
صرح رئيس نيابة التنفيذ محمد  «
المسلم بأن قاضي تنفيذ العقاب 

أصدر قراره بإبدال مدة العقوبة 
السالبة للحرية المتبقية على 75 

نزيال بإدارة اإلصالح والتأهيل ممن 
قضوا نصف مدة العقوبة.

ارتفعت أسعار الذهب في  «
البحرين أمس، مقارنة بأسعاره 
األربعاء. وزاد سعر الذهب عيار 

24 قيراًطا بنسبة 0.11 % إلى 
18.03 دينار، مقابل 18.01 دينار 
يوم األربعاء، وفًقا لمسح أجراه 

“مباشر”.

ذكرت منظمة إغاثة طبية دولية أن  «
مستشفى تديره في مدينة المخا 

أصيب بأضرار من جراء هجوم 
بصواريخ وطائرة مسيرة، في حين 

ألقى مسؤولون عسكريون يمنيون 
باللوم في الهجوم الذي استهدف 

مباني مجاورة على ميليشيات 
الحوثي اإليرانية.

تنطلق في 10 من يناير المقبل  «
تحت رعاية ملك المملكة 

األردنية الهاشمية عبدالله 
الثاني ابن الحسين، فعاليات 

النسخة 12 لمهرجان المسرح 
العربي بمشاركة فرق مسرحية 

خليجية.

واصل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم  «
تدريباته التحضيرية؛ استعدادا لمباراتي 

هونغ كونغ والعراق، اللتين ستقامان يومي 
14 و19 نوفمبر الجاري في هونغ كونغ 

واألردن على التوالي، ضمن إطار الجولتين 
الخامسة والسادسة من التصفيات 

المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 
وكأس آسيا 2023.
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“األحمر” يواصل التحضير لمباراتي نوفمبرمشاركة خليجية في “المسرح العربي”هجوم حوثي على مستشفىارتفاع أسعار الذهب بالبحرينعقوبات بديلة على 75 محكوًما

ا اعتماد صرف الجزء األول من مستحقات 417 رياضيًّ

سمو الشيخ 
ناصر بن حمد 
يترأس اجتماع 

المجلس 
األعلى للشباب 

والرياضة 

المنامة - بنا

والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس  وافـــق 
على إجراءات دفع الجزء األول لمستحقات 
الالعبين واإلداريين والفنيين والبالغ عددهم 
للدفعة  القانونية  ــاع  األوضــ ــة  ودراســ  ،417
ترأسه  اجتماع  في  ذلــك  جــاء  منهم.  الثانية 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
ــي رئــيــس  ــوطــن ــاب مــســتــشــار اآلمــــن ال ــشــب ال
ــريــاضــة سمو  الــمــجــلــس األعــلــى لــلــشــبــاب وال

)18(الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

خالفات خامنئي وروحاني تتصاعد بشأن مفاوضات أميركا

بومبيو: يجب التعامل مع استفزازات إيران

عواصم ـ وكاالت

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك 
تــجــاوزات  مــع  التعامل  ضـــرورة  بومبيو 

إيران واستفزازاتها المستمرة. 
التعامل  على  الــدولــي  المجتمع  وحـــّض 
مع التصعيد النووي اإليراني، معتبًرا أن 
أفعال إيران تتطلب من كل الدول رفض 
جادة  واتخاذ خطوات  النووي  “ابتزازها 

لزيادة الضغط عليها”.
ــّدد عــلــى أن الـــواليـــات الــمــتــحــدة لن  وشــ
تــســمــح بــحــصــول إيـــــران عــلــى أســلــحــة 

نووية.
ــرانـــي يــدل  كــمــا اعــتــبــر أن الــمــوقــف اإليـ
الدولي  المجتمع  ابتزاز  نية طهران  على 

للقبول بإرهابها وعنفها.
إلى ذلك، اتهم إيران بمواصلة العمل على 

تقويض سيادة جيرانها.
بعد  األميركي  الــوزيــر  تصريحات  تأتي 

أنها  الخميس،  أمــس  إيـــران،  أعلنت  أن 
استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة 
غاز  بضخ  األرض  تحت  النووية  فــوردو 
اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

 في غضون ذلك، شّنت صحيفة “كيهان” 

الــتــي تعكس مــواقــف الــمــرشــد اإليــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي، هــجــوًمــا جـــديـــًدا على 
الــذي  روحــانــي  اإليــرانــي حسن  الرئيس 
ال  الواليات  مع  التفاوض  إمكان  أن  رأى 

تزال قائمة.

روحاني وخامنئي

األمير عمرو الفيصل

سمو  الجنوبية  محافظ  أعلن 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي آل 
ــــدء مــوســم الــبــر  خــلــيــفــة عـــن ب
نوفمبر   20 اعتباًرا من  الجديد 
ــارس  مــ  20 وحـــتـــى  ــي  ــالـ ــحـ الـ
ســمــوه  مـــؤكـــًدا   ،2020 ــعـــام  الـ
 14 يــوم  سيبدأ  التسجيل  أن 
عــبــر تطبيق  الـــجـــاري  نــوفــمــبــر 

)الجنوبية(.
ــــى هـــامـــش  ــل  جـــــــاء ذلــــــــك، عــ
االجــتــمــاع الـــذي عــقــده سموه 
صباح أمس في مقر المحافظة 
الــجــنــوبــيــة بــحــضــور عــــدد من 
الداخلية  بــوزارات  المسؤولين 
والجهات  والصحة  والبلديات 

األخرى ذات االختصاص.

الـــــمـــــواصـــــالت  وزارة  طـــــرحـــــت 
واالتـــــصـــــاالت فــــي جــلــســة مــجــلــس 
الـــمـــنـــاقـــصـــات والــــمــــزايــــدات أمـــس 
ــم الــــخــــدمــــات  ــديــ ــقــ ــ ــت ــ ــة ل ــاقــــصــ ــ ــن مــ

ــداد وثـــائـــق طــرح  ــ االســتــشــاريــة إلعـ
مناقصة المرحلة األولى من مشروع 
مترو البحرين تقدم إليها 6 عطاءات 
لشركة  دينار  مليون   1.6 بنحو  أقلها 

“كي بي ام جي”.

بــدء موســم البر 20 نوفمبــر

الستشارات “مترو البحرين”

المنامة - اإلثمار القابضة

القابضة  اإلثــمــار  شــركــة  سجلت 
مليون   18.89 بــلــغ  ربـــح  صــافــي 
التسعة أشهر 2019،  لفترة  دوالر 
أي بزيادة نسبتها 66.6 % مقارنة 
مليون   11.34 بلغ  ربــح  بصافي 
نفسها  الــفــتــرة  فــي  ســجــل  دوالر 
2018. صرح بذلك رئيس مجلس 
السمو  صــاحــب  ــشــركــة،  ال إدارة 

الملكي األمير عمرو الفيصل.

18.9 مليون دوالر أرباح 
“اإلثمار القابضة”
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طرحت شركة نفط البحرين )بابكو( 
وقــود  مــحــطــات   5 لــشــراء  مناقصة 
وحيد  عــطــاء  إلــيــهــا  تــقــدم  متنقلة 
ومناقصة  دينار،  ألــف   409.6 بنحو 
تشكيل  وإعـــــــادة  إلصـــــالح  أخـــــرى 
أبراج التبريد لوحدات المصفاة في 
تم  إليها عطاءان  تقدم   2020 العام 

 251.5 بنحو  عطاء  وأقــل  تعليقهما 
الصحة  وزارة  وطرحت  دينار.  ألف 
المحلي ألمصال  للشراء  مناقصتين 
اللقاحات  جميع  تشتمل  ولقاحات 
في جميع مستشفيات  المستخدمة 

الــبــحــريــن والســتــبــدال وحــدة 
بالغسيل  الــخــاصــة  الــتــحــلــيــة 

أبــدى وزيــر األشــغــال وشــؤون البلديات 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي عـــصـــام خلف 
المحرق  بــلــدي  مجلس  لمقترح  رفــضــه 
الذكية  المواقف  إنــشــاء  فكرة  باعتماد 
لحل أزمــة شــّح مــواقــف الــســيــارات في 
ــوزارة درست  ال المحرق. وأشــار إلى أن 
المجلس،  توصية  مــع  الــمــرفــق  التقرير 

واجــتــمــعــت مـــع الــمــديــر الـــعـــام الــشــركــة 
للمواقف الذكية، وعاينت أحد  البحرين 
الشركة  أنشأتها  التي  الخاصة  المشاريع 
فــي الــعــدلــيــة. وبــيــن أن الــشــركــة أعــدت 
مقترحا يتضمن إنشاء 9 هياكل لمصاعد 
المواقف الذكية لتوفير 144 موقًفا على 

أحد العقارات التي تستملكها.

أبدى عدد من نواب الشمالية استغرابهم 
ــواضــحــة  ــدادات ال ــعــ ــ ــت ــن غـــيـــاب االســ مـ
لــمــوســم هــطــول األمـــطـــار، خــصــوصــا أن 
هطول  إلـــى  تشير  الــجــويــة  الــتــوقــعــات 
ــذا األســـبـــوع ومطلع  األمـــطـــار نــهــايــة هـ

األسبوع المقبل. 
وقالوا في بيان مشترك إن االستعدادات 

األمــطــار  لــمــيــاه  تجمعات  أي  لــمــواجــهــة 
فــي الــقــرى والــمــنــاطــق الــداخــلــيــة غائبة 
بــحــدوث مشكلة كبيرة  يــهــدد  مــا  وهـــذا 
وممتلكاتهم  ومنازلهم  المواطنين  تهدد 

الشخصية. 
وأشاروا إلى أن االستعدادات غابت عن 

قرى ومدن المحافظة.

بة عن خطط االستعداد لألمطاررفض المواقف الذكية باألحياء السكنية“بابكو”: 5 محطات وقود بـ409.6 ألف دينار “الشمالية” ُمغيَّ

)١٢()09()٠٩(

جاللة الملك يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري

المنامة - بنا

عقــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، جلســة مباحثات 
رســمية أمــس مــع رئيــس جمهورية مصــر العربية الشــقيقة أخيه عبدالفتاح السيســي 

في القاهرة.

وتــنــاولــت الــمــبــاحــثــات الـــتـــطـــورات الــتــي 
أمنها  على  وتداعياتها  المنطقة  تشهدها 
اإلقليمية  األحــداث  ومجمل  واستقرارها، 
والـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى تـــبـــادل وجــهــات 
ــدد مـــن الــقــضــايــا مــوضــع  ــنــظــر حــــول عــ ال
الملك  جاللة  وأشـــاد  المشترك.  االهــتــمــام 
اتفاق  على  بالتوقيع  المصري  والــرئــيــس 
الشرعية  اليمنية  الحكومة  بين  الرياض، 
عن  وأعربا  الجنوبي.  االنتقالي  والمجلس 
الحرمين  خـــادم  لجهود  البالغ  تقديرهما 
تسوية  فــي  عهده  ولــي  وسمو  الشريفين 
واالستقرار  األمن  وإعــادة  اليمنية،  األزمة 
يعّزز  وبما  الشقيق،  اليمن  ربوع  كافة  إلى 

المنطقة،  في  والسالم  لالستقرار  ويرّسخ 
منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  وشــكــرا 
هادي وحكومته، وحكومة دولة اإلمارات 
الذي  المحوري،  االتفاق  هذا  تسهيل  على 
الــجــهــود نــحــو تــســويــة سياسية  ســيــدعــم 
ــة الــمــلــك والــرئــيــس  ــد جــالل ــة.  وأكــ شــامــل
والتضامن  التعاون  تعزيز  أهمية  المصري 
بــيــن الــــدول الــعــربــيــة خــصــوصــا فــي هــذه 
ــا يــمــكــنــهــا من  ــمـ الــمــرحــلــة الـــدقـــيـــقـــة، وبـ
أمنها واستقرارها ومواجهة  الحفاظ على 
التحديات المشتركة، وفي مقدمتها خطر 
الخارجية  والتدخالت  والتطرف  اإلرهاب 

في شؤونها الداخلية.

العاهل والسيسي: مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها اإلرهاب والتدخالت الخارجية

تقدير جهود السعودية في تسوية األزمة اليمنية

)02(

1.6
دينار مليون 

أمل الحامد

سيدعلي المحافظةالمحرر االقتصادي

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



عقد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
جلســـة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
رئيـــس  مـــع  أمـــس  رســـمية  مباحثـــات 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة أخيه 

عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
 وقد أعرب جاللتـــه في بداية اللقاء عن 
خالـــص الشـــكر والتقدير ألخيـــه الرئيس 
المصـــري على حفـــاوة االســـتقبال وكرم 
الضيافـــة التي حظي بهـــا جاللته والوفد 

المرافق.
 فيمـــا رّحـــب الرئيـــس السيســـي بزيـــارة 
جاللـــة الملـــك، مؤكـــًدا اعتـــزازه بروابـــط 
المتميـــزة  التعـــاون  وعالقـــات  األخـــوة 
مـــع مملكـــة البحرين وبمواقـــف البحرين 

العربية األصيلة تجاه مصر وشعبها. 
 واســـتعرض الجانبـــان أواصـــر العالقات 
الثنائيـــة الوثيقـــة، وســـبل تعزيزهـــا على 
كافـــة الصعـــد واالرتقـــاء بهـــا إلـــى آفـــاق 
أرحب من التعاون والتنســـيق المشـــترك 
بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات 

شعبيهما.
 وأكـــد صاحـــب الجاللـــة الملـــك اعتـــزاز 
مملكـــة البحرين قيادًة وشـــعًبا بعالقاتها 
التاريخية الراســـخة مع مصر الشـــقيقة، 
مؤكـــًدا الحـــرص المتبـــادل علـــى تعزيـــز 
التشـــاور  واســـتمرار  التعـــاون  أوجـــه 
والتنســـيق في ظـــل ما تشـــهده المنطقة 

من تحديات.
 وأعـــرب الجانبـــان عـــن بالـــغ اعتزازهمـــا 
بالمســـتوى المتطـــور الـــذي وصلـــت إليه 

العالقات البحرينية المصرية، وتطلعهما 
إلـــى دفـــع التعـــاون الثنائـــي إلـــى آفـــاق 
جديـــدة من العمل المشـــترك، في ظل ما 
يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين من 

روابط أخوة ومودة تاريخية وثيقة.
 وأشاد صاحب الجاللة الملك بما تشهده 
مصـــر الشـــقيقة من نهضـــة تنموية رائدة 
ومـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات نوعيـــة فـــي 
مختلف القطاعات تحـــت قيادة الرئيس 
السيسي، معرًبا عن تقديره لمواقف مصر 
الثابتـــة والداعمة على الـــدوام للبحرين، 
امتـــداد  وعلـــى  البـــارزة  وإســـهاماتها 
عقـــود طويلة فـــي دعم مســـيرة النهضة 
والتنميـــة فـــي المملكـــة، ومثّمًنـــا جاللته 
الدور التاريخي الريادي لجمهورية مصر 
العربية في حماية األمن القومي العربي 
والدفاع عـــن القضايا والمصالح العربية، 
وتعزيز أسس السالم واألمن واالستقرار 
مؤكـــًدا  األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 
جاللتـــه أهميـــة حل مســـألة ســـد النهضة 
بمـــا يأتي بالخيـــر واالزدهار علـــى الدول 
المعنية ويضمن حقوق مصر في حصتها 

المائية دون التأثير على أمنها المائي.
 ومن جانبه، أثنى الرئيس السيسي على 
جهـــود جاللـــة الملـــك، ودوره الرائـــد في 

تطويـــر وتنمية عالقـــات مملكة البحرين 
مع شـــقيقتها مصر، واصًفا هذه العالقات 
بأنها نموذج متميز للتعاون بين األشقاء، 
وحّيـــا الـــدور المشـــرف للمملكـــة بقيـــادة 
جاللـــة الملـــك فـــي دعـــم العمـــل العربـــي 
المشـــترك، وبمواقـــف جاللتـــه الحكيمـــة 
تجـــاه قضايـــا المنطقـــة، ومشـــّدًدا علـــى 
موقـــف مصـــر الثابـــت مـــن أمـــن الخليج 
العربي باعتباره جزًءا ال يتجزأ من األمن 

القومي المصري.
كما تناولـــت المباحثات التطـــورات التي 
تشـــهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها 
واستقرارها، ومجمل األحداث اإلقليمية 
والدوليـــة، إضافـــة إلـــى تبـــادل وجهـــات 
النظـــر حـــول عـــدد مـــن القضايـــا موضـــع 

االهتمام المشترك.
 وأشـــاد جاللـــة الملك والرئيـــس المصري 
بيـــن  الريـــاض،  اتفـــاق  علـــى  بالتوقيـــع 

الحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية والمجلـــس 
االنتقالي الجنوبي. وأعربا عن تقديرهما 
البالـــغ لجهود خادم الحرمين الشـــريفين 
وســـمو ولـــي عهـــده فـــي تســـوية األزمة 
اليمنيـــة، وإعـــادة األمن واالســـتقرار إلى 
ربـــوع اليمـــن الشـــقيق كافـــة، وبمـــا يعّزز 
ويرّسخ لالستقرار والسالم في المنطقة، 
وشـــكر جاللـــة الملك والرئيـــس المصري، 
الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هادي 
اإلمـــارات  دولـــة  وحكومـــة  وحكومتـــه، 
على تسهيل هذا االتفاق المحوري، الذي 
ســـيدعم الجهود نحو تســـوية سياســـية 

شاملة.
 وأعرب الجانبان عن األمل في أن يسفر 
اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني، 
لمواجهـــة مـــا يهـــدد اليمـــن مـــن مخاطـــر 
وتحديـــات والعمـــل مًعـــا، لمعالجـــة آثـــار 
االنقالب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد 

وحدة اليمن واستقراره.
 كما أكد جاللـــة الملك والرئيس المصري 
أهميـــة تعزيـــز التعـــاون والتضامـــن بيـــن 
الدول العربية خصوصا في هذه المرحلة 
الدقيقـــة، وبمـــا يمكنها مـــن الحفاظ على 
أمنها واســـتقرارها ومواجهـــة التحديات 
المشـــتركة، وفي مقدمتها خطر اإلرهاب 

والتطـــرف والتدخـــالت الخارجيـــة فـــي 
شـــؤونها الداخلية، مؤكدين كذلك أهمية 
تضافـــر الجهود إليجاد الحلول الســـلمية 
لألزمـــات فـــي المنطقـــة بمـــا يســـهم فـــي 
والتنميـــة  واالســـتقرار  األمـــن  تحقيـــق 

لدولها وشعوبها.
وصـــل  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  وكان   
إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة، 
فـــي وقـــت ســـابق أمـــس حيـــث كان في 
مقدمـــة مســـتقبلي جاللتـــه لـــدى وصوله 
رئيـــس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
أخـــوه عبـــد الفتـــاح السيســـي، وعدد من 
كبار المســـؤولين فـــي الحكومة المصرية 
وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى القاهـــرة 

وأعضاء السفارة.
إلـــى  توّجـــه  قـــد  الملـــك  جاللـــة  وكان   
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، في 
زيـــارة يجري خاللها مباحثـــات مع أخيه 
رئيـــس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
عبدالفتـــاح السيســـي، تتنـــاول العالقات 
التاريخية المتميـــزة القائمة بين البلدين 
تطويـــر  وســـبل  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
وتنمية أوجه التعاون المشترك في شتى 
المجاالت، إضافة إلى بحث مســـتجدات 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  األوضـــاع 

والدولية.
 وكان في مقدمـــة مودعي جاللة الملك، 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.

المنامة - بنا

واســـتقراره اليمـــن  وحـــدة  يهـــدد  مـــا  لـــكل  التصـــدي  والسيســـي:  الملـــك  جاللـــة 

تضافر الجهود إليجاد الحلول السلمية لألزمات بالمنطقة

جاللة الملك: 

نقدر مواقف مصر 
الثابتة والداعمة 

للبحرين على الدوام

دور تاريخي ريادي 
لمصر في حماية 

األمن القومي 
العربي

الرئيس المصري:

 البحرين ومصر 
نموذج متميز 

للتعاون بين األشقاء

أمن الخليج العربي 
جزء ال يتجزأ من 
األمن القومي 

المصري
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جاللة الملك يغادر إلى مصر  وفي مقدمة موّدعيه سمو ولي العهد

جاللة الملك يصل إلى مصر 
وفي استقباله الرئيس 

عبدالفتاح السيسي 

البحرين ومصر تشيدان 
بالتوقيع على اتفاق 

الرياض

توحيد الصف اليمني 
لمعالجة آثار االنقالب 

الحوثي

تأكيد أهمية تعزيز 
التعاون والتضامن بين 

الدول العربية
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محمد بن مبارك: تبادل الخبرات التربوية بين الدول العربية
العـــرب والتعليـــم  التربيـــة  وزراء  مؤتمـــر  فـــي  المشـــاركين  اســـتقبل 

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء رئيس المجلـــس األعلى 
للتعليـــم والتدريب ســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، بقصر 
القضيبيـــة أمـــس، وبحضور وزير 
التربية والتعليـــم ماجد النعيمي، 
الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة 
في المؤتمر الحادي عشـــر لوزراء 
الوطـــن  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة 
العربـــي الـــذي تســـتضيفه مملكـــة 
البحريـــن تزامًنـــا مـــع احتفاالتهـــا 
التعليـــم  بمـــرور مئـــة عـــام علـــى 

النظامي الذي بدأ العام 1919.
 وفي معرض ترحيبه بالمشاركين 
نائـــب  ســـمو  أكـــد  المؤتمـــر،  فـــي 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أهميـــة 
انعقـــاد المؤتمـــر الذي يقـــوم على 

أهمية التعليم ودوره في التنمية 
العربـــي،  الوطـــن  فـــي  الشـــاملة 
القادمـــة،  األجيـــال  ومســـتقبل 
مؤكـــًدا أهميـــة تبـــادل التجـــارب 
بيـــن  فيمـــا  التربويـــة  والخبـــرات 
الـــدول العربيـــة الشـــقيقة والدور 

االجتماعـــي، مشـــيًرا إلـــى تعزيـــز 
دور المنزل والمجتمع في العملية 

التعليمية.
 ويناقش المؤتمر القضايا الهادفة 
إلى تطوير السياســـات التعليمية 
فـــي الوطن العربي وتعزيز دورها 

الشـــاملة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي 
مـــن  الرابـــع  الهـــدف  وبخاصـــة 
أهداف التنمية المستدامة 2030، 
منظومـــة  تطويـــر  إلـــى  إضافـــة 
التقويم التربـــوي وتنمية الموارد 
المفتوحة وتداولها واستخدامها، 
وتعزيـــز منزلة القيـــم العربية في 

المناهج والممارسات التعليمية.
الـــوزراء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن   
العـــرب عن ســـعادتهم بالمشـــاركة 
فـــي المؤتمر وتقديرهم لما حظوا 
بـــه من كرم االســـتقبال والرعاية، 
البحريـــن  بمـــا تحققـــه  مشـــيدين 
فـــي المســـار التعليمـــي والتربوي، 
االزدهـــار  مـــن  مزيـــًدا  متمنيـــن 

والنماء.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل وزراء التعليم العرب

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أعلن مكتـــب النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء انتهاء فترة تقديم 
المقترحات للمشـــاركة في مسابقة 
فـــي  )فكـــرة(  الحكومـــي  االبتـــكار 
نســـختها الثانية، التي تأتي تنفيًذا 
لتوجيـــه ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بإطالق النسخة الثانية منها خالل 
الملتقـــى الحكومـــي 2019، وذلـــك 
بما يسهم في مواصلة تعزيز ثقافة 
اإلبداع واالبتكار لدعـــم التمّيز في 
الخدمـــة الحكوميـــة لـــدى موظفي 
القطاع العام وينعكس إيجاًبا على 

مخرجات العمل الحكومي.
لمســـابقة  التقديـــم  بـــاب  وكان   
االبتـــكار الحكومـــي فـــي نســـختها 
أكتوبـــر   6 فـــي  فتـــح  قـــد  الثانيـــة 

الماضـــي حتى يوم أمـــس الموافق 
6 نوفمبر الجاري، وتقدم للمســـابقة 
لمكتـــب  اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء أعـــداد كبيـــرة، حيـــث تـــم 
اســـتالم جميـــع المقترحـــات التـــي 
تـــم التقـــدم لهـــا، لتبـــدأ بعـــد ذلـــك 
مرحلـــة مراجعة كافـــة المقترحات 
مـــن قبـــل لجـــان التقييم مـــن ذوي 

االختصاص.
 وتعد مســـابقة االبتـــكار الحكومي 
المبـــادرات  أهـــم  أحـــد  )فكـــرة( 
اإلبداعية التـــي أثبتت نجاحها من 
خـــالل األفـــكار المبتكـــرة والمميزة 
التي تم طرحها في النسخة األولى 
من المســـابقة وأسهمت في تحفيز 
يلبـــي  بمـــا  البحرينيـــة  الطاقـــات 
التطلعات المنشـــودة ويتماشى مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

انتهاء فترة تقديم المقترحات لـ “فكرة”

المنامة - بنا

تلقى رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة وولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقيتـــي شـــكر جوابيتين من 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة عبدالفتاح السيسي؛ 
ســـموهما  برقيـــة  علـــى  ردا 
ذكـــرى  بمناســـبة  المهنئـــة 

انتصـــارات يوم الســـادس من 
أكتوبر المجيدة.

البحرين أرض العروبة والعلم والمعرفة والتعايش
جاللــة الملــك يتلقــى برقيــة تهنئــة مــن وزراء التربيــة والتعليــم العــرب

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تهنئــة وشــكر مــن وزراء التربية والتعليــم العرب المشــاركين في المؤتمر 
الحــادي عشــر لوزراء التربيــة والتعليم العرب المنعقد فــي المنامة يومي 

6 و7 نوفمبر الجاري.

وفيما يلي نص البرقية:
جاللة ملك البحرين حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك مملكة البحرين
حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركين  نحـــن   
التربيـــة  لـــوزراء  عشـــر  الحـــادي 
والتعليـــم العـــرب المنعقـــد يومـــي 6 
المنامـــة  فـــي  الجـــاري،  نوفمبـــر  و7 
أرض  البحريـــن  مملكـــة  عاصمـــة 

العروبة والعلم والمعرفة والتعايش 
ســـامية  ملكيـــة  برعايـــة  الســـلمي، 
مـــن جاللتكـــم، وتعـــاون مثمـــر بيـــن 
المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافة 
والعلـــوم ووزارة التربيـــة والتعليـــم 
لدراســـة  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
التعليميـــة  )السياســـات  موضـــوع 
ودورهـــا فـــي تحقيق الهـــدف الرابع 
مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة - 
فـــي دولنـــا، نغتنـــم   )2030 التعليـــم 

إلـــى  لنتوجـــه  هـــذا  لقائنـــا  مناســـبة 
جاللتكـــم بأحـــر التهانـــي للنجاحات 
التـــي حققتهـــا مملكـــة البحريـــن في 

التربيـــة  وفـــي  المجـــاالت،  ســـائر 
والتعليـــم خاصـــة، وما شـــهدناه في 
من نشـــاط طالبي متميـــز تمثل في 
مهرجان البحرين أوال والذي يحظى 
بعناية جاللتكم الكريمة مما يشـــّكل 
للمســـيرة التعليمية رعاية تســـتحق 
اإلشـــادة والتقدير، وإننـــا نعرب لكم 
عن أســـمى عبارات الثناء واإلجالل 
لمـــا نلناه مـــن رعاية وكـــرم وحفاوة 

أنشأ في نفوسنا أطيب األثر.
وإننا نســـأل العلي القدير، أن يســـّدد 
خطاكم ويحفظكم ويرعاكم لما فيه 

خير أمتنا العربية جمعاء.
مع خالص محبتنا وعظيم تقديرنا

وزراء التربية والتعليم العرب

المنامة - بنا

وزير الداخلية: األمن ركيزة أساس لخلق بيئة آمنة لالستثمار
اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس، رئيس 
مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن ســـمير عبدهللا نـــاس، وعددا 

من أعضاء المجلس.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس 
الغرفة وأعضاء مجلس اإلدارة، مشيدا 
التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  الغرفـــة  بـــدور 
المســـتدامة في إطار العمـــل المتكامل 
لمنظومة االقتصاد الوطني، منوها إلى 
أن األمـــن واالســـتقرار، يمثـــل الركيـــزة 
األســـاس لخلـــق بيئـــة آمنة لالســـتثمار 

والمشروعات االقتصادية.
كما أشاد الوزير بالدور الحيوي للقطاع 
الخـــاص في إثـــراء البيئـــة االقتصادية 
والتجارية والتكامل مع جميع الجهود 
البنـــاء  مســـيرة  إطـــار  فـــي  الوطنيـــة 

والتنمية.
مجـــاالت  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
التعاون والتنسيق، إضافة إلى عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقـــاء الوكيل المســـاعد للموارد 

البشرية العميد عادل أمين.

