت  مريـــم  مدرســـتي  إلـــى  إماراتـــي 
عمـــران االبتدائيـــة للبنـــات، والبســـيتين 
اإلعداديـــة للبنات، بحضـــور مدير إدارة 
التربيـــة  بـــوزارة  االبتدائـــي  التعليـــم 
والتعليـــم فاطمة البوعينيـــن، وعدد من 

المختصيـــن بالـــوزارة، حيث قـــام الوفد 
الضيـــف بجولـــة فـــي عدد مـــن الفصول 
الدراســـية، لمـــس خالهـــا مـــدى التطور 
والتفاعل ما بيـــن الطالبات في حصص 
القـــراءة والتعليم اإللكتروني، وفي حل 

التطبيقات العملية داخل الصف بالشكل 
الـــذي يعزز التعـــاون التعليمي اإليجابي 
بين الطلبة، ويســـهم في اطـــاع المعلم 
بصـــورة مباشـــرة علـــى مدى اســـتيعاب 

طلبته الدرس فور االنتهاء منه.

المنامة- بنا

عدم جواز نظر استئناف حكم نهائي وبات لسابقة الفصل فيه
قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى برفض اســتئناف مدان بشــراء 
مصوغات ذهبية باســتعمال بطاقات ائتمانية مزورة، بالتعاون مع 3 آخرين ســبق 
الحكــم عليهــم، وحكمــت المحكمــة بعــدم جــواز نظــر الطعــن باالســتئناف الخــاص 

بالمستأنف.

 وذلـــك ألنـــه ســـبق وأن تم الحكـــم عليه 
مـــع بقية المدانيـــن برفض اســـتئنافاتهم 
األوراق  وألن  بحقهـــم،  الحكـــم  وتأييـــد 
خلـــت من ثمـــة أدلـــة جديـــدة أو ظروف 
القانونـــي  للوصـــف  تغييـــر  أو  جديـــدة 
للجريمة؛ لذا فإنه طبقا لنصوص القانون، 
فا يجوز الطعن باالســـتئناف مرة أخرى 
ويمتنع على هذه المحكمة أن تبحث في 
حكـــم يمس حجيتـــه؛ ألنه أصبـــح نهائيا 
وباتـــا وحائـــزا لحجية الشـــيء المحكوم 
فيه. وكانـــت محكمـــة أول درجة قضت 
الوافديـــن  األربعـــة  المتهميـــن  بمعاقبـــة 

وبينهـــم مواطـــن، وتتـــراوح أعمارهم ما 
بيـــن 21 و32 عامـــا؛ وذلـــك بســـجن كل 
منهم لمدة 5 ســـنوات، وبإبعاد المستأنف 
واثنين آخرين نهائيا عن الباد بعد تنفيذ 
العقوبـــة وبمصـــادرة البطاقـــات المزورة. 
وذكرت أن تفاصيل الواقعة تتحصل في 
أن المتهـــم األول اتفـــق مـــع آخر مجهول 
بـــأن يقوم المتهم بتزويد ذلك الشـــخص 
ببطاقات خاصة به وبشـــقيقه وال يوجد 
بهـــا رصيـــد وبعضهـــا منتهـــي الصاحية، 
علـــى أن يعيدهـــا ذلك الشـــخص صالحة 
ذهبيـــة  مصوغـــات  لشـــراء  لاســـتعمال 

فيمـــا  المبالـــغ  وتوزيـــع  بيعهـــا  وإعـــادة 
بينهـــم. وبالفعـــل وبعد أن اســـتلم المتهم 
تلـــك البطاقـــات المزورة اســـتعان بباقي 
المتهميـــن لتنفيـــذ ذلـــك، وبعـــد موافقـــة 
المتهميـــن توجهـــوا إلـــى أحـــد المحات 
فـــي المنامة واشـــتروا مصوغات ذهبية 

منـــه بمبلـــغ 3600 دينـــار، ثـــم قاموا 
 2900 بمبلـــغ  بيعهـــا  بإعـــادة 

وبعدهـــا  دينـــار، 
عـــاودوا  بفترة 
األفعـــال ذاتهـــا 
آخـــر،  بمحـــل 

اشـــتروا منـــه مصوغـــات ذهبيـــة بقيمـــة 
4250 دينار وأعادوا بيعها بمبلغ أقل.

وفـــي يوم 16 يوليـــو 2014 توجهوا إلى 
محل مجوهـــرات، وكان صاحب المحل 
موجـــودا فيـــه والتقـــى المتهميـــن الذين 
سبق وأن حضروا إلى محله واستخدموا 
إحـــدى البطاقات، إال أن عملية الســـحب 
لـــم تتـــم، وأعـــادوا المحاولة باســـتخدام 
بطاقـــة أخـــرى منتهية الصاحيـــة، فقام 

بإباغ الجهات 

المصرفية والشـــرطة، فتـــم القبض على 
المتهمين متلبسين.

واعتـــرف المتهـــم األول “مســـاعد مديـــر 
عام لشـــركة تنظيفات” أنه حضر للمملكة 
قبل 4 أشهر من الواقعة، وخال حديثه 
مع أحد معارفه من جنســـيته عرفه على 
شـــخص أجنبـــي - مجهـــول ويعيش في 
باده - حيـــث طلب األخير منه بطاقات 
منتهيـــة  أو  رصيـــد  دون  مـــن  ائتمانيـــة 
الصاحية، فسلمه بطاقته الخاصة بأحد 
البنوك في باده وكذلك بطاقة شـــقيقه؛ 
بهدف اســـتخدامها في شراء مصوغات 
ذهبيـــة وإعادة بيعهـــا مقابل 
أن يحصـــل على عمولة 
ومـــن  هـــو  دينـــارا   80
معـــه، وبالفعـــل حصل 
ووزع  عمولتـــه  علـــى 
باقـــي المبلـــغ علـــى مـــن 

معـــه مـــن المتهميـــن وأرســـل الباقي إلى 
الشـــخص المجهول في باده عن طريق 

إحدى شركات تحويل األموال.
زاد  الثانيـــة  المـــرة  فـــي  أنـــه  وأضـــاف 
الشـــخص المجهـــول عمولتهـــم إلى 120 
دينـــارا، إال أنهـــم وفـــي المـــرة الثالثـــة تم 

القبض عليهم من قبل الشرطة.
وكانت وجهت النيابة العامة للمدانين 
أنهـــم فـــي غضـــون يوليـــو 2014، أوال: 
اســـتعملوا تواقيـــع إلكترونيـــة للغيـــر، 
المبينـــة  االئتمانيـــة  البطاقـــات  وهـــي 
وكان  بـــاألوراق  والمرفقـــة  الوصـــف 
ذلـــك لغـــرض احتيالي، ثانيـــا: توصلوا 
إلـــى االســـتياء علـــى المبالـــغ النقدية 
والمملوكة للغير، وكان ذلك باالستعانة 
اســـتعملوا  بـــأن  احتياليـــة  بطـــرق 
البطاقـــات االئتمانيـــة المـــزورة محـــل 

التهمة األولى.

استولى وآخرون 
على قيمة مصوغات 

ببطاقات مزورة

المصالح والمسالخ
Û  على عجل حزمت أمتعتي مسافًرا لمعرض الكتاب في الشارقة محاواًل اصطياد كتب

اقتصاديــة نقديــة تنقيبية لفهم معادلة االصطياد، ووحــوش المال وهوامير المصارف 
الماليــة فــي العالــم أو أســماك القــرش المســتثمرين. واصطــدت كتابين مازلــت اقرأهما 
األول عنوانــه )انهيــار االقتصــاد العالمــي ..نهايــة عصر الجشــع لبول مايســون، والثاني 
بعنــوان )خرافــة التنميــة( االقتصــادات غيــر القابلــة للحياة فــي القــرن 21 ألزوالدو دي 
ريفيــرو. مهمــان ومخيفــان كفيلــم رعــب. قناعتي ال تنمية فــي العالم، ونحــن في لعبة 
اقتصاديــة كاذبــة، األغنيــاء يــزدادون غنى والفقــراء يزدادون فقــًرا. ال يمكن أن تطعم 

الناس سندويشات ثورية أو زعتر ديني أو )دولمة( مذهبي وبطونهم جائعة.
Û  كل المواعــظ ستســقط أمــام صرخــة خبز. الفرنســي مــا عاد يفكر في الهنــدام ونوعية 

ربطــة العنــق ولــون المعطــف، يفكــر اآلن كيــف يقلــل حجم قوة ســياط الضرائــب التي 
يجلــده بهــا نظــام الضرائب الفرنســي أكثر من لويس الســادس عشــر، وكذلك اإليطالي 
الــذي أنهكتــه مافيــات المــال والقــروض، والبريطانــي مــع الضرائب وضبابية مســتقبل 
فســخ الــزواج مــع االتحــاد األوربــي، بــل كل االتحــاد األوربــي فــي أزمــة ماليــة حتــى 
ألمانيــا تعانــي مــن حكــة جلدية اآلن. ثــورة الجياع ككــرة الثلج ســتبقى تتدحرج على 
الخارطــة العالميــة إال فــي الــدول التي تســهر على التنميــة بجد كســنغافورة والنرويج 
والســويد والبقية بتنمية حقيقية، ال بأرقام وهمية إليهام وكاالت التصنيف االئتمانية 
أو إلســكات الشــارع. العراقيــون بيــن اإللحــاد أو التطــرف الدينــي؛ ألنهــم اكتشــفوا أن 

اإلساميين ال يستطيعون إدارة مزرعة دواجن، فضا عن دولة كبيرة كالعراق. 
Û  ،في لبنان ســقط خطاب األحزاب مجتمعة؛ ألنهم وجدوا أنفســهم مهمشين ويجوعون

وأبناء الزعماء يبيعون الهواء الحزبي والفستق الطائفي واألعشاب المناطقية كدواء 
وعقاقيــر وبنــج وحشــيش دينــي أو مورفيــن طائفــي وال أحــد مــع صرخــة جوعهــم!! 
فالنظــام الطائفــي يحــول النــاس إلــى قطعــان وقطعــة برســيم. وثــورة لبنــان والعــراق 
هــي ثــورة علــى دكتاتوريــة المحاصصــة والفســاد لنظــام وضع نفســه القاضــي، وهيئة 
المحلفيــن والجاد. اللبنانيون والعراقيون أخرجوا )الشــريحة( اإليرانية من رؤوســهم 
وكسروها. هذه األجيال تريد أن تعيش وتفرح وبطارياتهم ستعمل فقط مع الحداثة. 

Û  ســدنة المعابــد والكهنــة ال يمكــن أن ينقــدوا الماييــن مــن الشــارع. رجــل الديــن يجب
أن يكــون فــي المســجد والكنيســة، وحتمية فصــل الدين عن إدارة الدولــة، والدين هو 
عاقــة بين العبد وربه. الشــارع شــبعان مــن القروض والجوع والبــكاء. النظام العالمي 
يغلي تحت بركان اقتصادي، وعلى العالم اإلسامي أن يفكك اقتصاده ويعيد تركيبه 
بعمليــات اقتصاديــة جريئة وإال ســتكون كوارث. ال عليكم مــن توصيات البنك الدولي 
أو الصنــدوق الدولــي أو شــركات االستشــارات االقتصاديــة، فهي تفكر فــي قبض ثمن 
التوصيات الجاهزة المعلبة. فلكل دولة تتعاقد معها تقوم بـ )كوبي بيســت( فقط تغير 

األسماء.
Û  كلهــم مســتفيدون مــن فوائــد القــروض إذا كانــوا دائنيــن أو رســوم البحــوث إذا كانــوا 

شــركات استشــارية. ولــو كانــوا يمتلكــون عبقريــة التنظيــر االقتصــادي الصحيــح لمــا 
حدثت أزمة مالية في 2008 أو في إسبانيا واليونان وأيرلندا أو آسيا. كلهم يتاجرون 
ولهم ثمن في الخسارة وفي الربح. هؤالء ال يهمهم انفجار الشارع. يقرضون الدول ثم 
يضغطــون عليهــا بتجويــع الناس؛ لذلك اإلمام علي ع يوصــي الدولة في )نهج الباغة( 
دائما لاهتمام بما اسماها بالطبقة السفلى من فقراء ومحتاجين ومرضى ومن طبقة 
وســطى. النمــو العالمــي فــي تراجع وفــي أكبر االقتصــادات العماقة، والتــي مداخيلها 
بالتريليونــات كأمريــكا والصيــن، فكيف بدول العالم الثالــث كلبنان والعراق، فا عجب 
من هذه الصرخات. ال عليكم من السياسيين والمتحزبين من األرقام الخادعة المنومة، 
فلبنان والعراق بحاجة إلى ســاحر مثل الرئيس لي كوان يو الذي حول ســنغافورة من 

مستنقع صراصير إلى جنة. 
Û  نعــم هنــاك نمــو في العراق ولبنــان وأغلب دول العالم اإلســامي، ولكن كما يقول خبير

اقتصادي )النمو الوحيد هو نمو البطالة، ونمو نسبة الدين للناتج المحلي، ونمو الفوائد 
للديــن العــام، ونمو حســابات الفاســدين في البنوك، ونمــو امتيازات المســؤولين، ونمو 
نســبة الفقــر، ونمــو احتقــان المتقاعدين والموظفيــن والعاطلين، ونمو هجرة الشــباب، 

ونمو فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة(. 
Û  االقتصــاد ينمــو بالتنوع في القطاعات، وفي اإلنتــاج وزيادة الصادرات وقلة الواردات

فــي الميــزان التجــاري. ارفعــوا من حجــم احتياط الذهــب، فقيمة الدوالر غــدارة، وقد 
ينقلــب الوضــع، فحجــم الدين األمريكي فاق 22 تريليون. العالم في مأزق، فقد تجاوز 
الديــن العالمــي 184 تريليــون دوالر تعــادل 225 % من الناتج المحلــي اإلجمالي، وفًقا 
ألحدث بيانات صندوق النقد الدولي عن سنة 2017. إنما هل تعرف من هي أكثر دول 
العالــم غرًقــا فــي الديــن العــام؟ تحتل الواليــات المتحدة الصــدارة بين الــدول المدينة 
حول العالم، تبّين أن دينها العام تجاوز 22.51 تريليون دوالر، تليها اليابان بفارق كبير 
عنــد 12.03 تريليوًنــا، ثم الصين 9.54 تريليونات، والمملكة المتحدة 3.56 تريليونات، 
وفرنســا 3.00 تريليونــات. هــذه مشــاريع أزمــات اجتماعيــة، فعلينــا اإلســراع بإجــراء 

عمليات جراحية سريعة القتصاداتنا.
Û  الصيــن تكــدس الذهــب اآلن وأمريــكا تمتلــك أكثر احتيــاط ذهب في العالــم ما يقارب

8133 طنــا، فــوق الثمانيــة آالف طن. فمــاذا فعلنا نحن في العالم العربــي؟ قللوا الدين 
العــام والعجــز بتقويــة الســوق والتجــار والقوانين المشــجعة للشــباب والتجــار الصغار 
وأصحــاب رؤوس األمــوال ليخــرج الســوق من شــلليته، وأدخلوا الشــباب فــي المواقع 
القيادية، وغيروا الدماء، وضعوا خطة لمحاربة الفساد، فهو خراب البلدان، فما يجري 
فــي العــراق ولبنان هو بســبب هــذا الطاعون، فالمال العام مثل طائــر ينتظر الصيد من 
الوزيــر الفاســد. وقــال مفكــر ذات يــوم )هنــاك مــن يناضلــون مــن أجــل الحريــة، وهناك 
مــن يطالبــون بتحســين شــروط العبوديــة”. إنهــا لعبة المصالــح والمســالخ، فهل نحول 

المحارق إلى حدائق؟ أم نحيل قناني العطور إلى رائحة قبور؟

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

إلغاء قرار وقف عضو باللجان الطبية 10 أيام وخصم راتبها
الحكومية الــجــهــة  يــضــر  بــعــمــل  قــيــامــهــا  عــلــى  ــع  ــاط ق ــل  ــي دل ال 

ألغــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة األولــى )الدائــرة اإلداريــة( قرارا كان يقضــي بإيقاف عضو في اللجــان الطبية بــوزارة الصحية عن 
العمــل لمــدة 10 أيــام مــع الخصــم مــن راتبها، بعدما ادعــت الــوزارة أن الطبيبة المدعية اســتغلت وظيفتهــا لمنفعتهــا الخاصة؛ كون 
أنهــا تعمــل لــدى جهــة طبيــة خاصة مملوكة ألحد أقاربهــا، في حين خلت األوراق من أي دليل قاطع وجــاز بأنها كانت تعمل بما يضر 
أو يتعــارض مــع عملهــا الحكومــي، خصوصا أن تلك الجهــة الطبية ال تتعامل مع األفراد.وتتمثل وقائع الدعوى حســبما وردت بحكم 
المحكمــة فــي أن المدعيــة أقامتهــا بطلــب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإيقافها عن العمل مــع الخصم من الراتب لمدة 10 أيام، 

وما يترتب عليه من آثار.

وأوضحـــت أنه تـــم إخطارهـــا للمثول 
للتحقيـــق حـــول مـــا نســـب إليهـــا مـــن 
مخالفـــة اســـتغال الوظيفـــة للمنفعـــة 
الخاصة، وبعـــد مثولها للتحقيق صدر 
القـــرار المطعـــون عليـــه بوقفهـــا عـــن 
العمل وخصـــم الراتب لمـــدة 10 أيام، 
الصـــادر  التأديبـــي  القـــرار  أن  مبينـــة 

بحقها مخالف للواقع والقانون.
وبينـــت المحكمـــة أن الجهـــة اإلدارية 
نســـبت للمدعية -وهـــي عضو باللجان 

الطبيـــة- مخالفـــة اســـتغال الوظيفة 
للمنفعـــة الخاصـــة، وقد أجـــرت الجهة 
اإلداريـــة تحقيقا مـــع المدعية بمعرفة 
لجنـــة التحقيـــق، والتـــي انتهـــت إلـــى 
للمخالفـــة  المدعيـــة  ارتـــكاب  ثبـــوت 
المنســـوبة إليها وأوصت بتوقيفها 10 
أيام عـــن العمل والراتـــب، وبناء عليه 

صدر القرار المطعون فيه.
وأضافـــت أن الثابـــت مـــن التحقيقات 
التي أجرتهـــا الجهة اإلداريـــة بمعرفة 

لجنة التحقيق في المخالفة المنسوبة 
اســـتغال  فـــي  والمتمثلـــة  للمدعيـــة 
الوظيفـــة للمنفعة الخاصة، على ســـند 
مـــن أنها تعمل في جهة طبية مملوكه 
ألحـــد أقاربهـــا، بينما أنكـــرت المدعية 
هذه المخالفة، وأفادت بأن مشاركتها 
في العمـــل في تلك الجهة ال يتعارض 
مطلقـــا مـــع عملها في اللجـــان الطبية؛ 
كـــون األخيـــرة ليســـت جهـــة عاجية 
وال تتعامل مع األفـــراد، وإنما تتعامل 

مـــع المؤسســـات الحكومية، وخلصت 
لجنة التحقيق إلى أن المدعية تنتفي 
في شـــأنها مخالفة استغال الوظيفة 
للمنفعـــة الخاصـــة، غيـــر أنهـــا ارتـــأت 
ارتكابها مخالفـــة االرتباط بعمل يضر 
الحكومـــي،  العمـــل  مـــع  يتعـــارض  أو 
وأوصـــت بمعاقبتهـــا بجـــزاء اإليقـــاف 
عـــن العمل مع خصـــم الراتب لمدة 10 

أيام.
وانتهت إلـــى القول إن أوراق الدعوى 
خلت من أي دليل يقطع قيام المدعية 
بـــأي عمل يضر أو يتعـــارض مع العمل 
الحكومـــي، األمـــر الـــذي ينتفـــي معـــه 
تقـــوم  مشـــروع  ســـبب  ثمـــة  وجـــود 
عليه المســـؤولية التأديبيـــة التي تبرر 
تأديبيـــا،  وعقابهـــا  المدعيـــة  مجـــازاة 
ويكـــون القـــرار المطعـــون فيـــه فاقدا 

لسببه القانوني الصحيح. 

عباس إبراهيم
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المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

شـــاركت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض في معرض سوق السفر العالمية 
الشـــهيرة المقامة فـــي لندن في الفترة من 4 وحتـــى 6 نوفمبر 2019 الجاري، 
حيث ترأس الوفد البحريني المشـــارك في المعـــرض وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي بجانب الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة نـــادر المؤيد، كما 
تضمـــن الوفـــد ممثلون عـــن الهيئـــة، ومجلـــس التنميـــة االقتصادية، وشـــركة 
طيـــران الخليج، وحلبة البحريـــن الدولية، إلى جانب نخبة من أرقى الفنادق، 

وعدٍد من وكالء السفر.
وأعلنـــت هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض عـــن إطالقها لباقـــات حصرية 
للفورموال 1 بالتعاون مع كل من شركة طيران الخليج، حلبة البحرين الدولية، 
وشركات السياحة والسفر التي ستقدم أسعاًرا غير مسبوقة للراغبين بحضور 
سباق الفورموال 1، الحدث الرياضي العالمي المستوى الذي سيقام في الفترة 
مـــا بيـــن 19 - 22 مارس من العـــام المقبل 2020. وتشـــمل الباقات المطروحة 

تذاكر السفر، تذكرة حضور السباق، اإلقامة بفندق، إضافة إلى المواصالت.

“السياحة” تطلق باقات لـ “الفورموال 1”

بلعتيق: الذكـــاء اإلصطناعـي سيسهــل العمــل المصــرفي
ــذي الـــخـــامـــس ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ــت ــ ــج ال ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــوك اإلســـــــامـــــــي يـــطـــلـــق الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مـــجـــلـــس الـ

قــال األميــن العــام للمجلــس العــام للبنوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية، عبد اإلله 
بلعتيق، إن البنوك تتوّجه الستخدام الذكاء االصطناعي في العمليات الداخلية أو ما 

يعرف بـ “المكاتب الخلفية للبنوك”، والذي سيسهم في تسهيل ورفع كفاءتها. 

 وأضـــاف بلعتيق للصحافيين على هامش 
فعاليـــة أقامها المجلس أمـــس، أن تطبيق 
“البنـــوك المفتوحة” ســـيتيح لشـــركات من 
خـــارج البنوك تطويـــر منتجـــات مصرفية 
ويســـهل عملية االنتقال نحـــو الرقمنة في 
القطـــاع المصرفـــي وإطـــالق “ابتـــكارات”، 
مـــع  للعمـــل  تخصصـــت  شـــركات  وأن 

المصارف اإلسالمية في هذا المجال.
 وأشـــار إلى أن شركات التكنولوجيا بدأت 
تدخل في صلب العمل المصرفي والمالي 
في المنطقة ما يشكل تحدي وتعقيد كبير 

للبنوك والمصارف.
حققـــت  اإلســـالمية  البنـــوك  أن  وأوضـــح 

المتوســـط  فـــي   % 10 تبلـــغ  نمـــو  نســـب 
ســـنويًا خالل األعـــوام الماضيـــة. وأوضح 
أن المجلـــس عمـــل علـــى دورات تدريبيـــة 
لمســـتوى القيـــادة الوســـطى فـــي البنـــوك 
البحرينية وإرسالهم للدراسة في الخارج، 
وأن بعضهم انتقل لصفوف القيادة العليا.

 وأطلق أمس البرنامج التنفيذي الخامس  
في فندق الدبلومات، المنامة ، وقد تمحور 
برنامـــج هذا العام تحت عنـــوان: “التفكير 
االســـتطالعية  والقيـــادة  االســـتراتيجي، 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  وتطبيـــق  المرنـــة، 
واالبتكار”، بالتعاون المجلس العام للبنوك 
والمؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية، المظلة 

الرسمية للمؤسسات المالية اإلسالمية مع 
كلية “آيفي” إلدارة األعمال.

 ودعـــا المســـئول البنـــوك إلـــى مزيـــد مـــن 
أســـواق  دخـــول  أجـــل  مـــن  االندماجـــات 
المتمثلـــة  التحديـــات  جديـــدة ومواجهـــة 
بالمنافســـة ودخول شـــركات التقنية على 

خط المنافسة مع البنوك.
 وخـــالل البرنامـــج اجتمع كبار المســـؤولين 
التنفيذييـــن من القطاع المالي، والمنظمات 
لتبـــادل  التنظيميـــة  والهيئـــات  الدوليـــة، 
الخبـــرات المهنيـــة واالنخراط فـــي تجارب 
المســـتوى،  رفيعـــة  وتفاعليـــة  تعليميـــة 

برنامـــج  وفـــي  للمجلـــس.   بيـــان  بحســـب 
اليـــوم األول، تـــم التركيز علـــى مدى أهمية 
القيـــادة االســـتطالعية المرنـــة مـــن خـــالل 
إجـــراء تماريـــن تفاعليـــة لتحفيـــز التفكيـــر 
لـــدى المشـــاركين وتعطيـــل االفتراضيـــات 
المحـــددة ســـلفا ليتمكـــن المشـــاركون مـــن 
اكتشـــاف مســـتوى مهارات القيـــادة لديهم 
بنـــاء علـــى االســـتبيان الـــذي تـــم إجـــراؤه 
الخطـــة  وترتكـــز  البرنامـــج.   تنفيـــذ  قبـــل 
االســـتراتيجية للمجلـــس العام فـــي الفترة 
2019 - 2022 علـــى دعـــم القيمـــة المضافة 
العمـــل  وممارســـات  االســـتدامة  وتعزيـــز 
المسؤول داخل الصناعة المالية اإلسالمية، 
باإلضافة إلى معالجة التحديات الحقيقية 
التـــي تواجه الصناعة، وعليـــه فإن تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة فـــي القطـــاع المالـــي 
العالمي يمثل توجها اســـتراتيجيا للصناعة 
عامة وللمجلس العام على وجه الخصوص.  

وفـــي اليـــوم الثاني مـــن الحـــدث، تم طرح 
دور البنوك والمؤسســـات المالية اإلسالمية 
في تعزيز التنمية المســـتدامة والمسؤولية 
االجتماعية عبـــر المعامالت المالية، ناهيك 
عن أفضل الممارســـات العالمية في تطبيق 
التكنولوجيا الماليـــة والخدمات المصرفية 
حـــاالت  تطبيـــق  جانـــب  إلـــى  المفتوحـــة 
وتجـــارب عمليـــة حـــول رقمنـــة المعامالت 
المالية. وفي هـــذا الصدد، يختتم البرنامج 
باســـتضافة أحـــد الخبـــراء لعـــرض تجربته 
التفكيـــر  تصميـــم  كيفيـــة  حـــول  الخاصـــة 
االســـتراتيجي للمناقشـــة وتبادل الخبرات. 
ويســـتمر المجلس العام فـــي دعم الصناعة 
المالية اإلسالمية عن طريق تنفيذ عدد من 
األنشطة والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز 
النمـــو ودعـــم الممارســـات األخالقية وقيم 
التمويـــل اإلســـالمي في جميـــع المعامالت 

المالية.

بلعتيق متحدًثا في الفعالية

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN(  171 أعلـــن مصـــرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم
BH000136O2Y2( مـــن صكـــوك التأجيـــر اإلســـالمية الحكوميـــة قصيـــرة 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

 تبلغ قيمة اإلصدار 26 مليون دينار لفترة اســـتحقاق 182 يوًما تبدأ في 7 
نوفمبـــر 2019 إلى 7 مايـــو 2020. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.65 
% مقارنة بســـعر 2.86 % لإلصدار الســـابق بتاريخ 10 أكتوبر 2019، علًما 

بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 468 %.

26 مليون دينار لصكوك التأجير قصيرة األجل

توقــع 12 مليون مشــاهد لجولة البطولــة النهائية بالبحرين

“BLAST Pro” توفر البنية التحتية لأللعاب اإللكترونية

أكد الرئيس التنفيذي لسلســلة BLAST Pro، روبي دويك، أنهم ســيعملون مع 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضة ومجلس التنميــة االقتصادية؛ لتوفير البنية 

التحتية لرياضة األلعاب اإللكترونية مستقبا.

وتســـتضيف البحرين الجولة األخيرة 
رياضـــة  فـــي  عالمًيـــا  األبـــرز  للحـــدث 
األلعاب الرياضيـــة اإللكترونية، والذي 
تبلـــغ مجموع جوائزه قيمـــة 500 ألف 
دوالر، إذ ستقام البطولة التي ستشكل 
نهاية موســـم BLAST Pro في الفترة 
من 13 إلى 14 ديســـمبر المقبل، حيث 
ستساهم هذه البطولة في خلق فرص 

عمل.
وعن اإليرادات المتوقـــع تحقيقها من 
اســـتضافة البحريـــن للجولـــة األخيرة 
لموســـم BLAST Pro، أوضـــح دويـــك 
“أن هـــذه الجولة ستشـــهد تنظيم عدة 
عالمييـــن  ورعـــاة  رياضيـــة  فعاليـــات 
للحـــدث، إضافة إلى مبيعـــات التذاكر 
والمشـــروبات، واحتضـــان  واألطعمـــة 
البحرين الجولـــة األخيرة من البطولة 
رائـــد  موقـــع  فـــي  المملكـــة  ســـيضع 
اإللكترونيـــة،  األلعـــاب  رياضـــة  فـــي 
فـــرص عمـــل،  فـــي خلـــق  وسيســـاهم 
معرًبـــا عن تحمســـه لبـــدء البحرينيين 
في الحصول على وظائف في رياضة 
األلعـــاب اإللكترونيـــة، مبيًنـــا أنه ليس 
بالضـــرورة أن يكـــون الشـــخص العًبا، 
إنما باســـتطاعته أن يكون مشارك في 
العمـــل في تنظيـــم فعاليـــات البطولة، 
البنيـــة  تشـــفير  فـــي  العمـــل  وكذلـــك 

التحتية للتكنولوجيا وغيرها”.
وســـتقام البطولة التي ستشكل نهاية 
موسم BLAST Pro في قاعات مدينة 
أكبـــر  وســـتكون  الرياضيـــة،  عيســـى 
حـــدث للرياضة اإللكترونيـــة يقام في 
 ،BLAST Pro المنطقة، وفقا لسلســـلة
والتـــي تنظم أكثر البطوالت الرياضية 
اإللكترونيـــة إثارة في العالم ويحرص 
على مشـــاهدتها جمـــع كبير من محبي 

دول  مختلـــف  مـــن  الرياضـــات  هـــذه 
العالم.

المؤتمـــر  خـــالل   - دويـــك  وأعـــرب 
اســـتضافة  عـــن  لإلعـــالن  الصحافـــي 
 BLAST“ البحرين للجولـــة األخيرة  لــ
Pro” أمس - عن ســـعادته  باســـتضافة 
البحريـــن الجولـــة األخيـــرة، الفًتـــا إلى 
أنهـــا المرة األولـــى التي تقام فيها هذه 
البطولـــة بالمنطقة، مؤكـــًدا أن المملكة 
هـــي الوجهة األفضـــل المتالكها البنية 
والخدمـــات  األمثـــل  التكنولوجيـــة 
األصغـــر  والجيـــل  للشـــباب  المقدمـــة 

لالنخراط في هذا المجال.
شـــهد  البطولـــة  موســـم  أن  وأوضـــح 
اســـتضافة جـــوالت بمختلـــف أنحـــاء 
خاللهـــا،  الالعبيـــن  وتنافـــس  العالـــم، 
حيـــث انطلقت البطولة فـــي البرازيل، 
أميـــركا،  فـــي  جولتـــان  انعقـــدت  ثـــم 
ثـــم روســـيا، إســـبانيا، والدانمـــارك في 

األسبوع الماضي.
وأشـــار إلـــى أن البطولـــة تنافس عليها 
7 من أفضل الفـــرق العالمية للفوز بها، 
ويصـــل مجموع الجوائز إلى 500 ألف 
دوالر، علـــى أن يحصـــل الفريـــق الفائز 

على 350 ألف دوالر.

 4 فرق متميزة بالبحرين 

وأضاف ستتواجد في البحرين الفرق 
المســـابقة  فـــي  تميـــزا  األكثـــر  األربـــع 
وبحســـب نظـــام النقـــاط الـــذي تتبعـــه 
)BLAST Pro(، ســـتتنافس تلك الفرق 
علـــى لقـــب المســـابقات وعلـــى الهواء 
العاشـــقة  الجماهيـــر  أمـــام  مباشـــرة 
العالميـــة،  اإللكترونيـــة  للبطـــوالت 
وهذه الفـــرق من الدانمـــارك، الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، الســـويد، وفرق 

أوروبية.
وبّين أن أحد أســـباب اختيار البحرين 
إلقامـــة الجولـــة األخيـــرة هـــي رغبتنا 
بالتعاون مع الجماهير من فئة الشباب 
واألصغـــر ســـًنا، خصوًصـــا أن هنالـــك 
مجموعة كبيرة من الالعبين الناشئين 
الموهوبيـــن المحبيـــن لرياضة األلعاب 
ســـيحظون  والذيـــن  اإللكترونيـــة، 
بفرصـــة االلتقـــاء بالالعبيـــن العالميين 

والتفاعل معهم.
وأضـــاف أن احتضـــان المملكـــة لهـــذه 
البطولة في جولتها النهائية سيكون له 
أثره على الالعبين الناشئين والمحبين 
عبـــر  اإللكترونيـــة،  األلعـــاب  لرياضـــة 
إمكان فهم التكنولوجيا المســـتخدمة 
واالستفادة منها مســـتقبال لوظائفهم، 
و”هـــذا أمر نحن فخوريـــن بالعمل فيه 
مـــع مجلـــس التنميـــة االقتصادية في 
البحريـــن ألهمية ذلك فـــي توفير بنية 

تكنولوجية متطورة لالستخدام”.

 المباراة على اإلنترنت عالمًيا 

وعن عدد الجماهير المتوقع مشاهدتها 
المباراة، أوضح أن ســـيتم بيع التذاكر 
علـــى  للمبـــاراة  الجماهيـــر  لحضـــور 
الهواء مباشـــرة، ونتوقع حضور أعداد 
كبيرة من المشـــاهدين، كما سيتم بث 
المباراة علـــى اإلنترنت عالمًيا وهنالك 
200 مليـــون منزل حول العالم، نتوقع 

أن يكـــون الجماهير ما بيـــن 6 ماليين 
إلى 12 مليون شخًصا يشاهد المباراة 

على التلفزيون واإلنترنت.
وذكر دويك أن تذاكر الحضور للمباراة 
يمكـــن الحصول عليها من على الموقع 
blastproseries.com/( اإللكترونـــي 

.)tickets
بدورهـــا، أعربـــت ســـارة جناحـــي مـــن 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة عن 
ســـعادة الـــوزارة باســـتضافة البحرين 
ديســـمبر  خـــالل  العالميـــة  للبطولـــة 
المقبـــل، والتـــي أتـــت بدعم من ســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الشـــيخ ناصـــر 
والقيـــادة، ودعـــم المؤسســـات العاملة 

في المملكة.
وأوضحـــت “أن الهدف من اســـتضافة 
أجـــل  مـــن  البحريـــن؛  فـــي  البطولـــة 
انخـــراط الشـــباب البحرينـــي في عالم 
التكنولوجيا واإلبـــداع، وللتعرف على 
ثقافة الرياضة اإللكترونية التي تعتبر 
ثقافة جديدة على الشباب البحريني، 
لكنهـــا أكدت أن هذه التجربة ســـتكون 
نأمـــل   )...( للشـــباب،  جميلـــة  تجربـــة 
أن تكـــون البحريـــن محطـــة لأللعـــاب 

اإللكترونية العالمية”.
الجولـــة  فعاليـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
األخيرة ستتضمن برامج مصاحبة إلى 
الحـــدث الرئيـــس الذي يشـــهد المباراة 

قبل األخيرة والمباراة النهائية.

جانب من المؤتمر الصحافي أمس

 تداول 3.4 مليون 
سهم ب 613 ألف دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   3.76 أمــس،  البحرين، 
ألف   613.17 قدرها  إجمالية  بقيمة 
ــال 57  ــنـــار، تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن خـ ديـ
ــز الــمــســتــثــمــرون  صــفــقــة، حــيــث ركــ
ــم  قــطــاع  ــ ــه ــلـــى أســ تـــعـــامـــاتـــهـــم عـ
االستثمار، والتي بلغت قيمة أسهمه 
أي  ديــنــار  ألـــف   261.58 الــمــتــداولــة 
الــقــيــمــة  ــن  مـ  %  42.66 نــســبــتــه  ــا  مـ
قدرها  وبكمية  للتداول  اإلجمالية 

2.87 مليون سهم.
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علي الفردان من المنامة

لندن - طيران الخليج

كشــفت طيران الخليج، تماشــيا مع إســتراتيجيتها الجديدة “البوتيك” عن إضافة 
وجهات اســتثنائية ومميزة لشــبكتها المتنامية، وذلك للعام 2020 مع اإلعان عن 
ثاثــة وجهــات مفضلــة لألعمــال والترفيــه، وهــي: ميان فــي إيطاليا بشــكل دائم 
ابتداء من يوليو 2020 وميونيخ في ألمانيا مع 4 رحات أســبوعية، وميكونوس 
في اليونان مع 3 رحات أســبوعية، وكلتاهما على أســاس موســمي من يوليو إلى 

سبتمبر 2020. 

لشـــعبيتها  ونظـــًرا  ذلـــك  علـــى  عـــالوة 
ونجاحهـــا خـــالل صيـــف 2019 ســـيتم 
إعادة ملقا خالل صيف 2020 برحلتين 
فـــي األســـبوع وســـتعاد صاللـــة خـــالل 
الفترة نفســـها مع 3 رحالت أســـبوعية. 
وقـــد تم هذا اإلعالن في ســـوق الســـفر 
حيـــث  لنـــدن،  فـــي   2020 العالميـــة 
هيئـــة  مـــع  الخليـــج  طيـــران  شـــاركت 

البحرين للسياحة والمعارض في جناح 
البحرين. 

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج 
كريشـــيمير كوتشـــكو “مـــع وجـــود فريق 
قوي لتخطيط الشـــبكات يتكون أساًســـا 
من شـــباب بحرينيين، تم تصميم شبكة 
طيران الخليج لتغذي من وإلى البحرين 
وإلـــى عـــدد مـــن الوجهـــات فـــي أجـــزاء 

مختلفة من العالم”. وأضاف “يســـرنا أن 
نعلـــن عن رحالتنا إلى ميـــالن وميونيخ 
واللتين تحظيان بشـــعبية كبيرة لقاعدة 
عمالئنا فـــي جميع أنحـــاء العالم لقضاء 
وقـــت العطـــل والســـفر لغـــرض العـــالج 
والتجـــارة. ســـتكون ميكونـــوس وجهـــة 
الصيـــف الموســـمية فـــي اليونـــان لتلبية 

الطلب المتزايد على زيارة هذه الجزيرة 
خـــالل  الفخمـــة  ومنتجعاتهـــا  الجميلـــة 
العطلـــة الصيفيـــة. مع توســـع أســـطولنا 
 A321neo ومع وصول طائـــرة آيرباص
الجديـــدة في العام المقبـــل، يمكننا اآلن 
أخـــرى وتقديـــم  أماكـــن  إلـــى  الوصـــول 

المزيد من الوجهات البعيدة”.

خالل اإلعالن عن الوجهات الجديدة

ــتــرفــيــه وال ــال  ــم ــأع ل ــات  ــهـ وجـ  3 ــن  عـ واإلعــــــان   2020 ــام  ــع ــل ل
“طيران الخليج”: توسع كبير بإستراتيجية “البوتيك”
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أكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة بن فقيه لالســتثمار العقــاري، فيصل فقيــه، على بيع 
جميع شقق مشروع “واتر بي”، مبيًنا أن تسليم الشقق ألصحابها سيكون بعد االنتهاء 

من التشطيبات البسيطة المتبقية للمبنى وتوصيل التيار الكهربائي.

 وكشـــف فقيـــه فـــي تصريـــح للصحافيين 
علـــى هامش جولة ميدانية للمشـــروع مع 
محافـــظ العاصمـــة، أن الشـــركة قد وقعت 
اتفاقيـــة رســـمية مـــع العالمـــة اإليطاليـــة 
العالميـــة “روبيرتو كافالـــي” لتنفيذ عملية 
التصميـــم الداخلـــي للبرج الشـــرقي والذي 
يحتـــوي علـــى تصاميـــم داخليـــة مميـــزة 
تـــم إعدادهـــا خصيًصـــا مـــن قبـــل المصمم 
اإليطالي الشـــهير روبيرتو كافالي، لتصبح 
الشـــركة بهـــذه االتفاقيـــة أول مطـــور فـــي 
البحرين يســـتقطب دار أزيـــاء عالمي إلى 

القطاع العقاري”.
 وأضـــاف أنه تم توقيـــع اتفاقية مع فندق 
“بارامونـــت” للبرج الغربي، مؤكًدا تطلعات 

الشـــركة لتقديم كل ما هو جديد وحصري 
للنهـــوض بالحركة االقتصـــاد العقارية في 
البحريـــن، متوقًعـــا أن يتـــم االنتهـــاء مـــن 
البرجيـــن الشـــرقي والغربـــي خـــالل الربـــع 
األول أو بدايـــة الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 

المقبل 2020.
زيـــارة محافـــظ  علـــى  فقيـــه  بـــن  وأثنـــى 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  العاصمـــة  محافظـــة 
عبدالرحمن آل خليفة لمشروع “واتر بي”، 
مقـــدرًا حرصـــه على االطمئنان على ســـير 
عمل المشاريع االستثمارية والخدمية في 

محافظة العاصمة.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع “واتـــر بـــي” يعـــد 
مـــن أكبـــر مشـــاريع شـــركة بـــن فقيـــه، إذ 

يبلغ عدد الشـــقق 716 شـــقة تتمتع بموقع 
علـــى  متميـــزة  إطاللـــه  مـــع  اســـتراتيجي 
خليج البحرين “بحريـــن بي” والذي يعتبر 
وجهـــة رئيســـية للمقيميـــن والمســـتثمرين 
في قلب العاصمة المنامة، إلى جانب كون 
المشروع على مقربة من العديد من مراكز 
التســـوق مثـــل مجمـــع أفنيـــوز - البحريـــن 

والمنطقة التجارية.

الشيخ هشام: تسهيالت لرؤوس األموال

 مـــن جانبه، أكد محافظ محافظة العاصمة 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن 
البيئة العقارية بالعاصمة تعد ســـوًقا واعًدا 
نظيـــر ما تتمتـــع به البحرين من تســـهيالت 
ومحفزات لرؤوس األموال مســـتفيدة مما 
لديها من بيئة تنظيمية متقدمة ومســـتقرة 

تمتـــاز بالشـــفافية والجاذبيـــة، منّوًهـــا بـــأن 
الفضـــل يعود فـــي ذلك لتوجيهـــات القيادة 
الرشـــيدة فـــي تطويـــر البنيـــة التحتية من 
خـــالل االهتمام باســـتقطاب االســـتثمارات 
والمشـــاريع الضخمة الخارجيـــة بما يحقق 
رؤيتهـــا في تنويع مصادر الدخل لدور ذلك 
اإليجابـــي فـــي تنميـــة االقتصـــاد الوطنـــي 
وخلـــق فرص العمـــل للمواطنيـــن. وقال إن 

مشـــروع “واتـــر بي” يعد من أبرز المشـــاريع 
االســـتثمارية في المجال العقـــاري لتضمنه 
مرافـــق مميزة وجاذبـــة، إضافة إلى موقعه 
الجماليـــة  الصـــورة  يعكـــس  الـــذي  المميـــز 
والواجهة البحرية الرائعة للعاصمة، مشيًدا 
والمتميـــزة  الرائـــدة  بالمشـــاريع  المحافـــظ 
التـــي تقدمهـــا شـــركة بـــن فقيه لالســـتثمار 
العقاري وما أنجزته في السنوات األخيرة.

صورة جماعية خالل زيارة “واتر بي”  محافظ العاصمة لدى زيارته مشروع “واتر بي”

محافظ العاصمة يتفّقد “واتر بي”.. ويؤكد: البيئة العقارية واعدة
2020 األول  ــع  ــرب ــال ب والـــغـــربـــي  ــي  ــرق ــش ال ــن  ــي ــرج ــب ال ــال  ــم ــك ــت اس ــه:  ــي ــق ف بـــن 

المحرق - باس

اســتقبل الرئيس التنفيذي لشــركة خدمات مطار البحرين “باس”، ســلمان المحميد، وفًدا من شــركة طيران 
السالم في أكتوبر الماضي بمقر الشركة بالمحرق، بحضور  مدير أول الشؤون التجارية، محمود الساعاتي 

ومدير أول عالقات شركات الطيران والعالقات الخارجية، دعيج الذوادي.

 وذلـــك لبحـــث أطـــر التعـــاون بيـــن 
الشـــركتين ومناقشـــة أهم القضايا 
المناولـــة  بخدمـــات  المتعلقـــة 
األرضيـــة المقدمـــة من قبل شـــركة 

“باس” في مطار البحرين الدولي.
 مـــن جانبـــه، رّحـــب كل مـــن مديـــر 

العمليـــات وحيد البلوشـــي، ومدير 
راشـــد  الســـالم  بطيـــران  األمـــن 
الحرثـــي، بهـــذا االســـتقبال وأكـــدا 
أهمية التواصل المستمر من خالل 
عقـــد االجتماعات التنســـيقية بين 
الطرفين لتعزيز العالقات والتعرف 

عن قرب على مجاالت االســـتفادة 
منها في المستقبل القريب.

 وقد أعلنت شـــركة طيران السالم 
تدشـــين  عـــن  ســـابق  وقـــت  فـــي 
خط ســـفر مباشـــر من مســـقط إلى 
البحريـــن، وذلـــك ضمـــن خططهـــا 

لتوســـيع شـــبكة محطاتها. وتعتبر 
شـــركة طيـــران الســـالم أول ناقـــل 
اقتصادي في سلطنة عمان، حيث 
تأسســـت فـــي عـــام 2016 لتقـــدم 
رحالت منخفضة التكاليف، وتوفر 
خيـــارات ســـفر مريحـــة لمجموعة 
مـــن الوجهـــات فـــي شـــتى أنحـــاء 

العالم.

“باس” تستعد الستقبال “طيران السالم”

الحلو: االقتصاد الرقمي يسهم في تخطي التحديات
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا واألعمال مشعل الحلو، أن االقتصاد 
الرقمــي يســهم فــي تخطى الكثير مــن التحديات التي توّجهها البحرين، مشــيًرا أن 
ا من خالل تطوير المنظومات وسّن التشريعات والعمل  المملكة تلعب دوًرا إقليميًّ

على تصدير الموارد البشرية المختصة.

جميـــع  مـــن  الجـــاد  العمـــل  أن  مضيًفـــا   
األطراف وإيجاد منظومة محلية تشمل 
القطاعات الرئيســـة لالقتصاد تساهم مع 
الحكومة في وضع اســـتراتيجية وطنية 
شاملة تضع لنا خطة طريق نحو تحقيق 

ما نصبو إليه في رؤية البحرين 2030.
التـــي  المحاضـــرة  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء   
أقامتهـــا جمعيـــة التكنولوجيـــا واألعمال 
بعنـــوان التحـــول التكنولوجي في عصر 
تطرقـــت  والتـــي  الرقمـــي،  االقتصـــاد 
بأهميـــة  تتعلـــق  مواضيـــع  عـــدة  إلـــى 
االســـتعداد لالقتصـــاد الرقمـــي والطـــرق 

المثلـــى للتحـــول التكنولوجـــي. وعقدت 
المحاضـــرة في قاعة االجتماعات بمبنى 
آركابيتـــا فـــي خليـــج البحريـــن، وحاضر 
فيهـــا كل مـــن رئيـــس تقنيـــة المعلومات 
أحمـــد  المصرفيـــة،  البركـــة  بمجموعـــة 
البلوشـــي والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
االستشـــارية بي ســـي جـــي ام البحرين، 
خالـــد ســـالم، بحضـــور أعضـــاء الجمعية 
الممثليـــن عن القطاعين العـــام والخاص 
فـــي البحريـــن، وعـــدد مـــن المســـؤولين 
والمتابعيـــن والمختصيـــن فـــي مجاالت 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

وقطاعـــات  الحديثـــة  والتطبيقـــات 
األعمال.

الدولـــة  وزارات  كافـــة  الحلـــو  ودعـــا   
وهيئاتهـــا والشـــركات والمؤسســـات إلى 
وضـــع خطـــط للتحـــول التكنولوجي بما 
الرقمـــي، الفًتـــا  مـــع االقتصـــاد  يتـــواءم 
إلـــى أن نمـــاذج العمل وخططهـــا الحالية 
ال تملـــك مقومـــات االســـتدامة فـــي عالم 
يشـــهد الكثير مـــن التغيرات المتســـارعة 

في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ضرورة تغير نمط العمل المؤسسي

  وأكـــد البلوشـــي، أن االقتصـــاد الرقمـــي 
المؤسســـي  العمـــل  نمـــط  تغيـــر  يتطلـــب 
ليواكب المتغيرات االقتصادية والتغيرات 
في سلوك المستهلك التي تتأثر بالتقنيات 
الحديثة، مشـــيًرا أن التحـــول الرقمي هي 

لتواكـــب  للمؤسســـات  األفضـــل  الوســـيلة 
المتغيرات لضمان اســـتمرارية المؤسســـة 
وتنافســـيتها فـــي خضـــم التطـــور التقنـــي 
الهائـــل، وهو مـــا يتطلب التحـــول الرقمي 
من قادة المؤسســـة إلـــى العمل على وضع 
رؤيـــة واســـتراتيجية واضحـــة القتنـــاص 
فـــرص االقتصـــاد الرقمـــي والتقليـــل مـــن 

إن  ســـالم،  قـــال  مـــن جانبـــه،  مخاطـــره.  
البحريـــن متقدمة في مناح عدة وال شـــك 
فـــي عنصرهـــا البشـــري الذي يطمـــح دوًما 
لمزيـــد من التنافســـية والتقدم، مضيفا أن 
البحرين متقدمة في عدة مؤشـــرات منها 
التنافســـية والتـــي حققـــت فيهـــا البحرين 
جميـــع  وأن   ،45 أصـــل  مـــن  مؤشـــًرا   41
هذه المؤشـــرات يجب أن تقـــدم للمواطن 
أولويـــة تنافســـية. وأشـــار ســـالم إلـــى أن 
بحاجـــه  تـــزال  ال  الوطنيـــة  التشـــريعات 
إلـــى التطويـــر لمســـايرة التحـــول الرقمي 
الســـريع، باإلضافة إلي التعليم الذي يجب 
أن يجـــاري التغير المضطـــرد في مجاالت 
العمـــل والوظائـــف التـــي ســـوف يوفرهـــا 
الســـوق في المستقبل، مؤكًدا أن طموحنا 
فـــي البحرين هو قيـــادة التحـــول الرقمي 

في منطقة الشرق األوسط.

المنامة - جمعية التكنولوجيا واألعمال

المتحدثون في المحاضرة

“التكنولوجيا 
واألعمال” تدعو 

لوضع استراتيجية 
شاملة للقطاع

ـــا لـ ”البحريـــن الدولي للطيـــران 2020” “بابكـــو” راعًيــا ذهبيًّ
الـــمـــعـــرض ــاح  ــ ــ ــج ــ ــ إلن الـــــشـــــراكـــــة  ــن  ــ ــ م ــوات  ــ ــ ــن ــ ــ س  10 “الـــــــمـــــــواصـــــــات”:  وزيـــــــــر 

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لمعــرض البحريــن الدولــي للطيران عــن توقيع اتفاقية مع شــركة نفط البحريــن )بابكو( 
تتولــى بموجبهــا شــركة بابكــو الرعايــة الذهبيــة “المــزود الرســمي لوقــود الطائــرات” لمعــرض البحريــن الدولــي 
للطيران 2020 في نسخته السادسة المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية في البحرين خالل الفترة ما بين 
18 - 20 نوفمبر 2020، برعاية ملكية ســامية من لدن صاحب الجاللة الملك، وبإشــراف صاحب الســمو الشــيخ 
عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك ورئيــس اللجنــة العليــا المنظمة لمعــرض البحرين 
الدولــي للطيــران وبتنظيــم مــن وزارة المواصــالت واالتصــاالت وســالح الجــو الملكــي البحرينــي وبالتعاون مع 

شركة فارنبره الدولية المحدودة.

 ووّقـــع وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب 
التنفيذيـــة،  اللجنـــة  ورئيـــس  للمعـــرض 
كمال أحمد، عقـــد الرعاية مع مدير عام 
فـــرع التســـويق بشـــركة نفـــط البحرين، 
خالد بوهـــزاع مما يؤكد جهود الشـــركة 
المتميـــزة التـــي صاحبت المعـــرض منذ 

انطالقته.
 وقـــال الوزيـــر “تعد النســـخة السادســـة 

مناسبة مميزة وذلك لمرور عشر سنوات 
على انطالق المعـــرض البحرين الدولي 
للطيران منذ انطالقه عام 2010، مشيًدا 
بالدعـــم  اعتـــزازه  عـــن  نفســـه  بالوقـــت 
المتواصـــل الـــذي تقّدمـــه شـــركة بابكـــو 
فـــي شـــتى مجـــاالت المعـــارض الفنيـــة 
والتخصصية، مضيًفا أن مشاركة بابكو 
فـــي فعاليـــات المعـــرض هو دليـــل على 
حرص الشـــركة علـــى أن تكـــون واحدة 

من الشـــركات البحرينية الكبرى الراعية 
لحدث عالمي كمعرض البحرين الدولي 
للطيـــران، متطلعيـــن بهذه الشـــراكة إلى 
تعزيـــز صناعة الطيـــران بكافة قطاعاته 
ـــا  رياديًّ مركـــًزا  وجعلهـــا  المملكـــة  فـــي 
وجاذًبا لالســـتثمارات األجنبية في هذا 
القطـــاع الحيـــوي المهـــم فـــي المنطقـــة 
عجلـــة  بدعـــم  المتواصـــل  والتزامنـــا 
الشـــاملة  التنميـــة  وتحقيـــق  االقتصـــاد 

وتلبيـــة طموحـــات الرؤيـــة االقتصادية 
2030 في مملكتنا الغالية.

 60 عاًما من تزويد بالوقود 

 يذكر أن شركة بابكو تعد بمثابة المزود 

األول لوقـــود الطائـــرات فـــي البحريـــن 
والمنطقـــة على مدار أكثر مـــن 60 عاًما 
مما يؤكد الـــدور المحوري الذي تضطلع 
به الشـــركة في مـــؤازرة الجهود الرامية 

إلى تنمية وتطوير قطاع الطيران. 
 ومـــن جانبـــه، قـــال بوهزاع، إن شـــركة 
بابكـــو تفخر بمواصلـــة رعايتها الذهبية 
لهذا الحدث العالمي على ربوع البحرين، 
مؤكـــًدا اعتزاز الشـــركة بمواصلة دورها 
الريادي كمســـاهم رئيســـي فـــي مؤازرة 
جهـــود التنمية المســـتدامة في المملكة، 
وأعرب عن أطيب أمنياته لهذه الفعالية 
الدولية الجليلة بـــكل النجاح والتوفيق 
وتحقيق أهدافها المنشودة في ترسيخ 
بهـــا  تتبـــوأ  التـــي  المرموقـــة  المكانـــة 
مملكة البحرين علـــى الخريطة العالمية 

للرياضة”.

أثناء توقيع اتفاقية الرعاية

المحرق - المواصالت واالتصاالت
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المحميد مستقباًل وفد “طيران السالم”

المحميد يلتقي 
وفًدا من الشركة
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بلــغ صافــي األرباح لمســاهمي شــركة “بتلكو” للربــع الثالث 10.2 مليــون دينار من 
العــام 2019، بانخفــاض قــدره 41 % عــن صافي األرباح الــذي حققته في الفترة 
نفســها مــن 2018، والــذي بلــغ 17.3 مليــون دينــار. وبلغ صافي األرباح لمســاهمي 
الشــركة للتســعة أشــهر األولى من 2019، 44.2 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 
4 % عــن صافــي األربــاح الــذي بلــغ 46.0 مليون دينــار للفترة المقابلــة من 2018. 
وبلغت العائدات على السهم الواحد للربع الثالث من عام 2019 6.2 فلس مقارنة 
مــع 10.4 فلــس فــي الربــع ذاتــه 2018، ونتيجــة لذلــك فقــد بلغــت العائــدات على 
السهم لهذه الفترة 26.7 فلًسا، مقارنة مع 27.8 فلس للفترة ذاتها من العام 2018.

 وبلغـــت إيـــرادات الربـــع الثالـــث لعـــام 
2019،96.9 مليون دينار بعد انخفاضها 
بنســـبة 5 % عن إيرادات الربع المقابل 
التـــي قـــدرت بــــ101.5 مليـــون دينـــار. 
وبلغـــت إيرادات التســـعة أشـــهر األولى 
298.5 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 1 
% مقارنة بإيرادات الفترة المقابلة من 
2018 التـــي بلغت 301.5 مليون دينار. 
وتأثرت اإليرادات الموحدة بعملية بيع 
شـــركة كواليتـــي نت، إحدى الشـــركات 
التابعة ســـابًقا لمجموعـــة بتلكو، والتي 
تم بيعها في مايو 2019، حيث أسهمت 
العمليـــة بزيـــادة قيمتهـــا 11.0 مليـــون 
دينـــار في اإليرادات خالل الفترة ذاتها 
مـــن العام الســـابق. وارتفعت اإليرادات 
في األســـواق المحلية للبحرين بنســـبة 
6 % من اإليرادات السنوية المتحصلة 
واتصـــاالت  الثابـــت،  البرودبانـــد  مـــن 
المحمـــول، والتـــي  البيانـــات والهاتـــف 
ارتفعـــت إيراداتها الســـنوية بنســـبة 12 

%، 13 %، 5 % على التوالي.