المنامة - وزارة الداخلية

أشاد بدور “الغرفة” 
في تحقيق التنمية 

المستدامة

المنامة - بنا

أكد ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة ما توليـــه مملكـــة البحرين من 
واآلثـــار؛  الثقافـــة  بقطـــاع  كبيـــر  اهتمـــام 
كونـــه أحد األســـس الرئيســـة التـــي تمثل 
بـــه  يزخـــر  مـــا  عبـــر  البحرينيـــة  الهويـــة 
الســـنين  آلالف  الممتـــد  المملكـــة  تاريـــخ 
مـــن محطات متميزة، مشـــيًرا ســـموه إلى 
أهمية استمرار إبراز المقومات التاريخية 
للبحريـــن والحفاظ عليها؛ لتكون شـــاهدًة 
علـــى ما حققه اآلبـــاء واألجداد ومواصلة 
مســـيرتهم لتحقيـــق مزيد مـــن المنجزات 
التـــي تترجـــم رؤى وتطلعـــات  التنمويـــة 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
بحضـــور  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
بقصـــر  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان 
القضيبيـــة أمـــس، رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة، إذ قدمـــت لســـموه عـــدًدا مـــن 
مؤلفاتهـــا، وأعرب ســـموه عـــن تمنياته لها 

دوام التوفيـــق والنجاح بما يرفد مســـيرة 
البحرين في قطاع الثقافة واآلثار.

من جانبها، أعربت رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار عن بالغ شـــكرها وتقديرها 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء على ما يوليه ســـموه من اهتمام 

سمو ولي العهد مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار ودعم لجهود هيئة الثقافة واآلثار.

ــدة عـــلـــى إنــــــجــــــازات اآلبـــــــــاء واألجـــــــــداد ــ ــاهـ ــ ــد: شـ ــ ــه ــ ــع ــ ســـمـــو ولــــــي ال

إبــراز المقومـات التاريخيــة للبحريـن والحفاظ عليهـا

عائلة العالي تشكر وزير الداخلية على مواساته

الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
العالـــي،  عائلـــة  أفـــراد  مـــن  عـــدًدا 
حيـــث  العالـــي،  عـــادل  يتقدمهـــم 
أعربوا عـــن شـــكرهم وتقديرهم له 

على التعازي التي قدمها للعائلة.
الوزيـــر،  رّحـــب  اللقـــاء،  وخـــالل   
بأفـــراد العائلة الكريمـــة، منّوًها إلى 
الدور المجتمعي للعوائل في تعزيز 
روابـــط الوحـــدة والتآلف وإرســـاء 
وترسيخ القيم الوطنية والمساهمة 
في دعم األمن واالســـتقرار، متمّنًيا 

للجميع دوام التوفيق والسداد.
 مـــن جهتـــه، أعـــرب عـــادل العالـــي 
باســـمه ونيابة عن أفراد العائلة عن 

شـــكره وتقديـــره لوزيـــر الداخليـــة 
مشـــيًدا  ودعمـــه،  تواصلـــه  علـــى 
بجهود وزارة الداخلية في تحقيق 
األمن واالســـتقرار فـــي كافة ربوع 

الوطن.
المســـاعد  الوكيـــل  اللقـــاء  حضـــر 
للموارد البشرية العميد عادل أمين.

مؤكًدا الدور 
المجتمعي 

للعوائل في تعزيز 
روابط الوحدة

سمو رئيس الوزراء

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي 
العهد يتلقيان شكر السيسي



“األعلى للصحة” و“كي بي أم جي” يوقعان اتفاقية إدارة برنامج “صحتي”
ــاء” ــف ــي “ش ــح ــص ــان ال ــم ــض ــم الـــدعـــم إلنـــشـــاء صـــنـــدوق ال ــدي ــق ــع الــتــنــفــيــذ وت ــاب ــت ــة ت ــرك ــش ال

شهد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، حفل 
التوقيــع علــى اتفاقيــة الخدمــات االستشــارية بين المجلس األعلى وشــركة “كي بي أم جي” العالمية إلنشــاء مكتب إدارة المشــاريع 
لبرنامج الضمان الصحي “صحتي” ومتابعة تنفيذه وتقديم الدعم إلنشــاء صندوق الضمان الصحي )شــفاء( وتطبيق نظام التســيير 

الذاتي لمجمع السلمانية الطبي.

 ووّقع االتفاقية الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة عـــن المجلـــس األعلـــى للصحة 
ومـــن جانـــب “كـــي بـــي أم جـــي” الشـــريك 
التنفيـــذي فـــي الشـــركة جمـــال بـــن محمد 
فخـــرو، بحضـــور األميـــن العـــام للمجلـــس 

األعلى للصحة إبراهيم النواخذة.
 وبهـــذه المناســـبة، قـــال الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا إّن توقيـــع االتفاقية يأتي انطالًقا 
من حـــرص المجلس األعلـــى للصحة على 
تنفيـــذ قانون الضمـــان الصحـــي رقم )23( 
لســـنة 2018، والخطـــة الوطنيـــة للصحـــة 
)2016 – 2025(. وأشـــار إلـــى أّن المجلس 

كثـــف جهـــوده خالل الفتـــرة الســـابقة في 
العمـــل على تطوير النظـــام الصحي القائم 
لالســـتمرار في توفير الخدمـــات الصحية 
الجـــودة  ذات  والمســـتدامة  المتكاملـــة 
العاليـــة، حيث ســـتقوم الشـــركة بمســـاندة 
جهود المجلس في إعادة هيكلة المنظومة 
الصحية ومنح المستشفيات الصالحيات 
الالزمة لتحســـين جودة الخدمات وتعزيز 

التنافسية.
 من جانبه، قال جمال فخرو: “إننا سعداء 
بتقديـــم الدعـــم الـــالزم لبرنامـــج الضمـــان 
الصحـــي الوطنـــي وفـــق أفضـــل المعاييـــر 

المهنية، وسنعمل بشكل وثيق مع المجلس 
األعلى وجميع الشـــركاء إلنجاح “صحتي” 
الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الرائدة 

في البحرين”. 
وســـتقوم الشـــركة المعينة بالعمـــل الوثيق 
مع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية 
ومجلـــس إدارة صنـــدوق الضمان الصحي 
ومنظومـــة  واللوائـــح  السياســـات  لوضـــع 
العمـــل للصنـــدوق ورفعهـــا لمجلـــس إدارة 
الصنـــدوق للتصديق عليهـــا قبل البدء في 
إنشـــاء صنـــدوق الضمان الصحي )شـــفاء( 
الـــذي ســـتناط بـــه مهمـــة شـــراء الخدمات 

الصحية من مزودي الخدمة.
 كمـــا ســـيعمل فريـــق الشـــركة مـــع مجلس 
أمنـــاء المستشـــفيات الحكوميـــة واإلدارة 
التصـــور  لوضـــع  للمستشـــفى  التنفيذيـــة 

النهائـــي لبرنامج التســـيير الذاتـــي، والذي 
سيسهم في رفع جودة الخدمات الصحية 
المقدمة، ومنح المستشـــفيات خصوصية 
في إدارة شـــؤونها اإلداريـــة والمالية وفق 

المســـاءلة،  القوانيـــن واألنظمـــة، وتعزيـــز 
وللتأكد من مشـــاركة جميع األطراف ذات 
العالقة في تصميم المنظومة المستقبلية 

الخاصة بالتسيير الذاتي.

المنامة - بنا

توقيع اتفاقية إدارة مشاريع برنامج الضمان الصحي
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المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  تنّظـــم 
والمجلـــس  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى 
االحتفـــال الســـنوي بمناســـبة ذكرى 
المولـــد النبوي الشـــريف؛ وذلك بعد 
صـــالة العشـــاء من مســـاء يـــوم غد 

بمركز أحمد الفاتح اإلسالمي.
 وبهـــذه المناســـبة، رفعـــت الـــوزارة 

التهنئة العطرة بذكرى المولد النبوي 
الشريف إلى صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وســـمو 
رئيـــس الوزراء، وســـمو ولي العهد، 
وإلى شعب البحرين الكريم واألمة 

العربية واإلسالمية جمعاء.
وتدعـــو الـــوزارة جميـــع المواطنين 

والمقيمين لحضور الحفل.

الشؤون اإلسالمية تحتفي بالمولد النبوي

سمو محافظ الجنوبية يعلن بدء موسم البر 20 نوفمبر
ـــا ويبـــدأ الخميـــس عبـــر تطبيـــق “الجنوبيـــة” والتواصـــل عبـــر مبـــادرة “خيـــم” التســـجيل مجاًن

أعلـــن محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي آل خليفة عن بدء موســـم 
البر الجديد اعتباًرا من 20 نوفمبر الحالي 
وحتـــى 20 مـــارس العـــام 2020، مؤكـــًدا 
سموه أن التسجيل سيبدأ يوم 14 نوفمبر 

الجاري عبر تطبيق )الجنوبية(.
جـــاء ذلـــك، على هامـــش االجتمـــاع الذي 
مقـــر  فـــي  أمـــس  صبـــاح  ســـموه  عقـــده 
عـــدد  بحضـــور  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
الداخليـــة  بـــوزارات  المســـؤولين  مـــن 
والبلديـــات والصحـــة والجهـــات األخـــرى 
ذات االختصـــاص. وقال ســـموه: “إنه لمن 
دواعـــي ســـروري وفخـــري أن أرحب بكم 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة اليـــوم، ونحن 
بصدد إطالق موســـم البـــر والذي يعد من 
أبرز المواســـم على مدى العام، ومناســـبة 
مهمة وعزيزة علينا جميعًا، الموســـم الذي 
تحرص المحافظـــة الجنوبية على اقامته 
ســـنويًا، وذلك خدمة للوطن وللمواطنين، 
رؤى  لتحقيـــق  المحافظـــة  مـــن  وســـعًيا 

وتطلعات األهالي الكرام”.
وأضاف ســـموه: “أن موســـم البر مناســـبة 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  تقيمهـــا  عزيـــزة، 
ا، بالتعـــاون والتنســـيق مـــع العديد  ســـنويًّ

من الجهات األمنية والخدمية المشتركة، 
وذلـــك في ظل سياســـة المحافظة العامة 
القائمـــة،  وللشـــراكة  المشـــترك،  للتعـــاون 
لتحقيـــق كل مـــا يصبـــو اليـــه المواطنون، 
وللحفاظ على أمن واستقرار المحافظة”. 
أن  يســـرنا  المنطلـــق،  هـــذا  “مـــن  وأردف 
هللا  بـــإذن  ســـيبدأ  الموســـم  بـــأن  نعلـــن 
ا من العشـــرين نوفمبر 2019  تعالى رسميًّ
حتـــى العشـــرين من مـــارس 2020، ويبدأ 
التســـجيل الرسمي لموسم البر ابتداء من 
يـــوم الخميـــس 14 نوفمبر الجـــاري وذلك 
من خالل التســـجيل اإللكترونيي الخاص 
مركـــز  فـــي  أو  الجنوبيـــة،  بالمحافظـــة 

خدمات المخيمين”.
وقال ســـموه “لقد عملـــت المحافظة على 

تبنـــي وتعزيـــز الـــدور األمنـــي، والشـــراكة 
المجتمعيـــة، مع مختلـــف الجهات األمنية 
األمنـــي  الوعـــي  وتحقيـــق  والحكوميـــة، 
والمجتمعـــي، ضمن حـــرص ورعاية وزير 
الداخليـــة الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، من خـــالل تعزيز 
التعاون والتنســـيق بالعديد من المبادرات 
األمنية والحمالت في جميع المناسبات”. 
وتابع “كما يسرني بهذه المناسبة أن أعلن 
عـــن إطـــالق مبـــادرة )خيـــم( والتـــي تضم 
باقات من قنـــوات التواصـــل اإللكتروني، 
حيـــث إن المحافظـــة الجنوبيـــة حريصـــة 
مـــن خـــالل تدشـــين هـــذه الخدمـــة علـــى 
تعزيـــز التواصل المباشـــر مـــع المواطنين، 
وتقديم أفضل الخدمـــات بالطرق الذكية 

والميسرة عبر قنواتها المختلفة”.
يســـرني  ذلـــك،  علـــى  “تعقيًبـــا  وأكمـــل 
إبـــالغ األخـــوة المواطنين بأن التســـجيل 
لموســـم البر ســـيكون من غير رســـوم، كما 
ســـيوفر الموســـم مناطق خاصة للعائالت 

ولألفراد”.
 وأضـــاف “أنتهـــز هـــذه المناســـبة وأدعـــو 
لاللتـــزام  الكـــرام  المواطنيـــن  األخـــوة 
بالتواريـــخ المحـــددة للموســـم، وضـــرورة 
اتباع اشتراطات األمن والسالمة، والتقيد 
بها، حرًصا على أمنهم وســـالمتهم، مقّدًما 
شـــكري للجهات المتعاونـــة على حرصهم 
الفعالـــة،  الجاهزيـــة  بتحقيـــق  وتعاونهـــم 
والســـبل الكفيلة التي ستجعل من موسم 

البر 2020-2019 موسًما ممّيًزا للجميع”.

القضيبية - مجلس الشورى

اســـتقبل األمين العام لمجلس الشـــورى 
أســـامة العصفور الكاتب عادل المرزوق 
الذي ســـلمه نســـخة من إصداره )خليفة 
بـــن ســـلمان.. مجد الوطن(، حيث أشـــاد 
بمـــا تضمنـــه الكتاب مـــن لمحـــات بينت 
الـــدور الذي اضطلـــع به رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة فـــي بنـــاء دولـــة 
جانـــب  إلـــى  والقانـــون،  المؤسســـات 
الكلمـــات والشـــهادات المتعددة في حق 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء، التـــي ســـاهمت 
ا لألجيال  فـــي جعل الكتاب مرجًعـــا مهمًّ
الحاليـــة والمســـتقبلية، وإضافـــة نوعية 

للمكتبـــات الوطنية. كما أعرب العصفور 
عن شكره وتقديره للكاتب على الجهود 
التي بذلها إلعـــداد الكتاب، والذي يظهر 
حجمـــه من خـــالل ما احتـــواه من صور 
ومعلومـــات تاريخية توثق اإلســـهامات 
فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  لســـمو  الكبيـــرة 
المتميـــزة  والجهـــود  كافـــة،  المجـــاالت 
التي بذلها ســـموه من أجل رفعة وتقدم 
الكاتـــب  تقـــّدم  مـــن جانبـــه،  البحريـــن. 
المرزوق بالشـــكر والتقدير لألمين العام 
لمجلس الشورى، لحرصه على االطالع 
علـــى اإلصـــدارات التي ينتجهـــا الكتاب 

من أبناء المملكة.

العصفور يشيد بتوثيق جهود سمو رئيس 
الوزراء في بناء دولة المؤسسات والقانون

إبراهيم النهام

 عّبـــر نائب رئيس األمـــن العام اللواء عبـــدهللا الزايد عن 
شكره وتقديره لسمو محافظ الجنوبية الشيخ خليفة بن 
علي آل خليفة على جهود ســـموه وجهـــود الفريق التابع 
له في المحافظة الجنوبية والذي انعكس بشكل إيجابي 
وواضح في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بموسم 

البـــر.  وثّمـــن الزايد مســـاعي وزيـــر الداخلية فـــي تفعيل 
التعاون المنشـــود بين مختلف الجهات الرسمية، تحقيًقا 
ألمـــن الناس في البـــر، ومع االلتزام بالشـــروط والمعايير 
المعلنـــة عن إطالق الموســـم، منها االبتعاد عن المنشـــآت 

النفطية والمدنية والخدمية.

وعّبـــر عـــن تقديـــره للتعـــاون المثمـــر مـــن قبـــل الحـــرس 
الوطنـــي وعلـــى رأســـهم رئيـــس الحـــرس الوطني ســـمو 
الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة، والذي يهتم بجودة 
موسم البر وتوفير الخدمة النوعية وكافة وسائل األمن 

للناس.

قال رئيس رئيس قســـم الخدمات والبحـــوث بالمحافظة الجنوبية محمد 
النعيمي إن ســـمو محافظ الجنوبية سيشـــّكل خالل الفتـــرة المقبلة فريًقا 
للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة، للتنسيق والمتابعة بشأن كل 
الشـــؤون الخاصة بموســـم البـــر الجديد، من النواحـــي الرقابية ومن حيث 
اإلدارة العامة.وأوضح النعيمي لـ “البالد” أن ما يميز الموسم الجديد هو إطالق سمو 

المحافظ لمبادرة “خّيم”؛ وهي باقات من الخدمات اإللكترونية تسهل الوصول للُمخيم 
والعكـــس، عـــن طريـــق التســـجيل اإللكتروني فـــي تطبيـــق “الجنوبية”، حيث ستســـهل 
اســـتالم الطلبات والشـــكاوى والمالحظات المختلفة. وأضاف “ستشمل الباقة خدمات 
معينة، منها )احنا نوصلك( التي ستســـاعد المواطن على إرســـال أي مالحظات ســـواء 

بالكتابة أو بصورة أو بتسجيل صوتي”.

الزايد: مساعي “الجنوبية” انعكست إيجاًبا على نجاحات موسم البر

النعيمي لـ “^”:  “خّيم” مبادرة نوعية وتهدف لتحقيق رضا وأمن المخيمين

“السياحة” تدشن النسخة الرابعة من مهرجان البحر بالتعاون مع “إيجل ليهز ديار”
تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن وزيـــر الصناعة 
والتجارة والســـياحة زايد الزياني، أطلقت 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة 
النســـخة الرابعـــة مـــن مهرجـــان البحر في 
نوفمبـــر   7 بتاريـــخ  أقيـــم  تدشـــين  حفـــل 
الجـــاري وبحضورالرئيس التنفيذي للهيئة 
نادر المؤيد. حيـــث ُتقام الفعالية بالتعاون 

مع شركة إيجل هيلز ديار.
مـــن  الجـــاري  العـــام  نســـخة  وســـُتعقد 
المهرجان على شـــاطئ مراسي الواقع في 
مشـــروع ديـــار المحـــرق، ليســـتمر إلـــى 16 
نوفمبـــر، وتقـــام الفعاليـــات مـــن األحد إلى 
األربعـــاء بين 10-4 مســـاًء، ومن الخميس 
للسبت بين 11-3 مساًء، ويبلغ سعر تذكرة 
والدخـــول  للشـــخص،  دينـــار   2 الدخـــول 
مجانـــي لألطفـــال ممن يقـــل عمرهم من 4 

أعوام.

سيســـتضيف  العـــام،  هـــذا  نســـخة  وفـــي 
مهرجـــان البحـــر عـــدًدا كبيًرا من األنشـــطة 
المتنوعـــة والتـــي تتالءم مع كافـــة الفئات 
األنشـــطة  ومنهـــا  واألشـــخاص،  العمريـــة 
والتســـوقية  والترفيهيـــة  البحريـــة 
والتثقيفيـــة، باإلضافـــة إلـــى وجـــود عـــدد 
من مـــزودي األطعمة والمشـــروبات كجزء 
أســـاس من أجـــواء المهرجان. وسيســـتمع 

الـــزوار بتجربة الرياضـــات المائية المثيرة 
أو ركـــوب القـــوارب وقضاء جولـــة مميزة 
بقرب الشـــاطئ، وعلى الشـــاطئ ســـتكون 
هنـــاك العديـــد مـــن األقســـام التي ســـتضم 
متحًفـــا بحرًيـــا غنًيـــا بالذكريـــات العريقـــة 
لمملكـــة البحريـــن والتـــي ُتصـــّور اتصالهـــا 

الوثيق بالبحر منذ القدم. 
إضافة إلى األنشـــطة، يمكن للزوار اختتام 

جولتهم المشـــوقة في الســـينما الخارجية 
بجانـــب  العـــروض  أفضـــل  ســـتقدم  التـــي 
عـــن  فضـــاًل  الخـــالب،  البحـــري  المشـــهد 
المفاجـــأة التـــي ســـيتمتع بهـــا الـــزوار لـــدى 
)Del Mare( ال  حضورهـــم عرًضـــا بحرًيـــا 
يفـــوت ســـتقدمه الفرقة الشـــهيرة “ســـيرك 
األنشـــطة  مـــن  ومجموعـــة  ميـــر”،  ال  دي 
علـــى  لتعريفهـــم  لألطفـــال  المخصصـــة 

التجربة البحرية والموروثات الشعبية.
كمـــا قال الرئيس التنفيـــذي لهيئة البحرين 
بإطـــالق  “ســـعداء  والمعـــارض:  للســـياحة 
البحـــر،  مهرجـــان  مـــن  الرابعـــة  النســـخة 
والذي يأتي بمجموعة رائعة من األنشـــطة 
والفقرات والعروض الحية المستلهمة من 
التراث البحري المرتبـــط بمملكة البحرين، 
حيـــث إننـــا ندعـــو ونرحب بكل الـــزوار من 

المملكة والدول الخليجية الشقيقة لزيارة 
المهرجان الذي سيســـتمر إلـــى 16 نوفمبر، 
ببرامـــج متواصلـــة ومتعة عائليـــة مميزة، 
تنظيـــم  علـــى  وســـنعمل كذلـــك مســـتقباًل 
واســـتضافة مثـــل هـــذه الفعاليـــات الرائدة 
التـــي ســـتحقق المزيـــد مـــن االزدهـــار في 
القطاع الســـياحي وتدعـــم تطور االقتصاد 

الوطني”.

المنامة - هيئة السياحة والمعارض
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تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد لرشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب لفرتة 

التسعة أشهر املنتهية يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١٩، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ 7 نوفمرب ٢٠١٩.

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. سجل تجاري: ١5٢١٠، ص.ب: ٢8٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarholding.com :هاتف: 584٠٠٠ ١7 )٩7٣+(، فاكس: 584٠١7 ١7 )٩7٣+(، املوقع اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة ١.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

كما يف
٣٠ سبتمرب ٢٠١٩

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠١٨

)مدققة(

كما يف
٣٠ سبتمرب ٢٠١٨

)مراجعة(

املوجودات

 665،559  596،234  599،269 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 80،852  285،627  400،634 ومؤسسات أخرى

 3،649،627  3،264،865  2،902،960 مرابحات وتمويالت اخرى

 455،875  495،626  548،308 تمويالت املشاركة

 5،760  5،760  5،760 استثمارات يف املضاربة

 1،260،413  1،756،695  1،412،740 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 586،426  611،194  664،586 استثمارات يف رشكات زميلة

 72،104  -    -   حسابات االستثمار املقيدة

 415،395  410،765  396،366 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 -    120،034  117،169 تكافل ومستحقات ذات صلة

 227،263  211،319  197،279 موجودات أخرى

 247،523  270،066  264،156 استثمارات عقارية

 -    269،388  269،388 عقارات قيد التطوير

 57،690  -    -   موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 113،697  63،216  67،302 موجودات ثابتة

 154،710  127،867  118،283 موجودات غري ملموسة

 7،992،894  8،488،656  7،964،200 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1،618،320  1،476،108  1،412،449 الحسابات الجارية للعمالء

 1،077،809  1،541،346  1،264،471 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،894،054  1،694،977  1،514،706 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 384،638  566،122  468،782 املطلوبات األخرى

 -    134،873  128،590 احتياطي تابع للتكافل

 4،974،821  5،413،426  4،788،998 إجمايل املطلوبات

 2،670،554  2،622،311  2،748،206 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 160،234  336،563  322،624 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
 7،805،609  8،372،300  7،859،828 وحقوق األقلية

 757،690  757،690  757،690 رأس املال

 )30،149( )30،149( )30،149(أسهم الخزينة

 184،508  140،290  116،262 االحتياطيات

 )724،764( )751،475( )739،431(خسائر مرتاكمة

 187،285  116،356  104،372 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 7،992،894  8،488،656  7،964،200 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يفالتسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٨
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٨
)مراجعة(

اإليرادات 

 45،5١5  54،١٢8  ١٣٢،8١8  ١5٩،4٣٣ الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )٢5،4١4( )٣7،57١( )77،4٩٠( )١٠8،٩٩٢(الهبوط يف القيمة

حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 ٢٠،١٠١  ١6،557  55،٣٢٨  5٠،44١ بصفتها مضارباً

 4١،٩88  4٩،٣٢5  ١١٣،٣4٣  ١٣7،٩75 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ٩،88٣  ١٠،64٢  5٠،٢4٩  ٣١،٣4٢ حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢٢،574  ٣١،7٣6  74،٩64  87،١٣7 الدخل من االستثمارات

 ١5،558  ٢7،٣74  45،56٣  75،٣٩6 إيرادات أخرى

 ١١٠،١٠4  ١٣5،6٣4  ٣٣٩،447  ٣٨٢،٢٩١ إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )47،٣١٢( )6١،5٩6( )١٢7،٩7٣( )١64،٢76(ومؤسسات أخرى )صايف(

 6٢،7٩٢  74،٠٣٨  ٢١١،474  ٢١٨،٠١5 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )4٢،85٢( )44،٩١8( )١٣١،488( )١٣4،٩58(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )7،46١( )7،686( )٢5،8١٠( )٢٢،54٢(اإلستهالك واإلطفاء

 )5٠،٣١٣( )5٢،6٠4( )١57،٢٩٨( )١57،5٠٠(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 ١٢،47٩  ٢١،4٣4  54،١76  6٠،5١5 والرضائب الخارجية 

 )٣،٣٠٩( )١٠،١٣6( )١7،656( )٢٠،٠٩٩(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ٩،١7٠  ١١،٢٩٨  ٣6،5٢٠  4٠،4١6 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )8،656( )5،4٣8( )٢5،١84( )٢١،5٢8(رضائب خارجية

 5١4  5،٨6٠  ١١،٣٣6  ١٨،٨٨٨ صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 )٢،١٢٠( ٣،678  ٢،7٣٠  ١٢،٠44 مساهمي االثمار

 ٢،6٣4  ٢،١8٢  8،6٠6  6،844 حقوق األقلية

 ١١،٣٣  ١٨،٨٨٨6  5،٨6٠  5١4 

)٠,٠7(  ٠,١٣ ٠,٠٩ ٠,4١ عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

التسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠١٨
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ٣6،5٢٠  4٠،4١6 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ٢5،8١٠  ٢٢،54٢ االستهالك واإلطفاء

 )5٠،٢4٩( )٣١،٣4٢(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ١7،656  ٢٠،٠٩٩ مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )74،٩64( )87،١٣7(الدخل من االستثمارات

 ٢٣8  6٠٢ خسائر بيع موجودات ثابتة

 )44،٩٨٩( )٣4،٨٢٠(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية 

 )١،٢5١( ٣،588املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )٣8٩،١55( ٢١6،5١٣ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )١٢٩،884( )١٢7،٠44(تمويالت املشاركة

 )46،57٢( )54،٩54(موجودات أخرى

 )48،5٣4( 55،٠45 الحسابات الجارية للعمالء 

 )٢٣،٣54( )٢١٩،٩٠٢(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١86،٠5٠  ١5،٣٠4 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )٣4،٣87( )78،٩١8(املطلوبات األخرى

 )١٢٠،6١4( ١65،4٢4 الزيادة/)النقص( يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )٢4،84٢( )٢5،٠١5(الرضائب املدفوعة