8.1 مليون دينار الدخل الشامل 

للمساهمين

 بلغ إجمالي الدخل الشـــامل لمســـاهمي 
الشركة في الربع الثالث من 2019، 8.1 
مليون دينار، أي بانخفاض قدره 51 % 
مقارنة بـ16.4 مليون دينار للربع الثالث 
2018. وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل 
لمســـاهمي الشركة في األشـــهر التسعة 
بزيـــادة  دينـــار،  مليـــون   42.5 األولـــى 
نسبتها 10 % مقابل 38.8 مليون دينار 

للفترة نفسها 2018.
 انخفضـــت األربـــاح التشـــغيلية للربـــع 
الثالـــث بنســـبة 28 % لتصـــل إلى 14.6 

مليون دينـــار، مقارنة مـــع 20.0 مليون 
دينـــار فـــي الربـــع الثالـــث 2018، بينمـــا 
لفتـــرة  التشـــغيلية  األربـــاح  انخفضـــت 
التســـعة أشـــهر بنســـبة 8 % مـــن 60.5 
 55.6 إلـــى   2018 فـــي  دينـــار  مليـــون 

مليون دينار.
تكاليـــف  قبـــل  األربـــاح  قيمـــة  بلغـــت 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويـــل 
واالستقطاعات )EBITDA( للربع الثالث 
مـــن 2019 31.6 مليـــون دينـــار مقارنة 
بــــ36.3 مليـــون دينـــار للربـــع الثالث من 
2018، بانخفاض نسبته 13 %. بالنظر 
إلـــى فترة التســـعة األشـــهر األولى فقد 
انخفضت األرباح قبل تكاليف التمويل 
والضرائب واالستهالك واالستقطاعات 
الفتـــرة  فـــي   %  3 بنســـبة   )EBITDA(
مـــن 109.2   2018 عـــام  مـــن  المقابلـــة 
مليون دينـــار إلـــى 105.9 مليون دينار 
بهامـــش متـــوازن بلغت نســـبته 35 %. 
وتأثـــرت األرباح قبـــل تكاليف التمويل 
والضرائب واالستهالك واالستقطاعات 
بتكاليـــف برنامـــج التقاعـــد االختيـــاري 
التي بلغت 8.1 مليون دينار، وســـيقوم 
هـــذا البرنامـــج علـــى تقليـــل التكاليـــف 
مكافـــأة  مـــع  للموظفيـــن  المســـتقبلية 
التقاعـــد  فـــي  الراغبيـــن  الموظفيـــن 
مبكـــًرا فـــي الوقت ذاتـــه. األربـــاح قبل 
واالســـتهالك  والضرائـــب  االســـتقطاب 
لهـــذه الفترة من غير احتســـاب تكاليف 
برنامج التقاعد المبكر هي زيادة بنسبة 

6 % مقارنة بنتائج السنة الفائتة. 

 964.5 مليون دينار إجمالي األصول 

ا   وبقـــي أداء الميزانيـــة العموميـــة قويًّ
مليـــون   964.5 بلـــغ  أصـــول  بإجمالـــي 

دينـــار اعتبـــاًرا مـــن 30 ســـبتمبر 2019، 
مقارنـــة بـ912.4 مليـــون دينـــار اعتباًرا 
مـــن 31 ديســـمبر 2018، بزيادة نســـبته 
 496.3 األصـــول  صافـــي  وبلـــغ   .%  6
مليـــون دينـــار اعتبـــاًرا من 30 ســـبتمبر 
2019 مقارنـــة بــــ504.9 مليـــون دينـــار 
 ،2018 ديســـمبر   31 مـــن  اعتبـــاًرا 
بانخفـــاض نســـبته 2 %. وبلغـــت قيمة 
النقد واألرصدة البنكية للشركة 157.2 
مليـــون دينـــار وانعكســـت علـــى قيمـــة 
األربـــاح المؤقتـــة للســـهم والتـــي بلغت 
10 فلـــوس للحصـــة، وتـــم دفعهـــا فـــي 
أغسطس 2019. وبلغ إجمالي الحقوق 
 459.2 المســـاهمين  علـــى  العائـــدة 
مليـــون دينـــار، مقارنة بــــ465.2 مليون 
دينـــار اعتباًرا مـــن 31 ديســـمبر 2018، 

بانخفاض نسبته 1 %.

 إعادة الهيكلة وإتمام عملية الفصل

 وأعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة بتلكـــو، 
الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفـــة آل خليفة، 
عـــن النتائج الماليـــة للربع الثالث 2019 
بعـــد اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة المنعقـــد 
الرئيســـي  بالمقـــر  نوفمبـــر   5 بتاريـــخ 
للشركة في الهملة.وعبر رئيس مجلس 
اإلدارة عن رضا مجلس اإلدارة عن أداء 
الشـــركة باإلعـــالن عـــن النتائـــج المالية 
قائـــالً: “نحـــن مســـرورون باإلعالن عن 
اإليـــرادات التي تـــم تحقيقها في فترة 
التســـعة أشـــهر األولى، والتي تتماشـــى 
مع النتائـــج التي حققناها خالل الفترة 
المقابلـــة من عـــام 2018، والتي جاءت 
بفضـــل األداء اإليجابـــي الـــذي قدمتـــه 
الشـــركة في الســـوق المحلية للبحرين، 

اإليـــرادات  مـــن  بمزيـــد  جـــاء  والـــذي 
باألخص في خدمـــات النطاق العريض 
الثابـــت، واتصاالت البيانـــات، والهاتف 

المحمول”.
“إن مـــن أبـــرز إنجـــازات شـــركة بتلكـــو 
فـــي الربـــع الثالـــث مـــن هـــذا العـــام هو 
إعـــادة هيكلـــة الشـــركة وإتمـــام عملية 
الفصـــل إلـــى كيانين مســـتقلين بنجاح، 
واإلعـــالن مؤخـــًرا عـــن إطـــالق شـــركة 
بـــي نـــت، باإلضافة إلـــى إعـــادة هيكلة 
قســـم  بإنشـــاء  الدوليـــة  االســـتثمارات 
مراجعـــة  علـــى  للعمـــل  مخصـــص 
لضمـــان  االســـتثمارات  اســـتراتيجية 
رفع مســـتويات األداء وتحقيق أفضل 
النتائـــج الماليـــة للمســـاهمين. وعليـــه، 
تمـــت عمليـــة بيـــع شـــركة كواليتي نت 
الكويتيـــة بعد دراســـة وضع االتصاالت 

في دولة الكويت.”
 وأضـــاف “أثـــر غيـــاب إيرادات شـــركة 
كواليتـــي نـــت الكويتية علـــى إيرادات 
الشـــركة في الربع الثالـــث، حيث بلغت 
11 مليـــون  الشـــركة مســـبًقا  مســـاهمة 
مـــن  المقابلـــة  للفتـــرة  بحرينـــي  دينـــار 
2018. وبالرغـــم مـــن ذلـــك، نحـــن على 
ثقـــة بأن هـــذه الخطوة قـــد جاءت في 
الوقت المناســـب وســـوف نرى نتائجها 
الطويـــل”.  المـــدى  علـــى  اإليجابيـــة 
حديثـــه  عبـــدهللا  الشـــيخ  واختتـــم 
“ســـيواصل مجلس اإلدارة فـــي الفترة 
المقبلـــة تكثيـــف الجهود نحـــو تحقيق 
أعلى عوائد ممكنة لجميع المساهمين، 
مـــع ضمـــان نجاحـــات مســـتمرة طويل 

األمد لشركتنا”.

  فينتر: نقلة نوعية

 في تاريخ بتلكو

 وصرح الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو 
ميكيل فينتر، أن الربع الثالث 2019 قد 
تميز بدخـــول مرحلة جديـــدة تضمنت 
القيـــام بإعـــادة هيكلـــة وإعـــادة تنظيم 
العاملـــة،  والفـــرق  التنفيذيـــة  لـــإدارة 
فضاًل عن إعـــادة تصميم نموذج العمل 
اســـتعداًدا  االســـتراتيجي  والتوجـــه 

للمرحلة المقبلة.
الفصـــل  خطـــوة  فينتر”تمثـــل  وقـــال 
نقلـــة نوعيـــة فـــي تاريخ شـــركة بتلكو، 
فقـــد خلقـــت لنـــا فرصـــة التركيـــز على 
إعـــادة تصميـــم اســـتراتيجية الشـــركة 
لخلـــق قنـــوات إيـــرادات جديـــدة مثـــل 
لقطـــاع  رائـــدة  رقميـــة  تقديـــم حلـــول 
األعمـــال والقطـــاع الحكومـــي وقطـــاع 
المســـتهلكين، تعززها تجربة استثنائية 
للزبائـــن، باإلضافة إلى تحســـين جودة 
األداء في حيـــن رفع كفاءة التكاليف”. 
وأضـــاف “عـــالوًة علـــى ذلـــك، وكجـــزء 
مـــن عملية إعادة الهيكلـــة التي تمر بها 
الشـــركة، قمنـــا بطـــرح برنامـــج جديـــد 
تحت اســـم “الحياة بعد التقاعد”، الذي 
تم طرحـــه بهدف إعـــادة هيكلـــة القوة 
العاملة ومكافأة الذين قدموا خدماتهم 

للشركة على مدى سنوات عديدة”.

التطلعات المستقبلية

بتلكـــو  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب   
شـــكره  خالـــص  عـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
وتقديـــره لجميـــع الفرق التي شـــاركت 
فـــي العملية الرئيســـية إلعـــادة الهيكلة 

لشركة بتلكو.
وعّقـــب الشـــيخ عبـــدهللا: “لقـــد حققنـــا 
إنجاًزا كبيًرا من خالل تدشـــين شـــركة 
بـــي نـــت، والتـــي كانـــت بمثابـــة نقطـــة 
الجديديـــن،  الكيانيـــن  لـــكال  االنطـــالق 
اللذيـــن ســـيمضيان اآلن نحو تأســـيس 
المحليـــة  األســـواق  فـــي  بصمتهمـــا 

واإلقليمية”.
بالنســـبة  الضـــروري  مـــن  “إنـــه  وتابـــع   
لنـــا أن نســـتمر فـــي التركيز علـــى تلبية 
احتياجـــات قاعـــدة زبائننا التـــي تمتاز 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  والغنـــى،  بالتنـــوع 
تقديـــم منتجـــات وحلـــول ذات جـــودة 
عاليـــة وأســـعار تنافســـية، مـــع مراعـــاة 
وإبداء األولويـــة لمتطلباتهم المتغيرة. 
نحـــن على ثقـــة تامة بأننـــا نمتلك فرق 
تعززهـــا  المثاليـــة،  والعمـــل  اإلدارة 
بالدقـــة  الموســـومة  االســـتراتيجيات 
والوضـــوح، لنكون فـــي موقع نموذجي 
وبتأهب مناسب الستقبال الربع األخير 
من العـــام وإثبـــات نجاحنا مـــن جديد، 
مـــع اإلعداد بكل عـــزم وتطلـــع إيجابي 

للبرنامج التشغيلي لعام 2020”.

ميكيل فينتر الشيخ عبدالله بن خليفة

 الهملة - بتلكو

أربــاح “بتلكـو” بالربـع الثـالــث 2019
سنوي أســـاس  عــلــى   %  4 بــانــخــفــاض  أشــهــر   9 ــي  ف ــار  ــن دي مــلــيــون   44.2 بلغت 

179.1 % زيــادة التحويالت عبـر “فوري+ “ بالربـع الثالـــث
زادت المبالغ المحولة من الحســابات الشــخصية لألفراد عن طريق خدمة )فوري 
+( بنظــام التحويــات الماليــة اإللكترونــي إلــى 327.4 مليــون دينــار حتــى الربــع 
الثالــث مــن العــام الجاري مقارنة بـــ117.3 مليون دينار في نفــس الفترة من العام 
الماضــي، أي بزيــادة نســبتها 179.1 %، وذلــك حســب آخــر إحصائيــات لمصــرف 

البحرين المركزي.

 وخدمـــة )فـــوري +( هي خدمـــة متميزة 
تتيـــح لجميـــع عمـــالء البنـــوك التجارية 
ا  تحويل أي مبلغ حتى 1000 دينار يوميًّ
كحـــد أقصى في غضـــون 30 ثانية على 
مدار الســـاعة، عبر رقم الحساب البنكي 
العالمي )IBAN( للمستفيد والمبلغ المراد 

إرساله.
ا   فيما ارتفعت المبالغ المحولة إلكترونيًّ
عبـــر نظـــام )فواتيـــر( بنســـبة 100.7 % 
حيـــث بلغـــت 197.5 مليـــون دينـــار منذ 
العـــام الجـــاري وحتـــى ســـبتمبر  مطلـــع 
الماضي، مقارنة بـ98.4 مليون دينار في 

نفس الفترة من العام الماضي.
 و”فواتيـــر” خدمة تقوم بجمـــع الفواتير 
المســـتحقة مـــن عـــدة جهـــات مصـــدرة 
للفواتيـــر وعرضها لجميـــع عمالء البنوك 
التجاريـــة في مكان واحـــد، وتوفر هذه 
الخدمـــة للعمـــالء إمكانيـــة االستفســـار 
خـــالل  المســـتحقة  فواتيرهـــم  ودفـــع 
فواتيـــر  تقـــدم خدمـــة  كمـــا  ثانيـــة،   30
والتـــي  المباشـــر  االســـتقطاع  خدمـــة 
تمكـــن الجهـــات المصـــدرة للفواتيـــر من 
استقطاع المبالغ المستحقة من العمالء 
حســـب تواريخ االســـتحقاق عن طريق 

أتمتة هذه المدفوعـــات، ويتوجب على 
الحصـــول  للفواتيـــر  المصـــدرة  الجهـــة 
بهـــذه  للقيـــام  العميـــل  تفويـــض  علـــى 

االستقطاعات.
“فـــوري”  نظـــام  عبـــر  التحويـــل  أمـــا   
فبلغـــت 9.4 مليـــار دينـــار حتى ســـبتمبر 
الماضـــي، بارتفـــاع نســـبته 15.5 % عن 
المبلـــغ المســـجل فـــي نفـــس الفتـــرة من 
العـــام 2018 والبالـــغ 8.2 مليـــار دينـــار. 
البنـــوك  عمـــالء  لجميـــع  و”فوري”تتيـــح 
التجاريـــة تحويـــل أي مبلـــغ في غضون 
ســـاعات خالل أيـــام العمل الرســـمية، إذ 
تقـــدم هـــذه الخدمـــة إمكانيـــة تحويـــل 
األمـــوال لجهـــة واحـــدة أو عـــدة جهات 

األخـــرى  والمدفوعـــات  الرواتـــب  مثـــل 
بطريقه آمنة وسلسة.

 ومـــن جانـــب النظـــام اآللي للتســـويات 
اإلجماليـــة، فقد بلغت القيمـــة اإلجمالية 
لتحويـــالت الزبائـــن 7.019 مليـــار دينار 
حتـــى الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 2019، 
بزيادة نســـبتها 0.64 % عن ذات الفترة 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث   2018 العـــام  مـــن 

التحويالت 6.974 مليار دينار.
 وبالنســـبة للتحويـــالت المصرفيـــة بين 
المصارف التجارية فقد ارتفعت بنســـبة 
6.5 % حيث بلغت 65.963 مليار دينار 
منذ مطلع العام الجاري وحتى ســـبتمبر، 
مقابـــل 61.936 مليـــار دينـــار فـــي نفس 
الفتـــرة من العام الماضي، فيما ســـجلت 
لمقاصـــة  البحريـــن  نظـــام  فـــي  المبالـــغ 
الشيكات اإللكتروني 6.617 مليار دينار 
مقابـــل 7.140 دينار، أي بتراجع نســـبته 

.% 7.3

مبالغ “فواتير” وصلت 
197.5 مليون دينار 

بارتفاع 100.7 %

المنامة - تراكس البحرين

اســتضافت شــركة “ديــار المحــرق”، ضمن فعاليات “أســبوع اكتشــف أميــركا” الذي 
تنظمــه الســفارة األميركيــة بالتعــاون مــع غرفــة التجــارة األميركية فــي البحرين، 
الســفير األميركي في البحرين، جســتن ســيبيريل، الذي قام بزيارة “ديار المحرق” 

يوم األربعاء 30 أكتوبر. 

واستهل الســـفير زيارته بدًءا من مكتب 
المبيعـــات “ديـــار المحـــرق”، حيث باشـــر 
الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العمادي 
اســـتقبال الســـفير والترحيـــب بـــه، كمـــا 
عّرفـــه علـــى الفريـــق اإلداري للمشـــروع 

وعـــدد من كبـــار مســـؤولي المبيعات، ثم 
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتعرض 
مالمح هذا المشروع الحضري بالتحدث 

عن مجمل المشاريع التي يحويها. 
وبعـــد هـــذه المحطة األولى، قـــام ممثلي 

العالميـــة  الشـــركة   ”AECOM“ إيكـــوم 
لالستشـــارات، بالتحـــدث عـــن إنجـــازات 
الشـــركة بكونهـــا الطـــرف المســـؤول عن 

إعداد المخطط الرئيس للمشروع. 
واصطحب المسؤولون بعد ذلك السفير 
إلـــى مكتب مبيعات “مراســـي البحرين”، 
حيـــث اّطلـــع الســـفير برفقـــة المجموعة 
علـــى مكتـــب المبيعات، مـــع تعريفه بهذا 
المشروع الذي يقع في قلب مدينة “ديار 
المحـــرق”، وما يشـــكله مـــن أهمية كبرى 

بالنسبة للمشروع الرئيس.

وقـــال العمـــادي “إننا ســـعداء باســـتقبال 
الســـفير األميركـــي، ويســـرنا أن تتاح لنا 
هـــذه الفرصـــة بمشـــاركة إنجازاتنـــا التي 
نعّدهـــا ضمـــن ســـجل إنجـــازات المملكة 
العقـــاري، ونحـــن  التطويـــر  فـــي قطـــاع 
فخورون بما حققناه في “ديار المحرق”، 
ونتطلع قدًما إلى المزيد من التعاون في 

المراحل المقبلة”.
المحـــرق”  العمـــادي “إن “ديـــار  وأضـــاف 
تعدو كونها مشروًعا محلًيا، بل هي معلم 
عصري بارز تشهد بتطوره المنطقة ككل، 

والذي جـــاء ليجســـد أهـــداف وتطلعات 
رؤيـــة البحريـــن 2030 خصوصـــا بقيامه 
على أعمدة االستدامة، وهي إحدى أهم 

التوجهـــات للمملكـــة، والتـــي نرتقـــب أن 
تحدث تغيًرا جذرًيا في المشهد العقاري 

على المستوى المحلي واإلقليمي”.

السفير األميركي يطلع على إنجازات “ديار المحرق”
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019

بشأن شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )144060( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليه 
الســادة الشــركاء فــي شــركة مطعــم جولدن جيكــن ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم ٩٠٢٧٨، طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة بكافة 
فروعها الى شــركة الشــخص الواحد برأســمال وقدره ٣٠٫٠٠٠ دينار، لتصبح 

مملوكة من محمود جعفر عبدهللا حسين ال حرز
وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة مطعم جولدن جيكن ش.ش.و 

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

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيد عبدالرســول كاظــم عبــدهللا ابراهيــم المالــك لـ شــركة بوابة الدر 
للعقــارات ذ.م.م )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( والمســجلة بموجب القيد 
رقــم ٩٣١٦٧، يطلــب تحويــل الشــكل المذكــورة الى شــركة الشــخص الواحد 
برأســمال وقدره ٥٠٠٠ دينار، لتصبح مملوكة من عبدالرســول كاظم عبدهللا 

ابراهيم.
لتصبح تحت اسم تجاري شركة بوابة الدر للعقارات ش.ش.و

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

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيد عيســى محمــد عبدالرحيــم محمــد الرفاعــي المالــك لمؤسســة 
الزاويــة للمقاوالت )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيــد رقم ٢٢٩٧٧، 
طالبا تحويل المؤسســة الفردية الى شــركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره ١٫٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. عبدهللا عيسى محمد عبدالرحيم الرفاعي

٢. خالد عيسى محمد عبدالرحيم الرفاعي
٣.عيسى محمد عبدالرحيم محمد الرفاعي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد ســرفا لكشــمي راو فيال موري المالك لـ اوت اف دي بكس للمســاحات 
اإلعالنيــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  ٥٥٥١١فرع ١، 
طالبا تحويل المؤسســة الفردية الى شــركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره ١٠٠٠، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. سرفا لكشمي راو فيال موري

SALMAN YOUSUF YOUSUF .٢
ANU NARINDRA .٣

القيد : ٩٠٢٧٨ 

 تاريخ: 11/2019/٥

القيد : 93167 

 تاريخ: 4/11/2019

القيد : ٢٢٩٧٧ 

 تاريخ: 11/2019/٣

القيد : 55511 

 تاريخ: 5/11/2019

)CR2019-إعالن رقم )١٤٧١١٩
تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-147838( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه : بدريــة عبداللطيف حســن محمــد  بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي إلى السيدة جورجيت طوني ميالد فراج  

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا ورثة الســيد حميد احمد عبدالمحســن ال شــهاب بطلب تحويل 

المحل التجاري التالي إلى السيد صادق حميد احمد ال شهاب  

فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٢-٩١١٥١

رقم القيد

٢-٨٧٤٥

٤-٨٧٤٥

االسم التجاري
فونيكس ون كافيه

االسم التجاري
مؤسسة الخدمات الزراعية

مؤسسة الخدمات الزراعية

ٕاعالن بحل و تصفية
شركة تريبل بيرل سلوشنس ذ.م.م

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة تريبل بيرل سلوشنس ذ.م.م المسجلة تحت 
 ANOOP SIV ARAJAN / رقــم ١١٢٥٦٥، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 36362007 )973+(
kingnozias@outlook.com :البريد االلكتروني

القيد : ١١٢٥٦٥ 

 تاريخ: 11/2019/٣
 تاريخ: ٤/11/2019 تاريخ: 11/2019/٤

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري 

بارت ون تنظيم المؤتمرات والمعارض شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  الســادة /
اصحاب شــركة بارت ون تنظيم المؤتمرات والمعارض شــركة تضامن بحرينية، المســجلة 

بموجب القيد رقم ١٢٥٣٤٣-١، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: بارت ون تنظيم المؤتمرات والمعارض شركة تضامن بحرينية

 PART ONE ORGANIZATION OF CONVENTION AND EVENTS BAHRAIN
PARTNERSHIP COMPANY

الى: بارت ون للتجارة العامة شركة تضامن بحرينية
PART ONE GENERAL TRADING BAHRAIN PARTNERSHIP COMPANY

 فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مــدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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إضــراب في بغــداد وقتلى فــي الجنــوب وانقطــاع اإلنترنت

العراق.. أنباء عن سيطرة المتظاهرين على ميناء أم قصر

أغلــق متظاهــرون فــي العاصمــة العراقيــة العديد من طرقات بغــداد لليوم الثالث على التوالــي تنفيذا إلضراب عام، بينما قتل ثالثــة متظاهرين على األقل 
خالل اشــتباكات مع قوات األمن جنوب البالد، في حين ســيطر المتظاهرون العراقيون، أمس الثالثاء، بشــكل شــبه كامل على ميناء أم قصر في البصرة. 
وهدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من 

أجل الدفع بها نحو االستقالة، فيما أعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين.

بوابـــة  أمـــام  محتجـــون  واحتشـــد 
الديوانيـــة  محافظـــة  نفـــط  مصفـــاة 
دخـــول  ويمنعـــون  البـــاد(،  )جنـــوب 

الشاحنات وخروجها.
وأظهرت لقطات ســـيطرة المحتجين 
علـــى آليـــة عســـكرية، بعد انســـحاب 
قوة من الجيش رفضت االشتباك مع 

المتظاهرين.
وتأتـــي هـــذه التطورات فيمـــا ذكرت 
مصادر أمنية وطبية أن قوات األمن 
قتلـــت 3 أشـــخاص، وأصابت 12 في 

محافظة الناصرية.
عشـــائر  أمهلـــت  كربـــاء،  وفـــي 
العراقيـــة،  الحكومـــة  المحافظـــة، 
72 ســـاعة، لتســـليم قتلـــة متظاهري 

المحافظة.

وعلـــق المتظاهرون الفتة على مبنى 
القنصلية اإليرانية في كرباء، كتبوا 
عليها أنها مغلقة بأمر الشـــعب، وذلك 
فـــي صفـــوف  قتلـــى  ســـقوط  غـــداة 
المتظاهريـــن خال محاولـــة اقتحام 

القنصلية اإليرانية.
أمـــا في العاصمة، أغلـــق المتظاهرين 
أغلقـــوا العديـــد مـــن طرقـــات بغـــداد 
لليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي تنفيذا 
لإلضراب العام، كما انطلقت مظاهرة 

في حي السيدية.
وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء العراقيـــة أن 
لجنـــة التعديـــات الدســـتورية بدأت 
أول اجتماعاتهـــا أمس الثاثاء، فيما 
قال “المرصد العراقي” إن الســـلطات 
اعتقـــاالت  حملـــة  نفـــذت  العراقيـــة 

وصفهـــا بــــ “الكبيـــرة” فـــي منطقتـــي 
العاوي والصالحية وسط بغداد.

عـــن  نقـــا  عيـــان  شـــهود  وبحســـب 
ملثميـــن  فـــإن  العراقـــي”،  “المرصـــد 
اعتقلـــوا  حكوميـــة  بســـيارات 
متظاهرين كانوا في طريقهم لساحة 

التحرير للتعبير عن رأيهم.
وبات اإلضـــراب العام وقطـــع الطرق 
الرئيسة في أحياء العاصمة العراقية، 
وجهـــا جديـــدا مـــن أوجـــه االحتجاج 
السلمي للمتظاهرين، فباإلضافة إلى 
جســـري الجمهوريـــة والســـنك قطـــع 
متظاهرون جســـر األحـــرار، أحد أهم 

الجسور داخل بغداد.
وشـــهد يـــوم الثاثاء انقطـــاع خدمة 
اإلنترنت مجددا فـــي العراق، بعد أن 

عادت لفترة وجيزة.
عبـــد  عـــادل  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
اجتماعـــا  االثنيـــن،  عقـــد،  المهـــدي 
القضـــاء  مجلـــس  رئيـــس  بحضـــور 
النـــواب  مجلـــس  ورئيـــس  األعلـــى 
ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من 

القادة األمنيين.
وبحـــث االجتماع اإلجراءات الازمة 
لحفـــظ األمـــن والنظـــام فـــي بغـــداد 
التـــي  األخـــرى  العراقيـــة  والمناطـــق 

تشهد مظاهرات.
وأكد المجتمعون دعمهم للســـلطتين 
واألجهـــزة  والتشـــريعية  القضائيـــة 
واالســـتقرار  األمـــن  لفـــرض  األمنيـــة 
والممتلـــكات  المتظاهريـــن  وحمايـــة 

الخاصة والعامة.

بغداد ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

تّمــت مراســم التوقيــع علــى اتفــاق الريــاض، مســاء الثالثــاء، بيــن 
الحكومــة اليمنية الشــرعية والمجلس االنتقالــي الجنوبي، بحضور 
ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان، والرئيــس اليمنــي 

عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وأكـــد األمير محمد بن ســـلمان في 
الكلمـــة االفتتاحيـــة، التـــي ســـبقت 
كل  بذلـــت  “الريـــاض  أن  التوقيـــع، 
الجهـــود لرأب الصدع بين األشـــقاء 
خـــادم  بتوجيهـــات  اليمـــن  فـــي 

الحرمين الشريفين”.
االتفـــاق  يكـــون  أن  “نأمـــل  وقـــال: 
فاتحـــة جديـــدة الســـتقرار اليمـــن”، 
موضًحـــا أن االتفـــاق “خطـــوة نحو 
الحل السياســـي وإنهاء الحرب في 

الباد”.
رعتـــه  الـــذي  االتفـــاق،  ويؤّســـس 
الســـعودية بين األطراف المتحالفة 
ضـــد ميليشـــيات الحوثـــي، لمرحلة 
والشـــراكة،  التعـــاون  مـــن  جديـــدة 
علـــى  للقضـــاء  الجهـــود  وتوحيـــد 
عمليـــات  واســـتئناف  االنقـــاب 
فـــي  خصوصـــا  والبنـــاء،  التنميـــة 
جنوبـــي  المحـــررة  المحافظـــات 

الباد.

توقيع اتفاق الرياض بين حكومة اليمن و“االنتقالي”

دارفور ـ أ ف ب

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك، أمس، أن حكومته تعمل 
علــى إحــالل الســالم في إقليــم دارفور الذي مزقته الحــرب، حيث التقى 

بمئات من ضحايا الصراع الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة.