 )677،5٣٢( )٨4،77٩(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

 )7٢،4٩4( ١4،٣٩٩ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 5٣١،٠٣٢  ٢5٠،4٣4 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 44،٠8٠  45،6٣٢ توزيعات األرباح الواردة من الرشكات الزميلة

 ١،4١5  )١5،٩8٢(بيع/)رشاء( موجودات ثابتة

 5٠4،٠٣٣  ٢٩4،4٨٣ صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    5٣٢ حقوق األقلية

 -    5٣٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 )44،٣7٩( )85،55٠(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )٢١7،٨7٨( ١٢4،6٨6 صايف الزيادة/)النقص( يف النقد وما يف حكمه

 7٩٢،٢١٨  64١،١5٢ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 574،٣4٠  765،٨٣٨ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة التسعة 
 أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ١١6،٣56  )75١،475( ١4٠،٢٩٠  )٩4،٢٠٣( ٣،١٨7  )6،٩٢4( 5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 ١٢،٠44  ١٢،٠44  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
  وأدوات استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٩٩٣( -    )٩٩٣( -    -    )٩٩٣( 

 7٩4  -    7٩4  -    7٩4  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

 )٢،٣٢٠( -    )٢،٣٢٠( -    -    )٢،٣٢٠( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )٢١،5٠٩( -    )٢١،5٠٩( )٢١،١7٣( )458( ١٢٢  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٠4،٣7٢  )7٣٩،4٣١( ١١6،٢6٢  )١١5،٣76( ٣،5٢٣  )١٠،١١5( 5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١٩ )مراجعة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2018

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ٣55،٣٣٠  )6٠5،٩7٢( ٢٣٣،76١  )46،6٩٢( ٣،45٠  ٣٨،77٣  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )١٢١،5٢٢( )١٢١،5٢٢( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣٠

 ٢٣٣،٨٠٨  )7٢7،4٩4( ٢٣٣،76١  )46،6٩٢( ٣،45٠  ٣٨،77٣  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠١٨

صايف ربح الفرتة
   -    -    -    -    -    -    -    -    -  ٢،7٢  ٣٠،7٣٠ 

حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات
   استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٢٣،٩٩٢( -    )٢٣،٩٩٢( -    -  )٢٣،٩٩٢( 

 حركة القيمة العادلة لإلستثمارات 
  يف العقارات

   -    -    -    -    -    -    5٩6    -    5٩6    -    5٩6 

 )٢،٠7١( -    )٢،٠7١( -    -    )٢،٠7١( -    -    -    -    -   الحركة بالقيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )٢٣،7٨6( -    )٢٣،7٨6( )٢٢،٩١8( )٩٢5( 57  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٨7،٢٨5  )7٢4،764( ١٨4،5٠٨  )6٩،6١٠( ٣،١٢١  ١٢،767  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١٨ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2019
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نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  · إدارة الثروات  ·   االستثمار

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة الدخل الموحدة المرحلية

تسعــــة أشهــــر منتهيـــــة فـــــي 30 سبتمبـــــر  

2018  2019  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

10,906  16,248 صافي دخل الفترة من العمليات 

تعديالت للبنود التالية:

67  )238( مخصصات - صافي 

852  970 إستهالك 

)95(  94  الحصة من خسائر )دخل( في شركات زميلة 

)188(  - صافي مكسب من بيع استثمارات 

)2,370(  )5( صافي مكسب من بيع المباني والمعدات 

)568(  )615( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

)124(  )180( صافي مكسب غير محقق استثمارات  

)39(  - دخل من توزيعات أرباح  

الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

8,441  16,274 والمطلوبات   التتشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2,130(  )95(  احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

24,141  )228( مبالغ مستحقة من البنوك 

)94,182(  )39,815( عقود تمويل 

)1,219(  )1,941(   ذمم مدينة وموجودات أخرى 

2,595  2,935   حسابات جارية للعمالء 

5,424  )63,247( مبالغ مستحقة للبنوك 

145,807  14,624 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

)4,634(  3,995   مطلوبات أخرى 

صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

84,243  )67,498( األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

762  - التخلص من االستثمارات - صافي 

)77,718(  )37,013( شراء استثمارات في صكوك - صافي 

39  - دخل من توزيعات االرباح 

)1,375(  )21( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

صافي التدفقات النقدية من المستخدمة في

)78,292(  )37,034(   األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

20,856  165,108 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

20,856  165,108 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

26,807  60,576 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

58,500  88,701 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

85,307  149,277 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

مـــــــــــــــــدققـــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2018 30 سبتمبـــــــر 2019   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

49,651  67,095 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي    

74,651  117,902 مبالغ مستحقة من البنوك 

886,779  919,408 عقود تمويل   

6,304  6,773 استثمارات   

219,039  255,863 استثمارات في صكوك 

12,885  8,530 استثمارات في شركات زميلة   

250,353  245,814 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

5,140  8,992 ممتلكات ومعدات 

1,504,802  1,630,377 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

127,748  130,683 حسابات جارية للعمالء 

224,405  161,158 مبالغ مستحقة لبنوك  

367,176  381,800 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,946  27,333 مطلوبات أخرى  

94,250  94,250 وكالة ثانوية مستحقة الدفع  

837,525  795,224  

485,014  650,122 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

132,519  132,519 رأس المال  

21,613  21,613 احتياطي قانوني 

170  458 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

16,608  - العائد المقترح 

3,587  19,837 أرباح مبقاة 

174,497  174,427  

7,766  10,604 حقوق غير مسيطرة  

182,263  185,031  

مجموع المطلوبات وحاملي حسابات

1,504,802  1,630,377   االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,110  135,190    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

73,191  62,766    إرتباطات والتزامات محتملة 

30 سبتمبر 2019 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019  المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 7 نوفمبر 2019

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

تسعـة أشهــر منتهيــة فــي 30 سبتمبــر ثــالثــة أشهــر منتهيــة فــي 30 سبتمبــر   

2018  2019  2018  2019  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

35,832  48,211  10,421  17,203 دخل من عقود تمويل 

4,009  1,585  2,946  495 دخل من استثمارات 

8,131  10,301  3,015  3,493 دخل من صكوك 

95  )94(  14  76 حصة من دخل في شركات زميلة 

48,067  60,003  16,396  21,267 الدخل التشغيلي 

 

)2,632(  )7,720(  )1,094(  )3,214( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار )الوكالة( 

عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة، 

)7,987(  )7,038(  )2,709(  )2,473(   قبل خصم حصة المضارب للمجموعة 

6,000  5,568  1,992  1,998 حصة المضارب للمجموعة 

)1,987(  )1,470(  )717(  )475( عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة 

ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك و

)13,098(  )17,241(  )5,110(  )5,755(   وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

30,350  33,572  9,475  11,823 صافي الدخل التشغيلي 

11,936  9,865  4,227  3,433 تكاليف الموظفين 

852  970  293  312 استهالك 

67  )238(  1,343  178 مخصصات - صافي 

6,589  6,727  2,250  2,284 مصروفات أخرى 

19,444  17,324  8,113  6,207 مجموع المصروفات التشغيلية 

10,906  16,248  1,362  5,616 صافي دخل الفترة 

العائد إلى::

10,940  16,250  1,369  5,617 مساهمي الشركة األم 

)34(  )2(  )7(  )1( حقوق غير مسيطرة 

10,906  16,248  1,362  5,616  

العائد إلى مساهمي الشركة األم     

احتياطي القيمة العادلة        

مجموع الحقوق حقوق غير مسيطرة  المجموع  العائد المقترح  أرباح مبقاة  المدرجة ضمن الحقوق  احتياطي قانوني  رأس المال   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

182,263  7,766  174,497  16,608  3,587  170  21,613  132,519 الرصيد في 1 يناير 2019  

16,248  )2(  16,250  -  16,250  -  -  - صافي الدخل للفترة 

288  -  288  -  -  288  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

16,536  )2(  16,538  -  16,250  288  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

)16,608(  -  )16,608(  )16,608(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

2,840  2,840  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

185,031  10,604  174,427  -  19,837  458  21,613  132,519 الرصيد في 30 سبتمبر 2019 

181,507  7,804  173,703  18,095  3,321  -  19,768  132,519 الرصيد في 1 يناير 2018 

10,906  )34(  10,940  -  10,940  -  -  - صافي الدخل للفترة 

417  -  417  -  -  417  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

11,323  )34(  11,357  -  10,940  417  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

)18,095(  -  )18,095(  )18,095(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

صافي التحويل من احتياطي القيمة العادل

-  -  -  -  265  )265(  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 

)43(  )43(  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

174,692  7,727  166,965  -  14,526  152  19,768  132,519 الرصيد في 30 سبتمبر 2018 



قــام القائــد العــام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفــة بن أحمد 
آل خليفــة، بزيــارة لمقر وحدة اإلســناد البحري األميركــي، حيث افَتتح مبنى 
األمن البحري الدولي في مقر وحدة اإلسناد البحري األميركي، بحضور وزير 
شــؤون الدفــاع وســمو النقيــب بحــري الشــيخ عيســى بن ســلمان بــن حمد آل 

خليفة، والفريق الركن عبدهللا النعيمي.

 وفي بداية الزيارة، اجتمع القائد العام مع 
قائـــد القوات البحريـــة بالقيـــادة المركزية 
األميركية قائد األسطول الخامس الفريق 
بحـــري جيمس مالوي، حيث أشـــاد بالدور 
الفاعـــل لوحدة اإلســـناد البحري األميركي 
بالمملكـــة ودوره الكبيـــر والمهم في تنفيذ 
الدفاعيـــة،  البحريـــة  والواجبـــات  المهـــام 
مؤكـــًدا عمـــق عالقـــات الصداقـــة القائمـــة 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة ومـــا تشـــهده مـــن تعـــاون مـــن 
األســـلحة  بيـــن  الجهـــود  توحيـــد  خـــالل 

البحريـــة والدفاعيـــة والعمـــل  العســـكرية 
المســـتمر علـــى تكثيـــف الجهـــود حســـب 
التوجـــه العالمي لتأميـــن الممرات البحرية 
ومكافحـــة اإلرهـــاب ومواجهـــة تهديدات 
األمـــن  لتحقـــق  البحريـــة  المالحـــة  أمـــن 
واالســـتقرار فـــي منطقة الخليـــج وأرجاء 
المنطقـــة، مضيًفـــا أن قوة دفـــاع البحرين 
مستمرة في عملية التنسيق المشترك بين 
البلديـــن الصديقين على مختلف األصعدة 
خاصة ما يتعلق منها بالتنســـيق العسكري 

والتعاون الدفاعي.

البحـــري  األمـــن  مبنـــى  افتتـــاح  وعقـــب   
الدولـــي جـــال القائـــد العـــام فـــي مختلـــف 
أقسام المبنى اطلع خاللها على ما يحتويه 

المبنى مـــن منظومات متطـــورة ومعدات 
حديثـــة وتقنيـــات متقدمة لعمليـــة تأمين 
الممـــرات المائيـــة والمالحـــة البحرية، كما 

اســـتمع إلى إيجـــاز عن مهمـــات وواجبات 
مبنـــى األمـــن البحـــري الدولـــي ومراحـــل 
ســـير العمل فيه، والتي تهـــدف إلى تعزيز 

األمـــن البحـــري وتأميـــن حريـــة المالحـــة 
البحريـــة والتصـــدي لمختلـــف التحديـــات 

والتهديدات التي تحيط بالمنطقة.
دولـــة  ســـفير  االفتتـــاح  حفـــل  حضـــر   
اإلمـــارات الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين 
ســـمو الشـــيخ ســـلطان بن حمدان بن زايد 
المتحـــدة  الواليـــات  وســـفير  نهيـــان،  آل 
األميركيـــة الصديقة لـــدى مملكة البحرين 
جســـتن سيبريل، وسفير المملكة المتحدة 
رودي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة 
دراموند، وقائد القـــوات البحرية بالقوات 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  المســـلحة 
الشـــقيقة الفريـــق الركـــن فهد بـــن عبدهللا 
الغفيلي، وعـــدد من كبار ضباط قوة دفاع 
البحرين، وعدد من ضباط مركز العمليات 
البحـــري الموحـــد لـــدول مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية.

القائد العام يحضر افتتاح مبنى األمن البحري الدولي بمقر وحدة اإلسناد األميركي

وكيل الخارجية تستقبل المدير اإلقليمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الرفاع - القوة دفاع

تكثيف الجهود لتأمين الممرات البحرية ومكافحة اإلرهاب
المتحدة ــات  ــوالي ال مــع  المشترك  التنسيق  فــي  مستمرة  “الــدفــاع”  ــام:  ــع ال القائد 
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بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في ٦ نوفمبر 2019

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

عتيق الرحمن
رئيس مجلس اإلدارة

في المراجعة من دون تحفظ  في ٦ نوفمبر 2019   تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم مراجعتها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها  
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

ألف دوالر أمريكي  بيان الدخل الموجز للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2019
الثالثة شهور المنتهية في التسعة شهور المنتهية في  

30 سبتمبر 2018 30 سبتمبر 2019 ٣0 سبتمبر 201٨ 30 سبتمبر 2019
)تمت مراجعته( )تمت مراجعته( )تمت مراجعته( )تمت مراجعته( اإليرادات

81  78   209   259 اإليرادات من عقود المرابحة
44 22   144   87 الربح من حسابات االستثمار المقيدة

455 558   1,384   1,596 اإليرادات من الخدمات االستشارية
580 65٨  1,7٣7 1,942 إجمالي اإليرادات

المصروفات 
90 98   270   295 تكاليف الموظفين

210 310   605   895 مصروفات أخرى
300 408   875  1,190 إجمالي المصروفات 

280 250 862   752 الربح / للفترة

ألف دوالر أمريكي البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للتسعة شهورالمنتهية في 30 سبتمبر 2019
المجموع االحتياطي القانوني اإليرادات المستبقاة رأسمال األسهم 2019 )تمت مراجعته(

  14,45٣   ٣,٣21   1٫0٩2   10,000 كما في 1 يناير 201٩
752 - 752 - الربح للفترة

)1,092( -  )1,092( - األرباح المعلنة
  14,11٣   ٣,٣61   752   10,000 كما في ٣0 سبتمبر 2019

المجموع االحتياطي القانوني اإليرادات المستبقاة رأسمال األسهم  201٨ )تمت مراجعته(

  1٣,2٨1   ٣,24٣ ٣٨   10,000 كما في 1 يناير 201٨
 (7)     -  (7)     - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 

 1٣,274   ٣,24٣ ٣1  10,000 الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018
٨62 - ٨62 - الربح للفترة

14,1٣6  ٣,24٨٩٣ ٣   10,000 كما في 30 سبتمبر 2018

ألف دوالر أمريكي  بيان المركز المالي الموجز كما في 30 سبتمبر 2019 
30 سبتمبر 2019 ٣1ديسمبر201٨   

)تم تدقيقه( )تمت مراجعته( الموجودات
6٣2 أرصدة لدى البنوك  1,042  

ذمم مدينة للمرابحة - صافي ٨25,12  5٣0,1٣ 
462 الموجودات األخرى 4٨4 

إجمالي الموجودات ٣51,14  14,624 

المطلوبات وحقوق المساهمين  
30 سبتمبر 2019 ٣1ديسمبر201٨ 

المطلوبات   
  171   238 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

إجمالي المطلوبات 2٣8  171 

حقوق المساهمين  

10,000 10,000 رأسمال األسهم

3,361 3,361 االحتياطي القانوني

1,092 752 اإليرادات المستبقاة

14,45٣ إجمالي حقوق المساهمين 14,11٣

14,624 14,٣51 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

البيان الموجز للتدفقات النقدية للتسعة شهورالمنتهية في 30 سبتمبر 2019
٣0 سبتمبر 201٨ 30 سبتمبر 2019   

)تمت مراجعته( )تمت مراجعته(   
أنشطة العمليات   

قبض من استحقاق حساب استثمار مقيد
 ٣0,061    - قبض اإليرادات االستشارية 
  1,5٣0 قبض اإليرادات من عقود المرابحة  1,54٩ 

  20٩ قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة  25٩ 
 144 المدفوعات للموظفين والموردين  ٨7 

)477) رسوم اإلدارة المدفوعة  (52٩(
)٣2٩) )56٩) 

 ٣1,1٣٨ التدفقات النقدية من أنشطة العمليات  7٩7 

أنشطة التمويل 

- أرباح موزعة  (1,0٩2(

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل  )1,092( -   

صافي النقص / الزيادة في النقد ومعادالت النقد  )295( 31,138 
النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير  14,162  ٩54,12 

النقد ومعادالت النقد كما في 30 سبتمبر  13,8٦7 44,092 

يشمل النقد ومعادالت النقد: 

30,558 1,042 أرصدة لدى البنوك 

13,534 12,825 ذمم مدينة للمرابحة - إجمالي 
 

44,092 13,8٦7 النقد ومعادالت النقد كما في 30 سبتمبر 

قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة  «
صباح أمس، بزيارة تفقدية لعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين اطلع خاللها 

على أحدث التجهيزات اإلدارية واالستعدادات الفنية والمعدات التقنية المتطورة التي 
تساهم في رفع مستوى جاهزيتها القتالية.

وبعد أن استمع إلى إيجاز عن مراحل التطور والتحديث بتلك األسلحة والوحدات أشاد  «
بما شاهده من سير ومجريات العمل العسكري االحترافي القائم على الكفاءة والروح 

المعنوية العالية الذي تشهده دائًما مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع على مختلف 
المستويات والمجاالت العسكرية في ظل الرعاية الدائمة واالهتمام الكبير من قبل 

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما أشاد بالجهود المثمرة 
لما يبذله جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين في خدمة هذا الوطن 

الغالي.
وفي ختام الزيارة التفقدية وجه القائد العام لقوة دفاع البحرين منسوبي تلك األسلحة  «

والوحدات بزيادة الجهود ومواصلة البذل والعطاء واالستمرار في تنفيذ برامج التحديث 
والتدريبات العسكرية وفق أعلى المستويات المتقدمة التي تهدف إلى تحقيق الجهوزية 

القتالية واإلدارية المنشودتين لتأدية دورهم المقدس في الدفاع عن وطننا العزيز بًرا 
وجًوا وبحر والذود عنه في مختلف الظروف والمواقع.

القائد العام يشيد بمجريات العمل العسكري القائم على الكفاءة

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األميركية الشيخ عبدهللا بن راشد بن عبدهللا آل خليفة، بمقر السفارة في 
واشنطن، رئيس لجنة الواليات المتحدة األميركية المعنية بالحريات الدينية الدولية طوني بيركنز، وعدًدا من أعضاء اللجنة 

المرافقين له، لالطالع على نتائج زيارتهم األخيرة إلى البحرين.

 وفـــي اللقـــاء، رّحب الســـفير بضيوفه، 
مثّمًنـــا الزيارة التي قام بها وفدهم إلى 
المنامة والتي اعتبرها خطوة إيجابية 
للتعـــرف علـــى نمـــوذج المملكـــة الرائد 
في مجال التعايش الســـلمي وترســـيخ 
قيـــم التســـامح والتعدديـــة والمواطنة 
فـــي ظـــل النهـــج اإلصالحـــي الشـــامل 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مؤكـــًدا 
ســـعي الســـفارة لتعزيـــز ســـبل التعاون 
مـــع اللجنـــة اســـتناًدا إلى مـــا يجمعهما 
من اهتمام مشـــترك في ترســـيخ حرية 
األديان والمعتقدات. ومن جانبه، أشاد 
بيركنـــز بالتعاون الذي تقدمه الســـفارة 

للجنـــة وتجاوبهـــا مع جهودهـــا الرامية 
لتعزيـــز الحريـــات الدينيـــة، معّبـــًرا عن 

تطلعـــه إلى المزيد من التعـــاون المثمر 
والفعال بين الجانبين.

بيركنز زيــارة  نتائج  يناقش  بواشنطن  البحرين  سفير 
اهتمام بترسيخ حرية األديان والمعتقدات

المنامة - بنا

استقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، بمكتبها أمس، المدير اإلقليمي بالنيابة بهيئة األمم المتحدة 
للمرأة معز دريد. 

حـــرص  الخارجيـــة  وكيـــل  وأكـــدت 
البحريـــن علـــى تعزيـــز الشـــراكة مع 
األمم المتحـــدة وأجهزتها ووكاالتها 
بعالقـــات  واالرتقـــاء  المتخصصـــة 
أرحـــب  مســـتويات  إلـــى  التعـــاون 
المشـــتركة،  التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا 
ومـــن  المملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة 
منطلـــق المشـــروع التنموي الشـــامل 
لعاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، تتبنى 
سياسات داعمة للمرأة على مختلف 
األصعـــدة، وترجمتهـــا فـــي مبادرات 
نوعيـــة حظيت باعتـــراف أممي من 

أبرزهـــا جائـــزة األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفـــة العالمية لتمكين 
المـــرأة. كما أكـــدت االهتمـــام الكبير 
الـــذي توليـــه وزارة الخارجيـــة لدور 
األصعـــدة  علـــى  وتمكينهـــا  المـــرأة 
كافة، مشـــّددة على الحرص باعتماد 
السياســـات الكفيلة بمتابعة وضمان 
تكافـــؤ الفـــرص بيـــن الجنســـين، مـــا 
يســـهم فـــي تحقيـــق أعلـــى درجات 
أداء  متابعـــة  خـــالل  مـــن  الكفـــاءة 
تهـــدف  التـــي  المـــرأة،  ومســـاهمة 
بدورهـــا برســـم مســـتقبل واعـــد في 
مجال العمل الدبلوماسي واإلداري. 

 من جانبه، أعـــرب دريد عن تقديره 
للشـــيخة رنـــا بنت عيســـى، مشـــيًدا 
النهـــوض  فـــي  البحريـــن  بجهـــود 
بالمـــرأة البحرينيـــة ودعـــم تقدمهـــا 
منّوًهـــا  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
بـــأن المكتـــب التمثيلي لهيئـــة األمم 
البحريـــن  فـــي  للمـــرأة  المتحـــدة 
سيســـاهم في دعم الجهود الوطنية 
الرامية لجعل المملكة منصة عالمية 
إلبـــراز مشـــاركة وتنافســـية المـــرأة، 
وسيتيح المزيد من الفرص للتعاون 
مـــع الخبـــراء العالمييـــن في شـــؤون 

المرأة.

المتحدة ــم  األمـ ــع  م الــشــراكــة  تعزيز  الــخــارجــيــة:  وكــيــل 
تبني سياسات داعمة للمرأة بمختلف األصعدة
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ليلى مال اهلل

تحويل المجتمع إلى اقتصاد المعرفة واالقتصاد الرقمي
العربية الدول  إشارة  رهن  التعليم  في  الرائدة  البحرين  تجارب  النعيمي: 

تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، بــدأت في المنامة أمس أعمال االجتماع الحادي عشــر لوزراء 
للتربيــة  التربيــة والتعليــم العــرب، والــذي أقامتــه المنظمــة العربيــة 

والثقافة والعلوم )ألكسو(.

 وفي الجلسة االفتتاحية، قال وزير 
التربية والتعليـــم ماجد بن النعيمي، 
إن البحريـــن تعتـــّز باالحتفال بمئوية 
التعليـــم النظامـــي الحكومـــي، وأكـــد 
أن التعليـــم النظامـــي أســـهم بشـــكل 
جوهـــري فـــي دخـــول المملكـــة عصر 
الحداثـــة مـــن أوســـع أبوابهـــا، ضمـــن 
هويـــة تعليميـــة جامعة بيـــن األصالة 

والحداثة.
 وبّيـــن النعيمـــي أن مســـيرة التعليـــم 
فـــي البحريـــن كانـــت حافلة بإرســـاء 
ورفـــده  التعليـــم  وأنظمـــة  قواعـــد 
بكل جديد، والســـعي الدائـــم لتوفير 
مناهـــج وبرامـــج جديـــدة متطـــورة، 
الفنـــي  التعليـــم  قواعـــد  وإرســـاء 
والمهنـــي ليكون في خدمـــة التنمية، 

بعـــد  أســـهم  التعليـــم  أن  إلـــى  الفًتـــا 
مجتمعنـــا  تحويـــل  فـــي  عـــام   100
واالقتصـــاد  المعرفـــة  اقتصـــاد  إلـــى 
أبعـــاده، ألن الحفـــاظ  بـــكل  الرقمـــي 
على الريـــادة وإدامة النمو واالزدهار 
يتطلبان االنتقال إلـــى عصر اقتصاد 
المعرفة بأســـرع ما يمكن والتحضير 
لمتطلبات الغد واحتياجات األجيال 

القادمة.
تجـــارب  جميـــع  أن  الوزيـــر  وأكـــد   
البحريـــن الرائدة في مجـــال التعليم 
هي رهن إشارة جميع الدول العربية، 
مؤكـــدًا في الوقت ذاته دعم المملكة 
الكامـــل والمتجـــدد لمنظمة )ألكســـو( 
وجهودها الرامية لالرتقاء بمســـتوى 

التعليم في الوطن العربي.

 بـــدوره؛ أعرب مدير )ألكســـو( محمد 
بحضـــور  ســـعادته  عـــن  أعمـــر  ولـــد 
أوالً،  البحريـــن  مهرجـــان  احتفاليـــة 
والتـــي وصفهـــا باالحتفاليـــة العربية 
األصيلـــة، وأكـــد أن لـــدى السياســـات 
التعليمية الجيدة والتخطيط الدقيق 
أثر فّعال في ضمان التعليم وتعميمه 
وتطويـــره واســـتدامته والرفـــع مـــن 
التنافســـية وتعزيـــز طاقتـــه  قدرتـــه 
التحويلية، حتى أصبحت السياسات 

الراهنـــة  الســـياقات  فـــي  التعليميـــة 
تدرج ضمن أطر استراتيجية وطنية 
وإقليميـــة ودولية للقضاء على الفقر 
متعدد األبعاد لتســـاعد في التخلص 
وتوفيـــر  والتهميـــش  اإلقصـــاء  مـــن 
والتدريـــب  الجيـــد  التعلـــم  فـــرص 
الفعـــال، واإلعداد الوجيه للمشـــاركة 
فـــي التنمية الشـــاملة للجميـــع وبناء 
متجمع ومتماســـك متطلع لمســـتقبل 

زاهر.

وزير التربية والتعليم يلقي كلمته

المنامة - بنا

طب جامعة الخليج تنّظم ورشة عمل
التكنولوجيا وتوظيف  ــداعــي  اإلب التعليم  تــطــورات  تناولت 

أقامـــت وحـــدة التعليم الطبي فـــي جامعة الخليج 
العربي ورشـــة عمـــل بعنـــوان: “التعلـــم القائم على 
حـــل المعضـــالت الطبية” في إطـــار برنامج تطوير 
مهـــارات التعليم ألعضـــاء هيئة التدريس في كلية 

الطب والعلوم الطبية.
التماريـــن  مـــن  مجموعـــة  الورشـــة  واحتـــوت   
والحلقـــات النقاشـــية وأوراق العمـــل، التـــي تخللها 
عـــدد من األنشـــطة بمـــا في ذلك تدريـــب عملي تم 
تطبيقـــه على مجموعة من طالب الطب، لتوضيح 
وشرح دور الهيئة األكاديمية والجوانب المختلفة 

في التعلم القائم على حل المعضالت.
 مـــن جانبه، قال مديـــر وحدة التعليم الطبي أحمد 
األنصاري إن الورشة تسعى إلى مواكبة التطورات 
التعليميـــة وتعزيز مهـــارات أعضاء هيئة التدريس 
على وســـائل التعليم القائمة علـــى حل المعضالت 

الطبية.
 وأوضح، “ُيعتبر التعليم القائم على حل المعضالت 
الطبية أحد أساليب التعلم الفعالة، والتي تنتهجها 
كليـــة الطـــب والعلـــوم الطبيـــة منذ إنشـــائها، حيث 

الميســـر  بوظيفـــة  التدريـــس  يقـــوم عضـــو هيئـــة 
للعمليـــة التعليميـــة مـــن خالل طرح مشـــكلة طبية 
متداخلـــة ومعقدة ويقـــوم الطلبة الـــذي يتوزعون 
علـــى شـــكل فـــرق عمل بدراســـتها من خـــالل كافة 
جوانبهـــا واقتـــراح التدخالت العالجيـــة اإلبداعية 
التي تراعي التداخل والتعقيدات التي تمر بها كل 
حالـــة طبية على حدة بوصفها حالة لها خصائصها 
المرضيـــة وطرقهـــا العالجيـــة التـــي قد ال تنســـجم 

بالضرورة مع غيرها من الحاالت المشابهة”.
التكنولوجيـــة  التطـــورات  الورشـــة  وتناولـــت   
والتطبيقـــات التـــي تنتهجهـــا كلية الطـــب والعلوم 
الطبيـــة فـــي العملية التعليميـــة، ودور هذه التقنية 
في التطبيـــق العملي داخل الـــدروس، والتأكد من 
تحقيـــق األهداف الرئيســـية للوحـــدات التعليمية، 
بيـــن  الراجعـــة  التغذيـــة  الحصـــول علـــى  وكذلـــك 

الطرفين.