التـــي  حمـــدوك،  زيـــارة  وكانـــت   
اســـتغرقت يوًما واحًدا، أول زيارة 
لـــه كرئيـــس للـــوزراء إلـــى المنطقة 
المدمـــرة، حيث أدى الصـــراع الذي 
اندلـــع فـــي العـــام 2003 إلـــى مقتل 

مئات اآلالف ونزوح المايين.
 والتقى حمدوك ضحايا الحرب في 
مدينة الفاشر، عاصمة والية شمال 
دارفـــور، التي تضم عـــدة مخيمات 

متراميـــة األطـــراف يعيش بها 
عشـــرات اآلالف من النازحين 

منذ سنوات.
الـــذي  الحشـــد  وهتـــف   

أثناء  التقـــى حمـــدوك 
لمخيمـــات  زيارتـــه 

الفاشر “نريد العدالة! أرسلوا جميع 
المحكمـــة  إلـــى  دارفـــور  مجرمـــي 
الجنائيـــة الدوليـــة”، على ما شـــاهد 
صحافي فـــي وكالة “فرانس برس” 

في الموقع.
 وأكـــد حمـــدوك لهـــم أن حكومتـــه 
تعمل مـــن أجل إحال الســـام في 
“أعـــرف  وقـــال حمـــدوك:  دارفـــور. 
مطالبكم حتى قبـــل أن تقولوها”. 
جميعـــًا  “ســـنعمل  وتابـــع 
لتحقيـــق مطالبكـــم وضمـــان 
عودة الحيـــاة الطبيعية إلى 
دارفـــور”، وســـط هتافات 
“ال عدالة، إذن ال ســـام 

في دارفور”.

حمدوك يعد بإحالل السالم في زيارته األولى لدارفور

بيروت ـ وكاالت

أعـــاد الجيـــش اللبنانـــي، أمـــس الثاثـــاء، 
فتح الطريق الســـاحلي الرئيســـي شمالي 
العاصمـــة بيـــروت بالقـــوة، وفـــكك نقطـــة 
االعتصام والخيم التي أقامها المحتجون 

منذ أسبوعين هناك.
 وأوقفـــت قوى األمن اللبناني في بيروت 
4 شـــبان حاولوا اعتراض الجيش ومنعه 
من فتح عند الشارعين الغربي والشرقي 
في الطريق الساحلي الرئيسي عند محلة 
جل الديـــب.  وذكرت أن الجيش اللبناني 
اســـتقدم جرافـــات وآليـــات إلعـــادة فتح 
عدد من الطرقات المقفلة، أمس، مشـــيرة 
إلى أنـــه يتوجه حاليا إلـــى منطقة الزوق 

إلعادة فتح الطريق الرئيسي هناك.
 وفـــي اليـــوم العشـــرين مـــن التحـــركات 
المتظاهـــرون  قـــّرر  لبنـــان  فـــي  الشـــعبية 
تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة 
والمصـــارف المركزيـــة والبنـــوك التجارية 

ومكاتب شركات االتصاالت.
 وفـــي تطـــور آخـــر، أصـــدرت مجموعـــة 
“لحقـــي” بيانا، الثاثـــاء، يحدد ما وصفته 
بـ”مطلب الناس الواضح” الذي تم التعبير 
وحـــّددت  لبنـــان.  مظاهـــرات  فـــي  عنـــه 
المجموعة، وهي إحدى الجهات المنظمة 
لاحتجاجـــات التي انطلقت في منتصف 

بتشـــكيل  المطالـــب  الماضـــي،  أكتوبـــر 
حكومة مصغرة، من خارج قوى السلطة.
 وقالـــت إن الحكومـــة المصغـــرة عليها أن 
تقـــوم بثـــاث مهـــام محددة هـــي: األولى 
عـــبء  وتخفيـــف  الماليـــة  األزمـــة  إدارة 
الديـــن العام وإقـــرار قانون يحقق العدالة 

الضريبية.

طالب المدارس يشاركون في مظاهرة بمدينة صيدا الجنوبية )أ ف ب(

اســتقدم آليات وجرافات لفك نقطــة اعتصام المحتجين
الجيش اللبناني يعيد فتح طرق بالقوة

عواصم ـ وكاالت

عّبرت روســـيا، أمـــس الثاثاء، عن القلـــق إزاء قرار إيران 
اســـتئناف تخصيـــب اليورانيوم في منشـــأة تحت األرض 
جنـــوب طهـــران في خطـــوة جديـــدة عقب انســـحابها من 
اتفـــاق مـــع الـــدول الكبـــرى، فيما أبـــدى االتحـــاد األوروبي 
قلقه بشـــأن إعان إيران مراجعة التزاماتها ضمن االتفاق 

النووي.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي 
فاديميـــر بوتيـــن، للصحافييـــن: “إننـــا نراقـــب بقلق تطور 

الوضع”، مضيًفا: “نحن نؤّيد الحفاظ على هذا االتفاق”.
 وقالـــت الناطقة باســـم وزيرة خارجيـــة االتحاد األوروبي 
فيديريـــكا موغيريني: “نعّبـــر عن قلقنا الشـــديد.. ونحّض 
إيـــران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقوض 
بشـــكل إضافـــي االتفـــاق النـــووي الـــذي بـــات الدفـــاع عنه 
يزداد صعوبة”.  من جانبها، قالت الخارجية الفرنسية، إن 
اإلعـــان اإليراني عـــن تقليص جديد لالتزامـــات النووية 
مخالف لاتفـــاق، مؤكدة أنها ســـتنتظر اآلن تقرير الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران.
وقالت الخارجية الفرنســـية إنها ال تـــزال ملتزمة باالتفاق 

النووي، ودعت إيران للعدول عن قراراتها.
وفي وقت ســـابق، أعلن الرئيس اإليراني حســـن روحاني، 
أمـــس، أن إيـــران ســـتقلص مزيدًا مـــن التزاماتهـــا بموجب 
االتفـــاق النووي، وذلك بضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي 
بمحطة “فوردو” بدًءا من اليوم األربعاء، مؤكًدا: “خطوتنا 
الرابعـــة قابلة للعودة إلى الخطوة التـــي ما قبلها في حال 

عودة أوروبا إلى التزاماتها”.

حسن روحاني متحدًثا أثناء افتتاح مصنع في العاصمة طهران )أ ف ب(

قلق أوروبي روسي من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم
إيران تتخلى عن بنود جديدة باالتفاق النووي

واشنطن ـ رويترز

صــّرح مســؤول تركي كبير لرويتــرز بأن تركيا اعتقلت شــقيقة أبو بكر 
البغدادي، زعيم تنظيم داعش الذي لقي مصرعه في اآلونة األخيرة، 
فــي مدينــة أعــزاز بشــمال ســوريا يــوم االثنيــن، وتســتجوب زوجهــا 

وزوجة ابنها اللذين اعتقال أيًضا. 

 وقـــال المســـؤول إن رســـمية عـــواد، 
أخـــت البغـــدادي البالغة مـــن العمر 65 
قـــرب  مداهمـــة  فـــي  اعتقلـــت  عاًمـــا، 
الحـــدود  القريبـــة مـــن  أعـــزاز  مدينـــة 
وكان  تركيـــا.  عليهـــا  تســـيطر  والتـــي 
بصحبتهـــا أيًضـــا عند اعتقالها خمســـة 

أطفال. 
 وقال المســـؤول ”نأمل أن نســـتخلص 

معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي 
عن العمل داخل داعش“. 

وال تتوافـــر معلومـــات كثيرة 
عـــن  مســـتقلة  مصـــادر  مـــن 
شقيقة البغدادي، ولم يتسن 

لرويتـــرز التحقـــق ممـــا إذا 

كانت الشـــخصية التي داعش القبض 
عليها هي أخته. 

 وقتل البغدادي نفســـه الشهر الماضي 
عندما حاصرته قوات أميركية خاصة 
في نفق في شمال غرب سوريا. وأكد 
تنظيـــم داعـــش فـــي تســـجيل صوتي 
نشـــر علـــى اإلنترنـــت يـــوم الخميـــس 
مـــن  بالثـــأر  وتوعـــد  زعيمـــه  مـــوت 
الواليـــات المتحدة.   وأكد فخر الدين 
ألتـــون رئيس مكتـــب االتصاالت 
في الرئاسة التركية أن اعتقال 
شـــقيقة البغـــدادي دليـــل على 
تصميـــم أنقرة علـــى محاربة 

تنظيم داعش.

شقيقة البغدادي في قبضة السلطات التركية
أنقرة ـ وكاالت

أعلــن الرئيــس التركي، رجب طيب أردوغان، أمــس الثالثاء، أن القوات 
التركية ســتبقى في األراضي الســورية والعراقية حتى “تحريرها”، على 

حدِّ تعبيره، من التنظيمات التي تعتبرها أنقرة تهديًدا لها.

وقـــال أردوغـــان لنـــواب مـــن حزب 
فـــي  الحاكـــم”  والتنميـــة  “العدالـــة 
األراضـــي  فـــي  “ســـنبقى  أنقـــرة: 
الســـورية والعراقية حتـــى نحّررها 

من التنظيمات التي تهددنا”.
 وأكد أردوغـــان أن وحدات حماية 
الشـــعب الكردية السورية لم تغادر 
تـــل رفعـــت ومنبـــج وشـــرقي رأس 
العيـــن في ســـوريا رغـــم االتفاقات 
التي أبرمت مـــع الواليات المتحدة 

وروسيا في هذا الشأن.
“تركيـــا  أن  وأضـــاف   
مع  باتفاقياتهـــا”  ســـتلتزم 
واشـــنطن وموكسو بشأن 

التزمتا  “طالمـــا  ســـوريا 

بوعودهمـــا”، مضيًفـــا أن “أميـــركا ال 
تـــزال تنفـــذ دوريـــات مشـــتركة مع 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة 
داخـــل ســـوريا وهذا لم يكـــن جزًءا 

من اتفاقنا”.
منفصلين  اتفاقين  تركيا  وأبرمت 
مـــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة وروســيــا 
انــســحــاب وحــــدات حماية  بــشــأن 
الشعب، التي تعتبرها أنقرة جماعة 
إرهابية، من “المنطقة اآلمنة” التي 
إقامتها في شمال شرق  تعتزم 
ســــوريــــا. وأكـــــــدت واشــنــطــن 
وموسكو أن المقاتلين 
األكــــــــــــراد غـــــــــادروا 

المنطقة.

أردوغان: سنبقى بأراضي سوريا والعراق حتى “تحريرها”

 الجزائر تحقق 
في صدامات 

تحقيقا  الجزائرية  العدل  وزارة  فتحت 
قوات  تدخل  إثر  جرت  صدامات  بشأن 
األمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة 

في وهران، شمال غربي الجزائر.
ــادت الــــوزارة فــي بــيــان أنــهــا أمــرت  وأفــ
“بــإجــراء تحقيق معمق حــول ما جــرى،؛ 
بـــهـــدف تــحــديــد الـــمـــســـؤولـــيـــات، ولــمــنــع 
تكرار مثل هذه األفعال التي من شأنها 

المساس بسمعة القضاء”.
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استمرار التظاهرات في بغداد ومدن عراقية أخرى

الجزائر ـ وكاالت
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قبل الحرب األميركية األوروبية على العراق، حذر حينها سمو رئيس الوزراء األمير 
خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه، من تلك الحرب ونبه أولئك المبعوثين الدوليين 
الذين كانوا يجوبون المنطقة ويروجون للحرب ويحشدون لها من مغبة هذه الحرب 
ونتائجها وتداعياتها على العراق وشـــعبه وعلى المنطقة برمتها، لكن الحرب وقعت 
ألن الكبـــار أرادوهـــا وألن الصغـــار تقبلوها بل بعضهم شـــارك فيها، ولـــم تكن الصورة 
فـــي البداية واضحة وكانت طبقة ضبابية تغلف المشـــروع الدولي الذي جاء باســـم 
الحرية والديمقراطية للشعب العراقي وأول من صفق لهذا المشروع قطاع كبير من 
العرب وحتى جزء من الشـــعب العراقي نفسه الذي ثار اليوم على الوضع هناك، كان 
يومها يحتفل بإســـقاط نظام العراق العربي وإحالل النظام الوالئي، والجميع تغطي 
رؤيته تلك الستارة الضبابية حتى جاءت األحداث األخيرة التي انتفض فيها شعب 

العراق فأسقطت ورقة التوت عن نظام الماللي هناك.
المغزى من ســـرد األحداث، أنه علينا أن ننتبه ونســـتيقظ للمشاريع القادمة من وراء 
البحار والحدود، وأن ندرك أن الراعي األميركي واألوروبي مهما قدم لنا من مشاريع 
براقة ومهما برز بوجه ناصع يحمل الخير، فإن وراء ذلك بذرة شر سوف تنبت مثل 
الفقـــع فـــي التربـــة العربية وهذا ما بـــرز واضحًا مؤخـــرًا من كل هذه المشـــاريع التي 
حطمـــت ســـوريا وليبيا واليمن والعراق ولبنان وبقيـــة الدول التي عانت من التمزيق 

والتفتيت وأضاعت كياناتها.

المغزى اآلخر من هذا الكالم أال ُتْخدع الشعوب بمنطق الغرب الذي يسوق للمشاريع 
األمنية واالقتصادية ويبرز بجلد الحمل وهو يحمل لنا تلك المشـــاريع وكأنه حامي 
الديـــار والخائـــف علـــى مصالحنـــا، فهـــذا الغـــرب الـــذي أوقع العـــراق وســـوريا وليبيا 
فـــي حبائـــل التفكيـــك والتمزيق، وســـلم هـــذه الـــدول للخـــراب على أيـــدي األحزاب 
والمليشـــيات، ال يـــزال حتى هذه اللحظة يتآمر على هذه الـــدول ويرفض االعتراف 
بأنه سبب الخراب، فتصريحات زعماء الغرب عن العراق وليبيا وسوريا تكشف عن 
نفـــاق وكذب هـــؤالء الذين يتحدثون عن اســـتقرار هـــذه الدول ويرفضـــون بالوقت 
ذاته مســـاعدة هذه الدول للخروج من نفقها المظلم، فليبيا التي تمزقها المليشـــيات 
اإلخوانية وتحتلها العصابات، يقف هذا الغرب بوجه الجيش الليبي ويرفض تسليح 
هذا الجيش للتصدي للمليشيات، كل ذلك من أجل أال تصبح ليبيا دولة قوية تسيطر 
على ثرواتها النفطية التي يسيل لها لعاب الغرب، وقس على ذلك مصالحها من بقاء 

العراق غير مستقر.
كل هـــذا الـــذي نمـــر به اليوم، ســـبق وحذر منه ســـمو رئيـــس وزرائنا حفظـــه هللا منذ 

سنوات، لكن من يستمع ومن ينتبه؟ ومن يتعظ؟.

تنويرة: السباق الذي ال تعرف عنه شيئا، ال تراهن عليه. «

انتحار أمير المؤمنين!
ال أدري لمـــاذا اســـتحضرت وأنا أتابع قضية البغدادي الفيلـــم الهندي “تايغر زندا 
هيه” الذي يحكي عملية مشتركة للمخابرات الهندية والباكستانية في الموصل 
لتحريـــر رهائن )هنديـــات وباكســـتانيات( اختطفهم تنظيم داعـــش، وكان مقتل 

البغدادي ضمن حوادث الفيلم.
ولعـــل قصة مقتلـــه الجديدة جزء آخر لهذا الفيلـــم، وإال من يصدق أن هناك من 
يقتـــل صنيعته التي تنفذ أجنداته، فالبغدادي تمامـــًا كابن الدن، عميالن للغرب، 
ولعلهما اآلن يعيشان في أميركا ويضحكان بملء فيهما، مع فارق وحيد بينهما 
هـــو أن البغـــدادي لم يســـتطيعوا أن يخلقوا له بحرًا ليلقـــوا فيه جثته كما زعموا 
مـــع بـــن الدن حيث إن مقتلـــه كان في الصحراء، لذا قالوا إنه فجر نفســـه ومعه 
أهـــل بيته حتـــى ال يطالبهم أحد بدليـــل. ربما نكون مخطئين في اســـتنتاجاتنا، 
لكن توقيت مقتله يضع عالمات استفهام كبيرة، إذا علمنا أن إيران تمر بظروف 
صعبة هذه األيام بســـبب تمرد العواصم التي تتباهى باحتاللها، لذا نرى العراق 
تدعـــي أن لهـــا دورًا كبيرًا في تحديـــد مكانه الذي كان في نفـــق يبعد عنها آالف 
الكيلومترات، بينما عجزت لجان التحقيق التي شكلتها بعد االنتفاضة العراقية 
األخيـــرة والمســـتمرة عن الكشـــف عمن كان يقنـــص المتظاهريـــن العراقيين من 
أســـطح المبانـــي. وأمـــر آخر هـــو عودة ســـوريا إلى وضعها الســـابق قبـــل الثورة 
بعـــد أن قـــرر الكبـــار ذلك حيث نـــرى ذلك جليًا فـــي هرولة البعـــض إليها ودعمها 
والعمليـــات التركيـــة وإنهـــاء دور قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة )قســـد(، وأخيـــرًا 
تمثيليـــة مقتـــل البغدادي الذي زعموا أنـــه انتحر بتفجير نفســـه، فهل نحن أمام 
مرحلـــة جديدة وأمير جديد يلعب الدور المرســـوم له إلـــى أن ينضم إلى رفقيه 
بـــن الدن والبغـــدادي ربما فـــي منتجع راق فـــي منطقة بعيدة؟ قـــد يكون مقتله 
نهايـــة حقبة إرهاب داعـــش، فبعد قطع الرأس والهزائم المتكررة قد تنتهي هذه 
الحركة، التي كانت األكثر شراســـة ودموية مقارنة بالحركات األخرى، إنما ذلك 
ال يعنـــي نهاية اإلرهـــاب فمازال هناك قتل وفتن ودمـــاء تحقيقًا ألهداف معينة 
وفـــرض للـــذات والتوغـــل أو إرهـــاب من فئـــات مدسوســـة عميلة ال تهتـــم بغير 
مصالحها، األهم توحيد الصفوف والقرارات وتقوية اإلمكانيات كي نكون دائمًا 

لها ولكل من أراد زعزعة أمننا واستقرارنا بالمرصاد.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

دبلوماسية الُمجاَملة!
يعتقـــد البعـــض أن المجاملـــة نفاق ظاهر، وإســـفاف في القـــول، وتملق، وضعف 
في الشـــخصية، وأنها كذب صراح )خالـــص(، وضحك على ذقون اآلخرين، وأنه 
ال يلجـــأ إليهـــا إال صاحُب مصلحة ما، ولذلك يتشـــدقون بمـــا يصفونه الصراحة، 
والصـــدق؛ فتراهم يعبـــرون عن آرائهم تجاه اآلخرين بنبـــرة صوتية فيها الكثير 
من القسوة والعنف اللفظي، صراحتهم هذه ال تظهر إال في االنتقاد السلبي، أما 
ما كان إيجابًيا؛ فنادًرا ما تســـمع له مديًحا أو ثناء؛ إذ تنعقد ألســـتنهم ويصيبهم 

الخرس!
غيـــر أن البعـــض اآلخر يرى في المجاملة فًنا ال ُيجيـــده الجميع، وال يتأتى للكل؛ 
وأنه يدخل في دائرتي )الذكاء العاطفي واالجتماعي(، وينم عن ُحسن تصرف، 
وتقدير للمواقف واألشـــخاص، كما يكشف عن شـــخصية مرنة، متفاعلة، ُمحبة، 
وودودة! وأنهـــا ال تتعلـــق بالمديـــح الـــكاذب، بل العكس؛ ألنهـــا ال تنعت اآلخر بما 
ليـــس فيه، وإال دخلـــت – بالتأكيد – في حيز الكذب؛ إذ ال يمكن للمجاِمل الذكي 
اللبـــق أن ينثـــر كالمـــه على الشـــخص الـــذي يجامله؛ هكـــذا، وكيفما اتفـــق! كأننا 
فه بها! نفترض أن هذا المنعوت ساذج ال يعرف نفسه؛ فجاء هذا المجاِمل لُيعرِّ

بهـــذا المعنـــى تختلف المجاملة عن الكذب، وتخرج مـــن أفقه إلى ما يقابله وهو 
الصـــدق؛ لتكون معبـــرة عن حقيقة وواقع، ال عن وهم وتضليـــل! غير أنها تكون 
حقيقـــة )ُمجّملـــة(؛ حيـــث يعمـــد المجاِمـــل إلـــى تســـليط الضوء علـــى صفة لدى 
المجاَمـــل، ويلفت إليهـــا، بطريقة أو بأخرى؛ فينال بذلك استحســـانه، أو محبته 
وتقديـــره! وهـــذا مـــا ال يقـــدر عليه الكثيـــرون! إْذ يحتـــاج إلى اقتنـــاص الموقف 
واللحظـــة أو الوقـــت المناســـب، والمـــكان، والحالـــة المزاجيـــة لآلخـــر وطبيعـــة 
شـــخصيته، دون مبالغة أو تفخيم زائدين! فالمجاملة ليســـت كالما ُمشـــاًعا، أو 

سهال كما ُيظن؛ إنها فنّية امتالك الحس والذوق الرفيع!
قـــد تكـــون النظـــرة مجاملة، االبتســـامة مجاملـــة، التعبير الســـلوكي الذي يخدم 
اآلخـــر دون طلـــب؛ مجاملـــة، المبادرة اللطيفـــة مجاملة، والكثيـــر مما يخرج من 
حيـــز الكالم إلى األفعال مجاملة، فمـــا أحوجنا اليوم إليها، وما أحوج العالم كله 
إلى هذه المجامالت فقد ُتوقف صراعات، وتذلل تحديات. إنها هي نفسها التي 
ُتســـمى دبلوماســـية على المستوى الرســـمي، وهي نفســـها التي اتجه العالم إلى 

تدريسها؛ كعلم وفن في إدارة العالقات.
قد يســـأل أحدنا: ماذا ســـيحصل إْن لم ُنجامل؟ ال شيء سوى إبقاء الحال على 
مـــا هـــو عليه! فهل ســـنبقيه جامدا، أم سنســـعى إلـــى تحريكه؟! مـــن هنا يحتاج 
)مفهـــوم المجاملـــة( إلـــى إعـــادة النظر فيـــه؛ بوصفـــه عامل تغيير نحـــو األفضل، 
وبوصفه أرقى وأسهل دبلوماسية تبدأ من البيت وتنتهي عند الدول، وهي في 

الغالب مجانّية.

د. زهرة حرم

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

من يتعظ مما يحدث اليوم؟

الجنـــرال كينيـــث ماكنـــزي، قائـــد قـــوات CENTCOM القيـــادة المركزيـــة األميركية، 
تحّدث األسبوع الماضي أمام مؤتمر المجلس الوطني للعالقات األميركية – العربية 
في واشنطن NCUSAR، وأوضح أن إيران هي إحدى األولوّيات لكنها ال تقترب من 
أولوية الصين وروســـيا في الحســـابات األميركية االســـتراتيجية التي تبقى أولوية 
قاطعـــة، وحّذر مـــن االنطباع الخاطئ والحســـابات الخاطئة فيمـــا يتعلق بتواجد أو 
انســـحاب القـــوات األميركية من منطقة الشـــرق األوســـط والخليج، وقـــال إن إيران 
تبقـــى تحـــت المراقبة، وتحّدث عـــن معادلة “الردع بدون االســـتفزاز” كتحدٍّ مهم في 
الحسابات األميركية نحو إيران، وتكّلم عن استراتيجية أميركية بعيدة المدى تضع 

الصين وروسيا في الطليعة، وليس االستفزاز أو االبتزاز اإليراني.
هـــذا يعني فشـــل ُخطط بعـــض القيـــادات اإليرانية التـــي تعمل نحو اســـتدراج عمل 
عســـكري أميركـــي ضـــد إيران بهـــدف تحويـــل األنظار عـــن الوضع الداخلـــي الرديء 
والمتفّجر. الواليات المتحدة لن تلّبي الدعوة إلى فك الطوق عن القيادة في طهران 
عبر التوّرط في حرب مع إيران، فإذا أوقعت الجمهورية اإلســـالمية اإليرانية نفسها 
في ورطة ومأزق ومطّب بســـبب سياســـاتها الداخلية أو بسبب العقوبات األميركية، 
فهـــذه ورطتهـــا ومأزقهـــا ومطّبهـــا، وإذا طّوقت نفســـها بســـبب سياســـاتها اإلقليمّية 
التوســـعّية واعتمادها أســـاليب إنشـــاء القوات غير النظامية أو الميليشـــيات التابعة 
لطهـــران فـــي دول ســـيادية، فإن مـــا فعلته عملّيًا هـــو تطويق نفســـها وأذرعتها، ذلك 

أن فـــي منطـــق النظام خلٌل رهيـــب ال يمكن المضي به في هـــذا الزمن، زمن األجيال 
الواعية.

جيـــل “زي” Z، كمـــا يســـّمى، هو الذي يصنع المســـتقبل في لبنان، على ســـبيل المثال، 
حيـــث “حـــزب هللا” تحّكـــم باألجيـــال التي ســـبقته، لكـــن جيـــل “الـــواي” Y، أي “جيل 
األلفيـــة” الذي كان ُمحبطًا اســـتفاق لدعم الجيل الجديد، كمـــا أن أهالي الجيلين، أي 
جيل Baby Boomers الذين أكثروا اإلنجاب، وقفوا هذه المرة مع جيلّي Z وY في 
ســـاحات االحتجاج، وســـاروا في المظاهرات، ووقفوا في وجه االستفزازات، وقالوا 
ألوالد الثورة: سيروا، نحن معكم. وهكذا أفشلوا مشاريع طبقة الفساد التي اعتادت 

على أنماط االحتواء وراهنت على إخماد الثورات كما جرت العادة.
جيل الشـــباب في لبنـــان والعراق، بدعم من األمهات والجـــّدات وكذلك األطفال، هو 
جيـــل االنتصـــار علـــى الخوف واالنصيـــاع. إنه ينتفض على الفســـاد فـــي داره وعلى 
طبقة سياســـّية ظّنت بغباٍء قاطع أن امتيازاتها هي تأشـــيرة للجشـــع وتوطيد نظام 

الفساد. 
ينتفض أيضًا على افتراٍض ووعٍد قطعه أرباب النظام في طهران قبل 40 ســـنة بأن 
في وســـعهم التحّكم في أحالم األجيال العربية بواسطة الطائفية والتخويف وقمع 

الحّرّيات وعبر سالح الجيوش غير النظامّية التابعة لطهران. “إيالف”.