لقطة تذكارية للمشاركين في الورشة 

المنامة - جامعة الخليج العربي

“بوليتكنك” تناقش “تمكين المرأة في علوم المستقبل”

نّظمـــت )بوليتكنك البحرين( االجتماع الســـنوي للجنة االستشـــارية للمناهج بحضور 
45 شركة ومؤسسة صناعية وتجارية من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة 
الـــذي ركز على تمكين المرأة في مجاالت علوم المســـتقبل والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات.
ا،   وأوضـــح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين جيف زابودســـكي: “كعادتنا ســـنويًّ
قمنا بدعوة الشركات من مختلف المجاالت، من أجل أخذ مالحظاتهم والوقوف عند 
احتياجات سوق العمل والمتطلبات التي يطمح إليها قطاع الصناعة في الخريجين 
المقبليـــن علـــى االلتحـــاق بالســـوق، ونحن نضع هـــذه المالحظات بعيـــن االعتبار عن 
طريق تحسين مناهجنا الدراسية وتطوير أساليب التعليم والتعلم وإطالق منصات 
أكبر لإلبداع واالبتكار، وخصوًصا أن الدراسة في البوليتكنك تتميز بتغليب الجانب 
العملـــي علـــى الجانب النظري، ونحـــن واثقون من أن هذا النهج ســـيؤدي إلى تطوير 

طالبنا ليصبحوا خريجين جاهزين للعمل”.
 وأشار إلى أن نسبة توظيف الخريجين من البوليتكنك بلغت 85 % من أصل قرابة 

2165 ممن تخرجوا من الكلية، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تخرجهم، 
وهـــذا التميـــز مـــا كان لـــه ليتحقق لـــوال التعاون مع الشـــركاء في ســـوق العمل لوضع 

المناهج.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

45 شركة ومؤسسة حضرت االجتماع السنوي للجنة االستشارية للمناهج 

ضاحية السيف - هيئة جودة التعليم والتدريب

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  عقـــدت 
والتدريب حلقة نقاشية أمس األول 
عـــن “المـــرأة البحرينية فـــي التعليم 
العالي وعلـــوم المســـتقبل”، بحضور 
مجموعـــة مـــن الطالبـــات كممثـــالت 
عن الجامعات الحكومية والخاصة.  
وتهـــدف الحلقـــة إلـــى التعـــرف على 
مرئيـــات الطالبـــات عـــن دعـــم المرأة 
فـــي التعليـــم العالـــي فـــي مجـــاالت 

علوم المستقبل.
 وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي جواهـــر 
البحرينيـــة  المـــرأة  “إنَّ  المضحكـــي: 
تعايـــُش اآلن فترة عصرهـــا الذهبي؛ 
ولذلك فإننا في هيئة جودة التعليم 
والتدريـــب حريصـــون على ترســـيخ 

كأولويـــات  الســـامية  التوجيهـــات 
الوطنيـــة  الخطـــة  لتنفيـــذ  مطلقـــة، 
لنهـــوض وتمكيـــن المـــرأة البحرينية 

وتقدمها”. 
إدارة  مديـــر  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن   
التعليـــم  مؤسســـات  أداء  مراجعـــة 
العالـــي الشـــيخة لبنى بنـــت علي آل 
خليفـــة إنَّ تنظيـــم الحلقة النقاشـــية 
مختلـــف  مـــن  الطالبـــات  بمشـــاركة 
يأتـــي  العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات 
التكامليـــة  مبـــدأ  تحقيـــق  ضمـــن 
والشـــراكة االســـتراتيجية بين هيئة 
جـــودة التعليـــم من جهـــة والمجلس 
األعلـــى للمـــرأة ومؤسســـات التعليم 

العالي من جهة أخرى.

المضحكي: المرأة البحرينية تعيُش عصرها الذهبي

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  فـــازت 
والتدريـــب بمركز متقـــدم؛ لتكون 
ضمن أفضل 5 مؤسسات لتقليص 
والرجـــل،  المـــرأة  بيـــن  الفجـــوة 
وذلـــك بحســـب التقريـــر الوطني 
قيـــاس  عـــن  المســـؤول  األول 
“مؤشر البحرين” في التوازن بين 
الجنسين في القطاع العام للفترة 
عـــن  الصـــادر   ،)2018  -  2017(
المجلس األعلى للمرأة، والمعتمد 
من مجلس الوزراء في جلســـة 4 
الرئيس  2019.وأعربـــت  نوفمبـــر 
التنفيـــذي لهيئـــة جـــودة التعليـــم 
المضحكـــي  جواهـــر  والتدريـــب 

عن شـــكرها وامتنانها إلى رئيسة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، للرعاية 
واالهتمـــام اللذيـــن تحظـــى بهمـــا 
لتحقيـــق  البحرينيـــة؛  المـــرأة 
التقـــدم فـــي مســـيرتها التنموية، 
وإتاحـــة الفـــرص المتكافئـــة بيـــن 
هـــذا  بنـــاء  فـــي  المـــرأة والرجـــل 
الوطـــن المعطاء، بفضـــل مجهود 
وتطلعـــات ســـموها، التي أوصلت 
مرحلـــة  إلـــى  البحرينيـــة  المـــرأة 
مختلـــف  فـــي  وجودهـــا  إثبـــات 

القطاعات.

“الجودة” أفضل المؤسسات لتقليص الفجوة بين الجنسين

أولياء أمور “ابن النفيس”: أبناؤنا متضررون
ــث مــســتــمــر ــ ــال ــ ــث ــ ــف ال ــ ــص ــ ــلـــمـــات ال مــســلــســل تــغــيــيــر مـــعـ

شــكت مجموعــة مــن أوليــاء أمور طلبة في الصــف الثالث االبتدائــي فرقة “ج” في مدرســة ابن النفيس 
االبتدائية للبنين، من التغيير المستمر لمعلمات أبنائهم بشكل مستمر منذ بداية الفصل الدراسي. 

إدارة  مـــع  تحدثـــوا  إنهـــم  األمـــور  أوليـــاء  وقـــال   
المدرســـة بخصـــوص هـــذا الموضـــوع وقـــد وعـــدت 
اإلدارة بتثبيـــت المعلمـــات إال أن الفصـــل الدراســـي 
انتصـــف ولـــم يتحقـــق هذا الوعـــد. وأوضـــح أولياء 
األمور أن تغييـــر المعلمات أربك 
الطلبـــة وأوليـــاء أمورهـــم وأّثـــر 
علـــى اســـتقرارهم وأدائهـــم فـــي 
الصف عالوة على تأثر مســـتوى 
والـــذي  الدراســـي  تحصيلهـــم 
ا في درجات الطالب.  اّتضح جليًّ
ونّوهـــوا إلـــى أن إدارة المدرســـة 
عمـــدت إلى تكليـــف معلمة نظام 

فصـــل في بداية العام الدراســـي ثم تغييرها بشـــكل 
مفاجـــئ ودون عـــذر وتكليـــف معلمة أخـــرى بتعليم 
المواد األساســـية للطالب ولم يستمر الوضع طويالً 
حتـــى كلفـــت اإلدارة معلمتين بالتنـــاوب على تعليم 
الطـــالب. وعّبـــر أوليـــاء األمـــور عـــن تخوفهـــم مـــن 
اســـتمرار مسلســـل تغييـــر المعلمـــات وتأثيـــره علـــى 
مستوى أبنائهم وتراجع تحصيلهم ونتائجهم خاصة 
وأنهـــم في نهايـــة الحلقة األولى وتعتبر هذه الســـنة 
تمهيًدا للحلقة الثانية من التعليم والتي تحتاج إلى 

جهود واهتمام مكثف. 
 وحّمل أولياء األمور مســـئولية تراجع مستوى أداء 
الطـــالب إلدارة المدرســـة وناشـــدوا وزارة التربيـــة 

والتعليم النظر في الموضوع بضرورة توفير معلمة 
نظـــام فصـــل ثابتة بأســـرع وقـــت ممكـــن، وقالوا إن 
أبناءهـــم اليـــوم يدفعون ثمـــن قلة الـــكادر التعليمي 
والتقاعـــد المبكـــر وإن التغييـــر المســـتمر للمعلمـــات 

ليس في صالحهم.

 تقع مدرسة ابن النفيس االبتدائية للبنين في  «
منطقة سترة بمحافظة العاصمة وتستوعب 
450 طالًبا تقريًبا وتضم المدرسة 40 معلمة 

تقريًبا، وقد حصلت المدرسة على تقدير مرض، 
حسب آخر تقرير إلدارة مراجعة أداء المدارس 
الحكومية بهيئة جودة التعليم والتدريب في 

ابريل 2019.

بروفايل المدرسة



زينل تعقد مباحثات برلمانية مع المالكي وتوقع مذكرة تعاون
أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة بنت عبــدهللا زينل أن توجيهــات عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
داعــم للعمــل البرلمانــي العربــي المشــترك، من أجل تفعيل العالقــات األخوية، وتعزيز التعاون التنموي الشــامل، لما فيه خير وصالح 
الشــعوب العربيــة، فــي ظــل مــا تواجهه المنطقة من تحديات وما تشــهده من تطورات، تســتوجب مضاعفة العمــل واإلنجاز العربي 

بشكل متواصل ومتكامل.

وأشـــارت إلـــى أن العالقـــات المتميزة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والرفيعـــة 
والمملكة المغربية الشـــقيقة تاريخية 
واســـتراتيجية، بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وعاهل المملكـــة المغربية 
أخيـــه صاحـــب الجاللة الملـــك محمد 

السادس.
وأشادت بعمق العالقات األخوية بين 

البحريـــن والمغرب، ومـــا تتميز به من 
تكامل وتعـــاون، مؤكدة الحرص على 
تفعيـــل التعاون البرلماني بين البلدين 
الشـــقيقين في الفترة القادمة، وبحث 
الخبـــرات  وتبـــادل  التنســـيق  أوجـــه 
األعضـــاء  مســـتوى  علـــى  البرلمانيـــة 

واألمانة العامة.
المباحثـــات  جلســـة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
البرلمانية الرســـمية التي عقدت أمس 

فـــي الربـــاط، برئاســـة زينـــل، ورئيس 
الحبيـــب  المغربـــي  النـــواب  مجلـــس 
المالكـــي، ضمن الزيارة الرســـمية التي 
تقـــوم بهـــا للمملكـــة المغربيـــة، لبحـــث 
مـــن  واالســـتفادة  التعـــاون  وتعزيـــز 
التجربـــة البرلمانيـــة المغربية، وتبادل 
القضايـــا ذات  النظـــر حـــول  وجهـــات 

االهتمام المشترك.
وخالل اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم 

وتعاون بين مجلس النواب البحريني 
ومجلـــس النـــواب المغربـــي، لتفعيـــل 
دور لجان الصداقة، وتحقيق التعاون 
الثنائـــي بصـــورة متقدمـــة ومتطورة، 
على مســـتوى المجلســـين واألمانتين 

العامتين.
من جانبه، أكد المالكي عمق العالقات 
البحرينية المغربية المشـــتركة، ودعم 
بالده للبحريـــن في مختلف المواقف، 
مشـــيرًا إلى أن العالقـــات الثنائية تعد 
نموذجـــا رائـــدا ومتميزا، ومشـــيدا بما 
تحققـــه البحرين من تقدم وتطور في 

توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس النواب المغربيمجاالت التنمية الشاملة.
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بة عن خطط االستعداد لألمطار “الشمالية” مغيَّ
ــاف ــر كـ ــيـ الـــمـــيـــاه وعـــــــدد الـــصـــهـــاريـــج غـ ــاط تـــجـــمـــع  ــقـ ــنـ ــة لـ ــانـ ــيـ نــــــــواب: ال صـ

أبدى عدد من نواب الشــمالية اســتغرابهم من غياب االســتعدادات الواضحة 
لموســم هطــول األمطــار، خصوصــا أن التوقعــات الجويــة تشــير إلــى هطول 

األمطار نهاية هذا األسبوع ومطلع األسبوع المقبل. 

وقالوا في بيان مشترك إن االستعدادات 
لميـــاه األمطـــار  لمواجهـــة أي تجمعـــات 
فـــي القـــرى والمناطـــق الداخليـــة غائبـــة 
وهـــذا مـــا يهدد بحـــدوث مشـــكلة كبيرة 
تهدد المواطنين ومنازلهـــم وممتلكاتهم 

الشخصية. 
فـــي  االســـتعدادات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
المحافظة الجنوبيـــة وإن كانت خجولة 
إال أن الجميع رصد وجود أعمال صيانة 
لفتحـــات التصريـــف ووجـــود مضخـــات 
ســـحب ونقل المياه مـــن مواقع التجمع، 

فيمـــا غابت هذه االســـتعدادات عن قرى 
ومدن المحافظة الشـــمالية، التي تعاني 
من سوء في البنية التحتية من سنوات 

طويلة.
وأضافـــوا أن مواقع تجمـــع مياه األمطار 
معروفـــة لدى الجميع ولكـــن ال توجد أي 
أعمـــال صيانة فيهـــا أو تثبيت لمضخات 

شفط ونقل المياه لمواقع بديلة. 
المواطـــن يجـــب أال  وشـــددوا علـــى أن 
يكـــون ضحيـــة أي تقصيـــر مـــن الجهات 
الماضيـــة  الســـنوات  ففـــي  التنفيذيـــة 

تضـــرر المواطنيـــن مـــن دخـــول األمطار 
بمنازلهـــم ممـــا أدى لتلـــف أثاثهم وتضرر 
ســـياراتهم الخاصـــة ومن ثـــم دخلوا في 
“بالرغـــم  وتابعـــوا  التعويـــض.   دوامـــة 
مـــن تحفـــظ بعـــض النـــواب علـــى اآللية 

التي تقوم بها وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات فـــي مواجهـــة مشـــكلة تجمـــع 
ميـــاه األمطـــار، التـــي تقوم علـــى توفير 
الصهاريـــج إال أنه حتـــى هذه اآللية فيها 
كثير من القصـــور، إذ إن عدد الصهاريج 

تســـخير  ويتـــم  جـــدا  قليـــل  المتوفـــرة 
غالبيتها للشوارع الرئيسة فيما المناطق 
الداخليـــة واألحيـــاء تأتي فـــي المرحلة 
الثانية وهذا ما يهدد المناطق”. وطالبوا 
الجهـــود  بتكثيـــف  التنفيذيـــة  الجهـــات 

والتنســـيق خـــالل فترة هطـــول األمطار 
وما بعدها، إذ تشـــهد الكثير من المناطق 
تجمعـــات للحشـــرات بعد هطـــول المطر 
وتجمـــع المســـتنقعات التي تشـــكل بؤرة 
لتدمع الحشـــرات، مؤكديـــن أهمية رش 
المناطق بالمبيدات الحشرية فور توقف 
المطـــر؛ كي ال تتحول هذه المســـتنقعات 
حتى بعد ســـحبها لمواقـــع رطبة تتجمع 
بها الحشـــرات. وأكدوا أن االستعدادات 
يجـــب أن ال تكـــون فقط باالســـتعدادات 
الميدانيـــة إذ يجـــب أن تقتـــرن بحمالت 
إعالميـــة وتوعويـــة بحيـــث يتـــم نشـــر 
أرقـــام الطـــوارئ وآليـــات التواصـــل مـــع 
خـــالل  الســـلبية  بالممارســـات  التحذيـــر 

وبعد األمطار.

محمد بوحمود عبدالنبي سلمان أحمد الدمستاني

ال لمواقف السيارات الذكية في األحياء السكنية
خــــــلــــــف: الــــــمــــــواقــــــف الـــــمـــــدفـــــوعـــــة “مـــــــقـــــــاومـــــــة” مـــــــن األهــــــالــــــي

أبــدى وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلف رفضه لمقترح مجلس بلدي المحرق باعتماد فكرة إنشاء المواقف 

الذكية لحل أزمة شّح مواقف السيارات بالمحرق.

وأشـــار إلـــى أن الوزارة قامت بدراســـة 
التقريـــر المرفـــق مع توصيـــة المجلس، 
واالجتمـــاع مـــع المديـــر العام الشـــركة 
البحرين للمواقف الذكية، ومعاينة أحد 
المشـــاريع الخاصة التي قامت الشركة 
بإنشـــائها فـــي منطقـــة العدليـــة. وبيـــن 
الوزير أن الشركة قامت بإعداد مقترح 
لمصاعـــد  هيـــاكل   )9( إنشـــاء  يتضمـــن 
المواقـــف الذكيـــة لتوفيـــر عـــدد )144( 
موقًفـــا علـــى أحد العقـــارات التي تقوم 
اســـتمالكه  إجـــراءات  بإنهـــاء  الـــوزارة 

لتخصيصـــه كمواقـــف عامة للســـيارات 
فـــي منطقة عالي الســـكنية. ولفت إلى 
أن مديـــر الشـــركة أصـــّر علـــى أن تكون 
مـــدة العقد 50 ســـنة علـــى األقل وذلك 
ليتمكـــن من اســـترداد التكلفة، دون أن 
تكون الوزارة مطالبة بأي مبالغ للشركة 

طيلة المدة المذكورة.
وأضـــاف أن الخيـــار اآلخـــر يتمثـــل في 
أن تقوم الوزارة بشـــراء المصاعد، على 
أن يتـــم إبرام عقود مع الشـــركة لتوفير 
الدوريـــة  الصيانـــة  وإجـــراء  الفنييـــن 

الالزمة للهياكل.
الســـيارات  مواقـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
مدفوعة األجـــر في المناطق الســـكنية 
ســـوف تلقـــى مقاومة من قبـــل األهالي 
كما حـــدث عندمـــا تم تثبيـــت عدادات 
الوقوف في األحياء الســـكنية بمنطقة 
المنامـــة والمحـــرق، نظـــًرا لكـــون هـــذا 
النـــوع مـــن المشـــاريع ال يشـــكل عنصر 

جذب في المناطق السكنية.
 وبين أن هذه المشـــاريع يتم إنشـــاؤها 
عـــادة فـــي المستشـــفيات وبالقرب من 
الـــوزارات والشـــركات الخدميـــة، التـــي 
ال تتوفر بها مســـاحات لركن الســـيارات 
كمـــا هـــو الحـــال في مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي والمنطقـــة الدبلوماســـية. وذكر 
أن مصاعد الســـيارات الذكية قد تكون 
عمليـــة فـــي حال عـــدم توفر المســـاحة 

الكافية إلنشاء مواقف للسيارات ضمن 
حدود العقار حسب اشتراطات التعمير 
الحديثـــة، كما تـــم ذلك في مستشـــفى 
الســـقية.  بمنطقـــة  األوســـط  الشـــرق 
ولفـــت إلى أنه وبناء علـــى ذلك يتضح 

أن مبانـــي مواقـــف الســـيارات متعددة 
و  الخرســـاني  الهيـــكل  ذات  الطوابـــق 
المعمـــاري أطـــول عمـــًرا وأكثـــر تحمـــالً 
للكوارث الطبيعية مـــن هياكل مصاعد 
مواقف السيارات الذكية. وتابع كما أن 
تشغيل مبنى المواقف ال يتطلب توفير 
عـــدد كبيـــر مـــن الفنييـــن لتشـــغيله كما 
هو حـــال بالنســـبة المصاعد الســـيارات 
الذكيـــة، إضافة إلى أنه باإلمكان توفير 
محـــالت تجاريـــة ذات مـــردود ضمـــن 
متعـــددة  الســـيارات  مواقـــف  مبانـــي 
الطوابق وباإلمكان اســـتغالل األسطح 

إلنشاء حدائق.
وبين أن تكلفة الصيانة السنوية لمبنى 
المواقـــف التقليـــدي أقل بنســـبة 70 % 
مـــن صيانة هيـــاكل مصاعد الســـيارات 
الذكية، كما أن معدل استهالك الكهرباء 

اســـتهالك  مـــن  أكبـــر  المصاعـــد  فـــي 
الكهرباء في مبنى المواقف التقليدي.

ولفـــت إلى أنه بنـــاء على ذلك لم توص 
الدراسة بتنفيذ هذا النوع من المواقف 
في المناطق السكنية، في الوقت الذي 
ال مانع فيه من قيام الشـــركة بالتنسيق 
مـــع الجهـــات الحكوميـــة األخـــرى فـــي 
حال رغبتهم فـــي توفير هذا النوع من 
المواقف ضمن حـــدود عقاراتهم وذلك 

لخدمة الموظفين والمراجعين.
وأضاف أنه بإمكان المستثمر التنسيق 
مـــع القطـــاع الخاص لتنفيذ هـــذا النوع 
التـــي  المناطـــق  فـــي  المواقـــف  مـــن 
تشـــهد وجـــود طلـــب عليهـــا كالمنطقـــة 
الدبلوماســـية وذلك لخدمة الموظفين 

والمراجعين.

عصام خلف

تقّدمــت رئيــس لجنــة المــرأة والطفــل البرلمانية فاطمة القطــري باقتراح 
برغبــة بشــأن إجــراء الحكومــة متمثلــة فــي وزارة الصحــة وبالتعاون مع 
هيئة تنظيم سوق العمل الفحص الطبي اإللزامي لخدم المنازل ومن في 

حكمهم حال وصولهم إلى مطار مملكة البحرين.

 ووقـــع مقدمو المقتـــرح كل من: النائب 
فاطمـــة القطري، عيســـى يوســـف، عمار 
وكلثـــم  الدوســـري،  عبـــدهللا  البنـــاي، 

الحايكي.
 وأوضحـــت القطـــري أن المقتـــرح جـــاء 
فـــي  العامـــة  الصحـــة  علـــى  للحفـــاظ 
مـــن  الوقايـــة  فـــي  ويتمّثـــل  المجتمـــع، 
األمراض والحد من انتشارها، ومن هذا 
المنطلق تم تقديم المقترح بشـــأن قيام 
الحكومـــة متمثلـــة فـــي وزارة الصحـــة 
بالتعـــاون مـــع هيئة تنظيم ســـوق العمل 

بإجـــراء الفحص الطبـــي اإللزامي لخدم 
المنازل ومن في حكمهم حال وصولهم 
إلـــى مطـــار مملكـــة البحريـــن، وذلك عن 
طريـــق تخصيـــص مختبـــر أو أكثـــر في 
ألخـــذ  المطـــار  داخـــل  مناســـب  مـــكان 
العينـــات الالزمة للفحـــص، ومن ثم يتم 
إنهـــاء إجـــراءات خروجهـــم مـــن المطار 
إلـــى محـــل إقامتهـــم لدى مســـتقدميهم 
مـــن أصحـــاب العمـــل، علـــى أن يصـــدر 
تقريـــر الفحـــص الطبـــي خـــالل 3 أيـــام 
كحد أقصى، ويتم اســـتالمه من المركز 

إقامـــة  محـــل  لعنـــوان  التابـــع  الصحـــي 
العامل المنزلي. 

 وبّينـــت فـــي المذكـــرة اإليضاحيـــة لمـــا 
يشـــّكل الفحـــص الطبـــي لخـــدم المنازل 
ومـــن فـــي حكمهـــم مـــن أهميـــة بالغـــة 
خاصـــًة وأنهم يحتكـــون بصاحب العمل 

وأفراد أســـرته بشـــكل مباشر، إذ إنه في 
حـــال إصابة العامل المنزلي بمرض معدٍّ 
قـــد يؤدي ذلـــك إلى تفشـــي العدوى في 

األسرة وفي المجتمع من بعدها.
 وأضافـــت: كمـــا يأتـــي المقتـــرح لوجود 
حاالت حقيقية على أرض الواقع حيث 
يظهر تقريـــر الفحص الطبي الصادر من 
بلـــد العامـــل خلّوه مـــن األمـــراض، وبعد 
اســـتقدامه وعملـــه فـــي منـــزل صاحـــب 
العمل برهة مـــن الزمن وإجراء الفحص 
الطبـــي كمـــا هو معمـــول به فـــي الوقت 
الحالـــي يظهـــر إصابته بأمـــراض معدية 
تكـــون فـــي الغالـــب خطـــرة ممـــا يهـــّدد 

الصحة العامة في المملكة.
 وأشـــارت إلى أن المقتـــرح يهدف أيًضا 
إلـــى تســـريع وتيـــرة إجـــراءات الفحص 

الطبي اإللزامي لخدم المنازل.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بـــوزارة  األشـــغال  شـــؤون  وكيـــل  قـــام 
األشـــغال وشـــئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي أحمد الخيـــاط بزيارة لمنطقة 
الديـــر يرافقـــه ممثـــل الدائرة السادســـة 
لتفقـــد  العـــود  فاضـــل  البلـــدي  العضـــو 
احتياجـــات الدائـــرة وبحضـــور عدد من 

مهندسي الوزارة. 
لتوجيهـــات  اســـتجابًة  الزيـــارة  وتأتـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
بمتابعة تطوير شـــبكة الطـــرق الداخلية 

فـــي القرى وتحســـينها ومـــن بينها قرية 
األشـــغال  وزيـــر  مـــن  وبتكليـــف  الديـــر، 
وشـــئون البلديات والتخطيط العمراني 
المواطنيـــن  طلبـــات  متابعـــة  بضـــرورة 

ومقترحات أعضاء المجالس البلدية.
وتـــم االطـــالع علـــى عـــدد مـــن الطلبات 
والمقترحـــات التطويـــر البنيـــة التحتية 
مـــن أعمـــال رصـــف وصيانـــة لعـــدد مـــن 
الحركـــة  انســـيابية  وتحســـين  الطـــرق 

المرورية على شارع ريا.

متابعة رصف طرق الدير

 فاطمة القطري

ــو الـــــعـــــامـــــل مـــــــن األمـــــــــــراض ــ ــلـ ــ لــــلــــتــــأكــــد مـــــــن خـ
اقتراح برغبة إللزام الفحص الطبي لخدم المنازل

المحرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية



سرطان الثدي يشكل 40 % من الحاالت السرطانية في البحرين
ــي يــســاعــد فـــي اكـــتـــشـــاف الــــــورم فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة ــ ــذات ــ الــشــيــبــانــي: الــفــحــص ال

وبالتعـــاون  “البـــاد”  صحيفـــة  نّظمـــت 
الجامعـــي  الملـــك حمـــد  مـــع مستشـــفى 
محاضـــرة علمية حـــول كيفيـــة التصدي 
لمـــرض ســـرطان الثـــدي، حاضـــرت فيها 
استشـــارية جراحة الثـــدي والترميم في 
المستشـــفي نوف الشيباني حضرها عدد 

كبير من الفريق العامل في الصحيفة.
 واستعرضت الشيباني خال المحاضرة، 
كيفيـــة التصـــدي لمرض ســـرطان الثدي، 
وأســـباب اإلصابـــة بـــه، وســـبل الوقايـــة 
والعاج منه وكيفية التعامل مع الضغط 
النفســـي للمصابـــات بالمـــرض، وأحـــدث 
التقنيـــات الجراحيـــة والترميميـــة التـــي 
اللواتـــي  للنســـاء  ـــا  حاليًّ توفيرهـــا  يتـــم 

يخضعن لعملية استئصال.

إلـــى  الحضـــور  االستشـــارية  ودعـــت   
صحـــي  حيـــاة  نمـــط  ممارســـة  ضـــرورة 
من خـــال ممارســـة الرياضة التـــي تعّزز 
الصحـــي  الطعـــام  واســـتخدام  المناعـــة، 
وخصوًصـــا تلك التي من شـــأنها محاربة 
ســـرطان الثدي ومنها، الرمان، الطماطم، 
الجزر، الشاي األخضر، الكركم، وأحماض 

ومنتجـــات  “د”،  وفيتاميـــن  االوميجـــا، 
الصويا.

 وأوضحـــت أن ما تـــم تداوله في مواقع 
هنـــاك  أن  حـــول  االجتماعـــي  التواصـــل 
بعـــض المنتجات تســـبب ســـرطان الثدي 
مثـــل مزيـــات العـــرق وحمـــاالت الصدر 
ا. ودعـــت إلى  وغيرهمـــا لـــم يثبـــت علميًّ

الكشـــف المبكر لســـرطان الثدي، وإجراء 
الفحص الشـــعاعي بين ســـن 40 إلى 69، 
ا،  والفحص الطبي أو السريري مرة سنويًّ
وخصوًصـــا عنـــد وجـــود ســـجل عائلـــي، 
والفحص الذاتي مرة كل شهر ابتداًء من 
ســـن الـ 20، وإجراء الفحص الذاتي مرة 
كل شهر للنساء اللواتي بلغن سن األمان، 

مؤكـــدة أن الفحـــص الذاتي يســـاعد في 
اكتشـــاف الورم في مرحلة مبكرة والذي 

يؤدي إلى العاج.
وكشـــفت الشـــيباني أن الحملـــة الوطنية 
“وعيك...أمانك” التي أطلقها المستشفى 
بمناســـبة الشـــهر الوردي، اســـتقبلت أكثر 
من 1000 حالـــة، مؤكدة أن هناك العديد 

مـــن الســـيدات مـــن المحـــرق ومختلـــف 
يحضـــرن  زلـــن  مـــا  البحريـــن  مناطـــق 
للمستشـــفى لاســـتفادة من الفحوصات 
التـــي قدمتها الحملـــة. وأوضحت أن 40 
% من الحاالت السرطانية  في البحرين 
كانـــت  األورام  لمجلـــس  قدمـــت  التـــي 

سرطان الثدي.

“البالد” تنّظم محاضرة للتوعية بشأن سرطان الثدي

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

الزنج- مجلس أمانة العاصمةالمنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل الوكيـــل المســـاعد للمنافذ 
بشـــئون  والمتابعـــة  والبحـــث 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
العميـــد عبدالرحمـــن صالـــح ســـنان 
العـــام لإلقامـــة  المديـــر  الدوســـري، 
دبـــي  بإمـــارة  األجانـــب  وشـــئون 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
اللواء محمد أحمد المّري، بمناســـبة 
زيارتـــه للبحريـــن. وتم اللقـــاء، بحث 
الســـبل الكفيلة بتعزيـــز التعاون وتبادل 

البلديـــن  بيـــن  والتجـــارب  الخبـــرات 
كمـــا  المنافـــذ،  مجـــال  فـــي  الشـــقيقين 
قـــام اللـــواء محمـــد المّري بزيـــارة منفذ 
جســـر الملـــك فهـــد لاطـــاع على ســـير 
العمل واإلجـــراءات المتبعة والخدمات 
المقدمة للمســـافرين، حيث أشاد بأداء 
الحيـــوي  المنفـــذ  هـــذا  علـــى  القائميـــن 
والجهـــود المبذولة في ســـبيل تســـهيل 
حركـــة المســـافرين والحـــد مـــن فتـــرة 

االنتظار في المنفذ.

تحـــت رعايـــة العميد عـــادل أمين 
الوكيل المســـاعد للموارد البشرية، 
الموظفيـــن  شـــئون  إدارة  نّظمـــت 
المدنييـــن، دورة بعنـــوان “المديـــر 
مـــن  عـــدد  فيهـــا  شـــارك  القائـــد” 
الداخليـــة  بـــوزارة  المســـئولين 

وعقدت على مدى ثاثة أيام.
 وتضّمنـــت الـــدورة التـــي قدمهـــا 

مـــن  عـــدًدا  البوعركـــي  ســـامي 
القيـــادة  مبـــادئ  أهمهـــا  المحـــاور 
الخمســـة بحســـب نمـــوذج بورنـــز 
وكـــوزاس العالمـــي باإلضافـــة إلى 
الفعالـــة  القياديـــة  المهـــارات  أهـــم 
اإلدارة  نظريـــات  ألحـــدث  وفًقـــا 
وســـلوكيات  الحديثـــة،  والقيـــادة 

القادة الناجحة.

أكــدت عضــو مجلــس أمانــة العاصمــة خلود القطــان ضــرورة إيجاد حل 
جــذري النبعــاث الروائــح الكريهــة مــن محطــة توبلــي للصــرف الصحــي، 
موضحة أن المجلس تلقى الكثير من الشكاوى من سكنة المنطقة بسبب 

الروائح المؤذية.

وقالـــت: “ال شـــك أن زيـــادة الحمـــل 
يفـــوق  الـــذي  المحطـــة  علـــى 
طاقتهـــا االســـتيعابية - كمـــا صـــرح 
المسؤولون - أدى لمضاعفة انبعاث 
الروائح الكريهة التي باتت تشـــكل 
همًا يوميًا لسكان المنطقة أو المارة 
على شـــارع الخدمات، وهناك بعض 
من ســـكان المنطقة يفكـــرون جديًا 
هـــذه  بســـبب  منهـــا  االنتقـــال  فـــي 

الروائح”.
ودعـــت القطـــان إلـــى البحـــث عـــن 
حلـــول مـــن خـــال تشـــكيل لجنـــة 
وأهمهـــا  المعنيـــة  الجهـــات  تضـــم 

وزارة األشـــغال والمجلـــس األعلـــى 
للبيئة بمعية مجلس أمانة العاصمة 
لمناقشـــة وضـــع المحطـــة والبحـــث 

عن حل مناسب للمشكلة.

تعزيز التعاون مع اإلمارات بمجال المنافذ

القطان تطالب بحلول لروائح محطة توبليتنظيم دورة بعنوان “المدير القائد”

فواز بن محمد يستعرض التقرير الدوري الحقوقي
البريطانية ــة  ــي ــارج ــخ ال فــي  لــلــمــســؤولــيــن  ــداء  ــ غ مــأدبــة  ــام  ــ أق

أقام ســـفير البحرين لدى المملكة المتحدة 
الشـــيخ فـــواز بن محمـــد آل خليفـــة مأدبة 
غداء تم خالها استعراض التقرير الدوري 
لجهود البحرين في تعزيز وحماية حقوق 
الحالي.وتمّيـــزت  العـــام  خـــال  اإلنســـان 
مأدبة الغداء بحضور كبير من المسؤولين 
فـــي الخارجية البريطانيـــة يتقدمهم وزير 
الدولـــة لشـــؤون حقـــوق اإلنســـان اللـــورد 
طـــارق أحمـــد مـــن ويمبلـــدون، إضافة إلى 
عـــدد مـــن النـــواب واللـــوردات والمهتمين 
اإلنســـان،  حقـــوق  بشـــؤون  والمعنييـــن 
المســـؤولين  مـــن  مجموعـــة  وبمشـــاركة 
والخبـــراء مـــن الجانـــب البحرينـــي. ورّكز 
التقريـــر الذي أعدته الســـفارة على تجربة 
لتعزيـــز  المنطقـــة  فـــي  الرائـــدة  البحريـــن 

وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان، وبخاصـــة دور 
المملكـــة المتقدم فـــي مجال دعم وتمكين 
المـــرأة فـــي المنطقـــة وإصدارهـــا لقانـــون 
األسرة الذي يعّزز من حماية حقوق المرأة 
والطفـــل البحرينـــي، ودورهـــا الرائد كذلك 
في مجـــال مكافحة اإلتجار باألشـــخاص، 
فـــي  الرائـــدة  البحريـــن  مملكـــة  وتجربـــة 

المنطقة لتعزيز التسامح بين األديان.
 واستعرضت نائب األمين العام للتظلمات 
غـــادة حبيـــب، الـــدور المهم الـــذي تقوم به 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات، وقدمـــت نبذة 
عن المهـــام واالختصاصات لألمانة العامة 
للتظلمـــات التـــي تـــم إنشـــاؤها منـــذ قرابة 
الســـبعة أعـــوام ودورهـــا الرائـــد باعتبارها 
األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي المنطقـــة. وفـــي 

مداخلة في الفعالية، أكد رئيس مجموعة 
الصداقة البرلمانية البحرينية - البريطانية 
الكولونيـــل بوب ســـتيوارت، أهمية إعداد 
ونشر التقارير لما لها من إفادة في إيصال 
الصورة الحقيقية والواقعية للمستجدات 

فـــي البحرين، بما يســـهل عمليـــة الوصول 
للمعلومة مـــن المختصيـــن والمهتمين في 
حـــال الحاجـــة لها، مشـــيًدا بدور الســـفارة 
فـــي التواصـــل مع النـــواب وصنـــاع القرار 

وجهودها في نشر الحقائق.

سفير البحرين في لندن يستعرض التقرير الدوري 

المنامة - وزارة الخارجية

محافظة العاصمة

رئيـــس  العاصمـــة  محافـــظ  أعلـــن 
اللجنة العليا الحتفال العيد الوطني 
المجيـــد لعـــام 2019 الشـــيخ هشـــام 
عـــن  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
عـــزم المحافظة بالشـــراكة مع أمانة 
العاصمـــة للعام الثامـــن على التوالي 
المفاجـــآت  مـــن  حزمـــة  تضميـــن 
الســـارة  االســـتثنائية  والعـــروض 
فـــي احتفـــال  للجماهيـــر الحاضـــرة 
العيد الوطني تشتمل: السحب على 
سيارة من نوع ميستوبيشي مقدمة 
مـــن اســـتثمارات الزيانـــي مخصصة 

إقامـــة  المقـــّرر  ومـــن  للجماهيـــر. 
االحتفال في مشـــروع “واتر جاردن 
ســـيتي” لمدة 3 أيام، حيث سينطلق 
15 ديســـمبر المقبـــل ويســـتمر حتى 

اليومين التاليين.
الـــذي  فـــي االجتمـــاع  ذلـــك،   جـــاء 
حضـــره المدير العام ألمانة العاصمة 
نائب رئيـــس اللجنة العليا لاحتفال 
شوقية حميدان وعدد من مسؤولي 
األمانة ومحافظة العاصمة، ورئيس 
صالـــح  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 
شـــرطة  مركـــز  ورئيـــس  طـــرادة، 
الحـــورة العقيد عيســـى القطان، إلى 

جانب حضور عدد من المسؤولين.

“العاصمة” و“األمانة” يحتفالن بالعيد الوطني

المنامة - الخيرية السعودية البحرينية

الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
الخيريـــة الســـعودية البحرينية 
“حســـن الجوار” برئاسة عبدهللا 
الشـــيخ  آل  الملـــك  عبـــد  بـــن 
وأوضـــح  األعضـــاء.  بحضـــور 
رئيـــس  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو 
بالجمعيـــة  اإلعاميـــة  اللجنـــة 
أن  الياقـــوت  جمـــال  الصحفـــي 
اجتماعـــه  اســـتهل  المجلـــس 
بمناقشـــة جدول األعمال وسط 
عدد من المشاريع الخيرية التي 
نفذتها وتنفذها الجمعية وإقرار 
واإلطـــاع  الســـابق  االجتمـــاع 
على أهم ما تحقق من إنجازات 
خال الثلـــث الثاني لعام 2019 
واالطاع علـــى الرســـم البياني 

األسري للوارد والمنصرف حتى 
وبيـــان  م  ســـبتمبر2019  شـــهر 
األســـر بالحـــاالت الجديـــدة وما 
اســـتجد. وأشـــار الياقـــوت إلى أن 
رئيس مجلس اإلدارة وّجه الشـــكر 
واالمتنان نيابة عن مجلس اإلدارة 
إلـــي المحســـنين لتبرعهـــم ودعمهم 

المستمر للجمعية.

“السعودية البحرينية” تناقش مشاريعها الخيرية

“بنا” تشارك في اجتماعات “أوانا” بسيؤول
التعاون وتعزيز  والــخــبــرات  األفــكــار  لتبادل  حيوية  منصة  بوحجي: 

شــاركت وكالــة أنبــاء البحريــن فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة الســابعة 
عشــرة لمنظمة وكاالت أنباء آســيا والمحيط الهادي )أوانا( التي تســتضيفها 
وكالــة أنبــاء كوريــا الجنوبيــة )يونهــاب( في ســيؤول فــي الفتــرة 9-6 نوفمبر 
2019. وضــم وفــد وكالة أنبــاء البحرين المدير العام عبدهللا بوحجي ورئيس 

اإلعالم اإللكتروني في الوكالة عبدالرحمن الرميحي.

وأكـــد بوحجي أن “بنا” تحـــرص دائًما 
على المشاركة في مثل هذه الفعاليات 
لتبـــادل  منصـــة حيويـــة  توفـــر  التـــي 
األفـــكار والخبـــرات وتعزيـــز التعـــاون 
مـــع نظيراتهـــا اآلســـيوية، معتبـــًرا أن 
المشـــاركة تأتـــي حرًصـــا علـــى  تعزيز 
وتطوير مختلف أساليب العمل إلبراز 
الرســـالة اإلعامية الوطنية ومختلف 
اإلنجازات والمكتســـبات التي تحققها 
البحريـــن في إطار المســـيرة التنموية 
الشـــاملة والـــرؤى التـــي يقودها عاهل 

الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، بدعم مـــن رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، ومتابعة 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
 ونّوه المدير العام لـ “بنا” بالشعار الذي 
تنعقـــد تحته االجتماعـــات والذي رّكز 
علـــى التحديـــات الجديـــدة ومواكبـــة 

وتعزيـــز  التكنولوجيـــة  االبتـــكارات 
بنـــاء الثقـــة خاصـــة مـــع تزايـــد وتيرة 
األخبار المزيفة وغير الدقيقة، مؤكًدا 
علـــى توجيهات وزير شـــؤون اإلعام 
األولويـــة  بإعطـــاء  الرميحـــي  علـــي 
بمـــا  اإلعامـــي  التعاطـــي  لتطويـــر 
ينسجم مع المســـتجدات والمتغيرات 
لتوفيـــر المعلومـــة الوافيـــة بشـــفافية 

ومصداقية ووضوح في عصر يتســـم 
بالسرعة الكبيرة في وتيرة التطورات 

وأساليب ماحقتها.
 وشاركت “بنا” في المعرض المصاحب 
مـــن  بمجموعـــة  “أوانـــا”  الجتماعـــات 
عدســـات  التقطتهـــا  التـــي  الصـــور 
لمحـــات  وتحمـــل  الوكالـــة  مصـــوري 

تعكس روح الثقافة البحرينية.

سيؤول - بنا

جمال الياقوت

 خلود القطان



إلزام “التأمينات” بإحالة مواطنة للتقاعد بعدما دفعت الرسوم 14 عاًما
قالت المحامية زينب إبراهيم إن محكمة االستئناف العليا المدنية الثانية قضت بإلغاء حكم كانت رفضت فيه المحكمة 
اإلدارية ضم مدة عمل موكلتها بنظام العمل الجزئي لمدة 14 عاًما لدى أحد االستوديوهات لتتمكن من تسجيلها ضمن 
المتقاعديــن عــن العمــل، وحكمــت مجــدًدا بإلــزام الهيئة العامــة للتأمين االجتماعي -المســتأنف ضدها- بضــم تلك المدة 
فــي الفتــرة مــن 1 ينايــر 2004 ولغايــة 31 ينايــر 2018 إلــى مــدة خدمــة موكلتهــا -المؤمــن عليهــا أصالً لــدى الهيئة خالل 
هــذه الفتــرة- وتســجيل ذلك في ســجالتها الرســمية، كمــا ألزمت الهيئة بالمصروفــات عن درجتي التقاضي عدا الرســوم 

القضائية وبمبلغ 50 ديناًرا كمقابل ألتعاب المحاماة.

المســـتأنفة  وكيلـــة  وشـــرحت   
وقائع الدعـــوى بالقول إن موكلتها 
عملت لدى محل أســـتوديو صغير 
بوظيفة كاتب حسابات في الفترة 
الحكـــم،  بمنطـــوق  إليهـــا  المشـــار 
مقابـــل راتب شـــهري مقـــداره 150 
ديناًرا كون أنها تعمل بنظام العمل 
الجزئـــي، وقد تقدمت المســـتأنفة 
للهيئـــة   2018 فبرايـــر   4 بتاريـــخ 
المســـتأنف ضدهـــا بطلـــب إحالتها 
للتقاعد وصرف المعاش التقاعدي 
لكونها أنهت 14 ســـنة في الخدمة 
ووصلـــت لســـن اإلحالـــة للتقاعـــد، 
وبعد تكرار المراجعات المســـتمرة 
بأنهـــا ال  الـــرد عليهـــا شـــفاهة  تـــم 
تستحق الراتب التقاعدي وأنه تم 

إلغاء طلب ضمها للتقاعد.
تظلمـــت  موكلتهـــا  أن  وأضافـــت   
مـــن ذلـــك القـــرار، وأرفقـــت كافـــة 
المســـتندات التـــي تؤيـــد أحقيتهـــا 
فـــي صرف الراتـــب التقاعـــدي، إال 
أنـــه تـــم الـــرد من قبـــل المســـتأنف 
ضدها على تظلمها بأنه نظًرا لعدم 
كفاية المستندات المقدمة إلثبات 
عالقـــة العمـــل يتعـــّذر علـــى الهيئة 
قبول طلبهـــا، فاضطرت الختصام 
الهيئـــة قضائيا، وقدمـــت ما يثبت 
أحقيتهـــا بإحالتهـــا للتقاعـــد، وكان 
من ضمن تلك المســـتندات، والتي 
تثبـــت عملهـــا، إقـــرار مـــن صاحب 
العمـــل بقيـــد عملهـــا طيلـــة الفتـــرة 
الســـابقة، والتـــي تـــم التأمين على 

المدعيـــة خاللها لدى الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي.

 لكـــن محكمـــة أول درجـــة قضـــت 
برفـــض دعواهـــا، لـــذا فقـــد طعنت 
الحكـــم،  هـــذا  علـــى  المســـتأنفة 
أول  أن حكـــم  المحاميـــة  وبينـــت 
درجة خالـــف القانون عندما ادعى 
بـــأن المســـتندات المقدمة من قبل 
المســـتأنفة ال تثبت وجـــود عالقة 
عمل فعليه بينها وجهة عملها، في 
حين أنها وطيلة السنوات السابقة 
مسجلة لدى الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي ويتم دفع االشتراكات 
الشـــهرية بشـــكل منتظـــم، والتـــي 
االشـــتراكات  تلـــك  تســـتلم  كانـــت 
أو  المســـتأنفة  اشـــتراكات  ســـواء 

التـــي  األخـــرى  العاملـــة  اشـــتراك 
كانت تعمـــل معها وبذات الوظيفة 
أحيلـــت  والتـــي  الراتـــب،  وذات 
قبـــل ســـنة واحـــدة فقـــط للتقاعد 
التقاعـــدي،  الراتـــب  لهـــا  وصـــرف 
كمـــا أن المســـتأنف ضدهـــا كانـــت 
تجري زيارات تفتيشية للمؤسسة 
ولـــم تقـــم باالحتجـــاج علـــى عمل 

موكلتها.
 وأفادت بـــأن القانون كان صريًحا 
فـــي إثبات العالقـــة التعاقدية بين 
العامل ورب العمل، إذ أجاز للعامل 
إثبـــات العالقـــة العقديـــة مـــع رب 
العمل بكافـــة طرق اإلثبات، والتي 
مـــن بينهـــا البينـــة والقرائـــن، ولـــم 
يشترط إلثبات عالقة العمل حتى 

ضـــرورة وجـــود عقـــد عمـــل محرر 
بين العامل ورب العمل.

ولفتـــت إلى أن المحكمـــة اإلدارية 
تذرعـــت في حكمهـــا برفض طلب 
موكلتهـــا بعـــدم وجود عقـــد عمل، 
بنكيـــة  تحويـــالت  وجـــود  وعـــدم 
للراتـــب أو بصمه دخـــول وخروج 
المســـتأنف  وقـــررت  العمـــل،  مـــن 
دون  صـــوري  العقـــد  بـــأن  ضدهـــا 
دليـــل ولـــم تفســـر ســـبب انتظامها 
بدفع االشـــتراكات طيلة الـ14 سنة 
الماضية، كما لم يسبق إخطار رب 

العمل بإلغاء اشتراكها أو صوريته 
ضـــد  مخالفـــة  أيـــة  تســـجيل  أو 

المنشأة.
 واختتمت مرافعتها أمام المحكمة 
قبـــل إصـــدار حكمها بطلـــب إحالة 
الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة 
بكافة طرق اإلثبات المقررة قانوًنا 
عالقة العمل الفعلية لدى المنشـــأة 
ســـنوات  طيلـــة  عليهـــا  المســـجلة 
الخدمـــة والتـــي امتدت لـ14 ســـنة 
وأنهـــا ليســـت عالقـــة صوريـــة كما 
المســـتأنف ضدهـــا، وفـــي  تدعـــي 
الموضـــوع بإلغـــاء حكـــم محكمـــة 
أول درجة والقضاء مجددا بإلزام 
المســـتأنف ضدهـــا بتثبيـــت مـــدة 
الخدمة للمســـتأنفة عن الفترة من 
31 ينايـــر  2004 ولغايـــة  1 ينايـــر 
2018 وصرف الراتب التقاعدي لها 
وإدراجها في قوائـــم المتقاعدين، 
مع إلزام المســـتأنف ضدها برسوم 
الدعـــوى وأتعـــاب المحامـــاة، وهو 
ما اســـتجابت له المحكمة وقضت 

بحكمها سالف الذكر.

زينب إبراهيم

الهيئة تدعي 
صورية العقد ولم 

تبّرر سبب دفع 
المنشأة لالشتراكات

local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

طـــرد مستأجـــر مــن محـــل رفــــض إخـــــالءه
“المنازعـــات اإليجاريـــة” رفضـــت طلـــب المدعـــي بشـــمول القـــرار بالنفـــاذ المعجـــل

ذكرت المحامية مي الجويسر أن لجنة فض المنازعات اإليجارية األولى أصدرت حكًما بطرد مستأجر محل في مبنى يمتلكه موكلها الذي عانى لسنوات 
ا، كما ألزمته برسوم  طوال معه، بعدما اشترى البناية الكائنة بمنطقة المنامة من شخص آخر، وهو يطالبه بإخالء المحل، مما اضطره الختصامه قضائيًّ
الدعوى ومصروفاتها. وأوضحت أن الوقائع تتحصل في أن موكلها المدعي تقدم بدعوى إيجارية طلب في ختامها إصدار قرار بطرد المدعي عليه من 

المحل مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وبتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 وذلـــك على ســـند من القول فـــي مجمله أنه 
بموجـــب عقد اإليجـــار المؤرخ فـــي 1 يوليو 
2000 اســـتأجر المدعـــى عليـــه مـــن المدعي 
المحـــل فـــي منطقـــة المنامـــة، وإذ إن عقـــد 
اإليجار انتهى بقـــوة القانون بموجب المادة 
)4( مـــن قانون إيجـــار العقـــارات، األمر الذي 
حـــدا بالمدعي لتقديـــم دعـــواه الماثلة بغية 

القضاء له بطلباته سالفة البيان.
 وأمـــام اللجنـــة تقـــدم وكيـــل المدعـــى عليه 
بمذكـــرة طلب فـــي ختامها قبـــل الفصل في 
الموضـــوع بضـــم ملـــف دعوييـــن أخرييـــن، 
وفـــي الموضـــوع بالحكـــم بعـــدم جـــواز نظر 
ورفـــض  فيهـــا،  الفصـــل  لســـابقة  الدعـــوى 
الدعوى لعدم قيامها على ســـند صحيح من 
الواقـــع والقانون، وبإلزام المدعي بالرســـوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة؛ تأسيًسا على 
أن المدعـــي ســـبق أن أقـــام دعويين لســـبب 
الطـــرد ذاتـــه، وأنـــه ولألســـباب ذاتهـــا قضت 
اللجنـــة ســـابًقا برفـــض الدعوييـــن وأيـــدت 

محكمة االستئناف القرارات.
 وتابـــع وكيـــل المدعـــى عليـــه أنـــه يتمّســـك 
بامتـــداد العقد ســـند الدعوى لقيـــام المدعي 
باســـتالم األجرة المودعة في ملف اإليداع، 
إذ إن المدعـــى عليـــه كان يـــودع األجرة في 
ذلك الملف وكان المدعي يستلمها، مما يمتد 

معـــه عقد اإليجـــار بموجب المـــادة )34( من 
قانـــون إيجـــار العقـــارات، وأن المدعى عليه 

ملتزم بسداد األجرة في ملف اإليداع.
تلـــك  علـــى  أنهـــا ردت  الجويســـر  وأشـــارت 
الدفوع بمذكرة أوضحـــت فيها أن الدعاوى 
التي أشـــار إليها وكيل المدعى عليه تختلف 
في أسبابها وموضوعها عن الدعوى الماثلة، 
وأضافـــت بأن المدعـــي لم يســـتلم أي أجرة 
وكيـــل  رد  كان  فيمـــا  عليـــه،  المدعـــي  مـــن 
المدعى عليه على هذه الدفوع بأن المدعي 
لـــم يلتزم بمـــدة اإلخطار المبينـــة في المادة 

)34( المشار إليها سلفا.
وقالـــت المحكمـــة إنه عن الدفـــع بعدم جواز 
نظر الدعوى الســـابقة الفصـــل فيها بموجب 
دعـــوى ســـابقة، فلمـــا كان المدعـــى عليـــه لم 
يتقـــدم بنســـخة من القـــرارات الصـــادرة في 
األطـــراف  حيـــث  مـــن  للوقـــوف  الدعـــاوى 
والسبب والموضوع، فمن ثم تقضي اللجنة 

برفض هذا الدفع.
وبينـــت أنه عن موضوع الدعـــوى، فلما كان 
مـــن المقرر وفق المـــادة )4( من قانون إيجار 
والتـــي   2014 لســـنة   )27( رقـــم  العقـــارات 
نصت على “تنتهي عقـــود اإليجار الخاضعة 
للمرســـوم بقانون رقم 90 لسنة 1970 بعد 3 
ســـنوات من تاريـــخ نفاذ هذا القانـــون”، فلما 

كان ذلـــك وكان المدعـــي أقـــام دعواه بطلب 
الطـــرد النتهـــاء العقد بقـــوة القانـــون وتقدم 
بنســـخة مـــن عقـــد إيجار مبـــرم بيـــن المالك 
الســـابق كمؤجـــر والمدعـــى عليه كمســـتأجر 
مذيل بتوقيعهما، وتقدم بنســـخة من وثيقة 
الملكيـــة والتـــي تقيـــد حلـــول المدعي محل 

المؤجر السابق.
 ولمـــا نصـــت المـــادة )4( ســـالفة البيـــان على 
أن تنتهـــي جميـــع عقـــود اإليجـــار الخاضعة 
للمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1970، وذلك 
بعد مضي 3 ســـنوات مـــن تاريخ العمل بهذا 
القانـــون، وإذ إن مـــدة االمتـــداد التي قررها 
القانون تنتهي في 7 فبراير 2018، ولما كان 
العقد ســـند الدعوى خاضًعا للقانون األخير، 
إذ أبـــرم في 1 نوفمبـــر 2002 وينتهي في 1 
نوفمبر 2003 ومن ثـــم ينتهي بقوة القانون 
وال ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي 
عليـــه بقيام األخير بإيـــداع األجرة في ملف 
اإليداع المشار إليه؛ ذلك أن اتخاذ إجراءات 
العـــرض بالوفـــاء واإليداع لـــدى المحكمة ال 
يســـتفاد منها قبـــول المؤجر لألجرة ومن ثم 
تجديـــد عقـــد اإليجـــار، إذ ال يكـــون ذلـــك إال 

بقبض المؤجر لألجرة يدا بيد بال تحفظ.
 وال يغيـــر مـــن ذلـــك مـــا تمســـك بـــه وكيـــل 
المدعـــى عليـــه بعـــدم التـــزام المدعـــي بمدة 

اإلخطـــار وفق المادة )34( مـــن قانون إيجار 
العقـــارات؛ إذ إن عقـــد اإليجـــار انتهـــى بقوة 
حاجـــة  دون   )4( المـــادة  بموجـــب  القانـــون 
إلـــى إخطار بذلك، وأن المـــادة 34/   ب تتعلق 
بتنظيم انتهـــاء العقود التي أبرمت في ظل 
قانـــون إيجار العقارات، ومن ثم وهديا على 
ما تقـــدم وألن اللجنة اســـتقرت على انتهاء 
عقد اإليجار ومما تضحي معه يد المستأجر 
علـــى عين النـــزاع يد غاصب يتعيـــن إزالتها 
بطـــرده من المأجور ممـــا تقضي معه اللجنة 

بطرده من العين المؤجرة.
ورفضـــت اللجنـــة طلـــب المدعـــي بشـــمول 
القـــرار بالنفـــاذ المعجـــل، خصوًصـــا أن األمر 
جوازي للجنـــة، إال أن األوراق خلت من ثمة 

موجب لذلك.
فلهذه األســـباب قـــررت اللجنة طرد المدعى 
الرســـوم  تضمينـــه  مـــع  المحـــل  مـــن  عليـــه 
والمصاريـــف ومبلـــغ 10 دنانير مقابل أتعاب 

المحاماة.