 راغدة درغام

قة بثورة لبنان وانتفاضة العراق وصفقة سوريا وتطّورات اليمن )2( طهران مطَوّ

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

للتواصل: 17111483

توجيه وتكليف سمو ولي العهد جاء في وقته ليطمئن المواطن
كلـــف  صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس 
الـــوزراء األخيـــرة “المجلـــس األعلـــى للصحـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة 
بإجـــراء دراســـة تقييميـــة عن واقـــع العـــدوى المصاحبة للمستشـــفيات في 
مستشـــفى السلمانية الطبي وأن يتم ذلك باالســـتعانة بمختصين وخبرات 
فنيـــة دولية”، وهـــو قرار ســـيريح المواطن ويبعده عن المجهول وســـيبين 
لـــه الصـــور كاملـــة والحقيقة التـــي تنبثق من النـــور، فـــوزارة الصحة أكدت 
فـــي بيـــان صحافي أنه ال توجد جرثومة بالســـلمانية وهـــي نفس الجراثيم 
المعروفـــة في العالم، والســـادة النـــواب خرجوا وعروقهـــم تنبض بالغضب 
وتوعـــدوا بالتحقيـــق واســـتجواب وزيـــرة الصحـــة، وقبـــل أيام ذكـــر تقرير 
ديـــوان الرقابـــة المالية واإلداريـــة للعام 2019-2018 أن قســـم منع العدوى 
بالســـلمانية لم يضع حلوال مناســـبة لمعالجة أســـباب ارتفاع معدالت بعض 
أنواع العدوى المصاحبة للمستشفيات في بعض أقسام ووحدات المجمع. 
لقـــد كان المواطن قبل تكليف ســـمو ولي العهد بإجراء الدراســـة محشـــورا 
في أكوام القلق والحيرة والخوف، فكل جهة تقول شـــيئا وهو مرغم على 

الصمت والوجع ومبعثر على أرصفة الضياع، فتقرير ديوان الرقابة يأخذه 
يمينا، ووزارة الصحة تعيده إلى اليســـار، والســـادة النواب يتحلقون حوله 
ويســـمعونه قصـــص االســـتجواب التـــي درســـناها وتعلمناها فـــي كل فصل 
تشـــريعي، وفي أكثر من مناســـبة أوضحنا في الصحافة أن أخطر ما يمكن 
أن يتعـــرض لـــه المواطن هو تركه يحـــوم هكذا في دوامـــة القلق والترقب 
دون أن تتولى أية جهة إيضاح الحقائق بفعالية عالية جدا. البد من شـــرح 
الموقـــف وتحديـــد االتجاهـــات وجعـــل المواطن أمـــام الحقيقـــة والمعرفة 

وليس خلفها.
الوزارة الفالنية تتسلق لكي تصل إلى القمة لتقول “أنا في السليم” وتقرير 
ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية يكتشـــف األخطاء والتجـــاوزات، والنواب 
يســـتعدون بعـــد ذلك للضغـــط على الزر الســـحري الذي يفجـــر البراكين، أما 

المواطن فينتظر على ناصية الصمت واالنتظار.
توجيه ســـمو ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء جـــاء في وقته ليطمئـــن المواطن ويعرف حقيقـــة “الجرثومة” من 

عدمها بدل االختناق بدخان التصريحات والبيانات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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اللجنة اإلعالمية

انتخابات نادي 
البحرين

لنادي  العادية  العمومية  الجمعية  عقدت 
ــكـــاب عضو  ــة الـ ــالـ ــبــحــريــن لــحــفــظ أصـ ال
منظمة FCI الختيار مجلس اإلدارة للدورة 
فوز  عــن  وأســفــرت  الــجــديــدة.  االنتخابية 
الــشــيــخ رشــيــد بــن عيسى بــن عــبــدهللا آل 
وعضوية  اإلدارة  لمجلس  كرئيس  خليفة 
كـــل مـــن الــشــيــخــة مــريــم بــنــت عــيــســى آل 
خليفة ودانة برتزمن نائب رئيس وجاسم 
وماغي  المالي،  األمين  بمنصب  الموسوي 
الناجم، صادق  زياد  للسر،  أميًنا  أندرسون 

الفرساني، عيسى شريف، ليتون أيفان.
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وصل إلى البالد أمس الثالثاء مدرب نادي داركليب البرازيلي 
“ايسانايي راميريز” ليبدأ مهام عمله كمدرب للفريق األول 

في الموسم الرياضي الحالي 2019/2020.
 وجـــاء التعاقـــد مـــع المـــدرب الجديـــد بعـــد الرحيـــل 
المفاجئ لمواطنه البرازيلي “ســـيزار” والذي غادر إلى 
بـــالده لظـــروف خاصة األمـــر الذي اضطـــر إدارة نادي 

داركليب التعاقد مع مدرب جديد لقيادة “العنيد”. 
ووفًقا للحســـاب الرســـمي عبر “اإلنســـتغرام” 
لنادي داركليب فإن مدير النشاط الرياضي 
عباس صالح ونائبه ســـلمان عبدالنبي كانا 
في اســـتقبال المـــدرب لـــدى وصوله إلى 

البحرين. وسيبدأ المدرب البرازيلي 
غـــد  يـــوم  عملـــه  مهـــام  أولـــى 
الخميـــس في المبـــاراة النهائي 
لـــكأس االتحاد والتي ســـتجمع 

داركليب مع المحرق الساعة 7 مساء.
ويعتبر “ايســـانايي راميريز” المـــدرب البرازيلي الخامس الذي 
يشـــرف على قيادة داركليب بعد كال مـــن المدرب “كارلوس” 
الـــذي حقـــق مـــع العنيـــد أول بطولـــة دوري فـــي تاريـــخ 
النـــادي، تاله المدرب “ســـيدني” الذي نجـــح هو اآلخر 
فـــي الفوز مـــع الفريق بلقب بطولـــة األندية الخليجية 
التـــي أقيمـــت في الدوحـــة عـــام 2017 ألول مرة في 
تاريخـــه، وأعقبـــه المدرب “لوشـــيانو” الـــذي حقق مع 
فـــي  االتحـــاد  وكأس  الـــدوري  بطولـــة  الفريـــق 
الموســـم الماضي، ثـــم المدرب “ســـيزار” الذي 
عمل مؤخًرا مع الفريق بضعة أشـــهر قبل أن 
يرحـــل إلى بـــالده. ويتفاءل نـــادي داركليب 
حققـــوا  أن  بعـــد  البرازيلييـــن  بالمدربيـــن 
تلـــك النتائـــج المتميـــزة مـــع الفريـــق 
الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل  األول 
ليضع ثقته مجدًدا في المدرســـة 

البرازيلية.

يبــدأ مهمته غــًدا بنهائــي كأس االتحاد أمــام المحرق

وصـول مـدرب داركليـب البـرازيلـي

شـــهدت تدريبـــات فريـــق زعيـــم كـــرة الســـلة البحرينيـــة فريـــق 
المنامة عودة الالعب حســـن نوروز لصفوف فريقه بعد ابتعاده 
عن تشكيلة المنامة في المرحلة الماضية من الموسم الرياضي 
الحالي. وكان نوروز قد انقطع عن التدريبات وغاب عن تشكيلة 
المنامـــة منـــذ الجولة السادســـة لـــدوري زين الدرجـــة األولى، إذ 
خـــاض نـــوروز مباريـــات الجـــوالت الخمس األولى بـــدوري زين 
أمام ســـترة ومدينة عيســـى والبحرين والنويدرات والحالة، ثم 

غاب عن “الزعيم” بدًءا من لقاء الرفاع.
وعـــاد نـــوروز ليتـــدرب مـــع فريقـــه بعد المشـــاركة فـــي المرحلة 
األولـــى مـــن تدريبـــات منتخبنـــا الوطنـــي التحضيريـــة للبطولة 
الخليجية، حيث انخرط الالعب مباشـــرة في تدريبات المنامة 
بعد إعالن قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الصربي التي 
لـــم تتضمن وجود نـــوروز من ضمنها. وجـــاء انقطاع نوروز عن 
تدريبـــات الفريق المنامي بعد المشـــادة الكالميـــة التي حصلت 
بينه وبين المدرب البرتغالي بيدرو، بعد لقاء الحالة في الجولة 

السادســـة، والتـــي طلب المـــدرب علـــى إثرها مـــن الالعب عدم 
االلتحـــاق بالفريق، لينخـــرط نوروز في تدريبـــات فردية بعيدة 
عـــن الفريـــق للحفـــاظ علـــى مخزونـــه اللياقـــي، قبـــل أن يلتحق 
بتدريبات منتخبنا الوطني التي انطلقت في الســـابع عشـــر من 
شـــهر أكتوبر الماضي. ونجحـــت إدارة المنامة في إذابة الجليد 
ا كبيًرا  بين نوروز والمدرب، خصوًصا أن الالعب يشكل ثقالً فنيًّ

في تشكيلة الزعيم لما يتملكه من قيادة وخبرة ميدانية.

نوروز أثناء عودته لتدريبات المنامة

بعد إنهاء الخالف مع ناديه وإبعاده عن قائمة المنتخب

نـوروز يعـود لتدريبـات “الزعيـم”

محمد الدرازيحسن علي

ــدي” ــدي ــح ــل ال ــرجـ ــوز” لــبــطــولــة “الـ ــيـ ــنـ ــاون “األفـ ــع ــت ــة الــمــنــظــمــة تــشــيــد ب ــن ــج ــل ــاج:ال ــح ال

زيارات ميدانية إلى موقع البطولة والنجاح غايتنا

تســّلمت اللجنــة المنظمــة لمهرجــان الشــرق األوســط للرجــل الحديــدي 70.3 التــي 
ســتقام فــي مملكــة البحرين يوم 7 ديســمبر القادم موقع البطولة، والذي ســيكون 

بالقرب من مجمع األفنيوز وهو نفس الموقع الذي أقيمت عليه النسخة السابقة.

الرئيـــس  المرباطـــي  أمـــل  وأشـــادت   
بالتعـــاون  فعاليـــات  لشـــركة  التنفيـــذي 
الالمحـــدود مع مجمع األفنيوز، مشـــيًدا 
بهـــذا التعاون الـــذي يؤكد حـــرص إدارة 
المجمـــع على تحقيق كامـــل النجاح في 
اســـتضافة الحـــدث العالمـــي الكبير على 
أرض مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدة أن هـــذا 
التعـــاون يدل داللة واضحـــة على الدور 
البارز الذي تقوم به إدارة مجمع األفنيوز 
في دعم األنشطة والفعاليات التي تقدم 

للحركتين الشبابية والرياضية.
 وأوضحـــت أمـــل المرباطـــي أن موقـــع 
البطولـــة يعتبـــر أحد األماكن الســـياحية 
والـــذي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المهمـــة 
سيســـاهم بتحقيـــق كامل األهـــداف من 
استضافة البطولة، مبينة إلى أن النسخة 
الســـابقة بالقـــرب مـــن مجمـــع األفنيـــوز 
شـــهدت نجاًحـــا منقطـــع النظيـــر وهو ما 
ســـاهم بمواصلة اســـتضافة البطولة في 
النسخة الحالية التي ستكون أكثر تميز 
مـــن الناحيـــة التنظيميـــة وأكثـــر تنافس 
بين المشاركين السيما أن بطولة الشرق 
األوســـط للرجـــل الحديـــدي فـــي مملكة 
البطـــوالت  إحـــدى  أصبحـــت  البحريـــن 
العالميـــة التي يتســـابق عليها العديد من 

األبطال من أجل المشاركة فيها.

بطولـــة  أن  المرباطـــي  أمـــل  وأكـــدت 
الشرق األوســـط للرجل الحديدي إحدى 
ســـنويًا  تقـــام  التـــي  المهمـــة  البطـــوالت 
فـــي مملكـــة البحريـــن وتجـــذب العديـــد 
من المشـــاركين نظـــًرا ألهميتهـــا الكبيرة 
أن  إلـــى  مشـــيرة  القويـــة،  ومنافســـتها 
البطولـــة بوابـــة جيـــدة للترويـــج لمملكة 

البحرين.

أرقام كبيرة تسجلها البطولة

 مـــن جانبـــه، أكـــد أحمـــد الحـــاج مديـــر 
الحديـــدي  الرجـــل  بطولـــة  أن  البطولـــة 
تحظى باهتمام ومتابعة من سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة الذي يشـــكل 
العالمـــة الفارقة في نجـــاح البطولة في 
كل عام، مشـــيًدا بدعم سموه المتواصل 

للجنة المنظمة.
 وأكـــد أحمـــد الحـــاج أن البطولـــة التـــي 
ســـتقام يـــوم 7 ديســـمبر المقبل ســـجلت 
تـــم  أن  بعـــد  كبيـــرة  أرقـــام  اآلن  حتـــى 
االنتهـــاء مـــن تســـجيل المشـــاركين فـــي 
الرجـــل الحديـــدي “الترايثلـــون” والتـــي 
ســـتقام يـــوم 7 ديســـمبر، حيـــث أغلقـــت 
اللجنـــة المنظمـــة بـــاب التســـجيل بعـــدد 

1500 مشارك من مختلف دول العالم.
وقال: “هذا الرقـــم خاص ببطولة الرجل 

الحديدي، وال يشـــمل البطوالت األخرى 
اآليـــرون كيـــدز واآليرون غيرلز وســـباق 
األكواثلـــون إضافـــة إلـــى ســـباق ســـيقام 
لمرضى الســـرطان، والعدد ســـيتضاعف 
مـــن دون شـــك بعد أن شـــهدت النســـخة 
الســـابقة مشاركة واســـعة في السباقات 
التي مازال الباب مفتوًحا لها للتسجيل”.
 وأوضح أحمد الحاج أن بطولة الشـــرق 
األوســـط تعتبر إحدى البطوالت الكبرى 
مـــن  واســـعة  بمشـــاركة  تحظـــى  التـــي 
مختلف دول العالم، حيث سجلت العام 
الماضـــي أرقام مميزة وهـــذا العام ارتفع 
العدد وهو ما يؤكد بأن البطولة تســـجل 

نجاحات متواصلة.
وأضـــاف “أكثـــر مـــن 1200 مشـــارك مـــن 
وهـــو مؤشـــر  البحريـــن،  مملكـــة  خـــارج 
جيد للســـباق، حيـــث يأتي المشـــارك مع 
عائلته ويســـتغلون الســـباق في الجانب 

الســـياحي وهـــذا مـــا يؤكـــد أن المملكـــة 
ستشـــهد حركـــة ســـياحية واقتصاديـــة 
كبيـــرة، حيـــث مـــن المتوقع أن نســـتقبل 
في البطولة أكثر من 5000 شـــخص من 
مشاركين وعوائل الالعبين والالعبات”.

زيارة موقع البطولة

 مـــن جانبـــه، أكـــد أحمـــد الحـــاج مديـــر 
ســـتقوم  المنظمـــة  اللجنـــة  أن  البطولـــة 
بزيارة رســـمية إلى موقـــع البطولة نهاية 
األســـبوع الحالـــي، وأضـــاف “ســـنحرص 
علـــى االنتهـــاء مـــن القريـــة فـــي وقـــت 
قياســـي، بحيـــث أن نكمـــل العمـــل علـــى 

أفضل صورة وبتنظيم مميز”.
المعـــرض  أن  الحـــاج  أحمـــد  وأوضـــح 
المصاحب “األكســـبو” ســـيكون متواجًدا 
حيـــث  الحاليـــة،  النســـخة  فـــي  أيًضـــا 
تحـــرص اللجنـــة المنظمـــة علـــى إقامـــة 

“األكســـبو” واأللعـــاب الترفيهية لألطفال 
والتي تجذب العديد من الزوار.

برنامج البطولة

 وأشـــار أحمد الحـــاج أن اللجنة المنظمة 
الفتتـــاح  ديســـمبر   5 يـــوم  اعتمـــدت 
القريـــة وتســـجيل الالعبيـــن والالعبـــات 
المشـــاركين فـــي كافة الســـباقات، حيث 
سيشهد هذا اليوم أيًضا توزيع المالبس 
علـــى المشـــاركين، عـــالوة علـــى افتتاح 
المعـــرض المصاحب للبطولة “األكســـبو” 
الـــذي ســـيضم العديـــد مـــن األركان منها 
مســـتلزمات  لبيـــع  التجاريـــة  المحـــالت 
رياضـــة الترايثلـــون والمطاعـــم وغيرها، 
ســـيتم  طبيـــة  عيـــادات  هنـــاك  أن  كمـــا 

تدشينها.
أمـــا بالنســـبة ليـــوم 6 ديســـمبر ســـيكون 
مخصصًا لســـباق األكواثلـــون في الفترة 

الصباحيـــة، والفترة المســـائية ســـيكون 
لســـباق اآليـــرون كيدز واآليـــرون غيرلز، 
عـــالوة علـــى ســـباق مرضـــى الســـرطان، 
وجميـــع هذه الســـباقات مـــن المتوقع أن 

تشهد مشاركة واسعة.
وفـــي يـــوم الســـبت 7 ديســـمبر ســـيكون 
مخصصًا للبطولة الرئيسية وهي بطولة 

الشرق األوسط للرجل الحديدي.

75 مقعًدا لبطولة العالم

الشـــرق األوســـط  هـــذا وتعتبـــر بطولـــة 
للرجل الحديدي التي ستقام في مملكة 
البحريـــن يوم 7 ديســـمبر القـــادم بطولة 
 75 توفـــر  أنهـــا  خصوًصـــا  ا  جـــدًّ مهمـــة 
مقعًدا للفائزيـــن بالمراكز األولى تؤهلهم 
للرجـــل  العالـــم  بطولـــة  فـــي  للمشـــاركة 
الحديدي التي ســـتقام فـــي العام القادم 

2020 في مدينة تاوبو بنيوزلندا.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

أمل المرباطيأحمد الحاج



وقعت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة مع سلســلة BLAST Pro اتفاقية 
 “ BLAST Pro“ اســتضافة مملكة البحرين للمرحلة األخيرة من منافســات
ا في رياضة  لأللعاب الرياضية اإللكترونية والتي تعتبر الحدث األبرز عالميًّ
األلعــاب اإللكترونيــة، والتــي ســتقام بتنظيــم وتعــاون بيــن وزارة شــؤون 

 .BLAST Pro الشباب والرياضة ومجلس التنمية االقتصادية وسلسلة

 ووّقـــع االتفاقيـــة مـــن جانـــب وزارة 
أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  المؤيـــد 
للمرحلـــة  جانـــب  ومـــن  والرياضـــة 
 BLAST“ منافســـات  مـــن  األخيـــرة 
Pro “ لأللعاب الرياضية اإللكترونية 
التنفيـــذي  الرئيـــس  دويـــك  روبـــي 
لسلســـلة BLAST Pro والتـــي تنـــص 
للحـــدث  البحريـــن  اســـتضافة  علـــى 

العالمي الكبير.  
 وستقام البطولة التي ستشكل نهاية 

موســـم BLAST Pro فـــي الفترة من 
13 إلى 14 ديسمبر المقبل وستكون 
أكبر حدث للرياضة اإللكترونية يقام 
 BLAST في المنطقة، وفقا لسلســـلة
Pro والتـــي تنظـــم أكثـــر البطـــوالت 

الرياضية اإللكترونية. 
 وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
علـــى األهميـــة الكبيـــرة التـــي تمثلها 
اســـتضافة المملكة المرحلة األخيرة 
 ”BLAST Pro“ منافســـات  مـــن 
لأللعاب الرياضية اإللكترونية كونها 

تســـهم فـــي تعزيـــز مكانـــة البحريـــن 
علـــى خريطـــة الرياضـــة اإللكترونية 
المرحلـــة  “تعـــد  وقـــال  العالميـــة 
األخيرة من البطولة العالمية وسيلة 
مثاليـــة لترويـــج اســـم المملكـــة فـــي 
العالـــم، عـــاوة علـــى المســـاهمة في 

النهوض بالمســـتوى العـــام للرياضية 
جـــراء  البحرينيـــة  اإللكترونيـــة 
االحتـــكاك محبـــي هـــذه الرياضة مع 
العبي العالم الذين سيتوافدون إلى 
المملكـــة وهـــو األمـــر الـــذي يتفق مع 
رؤية ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة ممثل جالة الملـــك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة الرامية 
لتعزيز مكانـــة البحرين على خارطة 
الـــدول الجاذبة للفعاليـــات الرياضية 
والتي تســـاهم فـــي تطويـــر مهارات 

الشباب البحريني”. 
 وتابع أيمن المؤيد “تعتبر استضافة 
البحريـــن للبطولـــة اإللكترونية دلياً 
واضًحـــا علـــى مـــدى الثقـــة الكبيـــرة 
من قبل المنظمـــات الرياضية بقدرة 
المملكة علـــى توفير مختلف عوامل 
التظاهـــرات  الســـتضافة  النجـــاح 
مـــا  وهـــو  المتنوعـــة،  الرياضيـــة 
يحملنـــا مســـئولية مضاعفة من أجل 
مواصلـــة الســـير علـــى خطـــى التميز 
البطـــوالت  اســـتضافة  مجـــال  فـــي 

الرياضية وعكس الصورة المشـــرقة 
عـــن البحريـــن وقـــدرة أبنائهـــا علـــى 
علـــى  المترتبـــة  باألعبـــاء  القيـــام 
تنظيم البطـــوالت الرياضية العالمية 
توجهـــات  تأكيـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
المملكة نحـــو صناعة الرياضة تكون 
البحرين عاصمة الشباب والرياضة”. 

 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ولفـــت 
والرياضـــة “إن االهتمـــام اإلعامـــي 
األخيـــرة  المرحلـــة  يمنـــح  الكبيـــر 
ا وســـيوفر فرصة جيدة  طابًعـــا خاصًّ
لتســـليط الضـــوء علـــى المملكـــة في 
مختلف أرجاء العالـــم باإلضافة إلى 
البحريـــن ألجـــواء  معايشـــة العبـــي 
المواجهـــات القوية التي ستشـــهدها 
البطولة واالستفادة منها في تطوير 
مخزونهم الفني من الخبرة الدولية”.

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

البحرين تستضيف “BLAST Pro “ لأللعاب اإللكترونية

جانب من توقيع اتفاقية استضافة الجولة األخيرة

غـــادر منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
الســـلة إلـــى صربيـــا إلجـــراء معســـكر 
تدريبي خارجي، في الفترة ما بين 5 
نوفمبر الجاري حتى 18 الشهر ذاته.

لمنتخبنـــا  المعســـكر  هـــذا  ويأتـــي 
البطولـــة  فـــي  للمشـــاركة  اســـتعداًدا 
الخليجيـــة لمنتخبـــات الرجال والتي 
ستســـتضيفها الكويـــت خـــال الفترة 
 1 لغايـــة  الحالـــي  نوفمبـــر   23 مـــن 

ديسمبر القادم.
الصربـــي  المعســـكر  وسيســـتمر 
للمنتخـــب حتـــى الثامـــن عشـــر مـــن 
خالـــه  ســـيخوض  الجـــاري،  الشـــهر 
األحمر حصـــص تدريبية مكثفة، إلى 

جانب عدٍد من المباريات الودية.
للمنتخـــب  الفنـــي  الجهـــاز  واعتمـــد 
بقيادة المدرب الصربي داركو روسو 

القائمـــة  فانـــي  مواطنـــه  ومســـاعده 
للمعســـكر  ســـتغادر  التـــي  النهائيـــة 
المنافســـات  فـــي  وتشـــارك  الصربـــي 

الخليجية.
وتضـــم قائمة األحمـــر 12 العًبا وهم: 
عبدالعزيـــز،  أحمـــد  ســـرحان،  هشـــام 
أحمـــد ســـلمان، محمـــد أميـــر، صبـــاح 
حســـين، محمـــد قربان، أحمـــد نجف، 

مزمـــل أميـــر، مصطفـــى حســـين، بدر 
ومحمـــد  هللا  شـــكر  علـــي  جاســـم، 

بوعاي.
 وتأتي مشاركة منتخبنا في البطولة 
الخليجيـــة كمحطـــة إعدادية للحدث 
آســـيا  كأس  تصفيـــات  وهـــو  األكبـــر 
2021 والتي ســـتنطلق بشـــهر فبراير 

القادم.

اســـتعداًدا لبطولـــة المنتخبـــات الخليجيـــة بالكويـــت

“أحمر السلة” يعسكر في صربيا

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يواصـــل 
الســـلة تحضيراتـــه المكثفـــة؛ اســـتعداًدا 
للمينـــي  الدولـــي  المؤتمـــر  الســـتضافة 
باســـكت والمقـــرر إقامتـــه خـــال الفترة 
من 21 ولغاية 23 نوفمبر الجاري، وذلك 

بإشراف االتحاد الدولي لكرة السلة.
ودأب االتحاد خال الفترة الماضية على 
عقـــد عـــدٍد مـــن االجتماعات التنســـيقية 
تحضيًرا الســـتضافة المؤتمر، كما أجرى 
عـــدًدا مـــن البروفـــات التجهيزيـــة علـــى 

صالة زين التي ستستضيف المهرجان.
 ويهـــدف اتحـــاد الســـلة مـــن التجهيزات 
المبكـــرة؛ نظـــًرا لمـــا يمثلـــه هـــذا المؤتمر 
الاعبيـــن  لتطويـــر  كبيـــرة  أهميـــة  مـــن 
مـــن األعمار 12-5 ســـنة، وكذلـــك أهمية 
أن يظهـــر تنظيـــم هـــذا المؤتمـــر بطريقة 
احترافيـــة تعكـــس مســـتوى اســـتضافة 
وتنظيـــم المملكة للمؤتمـــرات واألحداث 

الرياضية الدولية.
خاصـــة  دورة  المهرجـــان  ويتضمـــن 
عـــن  محاضـــرات  تتضمـــن  للمدربيـــن 
الطـــرق المثلى لتدريـــب الصغار وتطوير 
مهاراتهـــم الفرديـــة، إضافة إلى ورشـــات 
ونشـــاطات  الخبـــرات،  لتبـــادل  عمـــل 

ومسابقات ترفيهية للصغار.
البحرينـــي  االتحـــاد  اســـتضافة  وتأتـــي 

لكـــرة الســـلة للمؤتمـــر الدولي فـــي إطار 
بهـــدف  الدولـــي  االتحـــاد  مـــع  الشـــراكة 
تنشيط اللعبة وتوســـيع قاعدتها ووضع 
ومنحهـــم  الصغـــار  الســـتقطاب  أســـس 
واكتســـاب  الرياضـــة  ممارســـة  فرصـــة 
مهـــارات حياتيـــة وقيـــم أخاقيـــة مـــن 
خال االستمتاع في ممارسة اللعبة في 

محيط آمن وسليم.

جانب من بروفات االستعداد للمؤتمر الدولي 

في إطار الشــراكة مع االتحاد الدولي لتنشيط اللعبة وتوسيع قاعدتها

“السلة” يستضيف المؤتمر الدولي لـ“الميني باسكت”
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أكد العب نادي داركليب للكرة الطائرة علي ابراهيم أن “العنيد” أثبت للجميع بأنه مصنع للنجوم وأنه قادر على المنافسة بقوة 
بمن حضر من الالعبين وهو ال يتوقف عن إنجاب المواهب في مختلف المراكز.

نهايـــة مبـــاراة  بعـــد  إبراهيـــم  وقـــال 
فريقـــه أمام األهلي فـــي الدور نصف 
االتحـــاد  كأس  بمســـابقة  النهائـــي 
والتـــي فـــاز بها فريقـــه بنتيجـــة 3/2 
“ بشـــكل عـــام المبـــاراة كانـــت مثيرة 
وقويـــة تليق بســـمعة الكـــرة الطائرة 
بالتنافـــس  واتســـمت  البحرينيـــة 
الرياضي الشريف بين الاعبين وهم 
األهـــم، وفريقنـــا قـــدم مبـــاراة كبيرة 
وتغلـــب علـــى منافس قـــوي بكوكبة 
من الاعبين الشـــباب وهو أمر مفرح 
لنـــا كثيـــًرا ويعكـــس متانـــة قاعدتنـــا 

وقدرة نادينا على تخريج النجوم”.
لخدمـــات  فريقنـــا  “افتقـــد  وأضـــاف 
محمـــد يعقوب ضارب مركـــز 4 وهو 
نجـــم غنـــي عـــن التعريـــف ويشـــّكل 
مصـــدر قوة لدينا، كمـــا فقدنا الليبرو 

علي خير هللا وهو أحد أبرز عناصرنا، 
ومع ذلك أثبتنا للجميع بأن داركليب 
ســـيعود بقوة ولن يكون لقمة سائغة 

لباقي الفرق”.
إلـــى  القـــوي  األداء  إبراهيـــم  وعـــزا 
فـــي  والتزامهـــم  الاعبيـــن  جهـــود 
الحصـــص التدريبيـــة مشـــيًدا بـــأداء 
الاعبين عباس سلطان ضارب مركز 
4 وحســـين ســـلطان الليبرو واللذين 
قدمـــا مبـــاراة كبيـــرة على حـــد قوله 

ليثبتا جدارتهما.
 وعمـــا إذا كان قـــد توقـــع الفـــوز بعد 
خســـارة الشـــوطين األول والثانـــي، 
أجـــاب “بالنســـبة لألهلي فإنـــه يملك 
العبينـــا  تفـــوق  خبـــرة  ذات  أســـماء 

كانـــت  الخســـارة  فـــإن  وبالتالـــي 
واردة بالنســـبة لي، ومـــع ذلك فإنني 
كنت علـــى ثقـــة بإمكانيـــات زمائي 
الاعبين على الظهور المميز وهو ما 

تكلل بتحقيق هذا االنتصار المثير.
ولدى سؤالنا إياه عما إذا كان الفريق 
بحاجة إلى محترف قال “من وجهة 
نظـــري أن وجـــود المحترف أمر مهم 
والقـــدرة  الفريـــق  صفـــوف  لتعزيـــز 
على المنافســـة، ولكن ربما إمكانيات 
ذلـــك  دون  تحـــول  الماديـــة  النـــادي 
المبـــاراة  مـــن خـــال  أثبتنـــا  ولكننـــا 
بمـــن حضـــر  داركليـــب  أن  األخيـــرة 
ونحن قـــادرون علـــى مجابهة أقوى 

الفرق”.
وعّبر إبراهيم عن أسفه لرحيل المدرب البرازيلي، مشيًدا بما يتمتع به من أداء  «

تدريبي مميز، متمّنًيا أن يكون مواطنه الجديد بنفس مستواه أو أفضل.

ــر ــض ــن ح ــ ــم ــ ــع بــــــــأن “الــــعــــنــــيــــد” ب ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ ــا لـ ــ ــن ــ ــب ــ إبــــــراهــــــيــــــم: أث

داركليــــب بحــاجـــــة لمحتـــــرف

محمد الدرازي

حسن علي

علي إبراهيم

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة قــرار بتعيين ســمو الشــيخ عيســى بن عبــدهللا آل خليفة رئيًســا لمجلس إدارة االتحــاد الملكي 

للفروسية وسباقات القدرة خلًفا لسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.

ويأتـــي ذلك القـــرار بعـــد تكليف 
بـــن حمـــد  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك 
وشـــئون  الخيريـــة  لألعمـــال 
الشباب، مستشار األمن الوطني 

رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، لســـمو الشيخ فيصل 
بالعمـــل  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
تحـــت مظلـــة المجلـــس األعلـــى 
للشباب والرياضة كرئيس للجنة 

والمتابعـــة  والتنفيـــذ  التنســـيق 
والتي تتطلب المزيد من التفرغ 
والبرامـــج  المشـــاريع  لتنفيـــذ 
تســـهم  التـــي  والسياســـات 
الشـــبابية  الحركـــة  خدمـــة  فـــي 

والرياضيـــة بالشـــكل االحترافي 
المنشود، وذلك استناًدا لتحقيق 
رؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة والراميـــة إلـــى 
العمـــل  فـــي  المنهجيـــة  تحقيـــق 
الرياضـــي األمر الذي يســـهم في 
تعزيـــز المكانـــة المرموقـــة التـــي 
تحتلهـــا المملكـــة علـــى الخارطة 

الرياضية.