المنامة - بنا

صـــرح محمـــد المســـلم رئيس نيابـــة التنفيذ 
بأنه في إطـــار تطبيق النيابـــة العامة قانون 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، والـــذي يجيز 
اســـتبدال العقوبة البديلة بالعقوبة الســـالبة 
للحريـــة واســـتمرارًا لتقييـــم النيابة ألوضاع 
نزالء مؤسسة اإلصالح والتأهيل فقد قامت 
بدراســـة حالـــة 75 نزيـــال بـــإدارة اإلصـــالح 
والتأهيـــل ممـــن قضـــوا نصف مـــدة العقوبة 
الســـالبة للحريـــة، وكذلك مـــن تنطبق عليهم 
المنصـــوص  األخـــرى  والشـــروط  الضوابـــط 
عليها في القانون للتحقق من مدى انطباقها 

عليهم.
وتـــم اتخاذ اإلجراءات المقررة بالقانون في 
ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، فعرضت 
الـــذي  العقـــاب  تنفيـــذ  قاضـــي  علـــى  األمـــر 
أصـــدر قـــراره بإبدال مـــدة العقوبة الســـالبة 
عليهـــم  المحكـــوم  علـــى  المتبقيـــة  للحريـــة 
بعقوبـــات بديلـــة وهـــي اإللـــزام بالعمـــل في 
خدمـــة المجتمع، واإللحـــاق ببرامج تأهيلية 

وتدريبية وعقوبات بديلة أخرى.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أكـــد رئيـــس النيابة أن 
العقوبـــات البديلـــة هي فـــي الواقع جزاءات 
جنائية ملزمة، يراعى عند تطبيقها الظروف 
خطورتـــه  وانتفـــاء  للمتهـــم  الشـــخصية 
اإلجرامية فضالً عن ثبوت التزامه بالمسلك 
القويـــم أثنـــاء تنفيـــذه للعقوبـــة، فيما يرتب 
القانـــون فـــي حالـــة إخـــالل المحكـــوم عليه 
بتنفيـــذ العقوبـــة البديلة إعادتـــه مرة أخرى 

لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

“النيابة”: تطبيق عقوبات 
بديلة على 75 محكوما

يتهّجم على ابن طليقته لخالفات بينهما ويطعنه برقبته ويقطع أذنه
تنظر المحكمة في واقعة شروع متهم بقتل ابن طليقته بعدما طعنه مرات عدة بسكينين 
في عنقه وأماكن متفرقة من جســده وقطع إذنه، فضالً عن أنه اعتدى على ســالمة جســم 
زوجتــه بضربــات ســطحية هــي األخــرى، مبــّرًرا جريمته بأنه كان يشــك في شــرف زوجته 
وأنــه كان متوّجهــا لقتــل الشــخص المتواجــد برفقتهــا بعدمــا تلّقــى اتصاالً يفيــد بتواجده 
معهــا، وأنــه تفاجــأ بعــد ذلك أن ذلك الشــخص ليس ســوى ابنها، في حين ثبــت بعد إجراء 
التحريــات أنــه لــم يتلق أي اتصال أصال حســب ســجل مكالماته، وأن الســبب الحقيقي هو 

وجود خالفات بينه وابن زوجته.

وقّررت المحكمة الكبـــرى الجنائية الرابعة تأجيل 
القضية حتى جلســـة 13 نوفمبر الجاري؛ لالطالع 
والـــرد مـــن قبـــل وكيـــل المتهـــم مـــع التصريـــح له 
بنســـخة مـــن أوراق الدعـــوى مـــع اســـتمرار حبس 

المتهم لحين الجلسة المقبل.
 وتتمّثـــل تفاصيـــل القضيـــة في أن مركز شـــرطة 
مدينـــة حمـــد كان قـــد تلقـــى بالًغـــا مفـــاده تهّجم 
المتهـــم الخليجـــي الجنســـية علـــى منـــزل زوجته 
البحرينيـــة، وأنـــه طعـــن ابنها في عنقـــه وبمناطق 
مختلفـــة مـــن جســـده مســـتخدًما ســـكينين، كمـــا 
قـــام بطعن الزوجة بعـــدة ضربات ســـطحية، وأن 
المجني عليه تم نقله إلى المستشـــفى وفيه جرح 
غائر فـــي الرقبة وقطع كامل لألذن تمت خياطته 

وإصابات سطحية أسفل الصدر.
 وأثنـــاء التحقيـــق مـــع طليقة المتهم قـــّررت بأنها 
تفاجأت أثناء تواجدها بمنزلها ليالً بتهجم المتهم 
عليهـــا ودخوله لغرفة ابنها محاوالً طعنه بســـكين 
فعمـــدت للدفـــاع عـــن ابنهـــا وســـحب المتهـــم إلى 
خارج الغرفة بمســـاعدة ابنها الثاني، لكن المذكور 
تعـــدى عليهـــا بالضـــرب وحـــاول االعتـــداء عليهـــا 
بالسكين، مبينة أنه بالفعل كان زوًجا لها، إال أنهما 
انفصال نظًرا لخالفات أسرية عديدة وبينهما عدة 

قضايا تنظرها المحاكم الشرعية.
 ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أنكـــر المتهـــم ما نســـب إليه 
مـــن اتجاه نيته للشـــروع فـــي القتـــل، وادعى أنه 
تلقى اتصـــاالً من ابن طليقته الثانـــي، والذي أفاد 

لـــه بأنها تلتقي بشـــخص آخـــر دون علمـــه، واتفق 
معـــه على ترتيب موعد لحضوره ليجد الشـــخص 
الـــذي تقابلـــه زوجته فـــي المنـــزل، وبالفعل حضر 
إلـــى المنزل وقام ابنها الثاني بفتح الباب وأعطاه 

سكين.
الغرفـــة  علـــى  االبـــن  ذلـــك  لـــه  أشـــار  أن  وبعـــد   
المتواجـــدة بهـــا زوجتـــه وذلـــك الشـــخص، دخـــل 
للغرفـــة وشـــاهد شـــخًصا مســـتلقًيا علـــى الســـرير 
ومغطى وجهه باللحاف، فرفعه وقام بطعنه، لكنه 
تفاجـــأ بالمجني عليه ينهـــض وينادي على والدته 

فتبين له أنه طعن ابنها.
 وبالتحـــري حـــول الواقعـــة وبالبحـــث في ســـجل 
المكالمات الواردة للمتهم تبين كذب أقواله، إذ إن 
سجل مكالماته في هاتفه لم يتضمن أي مكالمات 
مـــن شـــقيق المجنـــي عليـــه، وأن دوافـــع ارتـــكاب 
المتهـــم للواقعـــة كانـــت الخالفات بينـــه وطليقته 

وابنها.
 فأحالته النيابـــة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه 
بتاريـــخ 17 ســـبتمبر 2019، أوال: شـــرع فـــي قتل 
المجني عليه األول مع ســـبق اإلصـــرار وذلك بأنه 
وّجه له عدة طعنات بواســـطة السكينين المبينين 
بالوصـــف بـــاألوراق والتـــي اســـتقرت إحداها في 
رقبـــة المجنـــي عليهـــا؛ وذلك بقصد إزهـــاق روحه 
محدًثا بـــه اإلصابات المبينة بالتقرير الطبي، وقد 

خـــاب أثـــر الجريمة لســـبب ال دخـــل إلرادة المتهم 
فيه وهو مقاومة المجني عليه ومن ثم إسعافه.

ثانًيـــا: اعتدى على ســـالمة جســـم المجنـــي عليها 
الثانية مما سّبب لها اإلصابات المبينة في التقرير 
الطبـــي والتي لم تفض إلى مرضها أو عجزها عن 

أعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوًما.
ثالًثـــا: دخـــل مســـكن المجني عليهـــا الثانية خالًفا 

إلرادتها.

طعن بشرف زوجته 
السابقة نافيا علمه أن 

النائم بالسرير ابنها

محرر الشؤون المحلية

مي الجويسر
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المنامة - بورصة البحرين

ميونخ - أ ف ب

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس عند مســتوى 1,518.33 بارتفاع 0.90 نقطة 
مقارنــة بإقفالــه األربعــاء، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريــن اإلســامي عنــد 

مستوى 759.75 بارتفاع 0.41 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

مليـــون   3.65 المســـتثمرون  وتـــداول 
ســـهم، بقيمة إجماليـــة قدرها 622.70 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 
37 صفقـــة، حيـــث ركـــز المســـتثمرون 
تعاماتهـــم على أســـهم قطـــاع البنوك 
التجاريـــة التـــي بلغـــت قيمـــة أســـهمه 
المتداولـــة 388.39 ألـــف دينـــار أي ما 
نسبته 62.37 % من القيمة اإلجمالية 
للتـــداول وبكمية قدرهـــا 1.56 مليون 
سهم، تم تنفيذها من خال 19 صفقة. 
وجاء البنك األهلي المتحد في المركز 

األول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   336.05
53.97 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 
المتداولـــة. أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان 
لمجموعة جي اف اتش المالية بقيمة 
قدرها 155.21 ألف دينار أي ما نسبته 
24.93 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 
المتداولـــة. ثـــم جـــاء مصرف الســـام 
بقيمـــة قدرهـــا 36.55 ألـــف دينـــار أي 
ما نســـبته 5.87 % مـــن إجمالي قيمة 

األسهم المتداولة.

تداول 3.7 مليون سهم ب 622 ألف دينار
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روما -رويترز

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )فاو( أمس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للمرة األولى 
في 5 أشهر في أكتوبر، بدعم من قفزات في أسعار السكر والحبوب.

وبلغ متوســـط مؤشـــر الفاو ألســـعار الغـــذاء، الذي يقيس 
التغيـــرات الشـــهرية علـــى ســـلة مـــن الحبـــوب والزيـــوت 
النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر، 172.7 نقطة 
فـــي أكتوبـــر، مرتفعـــا 1.7 % مقارنـــة مع الشـــهر الســـابق 

وستة بالمئة على أساس سنوي.
وتوقعـــت الفـــاو أيضـــا أن يبلـــغ إنتـــاج الحبـــوب العالمي 
2.704 مليـــار طن فـــي 2019، بما يقل قليـــا عن توقعها 

السابق.
وقفـــز مؤشـــر الفـــاو ألســـعار الســـكر 5.8 % مقارنـــة مـــع 
توقعـــات  رأســـها  علـــى  ألســـباب   ، ســـبتمبر  مســـتويات 
النخفـــاض اإلمـــدادات فـــي العـــام المقبـــل بعـــد توقعـــات 

لتقليصات ضخمة على إنتاج السكر في الهند وتاياند.
وخفضت المنظمـــة توقعاتها إلنتاج الحبوب العالمي في 
2019 نحو مليوني طن إلى 2.704 مليار طن، لكنه يظل 

أعلى بنســـبة 1.8 % فوق مستويات 2018.ومن المتوقع 
أن يبلـــغ إنتاج القمح 765 مليـــون طن، بانخفاض مليون 
طـــن تقريبـــا مقارنة مع التوقعات الســـابقة، لكنـــه ما زال 
متجها صوب تســـجيل رقم قياســـي جديد وبارتفاع 4.5 

% مقارنة مع 2018.

شعار منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )فاو( في صورة 
من أرشيف رويترز.

أشــــهــــر  5 فــــــــي  األولــــــــــــــــى  ــرة  ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ ل
ارتفاع  أسعار الغذاء العالمية

سول - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقّدم صوب اتفاق تجارة مع الواليات 
المتحدة، مما عّوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام األميركية. وبحلول الساعة 0812 بتوقيت 
جرينتش، كانت العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة 33 ســنتا بما يعادل 0.5 % إلى 62.07 دوالر للبرميل بعد أن تحدد ســعر 

التسوية على انخفاض 1.22 دوالر للبرميل أو نحو 2 % يوم األربعاء.

وزادت عقـــود خام غرب تكســـاس الوســـيط 37 ســـنًتا أو 0.7 
% عن اإلغاق الســـابق لتصل إلى 56.72 دوالر للبرميل. كان 
ســـعر التســـوية منخفضـــا 88 ســـنًتا أو 1.54 % فـــي الجلســـة 

السابقة.
 وقالـــت وزارة التجـــارة الصينية أمس إنـــه في حين لم تتفق 
بكيـــن وواشـــنطن بعد علـــى اإللغـــاء المتبادل لبعض الرســـوم 
الجمركيـــة القائمـــة لكـــي يتوّصـــل البلـــدان إلى اتفـــاق تجارة 
”المرحلـــة واحـــد“، فقد اتفقا علـــى إلغاء رســـوم إضافية على 

مراحل مختلفة.
 أعطـــى ذلـــك دفعة إيجابية لمعنويات الســـوق بعـــد أنباء بأن 
مخزونـــات النفط الخام األميركية ارتفعت 7.9 مليون برميل 
األســـبوع الماضـــي مع قيـــام مصافي التكريـــر بخفض اإلنتاج 

وتراجع الصادرات. اكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي 
كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات 
الطاقـــة يوم األربعاء. وانخفضت مخزونـــات البنزين ونواتج 

التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.

األميركية الــمــخــزونــات  ضخمة  ــادة  زيـ ــر  أث تعويض 
النفط ينتعش لتجدد اآلمال في اتفاٍق لـ “التجارة”

“إنفستكورب”: استثمار باألغذية اآلسيوية بـ 500 مليون دوالر
إنفستمنتس” “فـــانـــغ  و  ريـــســـورســـز”  ــا  ــن ــاي ــش “ت مـــع  ــة  ــراك ــش ــال ب

أعلنت “إنفســتكورب”، وشــركة “تشاينا ريسورســز” التي تعد واحدة من أكبر مالكي 
وموزعــي عامــات األغذيــة في الصيــن، و “فانغ ســتراتيجك إنفســتمنتس هولدينغ 
ليميتــد”، وهــي أحــد أعضــاء فانــغ جــروب، أمــس عــن تعاونهــم مًعــا؛ إلطــاق أول 
منصة مخصصة حصًرا لاستثمار في عامات األغذية في آسيا وتحديًدا الصين، 

سنغافورة ومنطقة جنوب شرق آسيا الكبرى. 

الـــذراع  إنفســـتمنتس”  “فانـــغ  وتعتبـــر 
فانـــغ  فيكتـــور  لعائلتـــي  االســـتثمارية 
الرئيســـين  المســـاهمين  فانـــغ،  وويليـــام 
فـــي فانغ جـــروب، المجموعة الرائدة في 
ساسل توريد السلع االستهاكية والتي 

تتخذ من هونغ كونغ مقًرا لها.
وتهـــدف المنصة الجديـــدة إلى رفع رأس 
مـــال قـــدره 500 مليـــون دوالر وســـيتم 
مـــن  مشـــترك  بشـــكل  وإدارتهـــا  امتـــاك 
الشـــركاء المؤسســـين الثاثـــة، إذ ســـيتم 
تشـــغيلها مـــن مكاتبهـــم في بكيـــن، هونغ 

مًعـــا  التزامهـــم  مـــع  وســـنغافورة  كونـــغ 
مليـــون   300 قـــدره  مـــال  رأس  بتأميـــن 

دوالر.
وتركـــز المنصـــة االســـتثمارية الجديـــدة 
بشـــكل رئيس علـــى تحقيق فـــرص النمو 
فـــي ســـوق األغذيـــة الصينيـــة المجـــزأة 
للغاية. وتعتزم “إنفســـتكورب” و “تشاينا 
ريسورســـز” و “فانغ إنفســـتمنتس” إنشاء 
محفظة متنوعة من االســـتثمارات لدعم 
الشـــركات ســـريعة النمـــو ذات هوامـــش 
الربـــح المرتفعـــة واالمتيـــازات الدفاعية، 

إضافة إلى العامـــات التجارية المتميزة 
المتخصصـــة  القطاعـــات  فـــي  الجديـــدة 
مثل التوابل واألغذية المعلبة والوجبات 

الخفيفة الصحية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي المشـــارك فـــي 
“إنفســـتكورب” حـــازم بن قاســـم “تســـعى 
إنفســـتكورب إلـــى تعزيـــز حضورهـــا في 

آســـيا ضمن إطار إســـتراتيجيتنا الرامية 
إلى التوســـع الجغرافي وتنويع عروضنا. 
ونفخـــر بشـــراكتنا مـــع اثنيـــن مـــن كبـــار 
المستثمرين والمشـــغلين في آسيا، وهي 
خطوة أساسية تساهم في تحقيق النمو 
الـــذي نطمح إليه على المدى الطويل في 

المنطقة”.

أثناء حفل إبرام الشراكة

المنامة - إنفستكورب

المنامة، لندن - مباشر، رويترز

ارتفعــت أســعار الذهــب فــي البحريــن أمــس الخميــس، مقارنة بأســعاره يوم 
األربعاء. وزاد سعر الذهب عيار 24 قيراًطا بنسبة 0.11 % إلى 18.03 دينار، 

مقابل 18.01 دينار يوم األربعاء، وفًقا لمسح أجراه “مباشر”. 

وعن ســـعر الذهـــب عيـــار 22 قيراًطا، 
فقد ارتفع بنســـبة 0.06 % ليصل إلى 
16.52 دينار، مقابل 16.51 دينار يوم 
األربعـــاء. وُيوضـــح الجـــدول التالـــي 
تغير أســـعار الذهب فـــي البحرين بين 

أمس وأمس األول.
عالميا انخفض الذهب أمس الخميس 
وخســـر بعضا من جاذبيته كماذ آمن 
بعدمـــا قالـــت الصيـــن إنهـــا اتفقت مع 
الواليـــات المتحـــدة فـــي األســـبوعين 
األخيريـــن على إلغاء مرحلي لرســـوم 
جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها 
خال حربهما التجارية المستمرة منذ 

أشهر.
بتوقيـــت   0831 الســـاعة  وبحلـــول 
فـــي  الذهـــب  انخفـــض  جرينتـــش، 
إلـــى   %  0.2 الفوريـــة  المعامـــات 

1487.27 دوالر لألوقيـــة )األونصـــة(، 
ونزلـــت العقود األميركيـــة اآلجلة 0.3 

% إلى 1488.3 دوالر لألوقية.
اإلدارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وكان 
األميركيـــة قـــد قـــال إن مـــن الممكـــن 
إرجاء اجتماع بين الرئيس األميركي 
الصينـــي  ونظيـــره  ترامـــب  دونالـــد 
شـــي جين بينغ لتوقيع اتفـــاق تجارة 
مرحلـــي حتـــى ديســـمبر، إذ مـــا زالـــت 
المناقشـــات مســـتمرة بشـــأن الشروط 

ومكان االجتماع.
النفيســـة  المعـــادن  صعيـــد  وعلـــى 
 %  0.3 الفضـــة  انخفضـــت  األخـــرى، 
وصعـــد  لألوقيـــة،  دوالر   17.57 إلـــى 
الباتيـــن 0.3 % إلـــى 931.51 دوالر 
لألوقية، وارتفع الباديوم 0.5 % إلى 

1800.87 دوالر لألوقية.

ارتفاع أسعار الذهب في البحرين

الستشارات وثائق مناقصة “مترو البحرين”
المناقصــات  مجلــس  جلســة  فــي  واالتصــاالت  المواصــات  وزارة  طرحــت 
والمزايــدات أمــس مناقصة لتقديم الخدمات االستشــارية إلعداد وثائق طرح 
مناقصة المرحلة األولى من مشروع مترو البحرين تقدم إليها 6 عطاءات أقلها 
بنحو 1.6 مليون دينار لشركة “كي بي ام جي”، وأكبرها بقرابة 3 مايين دينار.

ووفًقا لوصف المناقصة، فإن الوزارة 
لتوفيـــر  المناقصـــة  هـــذه  طرحـــت 
وفنيـــة  ماليـــة  استشـــارية  خدمـــات 
وقانونيـــة إلعـــداد وثائـــق لمناقصـــة 
المرحلـــة  وتشـــغيل  وبنـــاء  تصميـــم 
األولى من مشـــروع متـــرو البحرين، 
إذ تتضمـــن الخدمـــات االستشـــارية 
مســـاندة الوزارة في إعـــداد الوثائق 
وطرح المناقصة والتقييم والتعيين. 
وكانت الوزارة قد تسلمت في نهاية 
8 عطـــاءات  شـــهر يوليـــو الماضـــي، 

لمناقصـــة تعيين شـــركة استشـــارية 
للمرحلـــة االنتقالية إلنشـــاء المرحلة 
األولـــى مـــن شـــبكة متـــرو البحريـــن، 
والذي تم إغاق باب التقديم لها في 
19 يونيـــو 2019، يمثـــل كل عطـــاء 
ائتاف لشـــركات عالمية في المجال 

المالي والفني والقانوني.
تحديـــد  علـــى  االئتـــاف  وســـيعمل 
الرســـومات  وتطويـــر  المواصفـــات 
وتأهيـــل  المطلوبـــة  الهندســـية 
المطوريـــن وإعداد وثائـــق المناقصة 

لتعييـــن المطـــور الرئيس للمشـــروع، 
والـــذي أوصت بـــه الدراســـة األولية 
السابقة بجدوى تنفيذ المشروع عن 

طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أن طول شبكة المترو للمرحلة 
إذ  كيلومتـــًرا،   29 ســـيبلغ  األولـــى 

تتضمن هذه المرحلة تشـــييد خطين 
مـــن خطـــوط المتـــرو علـــى جســـور 
معلقـــة تتخللهـــا 20 محطـــة توقـــف 
تربـــط بيـــن المناطق االســـتراتيجية 
فـــي  المختلفـــة  الجـــذب  ومواقـــع 

البحرين.

إلغاء مئات الرحالت  
لدى “لوفتهانزا”

ــمــانــيــة  ــيـــران األل شـــهـــدت شـــركـــة الـــطـ
ــس إضــــرابــــا “كـــبـــيـــرا”  ــ لـــوفـــتـــهـــانـــزا أمـ
للطواقم أرغمها على إلغاء 1300 رحلة 
في يومين ما أثر على 180 ألف مسافر.
لـــدعـــوة نقابة  تــلــبــيــة  ــدأ اإلضـــــراب  ــ وب
األربعاء  أو”  “يو إف  الجوية  الطواقم 
غرينتش  بتوقيت   23:00 الساعة  عند 
اليوم.   23:00 الساعة  حتى  ويستمر 
رحلة   700 ألغت  أنها  الشركة  وأعلنت 

أمس و600 الجمعة.

طرحــت شــركة نفــط البحرين “بابكــو” أمس ، مناقصة لشــراء 5 محطات وقود 
متنقلــة تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بنحــو 409.6 ألــف دينــار، ومناقصــة أخــرى 
إلصاح وإعادة تشــكيل أبراج التبريد لوحدات المصفاة في العام 2020 تقدم 

إليها عطاءان تم تعليقهما وأقل عطاء بنحو 251.5 ألف دينار.

وطرحـــت وزارة الصحـــة مناقصتيـــن، 
ألمصـــال  المحلـــي  للشـــراء  أولهمـــا 
اللقاحـــات  جميـــع  تشـــتمل  ولقاحـــات 
المســـتخدمة فـــي جميع مستشـــفيات 
البحريـــن تقدم إليها 4 عطـــاءات أقلها 
بـ 335.9 ألف دينار وأكبرها بقرابة 1.4 
مليون دينار، والثانية الستبدال وحدة 
الكلـــوي  بالغســـيل  الخاصـــة  التحليـــة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي تقـــدم إليها 
عطـــاءان علـــق أحدهمـــا وأقـــل عطـــاء 

بنحو 97.6 ألف دينار.
 وفتـــح المجلـــس أمـــس 18 مناقصـــة 
ومزايـــدة تابعـــة لــــ 11 جهـــة حكومية، 
تـــم  حيـــن  فـــي  عطـــاًء،   72 بإجمالـــي 

تعليـــق 11 عطـــاء تابًعا لــــ 6 مناقصات 
ومزايدات. 

 كمـــا فتح المجلس 3 مناقصات إلدارة 
الكهربـــاء  بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن 
والمـــاء، أبرزها لشـــراء 300 وحدة من 
القواطـــع الكهربائية تقـــدم إليها عطاء 
ألـــف دينـــار وتـــم   34.2 وحيـــد بنحـــو 
تعليقه، ومناقصة لشراء 100 ألف متر 
مـــن الكابـــات األرضيـــة الســـتخدامها 
في شـــبكة توزيع الكهربـــاء تقدم إليها 

5 عطاءات أقلها بـ 171.9 ألف دينار.
وكذلـــك فتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات 
لهيئـــة الكهرباء والمـــاء، أبرزها للدعوة 
لتأهيـــل المقاوليـــن المحلييـــن ألعمـــال 

باألعمـــال  الخاصـــة  الزمنيـــة  العقـــود 
الجيوفيزيائيـــة ومســـح األراضـــي في 
إدارتـــي توزيع الميـــاه والكهرباء تقدم 
إليها 9 عطاءات علق 3 منها، ومناقصة 
الســـتئجار مواقف للســـيارات لمرتادي 
مركـــز المحـــرق لخدمـــات المشـــتركين 
ولمـــدة عاميـــن متتالييـــن تقـــدم إليهـــا 

عطاء وحيد بـ 84 ألف دينار.
مناقصتيـــن  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا   
لشـــركة مطار البحريـــن، أولهما لتوفير 
خدمـــات عمالـــة ذوي مهـــارات عاليـــة 
ومهارات متوســـطة لمبنى المسافرين 
الجديـــد فـــي مطـــار البحريـــن الدولـــي 
لمدة ســـنتين تقـــدم إليهـــا 4 عطاءات، 
والثانيـــة لتأجيـــر خدمـــات مـــن أجـــل 
تصميـــم تزويـــد نصب وصيانـــة خيمة 
مـــن أجـــل التجـــارب التشـــغيلية ونقل 
الحركة الجوية للشـــركة تقـــدم إليها 4 
عطاءات علق أحدها وأقل عطاء بـ 64 

ألف دينار.

المجلـــس  فتـــح  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة   
للبتـــرول” لتوريـــد  لـ”تطويـــر  مناقصـــة 
أنـــواع مختلفـــة مـــن “الكيابـــل” تقـــدم 
 50.1 بنحـــو  أقلهـــا  8 عطـــاءات  إليهـــا 
ألـــف دينار، ومناقصة لجامعة البحرين 
لتوفيـــر أيـــدي عاملـــة لمســـاعدة ذوي 
االحتياجات الخاصـــة من الطلبة لمدة 
عطـــاءات   4 إليهـــا  تقـــدم  ســـنوات   4
أقلهـــا بنحو 79.5 ألف دينار، ومناقصة 
أدوات  لشـــراء  الخليـــج”  لـ”طيـــران 
ومعـــدات صيانـــة للطائرات مـــن )طراز 
787( للمحطـــات الخارجيـــة تقدم إليها 
5 عطـــاءات علـــق 3 منها وأقـــل عطاء 
)مـــا يعـــادل  ألـــف دوالر   229.3 بنحـــو 
86.2 ألـــف دينـــار(، ومناقصـــة لـــوزارة 
الشـــبكات  لصيانـــة  والتعليـــم  التربيـــة 
بمـــدارس وإدارات الـــوزارة تقدم إليها 
8 عطـــاءات علـــق أحدها وأقـــل عطاء 
بنحو 378.5 ألف دينار وأكبرها بقرابة 

4.4 مايين دينار.

المستشفيات لــجــمــيــع  ــات  ــاح ــق ل قــيــمــة  ديـــنـــار  ألـــف   335.9
“بابكو”: شراء 5 محطات وقود متنقلة بـ 409.6 ألف دينار
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مليون دينار
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18.9
مليـــــــون دوالر

ارتفــع ســعر ســهم مصــرف الســام البحريــن أمــس بنســبة 1.04 %، إذ بيــع عنــد 0.097 دينــار، فيما عقــدت صفقات علــى نحو 376.869 ألف ســهم، بلغــت قيمتها 
اإلجماليــة 36.55 ألــف دينــار. ويشــهد ســهم المصــرف نشــاطا ملحوظا في عمليات البيع والشــراء ببورصة البحرين بشــكل يومي تقريبا، تماشــيا مــع قوة البنك 

ونتائجه المالية الجيدة.

عـــن  األول  أمـــس  المصـــرف  وأعلـــن 
تحقيقـــه أربـــاح صافيـــة فـــي الشـــهور 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األولـــى  التســـعة 
بلغـــت 17.2 مليـــون دينـــار مقارنـــة بــــ 
13.6 مليـــون بالفترة نفســـها من العام 
الماضي أي بنســـبة زيـــادة وصلت إلى 

.% 27
وارتفع العائد على السهم إلى 8 فلوس 
للســـهم الواحد في هذه الفترة، مقابل 

6 فلوس للسهم للفترة ذاتها 2018
وتفتح هذه األرقام شهية المستثمرين 
والراغبيـــن في تملك األســـهم؛ انتظارا 
للتوزيعـــات النقدية التـــي عادة ما تتم 

في نهاية العام.

وأوضـــح البنـــك في بيان نشـــره أمس 
األول أن صافـــي أرباحـــه بلغـــت فـــي 
الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الجـــاري 4.9 
مليـــون دينار وهـــي مرتفعة كذلك من 
4.1 مليـــون دينـــار المســـجلة في الربع 
الثالـــث مـــن العـــام الماضي أي بنســـبة 

زيادة 19 %. 
وظـــل العائد على الســـهم ثابتا بمقدار 
فلســـين للســـهم خـــال الربـــع الثالـــث 

للفترتين 2018 و2019. 

68.2 مليون دينار الدخل 
التشغيلي

)قبـــل  التشـــغيلي  الدخـــل  وبلـــغ 

مصروفـــات التمويـــل وحصة حاملي 
مليـــون   68.2 االســـتثمار(  حســـابات 
دينـــار خال األشـــهر التســـعة األولى 
مـــن العـــام الجـــاري، مقارنـــة بــــ 59.8 
مليـــون دينار للفترة نفســـها من العام 

السابق، بزيادة وقدرها 14 %. 
لمصـــرف  القـــوي  األداء  ويعكـــس 
الســـام-البحرين النجـــاح المتواصل 
لعملية تنفيذ إستراتيجيته والجهود 
المتواصلـــة التـــي يبذلها لرفـــع كفاءة 
عملياتـــه وتعزيز الخدمـــات المقدمة 

للعماء وإثراء تجربتهم المصرفية.
وكان المصرف، المدرجة أســـهمه في 
بورصة البحرين وسوق دبي المالية، 

قـــد رفـــع النســـبة التـــي يمتلكهـــا في 
أســـهم الخزينة لتصـــل إلى 2.847 % 
من إجمالي األســـهم الصـــادرة بنهاية 

شهر أكتوبر الماضي.
شـــراء  إلـــى  ذلـــك  تفاصيـــل  وتعـــود 
المصرف 350 ألف ســـهم من أســـهمه 
دبـــي  ســـوق  فـــي  الخزينـــة(  )أســـهم 
لترتفـــع  البحريـــن  وبورصـــة  الماليـــة 
أسهم الخزينة من 62.73 مليون إلى 
63.08 مليون ســـهم تمثل 2.847 % 
من األســـهم الصادرة يـــوم 30 أكتوبر 

الماضي.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، شـــهد شـــهر 
“الســـام”  شـــراء  الماضـــي  أكتوبـــر 

3.878 مليون سهم من أسهمه )أسهم 
الخزينـــة( بنحـــو 363.43 ألـــف دينار، 
وفًقـــا لإلفصاحـــات المنشـــورة علـــى 

موقع بورصة البحرين.
يذكـــر أن نســـبة كبار المســـاهمين في 
 % 14.74 المصـــرف، هـــي كالتالـــي: 
لمصـــرف   %  6.28 مســـقط،  لبنـــك 
الطاقـــة األول، 6.01 % لـ “عبر البحار 
لاســـتثمار”، و7.86 لرئيـــس مجلـــس 

اإلدارة خليفة بطي بن عمير.
للمصـــرف  الســـوقية  القيمـــة  وتقـــدر 
فـــي بورصة البحرين بنحـــو 212.72 
مليـــون دينـــار، موزعـــة علـــى 2.216 
مليـــار ســـهم صـــادر ومدفـــوع. فيمـــا 
بلغـــت ربحيـــة الســـهم 0.009 دينـــار، 
وبلغـــت القيمـــة الدفتريـــة فـــي نهاية 
0.145 دينـــار، وبلـــغ  العـــام الماضـــي 

عائد السهم 3.65 %.

سهم “السالم البحرين” يصعد 1.04 % مدعوما بالنتائج المالية
ربــــح 17.2 مــلــيــــــون ديـــنــــــار فــــــي 9 أشـــهــــــر

أول محافظ لـ“المركزي”: اللؤلؤ المورد الرئيس بالقرن العشرين
تنــاول أول محافــظ بحرينــي للمصــرف المركــزي ووزير المالية واالقتصاد الوطني األســبق عبد هللا حســن ســيف، نشــأة المهنة 
المصرفيــة فــي البحريــن بالقــول “في بداية القرن العشــرين كان المورد الرئيســي للدولــة هو قطاع اللؤلؤ، حيــث كانت البحرين 
تقــوم باســتخراجه وتصديــره للخــارج وبطبيعة الحال، وطالما أن نظام التمويل هو مــن أبرز عوامل النجاح التجاري. فبحكمته 
ونظرته الثاقبة أصدر الشــيخ عيســى بن علي ال خليفة – حاكم البحرين آنذاك - أمره الســامي بتأســيس أول بنك أجنبي، وهو 
البنك الشرقي المحدود بتاريخ 11 أغسطس 1918. وكانت أهم شروط الترخيص هو أنه إذا طرأ أي خاف بين البنك والزبون 
يجــب أن ينظــر مــن خــال المحاكم في الباد، وبموجب ســيادة القانون في بلد القانون”. جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع ســيف 

جمعية مصارف البحرين، بمناسبة االحتفاالت بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي.

 وأضاف الوزير األســـبق “عند الحديث 
عـــن تطـــور البحريـــن كمركـــز مالـــي ال 
بـــد مـــن التشـــديد علـــى ذكـــر العوامل 
رافقـــت  التـــي  والتطويريـــة  المهنيـــة 
تلك التجربة، وســـاهمت في إنجاحها، 
وهـــي: االســـتقرار األمني والسياســـي 
ووجـــود القانـــون والقضاء الشـــفافية 
المهنيـــة والتشـــريعية ووجـــود كـــوادر 
مهنيـــة محليـــة ذات الكفـــاءة العاليـــة 

ووجود نظام اتصاالت حديث وكفء 
وكذلك سهولة السفر والتنقل وتواجد 
مالـــي  وتدقيـــق  قانونيـــة  مؤسســـات 

ومؤسسات تدريب مهني كفؤة”.
 واســـتطرد “بأنـــه إضافة إلـــى كل ذلك 
فـــإن البحريـــن تتميـــز بنوعيـــة الحكم 
حيـــث توجد عاقة وطيدة تقوم على 
الثقـــة المطلقـــة المتبادلـــة بيـــن رمـــوز 
الحكم أدت إلى ترسيخ وحدة القيادة 

والصف، وسرعة اتخاذ القرار، وكفاءة 
تنفيذه على أرض الواقع.

واجهتهـــا  التـــي  األحـــداث  وعـــن   
البحرين إبان كونه محافًظا لمؤسســـة 
النقـــد، قـــال ســـيف “مـــن بيـــن كل تلك 
األحداث، بالنســـبة للمرحلة المعاصرة، 
يمكـــن رصـــد األحـــداث التاليـــة: أزمـــة 
ســـوق المناخ في الكويـــت عام 1982، 
80-( العراقيـــة  اإليرانيـــة  والحـــرب 

1988(، وغـــزو العـــراق للكويت 1990، 
وحـــرب تحرير الكويت 1991، وتزوير 
العملـــة البحرينيـــة الورقيـــة مـــن فئـــة 
الـ20 دينـــاًرا. جميع هذه األحداث كان 
لها األثر السلبي على البحرين وبعضها 
علـــى دول المنطقة. لكـــن، ولله الحمد، 
المعنيـــة  األجهـــزة  وكفـــاءة  بيقظـــة 
فـــي الدولـــة، فقد تـــم التعامل مـــع آثار 
األحـــداث بجـــدارة واالســـتفادة بأخـــذ 

العبر منها”.

3 محاور بالصناعة المصرفية

فـــي  المصرفيـــة  الصناعـــة  أن  وذكـــر 
البحريـــن توزعـــت على ثاثـــة محاور 
المصرفـــي  العمـــل  هـــي:  مفصليـــة 
بالتجزئة، والعمـــل المصرفي بالجملة، 

االســـتثماري”،  المصرفـــي  والعمـــل 
مسترسا فيما يخص العمل المصرفي 
بالجملـــة، “لقد شـــهدت منطقة الخليج 
تزايـــًدا علـــى طلـــب النفـــط... ووفـــرة 
عائـــدات الدول المصدرة للنفط، وكان 
ذلك سبًبا إليجاد وسيلة لتدوير الوفرة 
في الســـيولة وخلق قنـــوات مصرفية 
جديـــدة الســـتثمار تلـــك الوفـــرة. لقـــد 
أدركت مؤسســـة نقد البحرين ضرورة 
تواجـــد عـــدد مـــن المصـــارف الدولية 
ذات المـــاءة الماليـــة والخبـــرة لتلبية 
الحاجـــة الماســـة. ولذلـــك تـــم إيجـــاد 
تنظيـــم إداري ورقابـــي يجيـــز تواجـــد 
المصـــارف فـــي البحرين للقيـــام بدور 
االئتمـــان واإلقـــراض. إن النجاح الذي 
حققته البحرين، لـــم يكتب له النجاح 
وشـــعب  مبصـــرة  قيـــادة  توفـــر  لـــوال 

متجاوب.

المنامة - المصارف البحرينية

عبدالله سيف

عوامل مهنية 
وتطويرية جعلت 

ا  البحرين مركًزا مالّيً
بالمنطقة
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دبي - أ ف ب

زادت أربـــاح “طيـــران اإلمـــارات” نصـــف الســـنوية 
بمعـــدل 3 أضعـــاف تقريبـــا، مقارنـــة بأربـــاح الفترة 
ذاتها من العام الماضي التي كانت شـــهدت تراجعا 
كبيـــرا، حســـبما أفـــادت المجموعـــة اإلماراتيـــة في 

بيان أمس.
وبلغـــت األربـــاح خـــال الفتـــرة الممتدة بيـــن بداية 
السنة المالية في أبريل ونهاية سبتمبر 235 مليون 
دوالر، أي بزيادة قدرها 282 % عن السنة الماضية 
حين بلغت 62 مليون دوالر فقط.وازدادت األرباح 
بفضـــل انخفـــاض أســـعار الوقـــود بشـــكل خـــاص، 

التكاليـــف  انخفضـــت  كمـــا  المجموعـــة.  بحســـب 
التشغيلية بنسبة 8 %.

وذكـــرت المجموعـــة كذلك أن “جاذبيـــة دبي”، التي 
تســـتقبل نحـــو 16 مليـــون ســـائح ســـنويا، “ال تزال 
قويـــة”، إذ ســـّجلت أعـــداد الـــركاب الذيـــن نقلتهـــم 
“طيران اإلمارات” إلى مركزها في دبي نموًا بنسبة 

7.9 % مقارنّة بذات الفترة من العام الماضي.
و “طيران اإلمارات” إحدى أكبر شـــركات النقل في 
المنطقة والعالم، وهي أكبر مشـــغل لطائرات بوينغ 

777 وايرباص “ايه 380”.

“طيران اإلمارات” تحقق أرباحا بمعدل 3 أضعاف
المحرق - طيران الخليج

أعلنـــت “طيـــران الخليـــج”، الناقلة الوطنيـــة للبحرين، أمس 
عن استئناف رحاتها المباشرة بين البحرين ومدينة أربيل 
العراقيـــة، األمـــر الـــذي يعـــزز مـــن شـــبكة الناقلـــة اإلقليمية، 

ويكّمل وجهتيها العراقيتين بغداد والنجف. 
وستســـتأنف الناقلـــة الوطنيـــة عملياتهـــا إلـــى أربيـــل في 2 
فبرايـــر 2020 مـــن خـــال 3 رحـــات أســـبوعية بيـــن مطـــار 
البحرين الدولـــي ومطار أربيل الدولي باســـتخدام طائرتها 
من طراز إيرباص A320. وتتوســـع شـــبكة وجهـــات الناقلة 
الوطنية بشـــكل تكتيكي لتعزيز خريطـــة الوجهات الحالية 

مع مدن رئيسة تتصل من شرق وغرب المملكة.

“طيران الخليج” تستأنف رحالتها إلى أربيل

المحرر االقتصادي

المنامة - اإلثمار القابضة

ســجلت شــركة اإلثمــار القابضــة صافــي ربــح خــاص بالمســاهمين لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2019، بلــغ 12.04 مليــون دوالر، 
أي بزيــادة نســبتها 341.2 % مقارنــة بصافــي ربــح بلــغ 2.73 مليــون دوالر 
ســجل فــي الفتــرة نفســها 2018. وســجلت الشــركة صافي ربح بلــغ 18.89 
مليون دوالر لفترة التسعة أشهر 2019، أي بزيادة نسبتها 66.6 % مقارنة 

بصافي ربح بلغ 11.34 مليون دوالر سجل في الفترة نفسها 2018. 

صـــرح بذلـــك رئيـــس مجلـــس إدارة 
صاحـــب  القابضـــة،  اإلثمـــار  شـــركة 
الســـمو الملكي األمير عمرو الفيصل 
وموافقـــة  مراجعـــة  أعقـــاب  فـــي 
مجلس اإلدارة علـــى النتائج المالية 

الموحدة.
أما عائد الســـهم لفترة التســـعة أشهر 

2019، فقـــد ارتفـــع إلى 0.41 ســـنت 
مقارنة بـ 0.09 ســـنت للفترة نفســـها 
2018. وكان إجمالي اإليرادات لفترة 
التسعة أشـــهر 2019 قد بلغ 382.29 
نســـبتها  بزيـــادة  أي  دوالر،  مليـــون 
مليـــون   339.45 مقابـــل   %  12.6
نفســـها  الفتـــرة  فـــي  ســـجلت  دوالر 

2018. وكان الدخل التشغيلي لفترة 
التسعة أشـــهر 2019 قد بلغ 218.02 
مليـــون دوالر، أي ارتفـــع بنســـبة 3.1 
دوالر  مليـــون   211.47 مقابـــل   %

سجلت في الفترة نفسها 2018. 
وhنخفض إجمالـــي الموجودات إلى 
7.99 مليار دوالر كما في 30 سبتمبر 
مقارنـــة   %  5.8 بنســـبة  أي   ،2019
 31 فـــي  كمـــا  دوالر  مليـــار   8.49 بــــ 
ديسمبر 2018. و بلغ إجمالي حقوق 
الملكيـــة 104.37 مليـــون دوالر كمـــا 
في 30 ســـبتمبر 2019، أي انخفاض 
بنســـبة 10.3 % مقارنـــة بــــ 116.36 
مليـــون دوالر كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 
2018 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 
انخفاض قيمة الروبية الباكستانية.

5.9 مليون دوالر أرباح الربع 
الثالث

ســـجلت  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 

خـــاص  ربـــح  صافـــي  الشـــركة 
مليـــون   3.68 بلـــغ  بالمســـاهمين 
دوالر لفترة الثاثة أشهر المنتهية 
فـــي 30 ســـبتمبر 2019، أي بزيادة 
نســـبتها 273.5 % مقارنة بصافي 
دوالر  مليـــون   2.12 بلـــغ  خســـارة 
ســـجل فـــي الفتـــرة نفســـها 2018. 
ويعـــود ذلـــك إلـــى زيـــادة الدخـــل 

األساسي للشركة.
وكان صافـــي الربح لفتـــرة الثاثة 
أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 
2019 قـــد بلـــغ 5.86 مليون دوالر، 
 0.51 بلـــغ  ربـــح  بصافـــي  مقارنـــة 
مليـــون دوالر ســـجلت فـــي الفترة 
عائـــد  ارتفـــع  كمـــا   .2018 نفســـها 
السهم لفترة الثاثة أشهر المنتهية 

فـــي 30 ســـبتمبر 2019 إلـــى 0.13 
ســـنت مقارنـــة بعائد ســـهم ســـلبي 

0.07 سنت للفترة نفسها 2018. 
لفتـــرة  اإليـــرادات  إجمالـــي  وكان 
 30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر  الثاثـــة 
 135.63 بلـــغ  قـــد   2019 ســـبتمبر 
بنســـبة  ارتفـــع  أي  دوالر،  مليـــون 
23.2 % مقارنـــة بإجمالي إيرادات 
بلـــغ 110.1 مليـــون دوالر ســـجلت 

في الفترة نفسها 2018. 
أما الدخل التشغيلي لفترة الثاثة 
أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 
مليـــون   74.04 بلـــغ  فقـــد   2019
دوالر، أي ارتفـــع بنســـبة 17.9 % 
مقابل 62.79 مليون دوالر سجلت 

في الفترة نفسها 2018.

ــي ــاض ــم ال ــام  ــعـ الـ ــا  ــهـ ذاتـ ــرة  ــت ــف ــال ب مـــقـــارنـــة   %  66.6 نــســبــتــهــا  ــادة  ــ ــزي ــ ب

أربــاح “اإلثمــار القـــابضــة” فــي 9 أشهـــر

األمير عمرو الفيصل
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 142671( إعالن رقم 

تنازل - عن المحل التجاري 

)CR2019 - إعالن رقم )١٤٩١٦٤ 
تنازل - عن المحل التجاري 

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن الســيد باقــر مهدي محســن فضل بطلــب تحويل 

المحل التجاري التالي : إلى السيد سعيد مهدي محسن فضل

 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا المعلن ادناه: ورثة المرحومة مريم شيخ بابو محمد احمد بطلب 

تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد محمد علي حسن علي

 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٧٩٩٠٣-١

رقم القيد

٢-٣٠٢٨٢

االسم التجاري

مصنع ريدان للحوم

االسم التجاري

اشرف للداللة في تأجير المكاتب والبيوت

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة ياسين ستار موبايل ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٣٢٦٦٤-١

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة فيرنسميث لألثاث ذ.م.م

سجل تجاري رقم 125653

بنــاء علــى قــرار الشــركاء شــركة ياســين ســتار موبايــل ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
 OLIUR RAHMAN JOSIM ALI الســيد/   الشــركة اختياريــا وتعييــن  ١٣٢٦٦٤-١، بتصفيــة 

مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنــص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 37784353 )973+(
Oliurjosimb@Gmail.com

بناء على قرار الشركاء شركة فيرنسميث لألثاث ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم ١٢٥٦٥٣، 

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/  SANJEEV KUMAR CHADHA مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 

التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنــص المادة 335 

مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

SANJEEV KUMAR CHADHA :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36155121 )973+(

support@btconsultancy.net

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٩٣٥٢-CR2019( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع ٥٣ 
لشركة مشاريع الهالل شركة تضامن بحرين

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها الســادة اصحاب شــركة مشــاريع الهالل شــركة تضامن بحرين المســجلة 

بموجــب القيــد رقم ١١١٢٠، طالبين تغيير االســم التجــاري للفرع رقم ٥٣ من 

مطعم ياسالم الى مطعم إيتي ثيرتي شركة تضامن بحرينية 

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١١١٢٠ 

 تاريخ: 2019/٦/١١

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

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم  إليها 
السادة الشركاء في شركة يو ايه للتجارة والشحن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم ٧٥٤٥٤، طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة بكافة فروعها المذكورة الى 

شركة تضامن برأسمال وقدره ٥٠٫٠٠٠ دينار، بين كل من:
١. حسن يوسف حسن خليفة

٢.ناجي حسن عبدهللا عبدالنعيم
٣. صالح عبدهللا حسن محمد الحمادي

وتعديل االسم التجاري ليصبح يو ايه للتجارة والشحن شركة تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت  
إليهــا الســيدة / كبر النســاء عبــدهللا ناصر عمران، المالكة لـ بوابــة الدانات للتجارة 
تحويــل  تطلــب   ،٤٧٨٢٦-٤ رقــم  القيــد  بموجــب  والمســجلة  فرديــة(  )مؤسســة 
المؤسســة الفردية المملوكة لها إلى  شــركة تضامن برأســمال وقدره ١٠٠٠ دينار 

بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. كبر النساء عبدهللا ناصر عمران

RIYAS CHERU KUNDIL .٢
YOSUF POCKKAR .٣

القيد : ٧٥٤٥٤ 

 تاريخ: 2019/٦/١١

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليها الســيد / كمال احمد حســن احمد السعدون باعتباره المصفي القانوني 

الواحــد  الشــخص  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م،  التجاريــة  الســعدون  لشــركة 

بموجــب القيــد رقم ١-١٢٧٦٧٤، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليها الســيد / كمال احمد حســن احمد السعدون باعتباره المصفي القانوني 

لشــركة الســعدون أورجانــك ش.ش.و، المســجلة كشــركة الشــخص الواحد 

بموجــب القيــد رقم ١٢٧٦٧٣-١، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليها الســيد / كمال احمد حســن احمد السعدون باعتباره المصفي القانوني 

لشــركة الســعدون هايجيــن ش.ش.و، المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد 

بموجــب القيــد رقم ١٢٨٢٩٥-١، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2019 

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة السعدون التجارية ذ.م.م

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

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة السعدون أورجانك ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 

السعدون هايجين ش.ش.و

 تاريخ: 2019/٦/١١

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة الصديق لتخليص المعامالت 
)تضامن( ألصحابها صادق منصور إبراهيم وصديقة السيد علي جعفر

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة الصديــق لتخليــص المعامــالت )تضامــن( ألصحابهــا 
صادق منصور إبراهيم وصديقة الســيد علي جعفر و المســجلة بموجب القيد 
رقــم ٥٨٨٦٦، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة الصديــق لتخليــص 
المعامــالت )تضامــن( ألصحابها صــادق منصور إبراهيم وصديقة الســيد علي 

جعفر الى الصديق لتخليص المعامالت شركة تضامن بحرينية
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٥٨٨٦٦ 

 تاريخ: 2019/٢٢/١٠

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليهــا الســيد / محمد يوســف عبدالوهاب محمد باعتبــاره المصفي القانوني 

لمجموعة اس اي اي القابضة ش.ش.و، المســجلة كشــركة الشخص الواحد 

بموجــب القيــد رقــم ٦٦٨٧٨-١، طالبا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

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

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
مجموعة اس اي اي القابضة ش.ش.و

38344464
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تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 
/ ازدهــار عبدالمعيــن محمــد فاشــوش باعتبارهــا المصفــي  الســيدة  ٕاليهــا 
القانوني لشركة ازياء مرامي ذ.م.م، المسجلة كشركة شركة ذات مسؤولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم ١١٣٠٤٠، طالبا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمال تصفية 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم ٢١ لســنة 

.٢٠٠١

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانه قد تقدم 

ٕاليهــا الســيد / انــس عبدالعزيــز احمــد باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 

المحمود العقارية ذ.م.م، المســجلة كشــركة شــركة ذات مسؤولية محدودة 

بموجــب القيــد رقــم ٢٢٣٧٨، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة 

تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١٣٦٢٦٣( لسنة 2019 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 

شركة ازياء مرامي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )٩١٢٣( لسنة 2019 

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة المحمود العقارية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم  إليها 

مالــك شــركة ابجــد القابضــة ش.ش.و لمالكهــا ماهر محمد علي شــهاب المســجلة 

بموجــب القيــد رقــم ٩٧٩٥٩-١، طالبــا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة 

الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره ١٠٠٠ دينار، بين كل من:

١. ماهر محمد علي سلمان شهاب

٢.فاطمة السيد احمد علوي احمد

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

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة اكسس العالمية للمقاوالت ش.ش.و

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة اصحاب لشركة اكسس العالمية للمقاوالت ش.ش.و المسجلة بموجب 

القيد رقم ٥٧٤٤٢-١، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة اكسس العالمية 

للمقاوالت ش.ش.و الى شركة اكسس البحرين العالمية للتجارة ش.ش.و

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٥٧٤٤٢-١ 

 تاريخ: 2019/٣/١١

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة
لإلستفسار ,,

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون
متوافق مع شروط السكن االجتماعي

محسن الزيمور : 36005575  

المهندس خالد : 36096888

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

 g r n a t aFOLLOW:

contracting@grnata.com

www.grnata.com
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إدانــة دوليــة الســتخدام الرصاص الحــي ضــد المتظاهرين

دماء المحتجين تسيل في بغداد.. ووعد بالمحاسبة

أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية مقتل ما ال يقل عن 4 محتجين، وإصابة أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد أمس الخميس بعدما استخدمت 
قــوات األمــن الذخيــرة الحيــة لتفريــق المظاهــرات المناهضــة للحكومــة. وقالــت المصــادر، بحســب ما نقلت رويتــرز، إن االشــتباكات وقعت قرب جســر 

الشهداء.

في المقابل، أكد الفريق الركن قيس 
الــمــحــمــداوي، أنــه تــم إصـــدار أوامــر 
باعتقال القوة التي فتحت النار في 
الهواء، في شارع الرشيد، بالعاصمة 
العراقية في وقت سابق الخميس.

 كــمــا أكـــد أنـــه تـــم مــنــع اســتــخــدام 
المتظاهرين،  ضــد  الــحــي  رصـــاص 
ــه تــم إيــقــاف أحــد أنــواع  مضيًفا أن

الغاز المسيل للدموع.
األمنية  القوات  أن  اعتبر  ذلك،  إلى 
تــعــرضــت لــهــجــوم مـــن قــبــل بعض 
المندسين، مؤكًدا أنه تم اعتقال 26 
الجسور  قــرب  الشغب  مثيري  مــن 

في بغداد.
وكـــان الــمــحــمــداوي، أكــد فــي وقت 
لم  بغداد  العاصمة  أن  أمــس،  سابق 
أو  للطرقات  أي قطع  تشهد صباًحا 

عرقلة لحركة تنقل المواطنين.
عن  العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت 
المحمداوي قوله إن “جسر الشهداء 
شهد انسيابية عالية لحركة المرور 

بعد إعادة فتحه مساء األربعاء”. 
وأضاف أن “هناك تنسيًقا عالًيا بين 
والمتظاهرين”،  األمنية  القطاعات 
بغداد بدأت حملة  أمانة  أن  مضيًفا 
لتنظيف ساحة التحرير ومحيطها.