عيسى بن عبداهلل رئيًسا التحاد الفروسية والقدرة

األربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9 ربيع األول 1441 - العدد 4040

سمو الشيخ عيسى بن عبداللهسمو الشيخ خالد بن حمد



التصنيفيــة  االتحــاد  بطولــة  منافســات  الماضــي  الســبت  يــوم  انطلقــت 
الثالثة للســنوكر 2019 والتي ينظمها االتحاد البحريني للبليارد والســنوكر 

والدارتس وذلك على صالة كيو إن بالمنامة. 

 وأســـفرت النتائـــج عـــن فـــوز يونس 
صقـــر على علي حاجـــي )0/3(، جواد 
السيد علي على عدنان مسلم )0/3(، 
محمـــد الصقر على عزيـــز الحلواچي 
علـــى حســـين  ماجـــد ضيـــف   ،)1/3(
)2/3(، ســـيد محمـــد ســـيد  العـــرادي 
جواد على حسن جعفر )1/3(، طالل 
جاســـم على يوســـف بوجيري )0/3(، 
يوســـف فاضـــل علـــى حميد الشـــعلة 
علـــى  الشـــويخ  عبدالمنعـــم   ،)1/3(
حســـين عبـــدهللا حســـن )0/3(، خالد 
أحمد على تاج حســـين )0/3(، خليل 
إبراهيـــم علـــى محمد الشـــيخ )2/3(، 

فـــرزان احمـــد علـــى يعقوب يوســـف 
.)0/3(

بدورهـــا  المنافســـات  واســـتمرت   
واإلثنيـــن  األحـــد  يومـــي  التمهيـــدي 
الماضييـــن، وجـــاءت النتائـــج علـــى 
النحـــو اآلتـــي: نـــادر الدوســـري على 
جعفـــر الريـــس )0/3(، يونـــس صقـــر 
علـــى حســـين عبـــدهللا حســـن )0/3(، 
عبـــدهللا مجيران على حســـن جعفر 
)1/3(، أحمـــد الماجـــد علـــى حســـين 
الغانم )2/3(، أمير ميرزا على عبدهللا 
الســـعد )2/3(، هانـــي الوســـطي على 
الباســـط  عبـــد   ،)1/3( احمـــد  صـــالح 

العيســـى  محمـــد  علـــى  عبدالخالـــق 
علـــى  عبـــاس  محمـــد  علـــي   ،)2/3(
رمزي ميرزا )0/3(، عالء حســـن على 
محمد جاســـم )1/3(، حسن الحايكي 
على حسن ســـلمان )2/3(، عبدالجبار 
 ،)1/3( حبيـــب علـــى جاســـم صالـــح 

وقاص  نيازي على ابراهيم السعدي 
.)1/3(

يونـــس صقـــر علـــى عبـــدهللا الســـعد 
)0/3(، جواد الســـيد علي على شافي 
المناعـــي )0/3(، محمـــد الصقـــر على 
عـــادل االنصـــاري )0/3(، ماجد ضيف 

علـــى نـــزار التوبالني )0/3(، يوســـف 
بوجيـــري علـــى عـــالء حســـن )0/3(، 
حســـين محمـــود علـــى ســـيد محمـــد 
ســـيد جواد )0/3(، طالل جاسم على 
احمـــد الماجـــد )1/3(، عدنـــان مســـلم 
علـــى عبـــدهللا الســـعد )0/3(، عبدهللا 

مجيران على سيد محمد سيد جواد 
)0/3(، يوســـف فاضـــل علـــى جاســـم 
عبـــد  الباســـط  عبـــد   ،)0/3( البـــوري 
الخالـــق علـــى حميـــد الشـــعلة  )0/3(، 
حســـين العرادي علـــى محمد عباس 

.)1/3(

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

انطالق بطولة االتحاد التصنيفية الثالثة للسنوكر

لقطات من البطولة

اللجنة اإلعالمية

5 أيــام تفصلنــا عــن انطــاق أســبوع بريــف الدولــي للقتــال 2019 علــى أرض مملكــة 
 BMMAF البحريــن، والــذي ســينظمه االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة
IM� واالتحاد الدولي لفنــون القتال المختلطة BRAVE  بالتعــاون مــع منظمــة بريف
MAF�WMMAA فــي الفتــرة مــن �10 16 نوفمبــر المقبــل علــى صالــة مدينــة خليفة 

الرياضية. 

حيـــث تتضمـــن فعاليـــات أســـبوع بريـــف 
الدولـــي للقتال، الـــذي يقام للمـــرة الثالثة 
علـــى أرض المملكة، إقامـــة بطولة العالم 
السادســـة للهواة لفنون القتال المختلطة 
لفئة الكبار والشباب في نسختها الثانية، 
وبطولـــة بريـــف للمحترفين في نســـختها 
التاســـعة والعشـــرين للمحترفيـــن لفنـــون 
القتـــال المختلطـــة. كمـــا أن منظمة بريف 
هـــي:  جديـــدة،  بطولـــة  اســـتحدثت  قـــد 
للـــوزن المفتـــوح  بطولـــة KHK العالميـــة 
للمحترفيـــن، والتي ســـتقام لليلة واحدة 

إلى جانب منافسات بطولة بريف. 
حـــدة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  رفعـــت  وقـــد   
التنظيميـــة  الخطـــة  ضمـــن  تحضيراتهـــا 
التـــي رســـمتها والتـــي تتوافـــق مـــع رؤية 
وتطلعـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينيـــة رئيس اللجنة العليا 
 ،2019 للقتـــال  الدولـــي  بريـــف  ألســـبوع 
للوصـــول  خاللهـــا  مـــن  تســـعى  والتـــي 
للجاهزيـــة النهائيـــة قبـــل بـــدء فعاليـــات 

الحدث العالمي.

على أهبة االستعداد

الســـكن  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
واالستقبال والمواصالت حمد األحمد أن 
اللجنـــة جاهـــزة النطالق الحـــدث العالمي 
في المملكة، والذي يحظى باهتمام ودعم 
من ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينيـــة، رئيـــس اللجنة العليا ألســـبوع 
بريـــف الدولـــي للقتال 2019، مشـــيًرا إلى 
أن توجيهات ومتابعة ســـموه لها أثر كبير 
على كافة اللجان وتعطيهم الحافز الكبير 
لبـــذل الجهـــود لعكـــس الصورة المشـــرقة 
لتطور رياضة فنون القتال وبطولة العالم 

التي تقام في مملكة البحرين.
 وقـــال األحمـــد: “إن اللجنـــة المنظمـــة قد 
اعتمـــدت 4 فنـــادق احتضـــان الضيـــوف 
والشـــخصيات المدعوة وأعضاء االتحاد 
وهـــي:  المشـــاركة،  والوفـــود  الدولـــي 
روتانـــا،  تـــاون  داون  جـــاردن،  وندهـــام 
رمـــادا أمواج وبـــارك ريجنت، موضًحا أن 
هنـــاك آليـــة مميزة ستســـير عليهـــا اللجنة 
فور وصـــول الالعبين والدول المشـــاركة 
في البطولـــة إلى مملكـــة البحرين، حيث 
عقـــدت اللجنة سلســـلة مـــن االجتماعات 
في الفترة الماضية وشكلت فريق العمل 

الذي سيكون مهمته المساهمة في تنفيذ 
الخطة التي تنعكس على نجاح الحدث.

تـــم  قـــد  العمـــل  فريـــق  أن  إلـــى   وأشـــار 
تشـــكيله وقد تم توزيع األفراد على عدة 
مجموعـــات، حيـــث تتولـــى كل مجموعة 
مهمتهـــا، مضيًفا أن اللجنـــة تدرك بأهمية 
العمـــل الكبير الذي ينتظـــر اللجنة، مؤكدا 
ثقة الكبيرة بقدرات أفـــراد الفريق، مبيًنا 
أنـــه تـــم اختيـــار أفضـــل العناصـــر والتـــي 
ســـبق للعديد منها العمل في البطولة في 
الســـنوات الماضية عالوة على امتالكهم 

خبرة كبيرة في هذا المجال.
 وأوضح أن اللجنـــة حريصة على تقديم 
فـــي  المشـــاركة  للوفـــود  الدعـــم  كامـــل 
البطولـــة مـــن خـــالل تخصيص ســـيارات 
مـــن  الوفـــود  لنقـــل  خاصـــة  وحافـــالت 
الفندق إلى صالة مدينة خليفة الرياضية 
التـــي ستســـتضيف البطولة، عـــالوة على 
التنســـيق مـــع لجنـــة المراســـم والضيافة 
حول ســـير التنقالت، مشيًرا إلى أن هناك 
سيارات خاصة لكبار الشخصيات، منّوًها 
أن اللجنة وضعت آلية خاصة الســـتقبال 
كبار الشـــخصيات ونقلهم من المطار إلى 
الفنـــدق وإلى الصالة وغيرها، مضيًفا في 
الوقـــت أن كافة الوفود المشـــاركة وكبار 
الشـــخصيات ســـتحظى باســـتقبال مميز 
مـــن اللجنـــة، حيث تـــم تخصيـــص أفراد 
الستقبال الوفود إضافة إلى التنسيق مع 

المواصالت من أجل تسهيل العملية.

الخميس.. بدء توافد المشاركين

وبحســـب الجدول الزمنـــي الذي وضعته 
لجنـــة الســـكن واالســـتقبال والمواصالت 
 ،2019 للقتـــال  الدولـــي  بريـــف  ألســـبوع 
وذلـــك بعـــد التنســـيق مـــع جميـــع الوفود 
الحـــدث،  هـــذا  فـــي فعاليـــات  المشـــاركة 

ســـوف تبدأ الوفود بالتواجـــد في مملكة 
البحريـــن بـــدًءا مـــن يـــوم غـــد الخميـــس 
الموافـــق 7 نوفمبر الجـــاري وحتى موعد 
اللجنـــة كافـــة  االنطالقـــة. كمـــا وضعـــت 
المنتخبـــات  الســـتقبال  االســـتعدادات 
مـــن  السادســـة  النســـخة  فـــي  المشـــاركة 
بطولة العالم، والبالـــغ عددها 53 منتخًبا، 
ا ومدرًبا،  يمثلهم 650 العًبا والعبة وإداريًّ
والـــذي يعتبر العـــدد األكبر حتى اآلن في 

جميع مشاركات هذه البطولة.
 وبالعـــودة للنســـخة الماضيـــة، فقـــد بلـــغ 
عدد المشـــاركين 450 مـــن 53 دولة، فيما 
بلغ عدد المشـــاركين في النســـخة الرابعة 
405 مـــن 48 دولة، وفـــي بلغ عددهم في 
النســـخة الثالثة 210 مـــن 22 دولة، وفي 
النســـخة الثانيـــة 139 مـــن 28 دولة وفي 

النسخة األولى 100 من 22 دولة.

المشاركة الخامسة

الوطنـــي  المنتخـــب  مشـــاركة  ســـتكون 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة الخامســـة في 
النسخة السادسة من بطولة العالم للهواة 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة فـــي مجمـــوع 
مشـــاركاته في هذه البطولة. حيث بدأت 
الثانيـــة  النســـخة  فـــي  أولـــى مشـــاركاته 

التـــي أقيمـــت بمدينـــة الس فيغـــاس في 
يوليـــو عام 2015 كأول منتخب خليجي، 
وذلـــك بالالعبيـــن همـــا: علـــي إبراهيمـــي 
فـــي منافســـات بـــوزن “70 كيلـــو جـــرام”، 

وعبدهللا سينا بوزن “61 كيلو جرام”.

أول إنجاز عالمي

مملكـــة  حققتـــه  إنجـــاز  أول  ويعتبـــر 
البحريـــن فـــي بطولة العالم في النســـخة 
الثالثة التي احتضنت منافســـاتها مدينة 
 ،2016 عـــام  األميركيـــة  فيغـــاس  الس 
بعـــد أن أحـــرز الالعـــب فهـــد عبدالـــرزاق 
الميداليـــة البرونزيـــة في منافســـات وزن 
مشـــوار  بعدهـــا  ليبـــدأ  كيلوجـــرام.   56.7
المنتخـــب فـــي حصـــد النتائـــج المشـــرفة 
وتحقيـــق األرقـــام المميـــزة، والتـــي كان 
آخرهـــا اعتالئـــه صـــدارة التصنيـــف العام 
الصـــادر عن االتحاد الدولي لفنون القتال 
كأول   IMMAF-WMMAA المختلطـــة 
منتخـــب عربـــي يصل إلى هذا المســـتوى 

في التصنيف العالمي.

البطل باشا يستعد

نجـــح منتخـــب البحريـــن لفنـــون القتـــال 
علـــى  هيمنتـــه  فـــرض  مـــن  المختلطـــة 
الـــوزن الثقيـــل، عبـــر العبـــه المميـــز باشـــا 
حصـــد  فـــي  نجـــح  الـــذي  خرخاشـــييف، 
ذهبيـــة النســـخة الخامســـة فـــي بطولـــة 
العالـــم، وتحقيقه ذهبية النســـخة الثانية 
من بطولة آسيا المفتوحة وذهبية أوروبا 
المفتوحـــة في الوزن ذاتـــه. فهذه النتائج 
الالعـــب،  هـــذا  حققهـــا  التـــي  المتميـــزة 
ســـتضعه محـــط أنظـــار الجميـــع ليكـــون 
المرشح األول في نيل لقب الوزن الثقيل 
في النســـخة السادســـة من بطولة العالم، 
التـــي تحتضنهـــا مملكـــة البحريـــن ضمـــن 
فعاليـــات أســـبوع بريـــف الدولـــي للقتـــال 
2019، والتي ستنطلق يوم األحد المقبل 

على صالة مدينة خليفة الرياضية.

ــة ــارك ــش ــم ــود ال ــ ــوف ــ ــز الســتــقــبــال ال ــّه ــج ــت ــال ت ــبـ ــقـ ــتـ ــة الــضــيــافــة واالسـ ــن ــج ل

تبقى 5 أيام على انطالق أسبوع بريف الدولي للقتال

حمد األحمد 
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ودع فريــق األهلــي األول لكــرة القــدم منافســات كأس الملك إثر خســارته مجددا 
أمــام نظيــره الرفــاع )0/2( في المباراة التي جمعتهما أمــس الثالثاء ضمن مرحلة 

اإلياب للدور الـ 16.

وأحـــرز هدفـــّي الرفـــاع كميـــل األســـود فـــي 
الدقيقـــة )38(، وعلي حرم في الدقيقة )63(، 
وبذلـــك تأهل فريق الرفاع الـــذي كرر نتيجة 
)الذهاب( للـــدور ربع النهائي لمســـابقة “أغلى 

الكؤوس” ليالقي نظيره الرفاع الشرقي.

الرفاع يتقدم

أنهـــى فريـــق الرفـــاع الحصـــة األولـــى متقدما 
بهـــدف دون رد أتـــى مـــن أقدام الفنـــان كميل 
األســـود بعـــد غـــارات ســـماوية علـــى مرمـــى 
الدقائـــق  العجيمـــي.  محمـــود  األهـــالوي 

العشـــرون األولى مرت بســـالم على المرميين 
الرفاعـــي واألهـــالوي في ظـــل انحصار اللعب 
فـــي وســـط الملعب وكـــرات طائشـــة وضائعة 
بيـــن أقـــدام الالعبيـــن وخصوصـــا مـــن جانب 
األهلي الـــذي لعب بأعصاب مشـــدودة لتغيب 
فاعليـــة الفريـــق عموما والعبي خط الوســـط 
خصوصا. وفي الطرف اآلخر الرفاع، تحســـن 
أداؤه تدريجيـــا وأخـــذ يســـتحوذ علـــى الكرة 
األســـود  كميـــل  بتحـــركات  الفـــرص  ويخلـــق 
ومحمـــد مرهـــون وعدنـــان فـــواز وكيتـــا مـــع 
مســـاندة العبـــي خط الوســـط. أولـــى الفرص 

الحقيقيـــة كانت من جانـــب الرفاع عبر العبه 
كيتـــا الـــذي انفـــرد بحـــارس األهلي وســـددها 
لتمـــر الكرة بجانـــب القائم األيســـر )33(. وعاد 
الالعب نفسه ليضيع كرة مماثلة حينما تعامل 
مـــع الكـــرة داخـــل المنطقـــة برعونـــة وتعتلـــي 
العارضـــة )35(. الضغط الرفاعـــي أثمر عن هز 
الشـــباك عبر أقدام كميل األســـود بعدما تقدم 
بالكرة من منتصـــف الملعب واجتاز مدافعين 
اثنين ليســـكنها على يمين الحارس العجيمي 
)38(. فـــي الوقت بـــدل الضائع احتـــج األهلي 
على طاقم التحكيم لعدم احتســـابه هدفا لهم 
إثر تســـديدة عباس عيـــاد، والتـــي يعتقد أنها 

اجتازت خط مرمى الرفاع قبل إبعادها.

الرفاع يفوز

لـــم يتغيـــر حـــال أداء األهلـــي كثيـــرا عـــن 

الشـــوط الســـابق مـــن ناحيـــة األداء؛ كونـــه 
لـــم يقـــدم شـــيئا جديـــدا رغـــم التغييـــرات 
التـــي افتعلهـــا مدربـــه عيســـى الســـعدون، 
بـــل وتلقـــت شـــباكه هدفـــا آخر مـــن أقدام 
الرفاعـــي علي حـــرم. بعد ســـيطرة رفاعية 
واستحواذ صحيح على الكرة وسلسلة من 
المحاوالت الهجومية، تمكن علي حرم من 
تســـجيل الهدف الثاني إثر تســـديدة قوية 
مـــن خـــط الــــ 18 ســـكنت الزاوية اليســـرى 
لشـــباك األهلـــي )63(. الهـــدف الثانـــي أراح 
العبـــي الرفـــاع فيمـــا أحبـــط األهلـــي كثيرا 
وحينهـــا تعرضت صفوفـــه للنقص إثر طرد 
العبـــه مهدي حميـــدان )77(، وقد ســـنحت 
لألهلي فرصة واحدة للتســـجيل من أقدام 
عبدالفتاح بشير إال أن حارس الرفاع سيد 

شبر علوي تصدى لها )78(.

ســقط فريق المالكية أمام نظيره الحد بنتيجة )1/4( ليخرج من منافســات دور الـ 16 
من مسابقة “أغلى الكؤوس” بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل )2/2(.

فـــي  الحـــد أحمـــد مبـــارك  أهـــداف  أحـــرز 
فـــي  المالـــود  عبدالوهـــاب   )35( الدقيقـــة 
فـــي  عبدالوهـــاب  محمـــد   )45( الدقيقـــة 
الدقيقـــة  فـــي  موســـيزز   )54( الدقيقـــة 
)87(، فيمـــا ســـجل أحمـــد مرهـــون هـــدف 
المالكيـــة )54(. وبذلك تأهـــل الحد الملقب 
بـ “تســـونامي” للـــدور ربع النهائـــي وينتظر 

الفائز الفائز من لقاء الشباب وسترة.

مجريات المباراة

بدايـــة ســـريعة وقويـــة مـــن العبـــي الحـــد 
بهـــدف مباغتـــه خصمـــه وتســـجيل هدف 

السبق، وسجلت الدقيقة )3( أولى الكرات 
الخطرة بعد تســـديدة محمـــد عبدالوهاب 
والتي تصـــدى لها حـــارس المالكية محمد 
مرهـــون. واصـــل الحـــد أفضليته النســـبية 
ليتحصـــل العبـــه حميـــد داوود علـــى كرة 
مثاليـــة داخـــل المنطقـــة إال أن تســـديدته 
جاءت ضعيفة بين أحضان الحارس )12(.

بعدهـــا صحـــا المالكيـــة مـــن ســـباته وأخذ 
تدريجيـــًا يدخـــل في جو المبـــاراة، ويبادر 
بالهجـــوم وكاد أن يفتتـــح بعدمـــا توغـــل 
إســـراء عامـــرة منطقـــة الحـــد وســـدد كرة 
قويـــة اصطـــدت بالحـــارس عبـــاس أحمد 

بعـــد  الفريقـــان  تبـــادل   .)23( والعارضـــة 
اللعب، إلى أن حقـــق الحد مبتغاه بالهدف 
األول عـــن طريـــق مدافـــع المتقـــدم أحمد 

مبارك مستغالً عرضية عبدالوهاب المالود 
له داخل المنطقة )35(. 

وفـــي الوقت الذي بحـــث فيه المالكية عن 

تعديل النتيجـــة مع محاوالت خجولة من 
جهـــة، وأفضلية حداوية مـــن جهة أخرى، 
تمكـــن األخيـــر من إضافـــة الهـــدف الثاني 

برأسية العبه عبدالوهاب المالود )45(.
المالكيـــة  قلـــص  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
رأســـية  عبـــر  مبكـــر  فـــي وقـــت  النتيجـــة 
مدافعـــه أحمد مرهـــون )52(، إال أن فرحة 
“فـــارس الغربيـــة” لـــم تكتمل كـــون محمد 
عبدالوهـــاب أضـــاف الهـــدف الثالـــث للحد 
مســـتغالً تمريـــرة مثاليـــة مـــن عبدالوهاب 

المالود )54(.
حـــاول بعدهـــا المالكية مـــن تعديل الوضع 
وقد ســـنحت له بعض الفرص أمام مرمى 
الحـــد إال أنـــه اصطـــدم بالحـــارس عبـــاس 
أحمـــد الذي تألق بصد الكـــرات، والحد هو 
اآلخـــر ســـعى لتعزيـــز النتيجـــة ونجح في 

ذلك بقدم موســـيزز بتســـديدة صاروخية 
خـــارج المنطقة )87( لينتهـــي بعدها اللقاء 

بفوز الحد )1/4(.
الرفاع الشرقي يكتسح مدينة عيسى

نتيجـــة  الشـــرقي  الرفـــاع  فريـــق  حقـــق 
كاســـحة على نظيره مدينة عيســـى بعدما 
تغلب عليه )1/4( في المباراة التي جمتهما 

أمس على استاد النادي األهلي.
ســـجل أهداف الرفاع الشرقي ايلتون في 
الدقيقة )33(، بكر جميل الهدف الثاني في 
الدقيقـــة )66(، ســـامي الحســـيني هدفيـــن 
)73، 87( فيما ســـجل هدف المدينة محمد 
خالـــد )15(. ليؤكد الشـــرقي تأهله بنتيجة 
)2/7( بمجمـــوع أهـــداف )الذهاب واإلياب( 
ويلتقي جاره الرفاع في المرحلة المقبلة.

ــع نــهــائــي كــــأس الــمــلــك ــربـ ــاب ويـــتـــأهـــل لـ ــ ــذه ــ ــة ال ــج ــي ــت ــرر ن ــكـ ــاع يـ ــ ــرف ــ ال

ــاك مــديــنــة عيسى ــبـ بــربــاعــيــة فـــي شـ تــأهــلــه  ــد  ــؤكـ يـ الـــشـــرقـــي  ــاع  ــ ــرف ــ ال

الكـــرة األهــالويــة تـــودع الكـــأس الغــاليـــة

المالكيـــة يسقــط أمــام “تسـونـامـــي” الحـــد
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اللجنة اإلعالمية

لـــذوي  الوطنـــي  منتخبنـــا  واصـــل 
اإلعاقـــة تحضيراته الجـــادة لخوض 
أللعـــاب  البارالمبيـــة  العالـــم  بطولـــة 
القـــوى، والتـــي ســـتقام بنـــادي دبـــي 
ألصحـــاب الهمـــم خـــالل الفتـــرة من 
الجـــاري، وهـــي  نوفمبـــر   15 إلـــى   7
األلعـــاب  لـــدورة  المؤهلـــة  البطولـــة 

البارلمبيـــة المقـــرر إقامتهـــا بطوكيو 
العام المقبل. 

وقـــد بـــدأ الفريـــق اســـتعداداته بعـــد 
وصوله إلى اإلمارات مســـاء الســـبت 
الماضي، حيث تجري عملية التدريب 
بشـــكل يومي علـــى فترتين صباحية 

ومسائية في ملعب البطولة.

تحضيرات ألعاب القوى لعالمية البارالمبية

سماهيج يقلب الطاولة على البحرين
ــة ــســل ــاد ال ــ ــح ــ ــأس ات ــكـ ــه بـ ــاراتـ ــصـ ــتـ ــل انـ ــ ــواص ــ الـــمـــنـــامـــة ي

حقــق فريقــا المنامــة وســماهيج نتيجة الفوز على حســاب مدينة عيســى 
والبحريــن علــى التوالــي، فــي المباراتيــن اللتيــن جمعتهمــا مســاء أمــس 
)الثالثــاء(، علــى صالــة اتحاد الســلة بــأم الحصم، ضمن منافســات بطولة 

كأس االتحاد البحريني لكرة السلة.

وفـــي المبـــاراة األولـــى، خـــرج المنامـــة 
بانتصـــار مئـــوي عريـــض علـــى حســـاب 

مدينة عيسى بنتيجة 118/61.
وهـــذا هـــو الفـــوز االنتصـــار الثالث على 
التوالـــي للمنامـــة، رافعـــا رصيـــده إلى 6 
نقاط، فيما وصل رصيد مدينة عيســـى 

إلى 3 نقاط من 3 هزائم.
وبســـط المنامـــة كامـــل ســـيطرته علـــى 
فـــي  فائـــزا  وخـــرج  اللقـــاء  مجريـــات 
اآلتيـــة:  بالنتائـــج  األربعـــة  األشـــواط 

33/17,26/14,25/22 و34/8.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، حقق ســـماهيج 
فوزا صعبا على حســـاب البحرين بواقع 

.77/73
لســـماهيج  األول  االنتصـــار  هـــو  وهـــذا 
مقابـــل خســـارتين رافعا رصيـــده إلى 4 
نقـــاط، فيمـــا وصل رصيـــد البحرين إلى 

نقطتين من خسارتين متتاليتين.
وتمكن ســـماهيج من تحويل تأخره في 
الشـــوط األول إلى فوز بنهايـــة المباراة، 

حيـــث تقـــدم البحريـــن أوال بتفوقه في 
تقدمـــه  عـــزز  ثـــم   ،29/18 األول  الربـــع 
بفـــوزه في الربع الثانـــي 14/11، قبل أن 

يعـــود البحريـــن ويفـــرض أفضليته في 
الشوط الثاني ليفوز في الربعين الثالث 

والرابع ب19/14 و29/16.

من لقاء سماهيج والبحرين

لقاء الرفاع واألهلي

لقاء الحد والمالكية
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أســـفرت قرعـــة بطولة دوري البنـــوك والمؤسســـات المصرفية 
لكـــرة القـــدم للصـــاالت عن وقـــوع حامل لقب المســـابقة فريق 
بنـــك البحرين والكويت ضمن المجموعـــة األولى النارية التي 
تضم أيًضا فرق بيت التمويل الكويتي والبنك األهلي المتحد 
وبنك البحرين للتنمية، ضمن مراسم حفل قرعة البطولة التي 
أقيمت مســـاء أمـــس األول بقاعة االجتماعات بنـــادي النجمة 

بالجفير.
 كما أسفرت القرعة عن وقوع حامل لقب الكأس فريق تمكين 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة والتـــي تضـــم أيضـــا بنـــك البحرين 

الوطني والمصرف الخليجي التجاري وستاندرد تشارترد.
 وتعتبر المجموعـــة األولى هي المجموعة الحديدية لما تضم 
مـــن فرق حققـــت بطولة دوري البنوك في الســـنوات الماضية، 
وبالتالـــي فإن المنافســـة بها ســـتكون شـــديدة في ظل ســـعي 
حامـــل لقب البطولة فريق بنك البحريـــن والكويت للمحافظة 
على لقبه في النسخة الماضية، في الوقت الذي تنتظره مهمة 
شـــاقة لتحقيق ذلك من خالل تواجد فرق منافســـة معه وهي 

بيـــت التمويل الكويتي وبنـــك األهلي المتحـــد وبنك البحرين 
للتنمية.

 ولن تخلو المنافســـة في المجموعـــة الثانية التي تضم حامل 
لقـــب مســـابقة الكأس في العـــام الماضي فريـــق تمكين، حيث 
ســـيلعب مـــع فـــرق منافســـة وقويـــة مـــن خـــالل تواجـــد بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي والمصـــرف الخليجـــي التجـــاري، وجميعها 

تسعى للمنافسة على البطولة.

جانب من مراسم قرعة البطولة

“حامــل اللقب” مع التمويل الكويتي واألهلي المتحد والبحرين للتنمية
قرعة دوري البنوك والمؤسسات المصرفية للصاالت

يغـــادر صبـــاح اليـــوم األربعـــاء الموافق 
6 مـــن شـــهر نوفمبـــر الجـــاري المنتخب 
الوطني لبناء األجسام، وذلك للمشاركة 
ببطولـــة العالـــم لبنـــاء األجســـام للعموم 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  بالفجيـــرة 
المتحـــدة الشـــقيقة فـــي الفتـــرة مـــن 7 
وحتـــى 12 مـــن شـــهر نوفمبـــر الجـــاري 
والتي ينتظر أن تشـــهد مشاركة عالمية 
واســـعة ومنافســـات قويـــة فـــي جميـــع 

الفئات الوزنية والمسابقات.
 ويتـــرأس وفـــد منتخبنا الوطنـــي لبناء 
األجســـام ســـلطان الغانم رئيـــس اتحاد 
لبنـــاء األجســـام واللياقـــة  غـــرب آســـيا 
البدنيـــة، النائـــب األول لرئيـــس اتحـــاد 
مســـاعد  األثقـــال،  لرفـــع  آســـيا  غـــرب 
رئيـــس االتحـــاد العربي رئيـــس االتحاد 

البحرينـــي لرفع األثقـــال، وخالد الجودر 
نائـــب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع 
األثقـــال ويضم كل من الالعبين جاســـم 
مرهون ويشارك في مسابقة الكالسيك 
بـــودي بيلدنـــغ فـــوق 180 ســـم، محمـــد 
للفئـــة  الرجـــال  فيزيـــك  عبدالوهـــاب 
الطوليـــة 182 ســـم، إبراهيـــم علـــي فئة 

فيزيك الرجال 170 سم، حسين القالف 
فئة مسكلر فيزيك، عبدالعزيز سيف فئة 
كالســـيك بودي بيلدنغ 168 سم، محمد 
الماجد فئة كالســـيك بودي بيلدنغ 175 
ســـم، أحمد األحمد فئة مســـكلر فيزيك، 
مهـــدي محمـــد فئـــة فيزيك رجـــال 182 
ســـم، خالد الســـعيدي فئة فيزيك رجال 
176 سم، بدر إبراهيم فئة بودي بيلدنغ 
80 كيلوغرام، أمير العرب فئة كالسيك 
بودي بيلدنغ 175 سم، سمير عبدالستار 
فئة كالسيك بودي بيلدنغ 70 كيلوغرام، 
أحمـــد ناجـــي فئـــة فيزيـــك رجـــال 170 
ســـم، علـــي الجـــودر فئـــة فيزيـــك رجال 
ناشـــئين، ويرافق المنتخب الوطني كل 
من أعضـــاء اللجنـــة الفنيـــة عبدالعظيم 
علي ويوشـــع أشـــكناني والحكم الدولي 

عبدالهادي علي.

خالد الجودر

للعمــوم األجســام  لبنــاء  العالــم  ببطولــة  المشــاركة 
منتخب بناء األجسام يغادر للفجيرة

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقالاللجنة اإلعالمية

محمد الدرازي

علي مجيد

علي مجيد



مناقشـة تحضيـرات طـوكيـو ألولمبيـاد 2020
شــاركت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة فــي المنتــدى اإلقليمــي للتضامــن األولمبــي 
والمجلس األولمبي اآلسيوي لدول غرب وجنوب ووسط قارة آسيا والذي تحتضنه 

العاصمة التايلندية بانكوك من 4 لغاية 6 نوفمبر الجاري.

 ومثل اللجنـــة األولمبية البحرينية مدير 
الدوليـــة فجـــر جاســـم  العالقـــات  دائـــرة 
ورئيـــس قســـم التضامن األولمبـــي مريم 

مردانه.
أساســـي  بشـــكل  المنتـــدى  وناقـــش 
األلعـــاب  بـــدورة  المتعلقـــة  التجهيـــزات 
األولمبيـــة )أولمبياد طوكيـــو 2020( التي 
ســـتقام الصيـــف المقبـــل، حيـــث قدمـــت 
اللجنـــة المنظمـــة لمحة عامة عـــن الدورة 
وتطرقـــت للترتيبـــات التـــي يتعيـــن على 

اللجـــان األولمبيـــة الوطنيـــة القيـــام بهـــا 
للمشـــاركة فـــي الـــدورة، كمـــا تـــم التعرف 
على تحضيرات اللجان للحدث الرياضي 

األكبر في العالم.
إصـــدار  لكيفيـــة  المنتـــدى  تطـــّرق  كمـــا 
االعتمـــادات الخاصـــة بالوفود المشـــاركة 
الطبيـــة  والخدمـــات  األولمبيـــاد  فـــي 
واإلقامـــة  والتغذيـــة  والمواصـــالت 
واالتصـــال وكافـــة النواحي اللوجســـتية 
والتنظيميـــة المرتبطـــة بالقرية الرياضية 

والمسابقات، كما تناولت األمور المرتبطة 
فـــي  والتســـويق  المنشـــطات  بمكافحـــة 
والمغـــادرة  الوصـــول  وخطـــط  الـــدورة 
مـــدراء  ودور  الوفـــود  لكافـــة  بالنســـبة 
البعثات، وتضمنت الجلســـات ورش عمل 
ودراســـة عـــدد مـــن الحاالت لشـــرح كافة 

القوانين واألنظمة.
 وناقش المنتدى كذلك المســـاعدات التي 
تقدمهـــا اللجنـــة األولمبيـــة الدوليـــة مثل 
برامـــج الدعـــم العامـــة وإعانـــات برامـــج 

التضامن األولمبي.
وخالل المنتدى استعرض ممثلو المجلس 
األولمبي اآلســـيوي استعداداتهم لتنظيم 
المقبلـــة  اآلســـيوية  الـــدورات  مـــن  عـــدد 

والمتمثلـــة فـــي دورة األلعاب اآلســـيوية 
الشـــاطئية السادســـة التي ستقام بمدينة 
األلعـــاب  2020، ودورة  الصينيـــة  ســـانيا 
اآلســـيوية الثالثة للشـــباب 2021، ودورة 
األلعاب اآلســـيوية التاســـعة عشـــرة التي 

جانب من مشاركة وفد اللجنة األولمبيةستقام بمدينة هانغتشو الصينية 2022.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشـــاد االتحـــاد الدولـــي للتنـــس ببطولـــة 
البحريـــن الدوليـــة ITF لناشـــئي التنس، 
والتـــي نظمها نـــادي البحرين للتنس من 
21 إلى 26 أكتوبر الماضي برعاية ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وبمشـــاركة أكثر 
من 100 العـــب والعبة من 48 دولة من 

مختلف دول العالم.
الجهـــود  الدولـــي  االتحـــاد  ثّمـــن  حيـــث 
العاملـــة  اللجـــان  التـــي بذلتهـــا  الكبيـــرة 
البطولـــة فـــي  بالنـــادي، حتـــى خرجـــت 
أجمـــل وأبهى صورة، منًوهـــا باحترافية 
علـــى  والتـــي عملـــت  المنظمـــة  اللجـــان 
للمشـــاركين  الراحـــة  ســـبل  كل  توفيـــر 
منـــذ وطـــأت أقدامهـــم لمطـــار البحريـــن 
الدولـــي وحتى مغادرتهـــم محملين بكل 
الذكريات الجميلة عن مملكة البحرين. 

 وأعـــرب االتحـــاد الدولـــي للتنـــس عـــن 

شكره للنادي الستخدام الفتات المالعب 
بصـــورة مطابقة للمواصفات، كما تســـلم 
نادي البحرين للتنس العديد من رســـائل 
الشـــكر مـــن الالعبيـــن المشـــاركين فـــي 
البطولة والمدربين وأولياء األمور تشيد 
بالتنظيم الجيد والمثالي للبطولة، وأكد 
عدد كبير منهم حرصهم على المشـــاركة 
في كل البطـــوالت التي تقام في مملكة 

البحرين.
المقلـــة  أعـــرب خميـــس   ومـــن جهتـــه، 

عـــن  للتنـــس  البحريـــن  نـــادي  رئيـــس 
ســـعادته باالهتمـــام الكبير الذي حظيت 
به النســـخة الحادية عشـــرة مـــن بطولة 
البحريـــن الدوليـــة ITF لناشـــئي التنـــس 
وأقيـــم حفلهـــا  النـــادي،  نظمهـــا  والتـــي 
أكتوبـــر   26 الســـبت  يـــوم  الختامـــي 
الطيـــب  الصـــدى  أن  مؤكـــًدا  الماضـــي، 
الـــذي حققتـــه البطولـــة داخـــل البحرين 

وخارجهـــا، يعتبـــر ثماًرا لعمـــل كبير قام 
به أبناء النـــادي لتنظيم بطولة متميزة، 
عكســـت قدراتهم على تنظيم األحداث 
الرياضية الكبرى بكل احترافية وتمكن، 
مشـــيًرا إلى تميز نـــادي البحرين للتنس 
فـــي تنظيم البطـــوالت الدولية منذ عام 

2009 وحتى اآلن.
 وفـــي كلمتـــه خـــالل الحفـــل الختامـــي 

للبطولة، رّحب رئيس النادي بالمشـــاركة 
الكبيـــرة مـــن الالعبين فـــي البطولة، كما 
أشـــاد بالداعميـــن الذهبيين شـــركة نفط 
البحريـــن “بابكو”، شـــركة إبراهيم خليل 
كانـــو وشـــركة غـــاز البحريـــن الوطنيـــة 
“بناغاز” والداعمين المســـاندين للبطولة، 
رويـــال  ومستشـــفي   The K Hotel
البحريـــن وبـــرادات الجزيـــرة، وصيدلية 

اإلعالمـــي  بالدعـــم  مشـــيًدا  البحريـــن، 
البطولـــة  بـــه  حظيـــت  الـــذي  المتميـــز 
مـــن قبـــل وســـائل اإلعـــالم المســـموعة 
هيئـــة  بدعـــم  والمرئيـــة  والمقـــروءة 
شـــؤون اإلعـــالم، واإلذاعـــة والتلفزيون 
وتقـــدم بشـــكر خاص إلى قنـــاة البحرين 
الرياضيـــة والصحافـــة المحليـــة العربية 

واإلنجليزية.

الدولي للتنس يشيد ببطولة البحرين الدولية للناشئين

اللجان المنظمة مع أبطال الزوجي الحفل الختامي للبطولة
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الصخير- حلبة البحرين الدولية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تطــرح حلبــة البحريــن الدوليــة اليــوم تذاكــر ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى 
لطيــران الخليــج للفورمــوال1 للعــام 2020 والمقــرر إقامتهــا خــال الفتــرة من 
19 وحتــى 22 مــارس العــام المقبل، والتي تنطلق مــع حملة العروض المبكرة 

بتخفيض يصل إلى 20 % على تذاكر السباق.

كثانـــي  البحريـــن  ســـباق  وينطلـــق 
جولـــة فـــي تقويـــم الموســـم الجديـــد 
للفورموال1 للعـــام 2020 والمكون من 
22 ســـباًقا على تقويم االتحاد الدولي 
الليلـــي  الســـباق  ليكـــون  للســـيارات، 
الســـابع علـــى التوالـــي التـــي تحتضنه 
النطـــالق   16 الــــ  والذكـــرى  الحلبـــة 

سباقات الفورموال 1. 
تذاكـــر جائـــزة  بيـــع  عمليـــة  وتنطلـــق 
البحرين الكبرى للفورموال1 من اليوم 

وتستمر لفترة محدودة وبنسبة تصل 
لـ 20 % على تذاكر المنصة الرئيســـية 
فقـــط، و15 % علـــى تذاكـــر المنصات 
األول  المنعطـــف  كمنصـــة  األخـــرى 
والجامعـــة،  الفـــوز  ومنصـــة  وبتلكـــو 
وجديـــر بالذكـــر أنه العام الســـابع على 
التوالـــي الذي تبقى به أســـعار التذاكر 
للســـباق العالمي وال تزيـــد، فال تفوتوا 
لحجـــز  وســـارعوا  الخصـــم  فرصـــة 

مقاعدكم من اآلن.

 وتتيـــح العـــروض المبكـــرة للجماهير 
الحصـــول علـــى صفقة قّيمـــة لحضور 
األســـبوع  نهايـــة  عطلـــة  فعاليـــات 
المرتقبـــة. ومع هذه العـــروض يتمكن 
الجماهيـــر مـــن شـــراء تذاكـــر المنصة 
الرئيســـية ألربعـــة أيـــام بــــ 120 ديناًرا 
التخفيـــض،  شـــاملة  فقـــط  ـــا  بحرينيًّ
و102 دينـــار بحرينـــي لمنصـــة بتلكو، 
ـــا لمنصـــة المنعطف  85 دينـــاًرا بحرينيًّ

ـــا لمنصتي  األول، و51 دينـــاًرا بحرينيًّ
الفوز والجامعة.

 وتوفر جميع أســـعار التذاكر الدخول 
أليـــام الســـباق األربعـــة، والتي تشـــهد 

إلى جانب سباق الفورموال1، سباقات 
وبطـــوالت  أخـــرى  رئيســـية  عالميـــة 
حزمـــة  إلـــى  إضافـــة  هـــذا  إقليميـــة. 
الفعاليـــات الترفيهيـــة للحلبـــة والتـــي 

تشـــمل مجموعـــة مختـــارة من أشـــهر 
الفنانين الموســـيقيين فـــي العالم إلى 
جانب نخبة من نجوم الغناء وغيرهم 
مـــن فعاليـــات الترفيـــه العائليـــة علـــى 
مـــدار عطلـــة نهاية األســـبوع، والمزيد 
من الفعاليات والمفاجآت التي ســـيتم 

اإلعالن عنها قريًبا.
 كمـــا يوجـــد هنـــاك عدد مـــن العروض 
المخفضة على تذاكر سباق الفورموال 
1 وأبرزهـــا حصـــول طـــالب المدارس 
مـــن 3 وحتـــى 12 عاًمـــا علـــى خصـــم 
يصـــل إلـــى 50 %، مـــن 13 وحتى 17 
عـــام يحصلـــون علـــى خصـــم 25 %، 
طـــالب الجامعة خصم يصـــل إلى 10 
% ذوي االحتياجـــات الخاصة 25 %، 

كبار السن من 60 عاًما وأكثر 25 %.

يخــوض منتخبنــا للشــباب لكــرة القدم عند 7 من مســاء األربعــاء لقاءه األول 
فــي التصفيــات المؤهلــة لبطولــة آســيا تحــت 19 عامــا 2020، حينمــا ياقــي 
منتخب بنغاديش، ضمن إطار منافسات الجولة األولى للمجموعة الخامسة. 

وتفتتـــح مباريـــات المجموعـــة عنـــد 4.15 
األردن  منتخبـــي  يجمـــع  بلقـــاء  عصـــًرا 
وبوتـــان، وذلك على اســـتاد مدينة خليفة 
البحريـــن  وتســـتضيف  أيًضـــا.  الرياضيـــة 
مباريـــات المجموعة الخامســـة للتصفيات 

اآلسيوية حتى 10 نوفمبر الجاري. 
ويقود منتخبنا للشـــباب المـــدرب الوطني 
علـــى  اســـتقر  والـــذي  إســـماعيل كرامـــي، 
قائمـــة مكونة مـــن 23 العًبا، وهم: عبدهللا 
سالم، ســـلمان عادل، محمد خليفة، سعود 
الهزاع، أحمد مســـلم، ســـالم حسين، هاني 

طـــه، عبدالرحمـــن العبيدلـــي، صالـــح بدر، 
طـــالل الزايـــد، دعيـــج الـــذوادي، إبراهيـــم 
علي، محمـــد عبدالقيوم، حســـين العكري، 
عـــادل  محمـــد،  مبـــارك  هرونـــة،  حســـين 
الرميحـــي، ســـيد جـــواد حيـــدر، عبـــدهللا 
النمـــر، علـــي خليفـــة، عبدالرحمـــن الســـيد، 
ســـيد مهدي شـــرف وخليفة الكوس. وعن 
جاهزيـــة المنتخب أوضـــح مدير منتخب 
الشباب الشيخ ســـلمان بن عبدالرحمن آل 
خليفة أن المنتخب ســـار على خطة إعداد 

متكاملة في الفترة الماضية.

 وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدالرحمـــن 
إلـــى أن اإلعـــداد شـــمل تدريبـــات محليـــة 
ومعسكرات وبطوالت خارجية، الفًتا إلى 
أن المنتخـــب عســـكر فـــي مدينـــة الطائف 

أن  قبـــل  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
يشـــارك في بطولة كوتيف الدولية الودية 
بإســـبانيا، والتي اعتبرها واحدة من أقوى 
البطـــوالت التـــي شـــارك فيهـــا المنتخـــب، 

موضًحـــا أن المنتخـــب شـــارك فـــي بطولة 
غرب آسيا بفلسطين، وكانت فرصة جيدة 

لالحتكاك.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدالرحمن إن 
المســـؤولية الملقـــاة علـــى عاتقنـــا كبيـــرة؛ 
كوننـــا نلعـــب علـــى أرضنا وبيـــن جمهورنا، 
وسنســـعد الجميـــع بالتأهل إلـــى النهائيات 

اآلسيوية.

المؤتمر الصحافي

عقـــد ظهـــر يوم أمـــس المؤتمـــر الصحافي 
الذي يسبق التصفيات اآلسيوية للشباب.

 وتحدث مدرب منتخبنا للشباب إسماعيل 
كرامي في المؤتمر الصحافي عن جاهزية 
المنتخـــب وســـعيه لحصـــد بطاقـــة التأهل 
إلـــى النهائيات اآلســـيوية وإهدائها لســـمو 

الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، الداعم 
األول للمنتخبـــات الوطنيـــة، مؤكًدا وجود 
الرغبـــة الكبيـــرة لحصد التأهـــل على غرار 
منتخبي األولمبي والناشئين اللذين تأهال 

للنهائيات اآلسيوية كال في فئته.

توفير تذاكر للجماهير البحرينية 

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وّجـــه 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفة إلى توفير تذاكر دخول 
الجماهير البحرينية في مباريات منتخبنا 

للشباب.
يأتـــي ذلك تقديـــًرا مـــن قبل اتحـــاد الكرة 
للـــدور الرائـــد للجماهيـــر البحرينيـــة فـــي 

إثراء مشوار المنتخبات الوطنية.

ــاق ــب ــس ال ــر  ــ ــذاك ــ ت عـــلـــى   %  20 ــى  ــ إلـ يـــصـــل  ــض  ــي ــف ــخ ــت ب مـــبـــكـــرة  ــروض  ــ ــ ع

يسعـــى لبــدايـــة إيجــابيـــة بتصفيـــات الشبـــاب والجمهـــور مطــالـــب بالمســـانــــدة

“الحلبة” تطرح تذاكر الجائزة الكبرى لـ “الفورموال 1”

“األحمــر” يدّشــن مشــواره بلقــاء بنغـالديــش

من سباق الفورموال 1 في البحرين

 منتخب الشباب لكرة القدم

المقلة يؤكد تميز 
النادي في تنظيم 
البطوالت الدولية 
منذ العام 2009

تخفيض العروض 
المبكرة يصل 

إلى 20 %

“األولمبية” 
تشارك بالمنتدى 

اإلقليمي 
للتضامن األولمبي 
والمجلس اآلسيوي
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استضافت الكلية الملكية للجراحين 
في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية 
الدببة  مستشفى   )RCSI Bahrain(
Teddy Bear Hos- )لألطفال الثاني 
في  الواقع  الجامعة  حرم  في   )pital

البسيتين.
تمت دعـــوة أكــثــر مــن 50 طــفــاً من 
 )IKNS( مدرسة ابن خلدون الوطنية
كل  ُمنح  حيث  الجامعي  الحرم  إلى 
بزيارة  قــام  و  الخاصة  دميته  طفل 
مــحــطــات طــبــيــة مــخــتــلــفــة لــمــراقــبــة 
اللقاحات  مثل  وإجـــراءات  فحوص 
باإلضافة  السينية  واألشــعــة  والــفــرز 

إلى طب األسنان وغيرها الكثير.
كما تم تثقيف األطفال عن السامة 
ــمـــروريـــة وأهــمــيــة ارتــــــداء حـــزام  الـ
مع  واالختناق  الطعام  آداب  األمــان، 
األولية  لإلسعافات  أساسي  تدريب 
مـــن قــبــل جــمــعــيــة الـــهـــال األحــمــر 

معلومات  إلــى  باإلضافة  البحريني، 
الصحية  عــاداتــهــم  لــتــطــويــر  وطـــرق 
ــان ومــعــلــومــات  ــ ــن مــثــل صــحــة األســ

غذائية عامة.
ثاثية  الطباعة  مختبر  فريق  وقــام 
بطباعة   )3D printing lab( األبــعــاد 

جبائر طبية للدببة.   
قسم  نظمها  التي  الــمــبــادرة  وتــهــدف 
مع  بالتعاون  المجتمعية،  المشاركة 
إلى  بالجامعة،  األطفال  جمعية طب 
التخفيف من قلق األطفال المرتبطة 

بزيارة الطبيب.

كشف مجمع السيف، الوجهة الرائدة 
للتسوق والترفيه العائلي في مملكة 
بجائزة  الرابع  الرابح  عن  البحرين، 
20 ألف  الربع سنوي بقيمة  السحب 
دينار نقًدا، ضمن حملته الترويجية 
“تسوق واربح كاش”، والتي تستمر 
بقيمة  الــجــوائــز  مــن  الكثير  بتقديم 
ــقــًدا،  تــصــل إلـــى 100 ألـــف ديـــنـــار ن
فضاً عن الجائزة الكبرى بقيمة 50 
بها  والتي سيحظى  نقًدا  دينار  ألف 
فائًزا واحًدا في نهاية هذا العام.وتم 
الفائزة بجائزة السحب  اإلعان عن 
ــي الــشــيــخــة دانــة  الــربــع ســنــوي وهـ
راشد آل خليفة، وتم إجراء السحب 
إدارة  مــن  مسؤولين  حضور  وســط 
مــجــمــع الــســيــف بــجــانــب مــمــثــل عن 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
من  العديد  تــوفــر  الحملة  تـــزال  وال 
إنفاقهم  عــنــد  للمتسوقين  الــفــرص 

قيمة 30 دينارا أو أكثر لدى أي من 
محات ومطاعم مجمع السيف في 

ضاحية السيف والمحرق.
ــق الــرئــيــس  ــة، عــل ــاســب ــمــن ــذه ال ــهـ وبـ
السيف  عــقــارات  لشركة  التنفيذي 
نهنئ  أن  “نــود  قــائــاً:  يوسف  أحمد 
ــائـــزة بـــالـــجـــائـــزة ربــــع الــســنــويــة  ــفـ الـ

20,000 دينار نقًدا،  والبالغة قيمتها 
ــا الــكــرام  كــمــا نـــود أن نــؤكــد لـــزوارنـ
ــاك فـــرص سانحة  ــه التـــــزال هــن ــأن ب
المتبقية،  السحوبات  ضمن  للفوز 
التسوق  لذا نشجعهم على مواصلة 
فرصهم  وزيـــادة  السيف  مجمع  في 

للربح”.

األوليــة اإلســعافات  أساســيات  علــى  الطلبــة  تدريــب  المتبقيــة الســحوبات  ضمــن  للفــوز  ســانحة  فــرص 
“الملكية للجراحين” تستضيف مستشفى الدببة لألطفال الشيخة دانة تكسب 20 ألف دينار مع “تسوق واربح كاش”

مع  بالتعاون  نسيج  شركة  نظمت 
مــســتــســفــى الـــكـــنـــدي الــتــخــصــصــي 
مــحــاضــرة تــوعــويــة عـــن ســرطــان 
ــثـــدي وأهــمــيــة الــفــحــص الــمــبــكــر  الـ
الرئيسي  بمقرها  الــثــدي   لسرطان 

بمرفأ البحرين المالي -المنامة. 
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، تـــقـــدم  الــمــديــر 
العام لشركة نسيج أحمد الحمادي، 
الكندي  لمستشفى  الشكر  بجزيل 
هذه  مثل  تنظيم  على  التخصصي 
التي  الهامة  التوعوية  المحاضرة 
بأهمية  الــوعــي  نــشــر  فــي  تــســاهــم 
هذه  مثل  لتجنب  المبكر  الفحص 
األمراض التي تشكل خطورة كبيرة 
على حياة المصابين، ما لم يسارعوا 
يعمل  المبكرالذي  الفحص  بإجراء 

على إنقاذ حياة العديد من المرضى 
وتسهيل عاجهم.

وبالغ  بشكره  الــحــمــادي  تــقــدم  كما 
ــــى أخــصــائــيــة الــتــغــذيــة  ــقــديــره إل ت
الكندي  مستشفى  مــن  علي  هــنــاء 
بتقديم  تفضلها  على  التخصصي 
مة، مشيدًا  مثل هذه المحاضرة القيَّ
المميزة  وإسهاماتها  الكبير  بدورها 
فــي نــشــر الــتــوعــيــة لــشــتــى شــرائــح 

وقطاعات المجتمع البحريني.

“نسيج” تحاضر عن سرطان الثدي

ِحــدون نقـــف معهـــا” مجمــــع ســـار يقيـــم “ُمَتّ

نظم مجمع سار الفعالية التوعوية 
بسرطان الثدي الخميس الماضي 
من الخامسة مساًء حتى التاسعة 
العالمي  الشهر  مع  تزامنًا  مساًء 
والــذي  الثدي  بسرطان  للتوعية 

يصادف شهر أكتوبر من كل عام.
ــورة  ن بتنظيم  الــفــعــالــيــة  جــــاءت 
 10 /6 ــادرة  ــ ــب مــ ــة  الــمــهــنــا صــاحــب
لــتــمــكــيــن الــــــمــــــرأة. وتــــــم عــمــل 
للناس  فحوصات مجانية لجميع 

عموما. 
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة 
من المساهمين في البازار الخيري 
ــدًا مــن الـــزوار.  وحــضــور كبير جـ
الفعالية سوسن كمال  وافتتحت 

وتـــحـــدثـــت عـــن طـــريـــق الــســام 
ــداخــلــي لــلــوقــايــة مــن ســرطــان  ال
ألــقــت مــديــرة مجمع  الــثــدي. كما 
ــار أســـمـــهـــان بــــوخــــوة كــلــمــة  ــ ســ

افتتاحية للفعالية.

نشر  هدفها  الفعالية  أن  وأكــدت 
الـــوعـــي بــســرطــان الـــثـــدي وحــث 
الفحص  على  الــنــســاء  وتشجيع 
ينقذ  أن  الممكن  من  الذي  المبكر 

أرواحًا.

فقط  لسنا  نحن   “ صــرحــت:  كما 
في صفكن في مكافحة سرطان 
ــثــدي، بــل نــحــن معكن فــي كل  ال
ــي مــكــافــحــة ســرطــان  خـــطـــوة فـ

الثدي”.

تعزيز الوعي 
بأهمية الفحص 

المبكر

الطبي لــلــقــطــاع  ــودة  ــجـ الـ تــقــيــيــم  خـــدمـــات  ــم  ــدي ــق ت

ـــيِّقة ـــل ش ـــاالت عم ـــى مج ـــرف عل ـــة للتع ـــاب فرص ـــح الط من

“كايزن” توقع تفاهما مع “الصحة العمانية”

“جرافيتي” تشارك بيوم المهنة في “الرفاع فيوز”

إلدارة  كــــايــــزن  ــة  ــركــ شــ ــت  ــنـ ــلـ أعـ
توقيعها  عــن  الطبية  الــمــؤســســات 
الصحة  وزارة  مــع  تفاهم  لمذكرة 
في سلطنة عمان ممثلة بالمديرية 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
ــة بـــهـــدف تـــطـــويـــر نــظــام  ــاصـ ــخـ الـ
ــمــؤســســات الــصــحــيــة  ــال الـــجـــودة ب
الخاصة بالسلطنة، في مقر الوزارة 

في العاصمة العمانية مسقط. 
ومثل وزارة الصحة مازن الخابوري 
وهو مدير عام المؤسسات الصحية 
الخاصة، كما وقع نيابة عن شركة 
كـــايـــزن رئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــهـــا  
الرئيس  جانب  إلى  الوهيبي  سالم 
التنفيذي لكايزن - البحرين يوسف 
شــرف ورئــيــس قسم الــجــودة في 
ــرادي. ــعــ ــ شـــركـــة كـــايـــزن جــعــفــر ال
مبادرتها  بتطبيق  كايزن  وتتكفل 

لتطوير  االجــتــمــاعــيــة  للمسؤولية 
الصحية  المؤسسات  في  الــجــودة 
إشــراف  تحت  بالسلطنة  الخاصة 
ــة الــعــامــة  ــريـ ــديـ ــمـ ــن الـ ــبـــاشـــر مــ مـ
ــلــمــؤســســات الــصــحــيــة الــخــاصــة  ل
ــي مـــن فـــريـــق كــايــزن  وبـــدعـــم فــن
هذه  ستشمل  حيث  المتخصص، 
الخدمات  مقدمي  جميع  المبادرة 

من  الــخــاص  القطاع  فــي  الصحّية 
ــز ومــســتــشــفــيــات  ــراكـ ــادات ومـ ــيـ عـ
وصيدليات ومختبرات طبية على 

اختاف أنواعها.
التنفيذي  للرئيس  تصريح  وفــي 
قــال:  أحمد  باسم  عمان   - لكايزن 
مشاريع  أكبر  من  المشروع  “يعتبر 
ــودة عــلــى مــســتــوى  ــجــ ــ تــطــبــيــق ال
الخليج العربي، نحن فخورون بأن 

نكون جزءا من مشروع يتشارك به 
األشقاء في منطقة الخليج والذي 
يصب بشكل مباشر في السياسات 
ــلــخــدمــات  ــامـــة الـــتـــطـــويـــريـــة ل ــعـ الـ
المنطقة”.  مستوى  على  الصحية 
وضع  بصدد  اآلن  “نحن  ــاف:  وأضـ
الكويت،  لكايزن  األخيرة  اللمسات 
والمتوقع لها أن تبدأ خدماتها في 

النصف الثاني من العام المقبل”.

ــاركــــت جـــرافـــيـــتـــي انـــــــدور ســكــاي  شــ
الذي  المهنة  يوم  “جرافيتي”  دايفينغ 
ــم فــي مــدرســة الــرفــاع فــيــوز وهو  ُنــظِّ
لطاب  ســنــوي  بشكل  يخصص  يـــوم 
من  أعمارهم  تــتــراوح  التي  المدرسة 
15 سنة.  10 ســنــوات حتي ســن  ســن 
ويهدف هذا اليوم إلى تعريف الطاب 
التي  المختلفة  المهنية  الوظائف  على 
مستقبلهم  فــي  ممارستها  بإمكانهم 
على  الطاب  يتم تشجيع  كما  المهني 
ــرح األســئــلــة لــكــل الــمــشــاركــيــن في  طـ

مختلف المجاالت.
محترفين   10 مــن  مجموعة  شــاركــت 
سريعة  مقابات  الــيــوم  هــذا  وتضمن 
بــيــن الـــطـــاب والـــشـــركـــات الــمــشــاركــة 
ــلــتــعــرف على  ــاص ل ــخـ ــن عــمــلــهــم الـ عـ

البحرين  المتوفرة في  العمل  مجاالت 
تساعدهم  التمرينات  أن  كما  عموما. 
مختلف  فــي  اهتمامهم  تطوير  على 
ــرز  ــب ــا ي ــمـ ــاالت والــــوظــــائــــف مـ ــجــ ــمــ ــ ال

شخصيتهم وطاقتهم. 

مستشار  وهي  رستم  هنادي  وأعربت 
الــمــدرســة االبــتــدائــيــة قــائــلــة: “وجـــود 
مختلف  مــن  مختلفين  مهنيين   10
اظهروا  للذين  للطاب  أتاح  المجاالت 
فـــضـــولـــهـــم الـــفـــرصـــة لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 

التقليدية،  وغــيــر  الــتــقــلــيــديــة  الــمــهــن 
الــطــاب مــع محامين  تــحــدث  حــيــث 
والــمــجــمــوعــة مـــن الــمــحــتــرفــيــن في 
والتصوير  والفندقة  التسويق  مجال 

والرياضة والعلوم”.
بجرافيتي  الــتــســويــق  مــديــر  وعــبــرت 
جرافيتي  “تــســر  قائلة:  فتحي  مــريــم 
بمدرسة  المهنة  يـــوم  فــي  الــمــشــاركــة 
الـــذي يــهــدف للوصول  الــرفــاع فــيــوز 
فرصة  ومنحهم  الــنــاشــئ  الجيل  ــى  إل
لــلــتــعــرف عــلــى مـــجـــاالت عــمــل شيقة 
هذا  جــاء  وقــد  مستقبليا.  ومختلفة 
على  مــن جرافيتي  حــرصــا  االشــتــراك 
المساهمة في تأسيس طموح الشباب 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــهــنــي واالحـــتـــرافـــي 

لمنحم مستقبل واعد.”

باسم أحمد

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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حاول ان تتفهم األمور بشكل ودي
البد أن ترى األمور بوضوح 

التزم بتعليمات الطبيب هذه االيام

أخرج في نزهة بحرية اخر األسبوع

ال تتوقف عند هذا الحد بل واصل المسير.

التدخين يضرك، فابتعد عن المدخنين.

اليوم مناسب جدا لالختيار الجيد.

رياضة السباحة مفيدة للظهر.
 

ثقتك بنفسك كبيرة جدا وقوية.

بداية الغيث نجاحك اليوم في العمل.

ال تحزن وال تقلق.. إنها الحياة.
 

أمامك مشروع كبير جدا في العمل.

حافظ على نشاطك بالرياضة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

6 نوفمبر

 1922
 ملك المملكة المتحدة 
جـــــــورج الـــخـــامـــس 
يــــعــــلــــن أيـــــرلـــــنـــــدا 
دولــــــــــة حــــــــرة فــي 
ــار الــكــومــنــولــث  ــ إطـ
وليست  البريطاني 
مستقلة  جمهورية 
وبـــــــــدون شــطــرهــا 

شمالي

ركبت الفنانة يســرا أول ســيارة تعمل علــى الكهرباء في مصر، 
في احتفالية المجمع الصناعــي للمركبات الكهربائية التي تم 
خاللها تدشــين هــذه المركبات من قبــل وزارة اإلنتاج الحربي. 
ونشــرت صورتهــا مــن داخــل الســيارة عبــر صفحتهــا على 

“انســتغرام”. يشــار إلى هذه الســيارات ُتعَرف بـ ”عربات ميني 
كار”، وهــي أول تعــاون بيــن وزارة اإلنتــاج الحربي وشــركة فوتون 

الصينية، وشــركة المصرية. من الناحية الفنية، انتهت يســرا من تصوير دورها بفيلم 
“صاحب المقام”، من تأليف إبراهيم عيسى.

بدأت الفنانة منة شــلبي بتصوير أولى مشــاهدها في 
مسلســلها الجديد “في كل أسبوع يوم جمعة” وهو 
من إنتاج شــركة فيلم فاكتوري وإخراج محمد شاكر 
خضير، وبجمعها في بطولته مع الفنان آسر ياسين، 

بمشــاركة أحمد خالد صالح ومي الغيطي وعارفة عبد 
الرســول. ويســتند المسلســل إلى روايــة تحمل نفس 

االســم لألديب والكاتب الكبيــر إبراهيم عبدالمجيد، فيمــا يكتب معالجته 
الدرامية إياد إبراهيم.

عــادت الفنانــة اللبنانية هبــة طوجي إلــى التمثيل عبر 
مسلسل “هوس” الذي يجمعها بالممثل السوري عابد 
فهد. وهو مسلســل قصير يتألف من عشــرة حلقات، 
مــن تأليف ناديــا األحمــر. يذكــر أن “طوجي” درســت 

التمثيــل واإلخراج في لبنان وعززت تخصصها الجامعي 
فــي الواليات المتحــدة األميركيــة وهي مغنيــة وأخرجت 

عددا من كليباتها، ودخلت باب التمثيل عبر المســرح الغنائي الرحباني. كما 
شاركت في عدد من المسرحيات العالمية.
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البحرين  هيئة  فعاليات  ضمن 
ــار، تــقــام مساء  ــ ــ لــلــثــقــافــة واآلث
اليوم األربعاء في تمام الساعة 
السابعة مساء بمتحف البحرين 
ــوطــنــي مـــحـــاضـــرة  لــلــدكــتــور  ال
ــادر كــاظــم بــعــنــوان “الــمــنــامــة  ــ ن
ــان” عن  ــسـ ســيــرة لــلــمــكــان واإلنـ
ــمــنــامــة مــديــنــة الــعــالــم الــتــي  ال
كــانــت لــلــبــشــر مـــن كـــل الــدنــيــا، 
والــمــديــنــة الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة 
الــتــي جــّســدت نــمــوذجــًا مشرقًا 
والمنفتحة  المتنوعة  للمدينة 
ــلـــى الــحــيــاة.  عــلــى الـــعـــالـــم وعـ
حــيــث ســيــتــحــدث كـــاظـــم عن 
المنامة  لمدينة  العريق  التاريخ 

ــًا شــكــل  ــمـــت مــــزيــــجــ ــتــــي ضـ ــ ال
للعديد  عظيمًا  تاريخيًا  مسارًا 
مــن األفـــــراد، وســيــعــرض عــددا 
ــمــديــنــة الــمــنــامــة  مـــن الـــصـــور ل
وسيتحدث بشكل تفصيلي عن 
المسار التاريخي لمدينة المنامة 
بــاعــتــمــاد الـــصـــور والـــخـــرائـــط 

والوثائق التاريخية.
 هذا وسوف تقدم هيئة البحرين 
ــلــثــقــافــة واآلثـــــــار فـــي األيــــام  ل
الفعاليات  مــن  العديد  المقبلة 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي تلبي 
ــدوات  نـ مــن  األذواق  مختلف 
وموسيقية  شعرية  وأمسيات 

ومحاضرات وورش عمل.

المنامة... سيرة للمكان واإلنسان

1944
إنتاج البلوتونيوم ألول مرة في موقع هانفورد الذري.

 1956
 فرنسا وبريطانيا وإسرائيل يوافقون على وقف عملياتهم العسكرية على مصر.

1975
انطالق المسيرة الخضراء في المغرب إلى الصحراء الغربية.

 1983
حزب الوطن التركي بزعامة تورغوت أوزال يفوز.

 1986
 انتخاب العطاس رئيًسا لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

تّوج فيلم نجمة الصبح ثقة 
الجمهور واستحسانه خالل 
عرضه 3 مرات في فعاليات 

أيام قرطاج السينمائية 
وتميز بحضور مكتمل 
العدد إضافة إلى ردود 

أفعال إيجابية من الجمهور 
والنقاد.

المقبل ــام  ــعـ الـ ــي”  ــاف ــق ــث ال ــى  ــس ــي “ع يــســتــضــيــفــهــا 

ندوة فكرية عن سمو الشيخ عبداهلل بن خالد

ترأس نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي  
الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفة وفد المركز المشــارك فــي االجتماع 
الـ33 لألمانة العامة لمراكز البحوث والدراســات بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، والمقام في العاصمة الســعودية الرياض، وذلك 
بحضــور مديــر إدارة مركز الوثائق التاريخية بالمركز الشــيخ راشــد بن 

عيسى آل خليفة ومنتسبي المركز.

ــاع مــنــاقــشــة  ــ ــم ــ ــت وتــــــم فــــي االجــ
الموضوعات المدرجة على جدول 
تعزيز  إلى  تهدف  والتي  األعمال، 
جــهــود مــراكــز الــوثــائــق والــبــحــوث 
التعاون،  مجلس  بدول  التاريخية 
التصورات  األعضاء  ناقش  حيث 
االســتــراتــيــجــيــة  للخطة  الــنــهــائــيــة 
الــشــامــلــة لــأمــانــة الــعــامــة لــمــراكــز 
بدول مجلس  والدراسات  الوثائق 
الــتــعــاون، والــتــي أعــدهــا األرشيف 
اعتمد  حيث  بــأبــوظــبــي،  الــوطــنــي 
ــامــج سمو  ــرن األعـــضـــاء مــســمــى “ب
ــد آل  ــ ــال ــــدهللا بــــن خــ ــب ــخ عــ ــيـ ــشـ الـ
لدور  تقديرًا  الخطة،  على  خليفة” 
الفقيد الراحل في تنمية العالقات 

الخليجية في المجال التاريخي.
كـــمـــا نـــاقـــش األعــــضــــاء الــتــصــور 
عيسى  مركز  قدمه  الــذي  المقترح 
فكرية  ندوة  إقامة  بشأن  الثقافي 
ــه ســـمـــو الــشــيــخ  ــ ــن الـــمـــغـــفـــور ل عــ
عبدهللا بن خالد آل خليفة، حيث 
الندوة  إقامة  على  األعضاء  وافق 
 ،2020 سنة  من  الثاني  الربع  في 
الـــ34  الـــدورة  انعقاد  مــع  بالتزامن 

سيستضيفها  التي  العامة  لأمانة 
مركز عيسى الثقافي في البحرين 

العام المقبل.
وأشاد نائب رئيس مجلس األمناء 
بمباركة  للمركز  التنفيذي  المدير 
أعضاء األمانة إلقامة ندوة علمية 
عن “سمو الشيخ عبدهللا بن خالد 
ســمــوه  أن  مــضــيــفــا  ــيــفــة”،  خــل آل 
رحمه هللا “يتمتع بتقدير واحترام 
ــن والــبــاحــثــيــن  ــيـ ــؤرخـ ــمـ كـــافـــة الـ
التوثيق  مجال  في  المتخصصين 
العلمي، خصوصا وانه كان الرئيس 
الـــفـــخـــري لـــأمـــانـــة الـــعـــامـــة ومــن 

مؤسسيها األوائل”.
خليفة  بن  خالد  الشيخ  بحث  كما 
لــدارة  العام  األمين  مع  خليفة  آل 
فهد  بــالــريــاض،  عبدالعزيز  الملك 
تفعيل  سبل  السماري،  عبدهللا  بن 
مذكرة التعاون بين المركز والدارة، 
ــالق  ــ ــتـــب وإطــ ــكـ ــر إصــــــــدار الـ ــبـ عـ
ــعــلــمــيــة الــمــشــتــركــة  الـــمـــشـــاريـــع ال
الطرفين،  بين  الــخــبــرات  وتــبــادل 
والتعاون في مجال تبادل الوثائق
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“ما وراء الصمت” يفتح أبوابه في المتحف الوطني
افتتحــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار مســاء األحــد الموافــق 3 نوفمبــر 
2019 المعرض االســتعادي “ما وراء الصمت” للفنان الســوداني راشــد دياب، 
وذلك بحضور رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد 
آل خليفــة والســفير الســوداني لــدى مملكــة البحريــن إبراهيم محمد الحســن، 
إضافــة إلــى حضــور دبلوماســي بوجــود عــدد مــن الفنانيــن التشــكيليين مــن 

المملكة والمهتمين بالشأن الثقافي في البحرين.

ويشـــمل معرض “مـــا وراء الصمت”، الذي 
يســـتمر حتى 15 فبراير 2020، مجموعة 
واســـعة تمّثـــل المنتـــج اإلبداعـــي للفنـــان 
راشـــد ديـــاب، حيـــث يعـــد هـــذا المنتـــج 
ثمرة تالقي ثقافـــات وحضارات متعددة 
فـــي حياتـــه تمتد من الصحـــراء الصامتة 
وصـــوًل إلى ضفاف نهيـــر النيل المتدفق، 
وحتـــى غربتـــه فـــي العاصمـــة اإلســـبانية 

مدريد. 
فـــي  اإلبداعيـــة  األعمـــال  وتعكـــس  كمـــا 
المعرض مصادر إلهام الفنان دياب والتي 
تظهـــر أول فـــي المـــرأة الســـودانية التـــي 
وجدهـــا موضوًعا محفًزا لمخيلته، وثانًيا 
فـــي النيل الذي يســـتمر بعطائـــه وتدفقه، 
وثالًثـــا في الصحراء التي عشـــقها ووجد 

فيها “المتداد والصمت الجميل”. 
وخـــالل المعـــرض الســـتعادي، ســـيكون 
علـــى  الوطنـــي  البحريـــن  متحـــف  زّوار 
موعـــد مع أهم المراحل فـــي حياة الفنان 
فـــي داخـــل الســـودان وخارجهـــا. كذلـــك 
ســـيتعرف الزّوار على مراحل مفصلة من 
محطاتـــه الفنيـــة وتقنياتـــه اإلبداعية من 

نحت، تصميم، تشكيل ورسم. 
وأصـــدرت هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار 
علـــى هامش معـــرض “مـــا وراء الصمت” 
كتاًبـــا خاًصـــا بالمعـــرض يوّثـــق لمراحـــل 
تكّون تجربة الفنان راشد دياب، متوقفة 
عنـــد دوره في تطور المجتمع الســـوداني 
الكتـــاب  ويشـــمل  واجتماعًيـــا.  ثقافًيـــا 
مجموعة واســـعة من صـــور أعمال الفنان 

فـــي  الزمنيـــة  الفتـــرات  مختلـــف  تمّثـــل 
مسيرته الفنية

ويحمـــل الفنـــان الســـوداني راشـــد دياب 
هاجس الفّنان التشـــكيلي وأســـئلته التي 
ل يشـــبعها إل اللـــون والشـــكل والظل. هو 
الذي وطُنه وأسراُره وهويُته في األلوان، 
وهـــو الواقعي جًدا بقدر مـــا هو تجريدي 
وعاطفـــي ومنســـاب بقـــدر انســـيابية نهر 

النيل وجريانه. 

الوطنـــي  البحريـــن  متحـــف  أن  يذكـــر 
يســـتضيف علـــى مـــدار العـــام عـــدًدا مـــن 
المعارض الفنية والثقافية المختلفة، هذا 
إضافـــة إلى عرضه وحفظه لتاريخ وإرث 
مملكة البحرين الحضاري العريق، والذي 
يعود إلى عصر حضارة دلمون، وذلك في 
قاعاتـــه المتعددة ويمكن زيـــارة المتحف 
يومًيـــا، ما عـــدا أيام الثالثـــاء، من 10:00 

صباًحا وحتى 6:00 مساء. 

قالت نجمة بوليوود كارينا كابور إنها تقرأ حاليا سيناروي فيلم جديد  «
سيجمعها مع الفنان والنجم سلمان خان، تدور أحداثه في إطار 

تاريخي، وأضافت أنها تستمتع جدا في الوقوف أمام النجم سلمان 
خان الذي يتمتع بقدرات فنية هائلة ما جعلته يتميز عن أبناء جيله 

من الفنانين.

٢٣

tariq_albahhar
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ليمونة ورشة ملح.. حل سحري لمنزل خاٍل من الجراثيم
الكبــد  لصحــة  العديــدة  الصحيــة  فوائــده  عــن  فضــاً 
والشــعر والبشــرة والجســم بشــكل عــام، خلــص خبراء 
الصحــة إلــى أن الليمــون يمكنه القضاء علــى البكتيريا 
التــي تتواجــد بشــكل كبيــر علــى أســطح  والجراثيــم 

المطابخ والحمامات.
وكل ما عليكم القيام به هو قطع ليمونة حامضة إلى 4 
أجزاء دون فصلها كليًا عن بعضها، مع نثر بعض الملح 
عليهــا ووضعهــا فــي المطبــخ أو الحمــام أو فــي المكان 

المراد تنقيته من البكتيريا والجراثيم.
فهــذا الحــل الســحري سيســاعدكم فــي القضــاء علــى 
الروائح الكريهة، والبكتيريا والجراثيم، كما يساعد في 
القضــاء علــى بكتيريــا الـــE- Coli الضارة التــي تتواجد 
عادة في المطبخ، حسب ما جاء في تقرير نشره موقع 

“ديلي هيلث بوست” المعني بالصحة.
كمــا يمكنكم اســتعمال الليمون الحامــض إلعداد معقم 
قــوي، وكل ما عليكــم هو عصر 3 ليمونات حامضة في 
زجاجــة صغيــرة وخلطهــا مــع بعــض الصابــون الســائل 
وملــح البحــر، واســتعمالها فــي تنظيــف أســطح المنزل 
والحضانــات بعــد رجهــا جيــدا للقضــاء علــى البكتيريــا 

والفيروسات والجراثيم.

رائعــة  نتائــج  القــوي  الطبيعــي  المعقــم  هــذا  يمنحكــم 
الكيميائيــة  المــواد  عــن  بديلــة  طبيعيــة  بمنتجــات 

التقليدية المستعملة في التنظيف.

وكانت دراسة أجرتها إدارة الغذاء والدواء األميركية على  «
المطهرات الطبيعية، قد وجدت أن حامض الستريك 
من عصير الليمون يقتل الجراثيم المنزلية الشائعة 

بشكل فعال، خاصة عندما يسمح له بالبقاء على 
األسطح لمدة 30 دقيقة على األقل، هذا فضاًل عن قدرته 

الفائقة في القضاء على فيروس الكوليرا.

حظيت الطفلــة الزيمبابوية ربيكا 
مونكومبــوي، البالغة من العمر 11 
عامــا، باســتقبال األبطــال بعــد أن 
قالــت إنهــا أنقذت صديقــة لها من 

فكي تمساح.
وقالــت مونكومبــوي إنهــا أنقــذت 
صديقتهــا التويــا موانــي، البالغــة 
من العمر 9 أعوام، من خال القفز 
على ظهر تمساح ثم فقأت عينيه، 
بحســب مــا نقلــت وســائل إعــام 
زيمبابوية. ووفقا لوسائل اإلعام 
عــودة  فأثنــاء  زيمبابــوي،  فــي 
ريبيــكا وصديقاتهــا مــن الســباحة 
في جدول بالقرب من منزلهم في 
قريــة “ســندريا”، ســمعن صراخــا 

صادرا من الماء.
أن  اإلعــام  وســائل  وأضافــت 
لرؤيــة  بالذهــول  أصيبــت  الفتــاة 

تمساح يجر صديقتها في الماء.

فتاة جريئة فقأت 
عين تمساح إلنقاذ 

صديقتها
رفعــت امــرأة، تتهم الرئيــس األميركي دونالد ترامــب باغتصابها قبل أكثر من 
23 عاما في متجر بنيويورك، دعوى ضده، يوم االثنين، بشأن تصريحات أدلى 

بها في يونيو ينفي فيها وقوع االعتداء وينتقدها بسبب هذا االدعاء.

وقالت إي. جين كارول، وهي كاتبة 
عمــود نصائــح في مجلــة “إيل” منذ 
التــي  الشــكوى  فــي  فتــرة طويلــة، 
رفعتهــا في محكمــة والية نيويورك 
في مانهاتن، إن ترامب كذب بشــأن 

نزاهتهــا  و”لطــخ  عليهــا،  االعتــداء 
ومصداقيتهــا وأمانتهــا” مــن خــال 
األكاذيــب  مــن  مجموعــة  تلفيــق 
التــي  المحتملــة  األســباب  لشــرح 

دفعتها الختاق الحادث.

اقتحــم لصــوص بســيارة كاتدرائية مــن العصور الوســطى جنوب 
غربي فرنسا، االثنين، محّطمين القضبان المعدنية لسرقة كؤوس 
فضية وغيرها من كنوز الكنسية، التي ال تعوض، بحسب السلطات 

المحلية.

وقــال المســؤول المحلي في مدينة 
أولوران-ســانت-ماري، لــوران باري، 
لوكالة “فرانس برس” إن التحقيقات 
األوليــة أظهــرت أن العصابة ربطت 

الســيارة  مقــدم  إلــى  جــذع شــجرة 
التــي اســتخدمت لتحطيــم باب من 
أبــواب الكاتدرائيــة، المدرجــة علــى 

قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

امرأة تالحق ترامب قضائيا بـاالغتصاب

سرقة كنوز ثمينة من كاتدرائية تاريخية بفرنسا

هندي يقدم عروضه أثناء “مسابقة رقص” أقيمت خال 
معرض لإلبل في بوشكار ، بوالية راجستان الغربية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعــد أن وصفــت بـ”غرفــة الغــاز”، 
التقــط راكــب فــي طائــرة كانــت 
مقطــع  نيودلهــي،  فــوق  تحلــق 
فيديــو تظهر ضبابــا كثيفا يغطي 
مختلــف أرجاء المدينــة الهندية، 
التــي بلغ فيها التلوث مســتويات 

تفوق القدرة على االحتمال.
وقبل أيام، سجلت أسوأ معدالت 
 2019 عــام  بدايــة  منــذ  للتلــوث 
الهنديــة،  نيودلهــي  مدينــة  فــي 
حيث ســجل مؤشر جودة الهواء 
مســتوى “شــديد الســوء”، وســط 

ترجيحات بالمزيد من التدهور.
وغطى الضباب الدخاني الكثيف 
طبيعــي،  غيــر  بشــكل  نيودلهــي 
فيمــا وصلــت جــودة الهــواء فــي 
المدينــة الهنديــة إلــى مســتويات 

“خطيرة”.

تظاهر آالف اإلسبان، مساء االثنين، 
في مختلف أرجاء الباد، إثر صدور 
قــرار قضائــي اعُتبر “مخففا” بحق 5 
شــبان مارســوا الجنس بالتناوب مع 

فتاة قاصر في الـ14 من العمر.
أال  برشــلونة  فــي  وقــررت محكمــة 
تتهــم الشــبان البالغيــن باالغتصاب، 
ألنهــم لــم يمارســوا الجنس “قســرا”، 
واكتفــت بتوجيــه تهمــة “االعتــداء 
أثــار رفضــا  الــذي  األمــر  الجنســي”، 

وغضبا واسعين في الشارع.
وزارة  مقــر  أمــام  المئــات  واحتــج 
العدل في مدريد، ضد قرار محاكمة 
“مخففــة”،  بتهــم  الخمســة،  الرجــال 
حتى وإن جرت العاقة “بالتوافق”.
ويؤكد الغاضبــون أن ما تعرضت له 
الفتــاة كان اغتصابــا، ألنهــا مــا زالت 

قاصرا وغير واعية.

ضباب مخيف 
يغطي أكثر مدن 

العالم تلوثا

حكم مخفف يفجر 
تظاهرات عارمة 

بإسبانيا
تســتعد الهيئة العامة للترفيه في الســعودية، إلطالق حفل “أسطوري غير مسبوق”، 

تكريما لـ”فنان العرب” محمد عبده، وذلك في أواخر شهر ديسمبر المقبل.

الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
العامــة للترفيــه، رئيــس موســم الريــاض، 
تركــي آل الشــيخ، أنه ســيتم أيضا تكريم 
الفنان عبادي الجوهر، في ليلة “عباديات” 
أنــه  إلــى  مشــيرا  نوفمبــر،  شــهر  أواخــر 
ســيكون حفــا “اســتثنائيا”. وتقــدم عبده 
بالشــكر للعاهــل الســعودي الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، لما يقدمه للســعودية “من 

ازدهــار في العديــد من المجاالت”، ولولي 
العهد األمير محمد بن سلمان.

بـــ  الملقــب  الســعودي  المغنــي  وأوضــح 
”فنــان العــرب”، أنــه سيشــارك فــي حفــل 
الســعودية، ضمــن  العاصمــة  فــي  غنائــي 
أن  معتبــرا  الريــاض”،  “موســم  فعاليــات 
الجمهــور “ســيكون أســاس وعمــاد نجــاح 

هذا الحفل”.

تكريم غير مسبوق لـ”فنان العرب”

الممثلة البريطانية األميركية سيينا ميلر تصل حفل متحف مقاطعة لوس أنجلوس 
للفنون )أ ف ب( سيقام الحفل على مسرح يحمل اسم الفنان السعودي، ويتسع لـ 22 ألف متفرج، حسب ما 

ذكرت إدارة موسم الرياض.

يبــدو  مــا  علــى  ترحــب  ال  الطائــرات 
بالرئيس البوليفي إيفو موراليس، فقد 
تعــرض 3 مــرات لمشــكلة مــع إحداهــا 
كادت تكــون قاتلة، وأحدثها حين كان 
أمــس االول علــى متــن هليكوبتــر مــن 
طــراز EC-145 متجهة بــه إلى منطقة 
فــي البــاد، ينتظرونــه فيهــا لتدشــين 
طريــق يربطهــا بأخــرى، وفقــا لمــا ورد 
بوســائل إعام محلية، وأثناء تحليقها 
تعــرض الجهــاز الدوار فــي ذيلها لعطل 

مفاجئ.
تعثــرت الطائــرة وراحــت تســقط فعا 
قــرب ملعــب لكــرة القــدم فــي منطقــة 
جبلية، وبدت لشــهود عيان كأن الطيار 

فقد سيطرته عليها بالكامل.

وفــي فيديو تم نشــره، ظهرت الطائرة 
تحــوم لثــوان معدودات، قبــل أن يغّير 
حــّول  بحيــث  معهــا،  تعاملــه  الطيــار 
ســقوطها فــي اللحظــات األخيــرة إلــى 
مــن  مــرأى  علــى  اضطــراري  هبــوط 
عشــرات البوليفيين، ثم اســتقرت على 
األرض من دون أن ينال األذى من أحد 

فيها أو خارجها.
 2006 منــذ  الرئيــس  وكان موراليــس، 
لبوليفيا التي جددت األسبوع الماضي 
انتخابــه لواليــة رابعــة أثــارت الجــدل، 
تعرض في نهاية 2009 لحادث مماثل، 
حيــن كان علــى متــن طائــرة نقلته إلى 
مدينــة Sucre فــي الجنــوب البوليفي، 

فقام طياره بهبوط اضطراري. 

الهليكوبتر تتعطل وتكاد تقتل الرئيس البوليفي

تــداول رواد مواقــع التواصــل 
الســعودية،  فــي  االجتماعــي 
فيــه  يظهــر  فيديــو  مقطــع 
تبحــر  الغــزالن  مــن  قطعــان 

صوب شواطئ المملكة.
وزعـــــــــم مــــــغــــــردون إلـــــــى أن 
في  تبوك  إلى  وصلت  الغزالن 

التواصل  مواقع  رواد  وكشف  مصر.  عبر  أفريقيا  قــارة  من  قادمة  السعودية 
االجتماعي، أن مقطع الفيديو تم نشره في مناسبتين سابقتين عامي 2014 
و2015. وادعى ناشروه حينها، أن قوات خفر السواحل في السعودية رصدت 
بين  البحر  قطعت  أن  بعد  تبوك  شاطئ  إلــى  ووصولها  الــغــزالن  هــذه  هجرة 
قارتين أفريقيا وآسيا. على أي حال، يتعذر تحديد المكان الذي وصلت إليه 
هذه الغزالن، ولعلها شقت طريقها في مياه ضحلة نحو جزر مرجانية قريبة 

من الشاطئ ثم عادت أدراجها إلى اليابسة.

غزالن تخرج من البحر إلى شواطئ السعودية

الحل السحري يساعد في القضاء على الروائح الكريهة أيضا
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