ــمـــرصـــد  ــل، أعــــلــــن الـ ــ ــاب ــ ــق ــمــ ــ ــي ال ــ فـ
بيان  في  اإلنسان  لحقوق  العراقي 
لـــه الــخــمــيــس أن الـــقـــوات األمــنــيــة 
استخدمت الرصاص الحي لتفريق 
الــمــتــظــاهــريــن فـــي شــــارع الــرشــيــد 

ببغداد.
كــمــا تــحــدث عــن عــمــلــيــات ترهيب 
وتـــرويـــع لــلــصــحــفــيــيــن والــنــشــطــاء 

بسبب تغطياتهم لالحتجاجات.
الــنــاشــط  اغــتــيــال  أدان  ــك،  ــ ذل إلـــى 

أمجد الدهامات في ميسان )جنوب 
رسالة  يوجه  أنــه  معتبرًا  ــعــراق(،  ال
خطيرة للصحفيين والمدافعين عن 

حقوق اإلنسان.
اعتقال  عمليات  تنفيذ  عن  وكشف 
أوامــر  دون  بغداد  في  لمتظاهرين 

قضائية.
ترسل  أن  ضـــرورة  على  ــّدد  شـ كما 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــطــمــيــنــات 
وإيــقــاف  ــنــشــطــاء  وال للصحفيين 

عمليات الترهيب.
فــي وقت  الــمــرصــد  ويــأتــي تحذير 
شهدت عدة مناطق عراقية عمليات 

خطف استهدفت عدة ناشطين.
انطلقت  التي  االحتجاجات  وكانت 

الــمــاضــي،  ــر  أكــتــوب مـــن  األول  فـــي 
أسفرت  دامية  عنف  أعمال  شهدت 
عن مقتل نحو 280 شخًصا، بحسب 
ما أفــادت فرانس بــرس، في وقت 
أسبوع  نحو  منذ  السلطات  تمتنع 

عن نشر حصيلة رسمية.
ــمــتــحــدة، كــانــت  يــذكــر أن األمــــم ال
الخميس،  سابق  وقــت  فــي  أعلنت 
إلى  تشير  لها  ــواردة  الـ التقارير  أن 
العراقي  األمــن  استخدام  استمرار 

للرصاص الحي ضد المتظاهرين. 
ــراف  ــ ــي بـــيـــان لـــهـــا، األطـ ــت فـ ــ ودعـ
وإجــراء  العنف  كبح  إلــى  العراقية 
تــحــقــيــق شـــفـــاف حــــول األحـــــداث 

األخيرة.

كــمــا جـــــددت مــطــالــبــتــهــا بــالــحــوار 
الـــجـــدي بــيــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

والمتظاهرين.
المسلحة  القوات  أكــدت  حين  في   
تعليمات  وجود  األربعاء،  العراقية، 
الذخيرة  اســتــخــدام  بــعــدم  صــارمــة 
مشددة  المتظاهرين،  ضــد  الحية 
بعيًدا  السلمي  التظاهر  حــق  على 
عـــن الـــعـــنـــف، داعـــيـــة الــمــحــتــجــيــن 
الشباب إلى تجنب العنف. كما شدد 
المتحدث باسم القائد العام للقوات 
المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد 
الكريم خلف، على وجود قرار بعدم 
ا  ممرًّ كونها  الجسور  بقطع  السماح 

ا للسكان العراقيين. حيويًّ

بغداد ـ وكاالت

نيويورك ـ وكاالت

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن ســودة، في 
مجلــس األمــن أن المحكمة تعتقد أن ســيف اإلســام القذافــي نجل العقيد 

معمر القذافي موجود في الزنتان في جنوب غرب ليبيا.

 وقــالــت بــن ســـودة إن لــدى مكتبها 
“مــعــلــومــات ذات مــصــداقــيــة حــول 
ــا” 3  الــمــكــان الـــذي يــوجــد فيه حــالــيًّ
مــشــتــبــه بــهــم صــــدرت بــحــقــهــم منذ 
عن  توقيف  مــذكــرات  طويلة  فترة 
المحكمة الجنائية الدولية، وأحدهم 
لم يكن مصيره  الذي  القذافي  نجل 

معروًفا تماًما حتى اليوم.
أما المشتبه بهما اآلخران المطلوبان، 
الداخلي  األمـــن  جــهــاز  رئــيــس  فهما 

ــد،  ــهــامــي مــحــمــد خــال ــت ــابـــق، ال الـــسـ
ــكـــاب جــرائــم  الــمــطــلــوب بــتــهــمــة ارتـ
حرب في 2011، ومحمود مصطفى 

بوسيف الورفلي.
بهم  “المشتبه  إن  ســودة  بن  وقالت 
جــرائــم  بــارتــكــاب  متهمون  الــثــالثــة 
جرائم  ضمنها  مــن  خطيرة،  دولــيــة 
وتــعــذيــب ومــعــامــلــة قاسية  حـــرب 
ــم  ــم ضـــد اإلنــســانــيــة وجــرائ ــرائـ وجـ

أخرى”.

الجنائية الدولية ترصد مكان سيف اإلسالم القذافي

باريس ـ وكاالت

اعتبــر الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، أن حلــف الناتــو يعيــش حالة “موت 
سريري”، مضيًفا أن الوقت قد حان لتحديد األهداف االستراتيجية للحلف. 

وأكد ماكرون لمجلة “ذي إيكونوميست” 
مــوت سريري  ا هو  نعيشه حاليًّ “مــا  أن 
ذلك  في  السبب  ويعود  الناتو”،  لحلف 
التزاماتها  المتحدة  الواليات  إلى نقض 
وتصرفات  الــنــاتــو،  فــي  حلفائها  تــجــاه 
ــا  ــي الـــحـــلـــف. ودعــ تـــركـــيـــا الـــعـــضـــو فــ
ــرورة تعزيز الــقــدرات  مــاكــرون إلــى ضـ
األهــداف  “وتحديد  ــا  ألوروبـ الدفاعية 
على  ه  ردِّ وفــي  للناتو”.  االستراتيجية 
ســؤال حول ما إذا كان ال يــزال مؤمنا 

معاهدة  مــن  الخامسة  بــالــمــادة 
ضــرورة  على  وتنص  الناتو، 
“الــدفــاع الــجــمــاعــي”، أجــاب 
وتأتي  أعــرف”.  “ال  ماكرون: 

تــصــريــحــات مــاكــرون 
ــــذي  ــــوقــــت ال فــــي ال

دول  لقيام  إعالمية  تقارير  فيه  تشير 
نحو  عملية  بــخــطــوات  عـــدة  أوروبـــيـــة 
قد  مشتركة  عمليات  قــيــادة  تأسيس 
ــى نــحــو االنــفــصــال  ــ تــشــكــل خــطــوة أول
شمال  وحــلــف  المتحدة  ــواليــات  ال عــن 
التركية  العالقات  أن  يذكر  األطلسي. 
ــى وجــه  ــســيــة عــل ــفــرن األوروبـــــيـــــة، وال
ــا  ــراجــًع ــًرا ت ــؤخــ الـــتـــحـــديـــد، شـــهـــدت مــ
االنتقادات  نبرة  ارتــفــاع  مــع  ملحوًظا، 
التركية  العسكرية  للعملية  الفرنسية 
شمال سوريا. وكانت ألمانيا وهولندا، 
ــســا أعــلــنــت الــشــهــر الــمــاضــي  وفــرن
إلى  الــســالح  مبيعات  كــل  تعليق 
تركيا، وحذرت أنقرة من أن 
هجومها على شمال سوريا 

يهدد األمن األوروبي.

ماكرون: الناتو في حالة “موت سريري”

بيروت ـ وكاالت

دخــلــت االحــتــجــاجــات فــي لــبــنــان، أمــس 
ــخــمــيــس، يــومــهــا الــثــانــي والــعــشــريــن  ال
بانضمام طالب المدارس إليها، متحدين 
باستئناف  والتعليم  التربية  لوزارة  قراًرا 
اللبنانيون  يـــزال  ال  حين  فــي  الــدراســة، 
يـــواصـــلـــون احــتــجــاجــاتــهــم عــبــر إغـــالق 

مرافق حيوية في البالد.
 وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم 
الــمــســيــرات الطالبية  بــانــطــالق عــدد مــن 
نحو  واتجاهها  عدة،  لبنانية  مناطق  في 
عدد من المرافق الحكومية والخدماتية 

لالحتجاج أمامها.
 وجاب عدد من الطالب شوارع العاصمة 
مقر  ــام  أمـ وتــمــركــزوا  ــيــروت،  ب اللبنانية 
بعد  وذلــــك  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة 
مشهد  عــلــى  الــطــالبــي  العنصر  دخـــل  أن 

االحتجاجات الشعبية منذ يومين.
 وفي طرابلس وعكار شمالي لبنان، أغلق 

المحتجون مرافق حيوية ومقرات عدد 
من المصارف.

لبنان، فقد خرج  البقاع جنوبي  أما في   
مظاهرات  في  الثانوية  المدارس  طالب 
أدت إلـــى شـــل حــركــة الــســيــر فـــي أكــثــر 
ن بــلــدة وقــريــة، وانــضــم إلــيــهــا عـــدد من 

السكان.
كثيف،  وعسكري  أمني  انتشار  ووســط   

في  إيليا  تقاطع  محتجون  طــالب  قطع 
لبنان، رافضين االنسحاب  صيدا جنوبي 
على  بـــ”الــقــضــاء  مطالبين  الـــشـــارع،  مــن 

المحسوبيات وبناء وطن عصري”. 
 17 منذ  لبنان  الــمــظــاهــرات  واجــتــاحــت   
أتون  إلــى  البالد  لتدفع  الماضي  أكتوبر 
أزمة سياسية في وقت تواجه فيه أزمة 

اقتصادية طاحنة.

تظاهرة طالبية مناهضة للحكومة أمام وزارة التعليم في العاصمة بيروت ) أ ف ب(

االحتجاجات تدخل يومها الـ22 بانضمام طالب المدارس
لبنان.. إغالق المرافق الحيوية يتجدد

عواصم ـ وكاالت

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، مايك  أكـــد وزيـ
تجاوزات  مع  التعامل  ضــرورة  بومبيو، 

إيران واستفزازاتها المستمرة. 
التعامل  على  الــدولــي  المجتمع  وحـــّض 
مع التصعيد النووي اإليراني، معتبًرا أن 
أفعال إيران تتطلب من كل الدول رفض 
جادة  خطوات  واتخاذ  النووي  “ابتزازها 

لزيادة الضغط عليها”.
ــّدد عــلــى أن الـــواليـــات الــمــتــحــدة لن  وشــ
ــران عــلــى أســلــحــة  ــ ــ تــســمــح بــحــصــول إي
اإليراني  الموقف  أن  اعتبر  كما  نــوويــة. 
المجتمع  ابــتــزاز  طــهــران  نية  على  يــدل 

الدولي للقبول بإرهابها وعنفها.
إلى ذلك، اتهم إيران بمواصلة العمل على 

تقويض سيادة جيرانها.
بعد  األمــيــركــي  الــوزيــر  تصريحات  تأتي 
أنها  الخميس،  أمــس  إيــــران،  أعلنت  أن 
استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة 

غاز  بضخ  األرض  تحت  النووية  فــوردو 
اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

 في غضون ذلك، شّنت صحيفة “كيهان” 
الــتــي تعكس مــواقــف الــمــرشــد اإليــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي، هــجــوًمــا جـــديـــًدا على 
الــذي  روحــانــي  حسن  اإليــرانــي  الرئيس 
رأى أن إمكانية التفاوض مع الواليات ال 

تزال قائمة.
 وذكـــــرت الــصــحــيــفــة فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا 

رئيس  بقلم حسين شريعتمداري،  أمس، 
اإليراني  المرشد  وممثل  “كيهان”  تحرير 
روحاني  الرئيس  “تصريحات  أن  فيها، 
متناقضة  والمقاومة  المفاوضات  حــول 

وتخالف تعاليم المرشد”، وفق تعبيره.
وكان خامنئي قال في كلمة له األحد، إن 
الواليات  مع  التفاوض  بأن  يرون  “الذين 
بنسبة  مخطئون  مشاكلنا  يحل  المتحدة 

.”% 100

روحاني وخامنئي

خالفات خامنئي وروحاني تتصاعد حول مفاوضات أميركا
بومبيو: يجب التعامل مع استفزازات إيران

القاهرة ـ وكاالت

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لم يكن ينوي الترشح 
منصور،  عدلي  وقتها،  المؤقت  الرئيس  مــن  وطلب  الــبــاد،  لرئاسة 

الترشح لهذا المنصب والبقاء فيه، لكنه رفض.

السيسي، خالل مشاركته   وأشــار 
األوقــــــاف  وزارة  ــال  ــفـ ــتـ احـ ــي  فــ
بــالــمــولــد الــنــبــوي الــشــريــف، أمــس 
ــاول إقــنــاع  الــخــمــيــس، إلـــى أنـــه حـ
منصور بالبقاء رئيًسا، وقال له إنه 
الفًتا  جانبه،  إلى  ويقف  سيدعمه 
إلـــى أنـــه واصـــل مــحــاوالتــه لعدة 
ا على  أشهر لكن منصور كان مصرًّ

عدم البقاء.
لــفــت الرئيس  ــرى،   مــن جــهــة أخــ

ــالده “لــن  ــ ــى أن بـ ــ الــمــصــري إل
تلتفت إلى محاوالت التعطيل 

واإلعــاقــة الــتــي يــقــوم بها 
أعداؤنا، وردنا عليها 

من  بالمزيد  يكون 

والنظر  الجهد  من  والكثير  العمل 
ــام بــأمــل وثــقــة، موقنين  ــى األمـ إل
ــنــاس  ــا يــنــفــع ال ــأن مـ ــ بـــوعـــد هللا ب
يمكث في األرض، وأثق تماًما في 
وشعبها،  لمصر  القريب  هللا  نصر 
وفى تحقيق آمالنا في بناء وطن 
الشعب  فيها  ينعم  متقدم  حديث 
شــّدد  كما  ــة”.  وآمــن كريمة  بحياة 
ال  حــديــديــة  إرادة  لــديــه  أن  عــلــى 
تلين في مواجهة اإلرهاب 
وأن  ــن،  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ واإلرهـ
لن  واإلرهــاب  التطرف 
يثنيا - نحن المصريين 
- عن المضي نحو 

المستقبل.

السيسي: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة
الجزائر ـ وكاالت

أعلن رئيس األركان الجزائري، قايد صالح، أمس الخميس، أن الجيش متمســك 
بمهامــه الدســتورية الواضحــة، معتبــًرا أنه يتعّرض لحمات مســعورة من طرف 

دوائر مشبوهة.

الرأي  تغليط  “العصابة تحاول   وقــال: 
الجيش  بــيــن  قطيعة  بــإحــداث  ــعــام  ال
وشعبه”، مضيًفا أن “تلك العصابة )التي 
لم يحدد من هي( تريد التالعب بمصير 
الجزائر بشعار دولة مدنية ال عسكرية، 
المخططات  تلك  نسف  الجيش  أن  إال 
الدنيئة”.  وتابع قائالً: “تحاول العصابة 
تغليط الرأي العام عبر نشر أفكار خبيثة 
التي  الــقــويــة  الــثــقــة  ضـــرب  تستهدف 
تربط الشعب بجيشه وإحداث قطيعة 

بــيــنــهــمــا لـــكـــي يــســهــل 
الــــتــــالعــــب بــمــصــيــر 
ومقوماتها  الــجــزائــر 
ــظــرف  واســـتـــغـــالل ال
ــن مــــن خـــالل  ــ ــراهـ ــ الـ

وليست عسكرية(،  مدنية  )دولــة  شعار 
ــود إال في  هـــذه األفــكــار لــيــس لــهــا وجـ
أذهان ونوايا من يروج لها”. إلى ذلك، 
أكد أن الجيش مدرك لحساسية الوضع 
وخطورة التحديات والرهانات، ويعمل 
عــلــى حــمــايــة الــســيــادة الــوطــنــيــة مهما 

كانت الظروف واألحوال.
متمسك  الــجــزائــري  الجيش  أن  يذكر   
ــاســيــة في  ــرئ بـــإجـــراء االنــتــخــابــات ال
موعدها )12 ديسمبر(، في حين يتمسك 
ــعــدم إجــرائــهــا إال  ــراك ب ــحـ الـ
عهد  رمــوز  كافة  رحيل  بعد 
الرئيس السابق 
ــز  ــ ــزي ــعــ ــ ــدال ــ ــب عــ

بوتفليقة.

قايد صالح: عصابة تحاول اإليقاع بالجزائر

هجوم حوثي بالصواريخ 
على مستشفى بالمخا

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ــيــــة أن  ــ ــاثــــة طــبــيــة دول ــرت مــنــظــمــة إغــ ــ ذكــ
أصيب  المخا  مدينة  فــي  تــديــره  مستشفى 
بصواريخ وطائرة  من جراء هجوم  بأضرار 
مسيرة، في حين ألقى مسؤولون عسكريون 
استهدف  الــذي  الهجوم  فــي  باللوم  يمنيون 
الحوثي  ميليشيات  عــلــى  مـــجـــاورة  مــبــانــي 
المتحدث  دوبيش،  وضــاح  وقــال  اإليرانية. 
باسم الحكومة اليمنية، إن الهجوم الحوثي 
ــاب مـــســـتـــودعـــات تــســتــخــدمــهــا قــــوات  ــ أصــ
األربــعــاء.  متأخر  وقــت  في  وذلــك  التحالف، 
ــن مــقــتــل 8  ــاف أن الــهــجــوم أســـفـــر عـ ــ وأضــ

أشخاص وتسبب في اندالع حريق هائل.

إجالء متظاهر أصيب برصاصة حية على جسر الشهداء في العاصمة بغداد )أ ف ب(
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قطع األعناق وال قطع األرزاق
في الفترة األخيرة شاهدنا عبر منصات التواصل االجتماعي الكثير من 
الفيديوهات والتســـجيالت الصوتيـــة والصور التي تدمي القلب والقلم، 
يشـــكو مـــن خاللها البســـطاء مـــن أبنـــاء البحريـــن اإلجـــراءات المتخذة 
ضدهـــم وإزالـــة فرشـــاتهم وثالجات أســـماكهم وغيرها مـــن المنتوجات 
الصغيرة التي يقومون ببيعها. هؤالء الذين جار عليهم الزمن وطحنتهم 
الظـــروف ليس بمقدورهم تأجير محالت أســـعارها باهظة الثمن إضافة 
لدفـــع فاتـــورة الكهرباء والماء التي لم يعد يتحملهـــا حتى التجار الذين 
يزاولون أنشـــطتهم التجارية منذ ســـنوات طويلة، والكثير منهم أغلقوا 
محالتهـــم وغـــادروا والديـــون تالحقهـــم أينمـــا كانـــوا، فضال عن رســـوم 
الســـجل التجاري “وشـــليطة طويلـــة عريضة وكلها تعـــال أدفع فلوس... 
ومـــا يتم أحـــد من الوزارات الخدميـــة إال وياخذ شـــلفوحة من جيبهم”، 
فـــي حين نســـب الربحيـــة التي يحصلـــون عليهـــا متواضعة، فمـــا بالكم 
بأوضاع أولئك البسطاء من الباعة البحرينيين الجائلين حال استأجروا 
دكاكين خاصة بهم، حتما ســـينطبق عليهم المثل الذي يقول “شـــيل من 
أبعره وحط فوق أظهره... يعني مثل لمصبغ البيض يشتريها بأربع آنات 

ويصبغها ويّرد يبيعها بثالث آنات”.
نحـــن مـــع قوانين ولوائح واشـــتراطات وتنظيم عمليات البيع والشـــراء 
فـــي الســـوق المحلـــي، لكن البد من اســـتثناء فـــي بعض الحـــاالت لذلك 
المطلوب من اإلخوة الوزراء المعنيين بهذا الشـــأن تســـهيل أمور هؤالء 
وإعادة النظر في ظروفهم ودراســـة أحوالهم المعيشية والحياتية ومن 
ثم إصدار تصاريح خاصة لمن يســـتحق منهـــم لمزاولة مثل هذه المهن، 
كـــي يعيلـــوا أفراد أســـرهم ويعيشـــوا دون أن يمدوا يدهـــم للغير، فهذه 
الفئـــة الصغيـــرة ال تشـــكل خطـــورة على االقتصـــاد الوطنـــي وال تنافس 
الغيـــر، وال تدمـــر البيئـــة، بـــل إن أماكنهم تجدهـــا دائما نظيفة “مغســـولة 
وتلمـــع” والجيران وأهالي الفرجان ال يتضايقـــون من وجودهم بل إنهم 

مرحب بهم.
وإن كان والبد، فخصصوا لهم أماكن محددة في جميع المحافظات لكي  «

يمارسوا أعمالهم هذه بكل أريحية بعيدا عن مضايقة البلدية اليومية، 
وقطع األعناق وال قطع األرزاق”. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

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

للتواصل: 17111483

مهرجان “البحرين أوال”... أنهار من العرس الوطني
“البحريـــن أوال”.. عشـــق وطنـــي كبريـــق الليالـــي، حيـــث غنت كل 
النجـــوم وتراقـــص القمـــر، كان حفال بمليـــون حفل، كيـــف ال وهو 
الحفل الســـنوي الذي يحرص سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه علـــى رعايته 
شـــخصيا وااللتقـــاء بأبنائه الطـــالب وحثهم على العلـــم والمعرفة 
والمثابـــرة واالجتهـــاد وبـــذل المزيـــد مـــن أجـــل االرتقـــاء بالوطن 
الغالـــي، كان حفـــال يعكـــس الـــروح الوطنيـــة واالنتمـــاء والـــوالء 
وأبدعـــت وزارة التربيـــة والتعليم في التنظيـــم واختيار اللوحات 
الفنيـــة واألناشـــيد المعبـــرة عـــن عشـــق الوطـــن والـــوالء لقيادتـــه 
وتوجيـــه الطاقـــات الحيويـــة للبنـــاء والتنميـــة والعمـــل المخلص، 
حيث غطت أعالم البحرين فضاء األستاد الوطني وامتد الحب.. 
حـــب البحريـــن كغابة خضـــراء، وكأنـــي بها قد أثمـــرت حقوال من 

النرجس والياسمين والرازجي.
إن مهرجـــان البحرين أوال ليس من نوع المهرجانات العادية التي 
تقام، بل شيء مختلف تماما، ففيه يتعلم ويتزود الطالب بالحب 

الحقيقي للوطن ويعبر بطريقته عن ذلك الحب الذي يسكن روحه 
ويكبـــر معه كل يـــوم حتى يصبح كالنخلة التـــي ترتفع في بالدي 
البحريـــن. مهرجـــان كأنهار مـــن العرس الوطني وجميـــع الطالبات 
يخضبـــن أهدابهـــن بحنـــاء العرائـــس، والطلبـــة بجنـــون العشـــق، 
شـــخصيا أتفاعل كثيـــرا مع هذا المهرجان الوطنـــي الكبير وأروع 
اللحظـــات التـــي يكتبها التاريـــخ كله هي اللحظـــات التي يصافح 
فيها ســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، أبناءه وبناته 
ويتبـــادل معهـــم األحاديث األبويـــة التي تمطر المحبـــة والحنان، 
وهم يتحلقون حول جاللته في مشـــهد يتعالى في الســـماء بكل 

شموخ، حتى الدمعة ال تجيد التعبير عن المشهد وروعته.

هذه هي البحرين التي تحتفل بمئوية التعليم، تقدم وإنجاز  «
ومشروعات تعليمية كبرى قائمة على التخطيط السليم وقفزات 

رائدة تحققت في هذا المضمار بفضل الدعم الكبير الذي توليه 
القيادة للعلم والتربية، فشكرا لكل القائمين على مهرجان البحرين 

أوال الذي رسم أكبر خارطة لحب الوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــن الجيـــد جدا أن يهتم نواب الشـــعب بالتعليم، فالتعليم أســـاس تقـــدم الدول، ألن 
التعليم هو الذي يصنع المدرس والطبيب والمهندس ورجل اإلعالم ورجل السياسة 
والضابـــط وكل المهـــن، وعلى أكتـــاف هؤالء جميعا تقوم الـــدول وترتقي، ولو نظرنا 
إلى كل الدول صاحبة الريادة في العالم لوجدنا التعليم الجيد األســـاس في تحقيق 

هذه الريادة. 
وليس غريبا أن يستغرق السادة النواب ست ساعات لمناقشة ملف التعليم واإلدالء 
بدلوهـــم فـــي تقييـــم هـــذا الملـــف المهـــم ومعرفـــة نقـــاط الضعـــف إن وجـــدت وحث 
المسؤولين عن التعليم على معالجتها، ولكن الشيء األهم هو الموضوعية والخوف 
على المصلحة العامة أثناء عرض ما يراه السادة النواب من أوجه قصور في العملية 
التعليميـــة، لكـــي يكـــون النقد بنـــاء ويكون األســـاس التقويـــم الصحيح للسياســـات 
التعليميـــة المختلفـــة، والبد من البعـــد عن المزايدة واســـتعراض العضالت دون فهم 
كامـــل لوضـــع التعليـــم في البـــالد، ألن هذا يؤدي إلـــى اإلحباط وال يـــؤدي إلى تقييم 

علمي عادل للعملية التعليمية. 
خـــالل الجلســـة الســـاخنة التي خصصهـــا مجلس النـــواب لتناول ملـــف التعليم صال 
الســـادة النـــواب وجالوا ووجهوا من األســـئلة واالنتقـــادات ما يكفي وزيـــادة لتقييم 
ملـــف التعليـــم في البالد، ورغم ســـيل االنتقادات التي وجهها الســـادة النواب لوزارة 
التربيـــة والتعليم حول بعض األمـــور، إال أن وزير التربية والتعليم كان كعادته قادرا 
على توضيح كل األمور بحجج قوية ال تقبل التشكيك، حيث استطاع أن يقنعنا بأن 

التعليم في البحرين بخير وأنه ال خوف على مستقبل أبنائنا.
وقـــد كانـــت أكثر القضايـــا إثارة للتشـــكيك هي قضيـــة التقاعد االختيـــاري للمعلمين 

وتأثيـــر ذلـــك على العمليـــة التعليميـــة، وقد رد عليها الوزير بشـــكل محـــدد وواضح، 
وليـــس بـــكالم مرســـل وأوضـــح أن خطـــة التقاعـــد االختياري هـــي خطـــة دولة وأن 
وزارة التربيـــة والتعليـــم جزء من الدولة، وأن تأثير هذا التقاعد ال يذكر على العملية 
التعليمية، خصوصا أن نصاب المعلم من الحصص الدراســـية لم يزد على مثيله في 

أنحاء العالم. 
القـــول الفصـــل في ملـــف التعليم هو أن البحريـــن تحتل المرتبة التاســـعة في جودة 
التعليـــم، وال توجد دولة عربيـــة واحدة تفصل بينها وبين فنلندا التي احتلت المركز 
األول. وعندمـــا نتحـــدث عـــن التعليـــم بالـــذات البد أن نبتعـــد عن المزايـــدة وتصفية 
الحســـابات ألن هذا الملف بالذات ال يقبل ســـوى الموضوعية والتحدث بشكل علمي 

بحت ألن مستقبل البحرين يعتمد على مدى التقدم في التعليم. 
فشـــكرا للنـــواب علـــى هذه الحميـــة الوطنية وهـــذا الخوف علـــى التعليم فـــي البالد 

وشكرا للسيد الوزير المحترم على توضيح الحقائق.

- تعظيم ســـالم للقائمين على مهرجان “البحرين أوال” من مســـؤولين بوزارة التربية 
والتعليـــم وعلى رأســـهم الوزير الدكتور ماجـــد النعيمـــي، ووكالء وإداريين وفنانين 
ورقصات استعراضية أوجزت تاريخ التعليم في مملكة البحرين منذ نشأته األولى. 
تعظيـــم ســـالم لمـــدارس البحرين المشـــاركة العامـــة منهـــا والخاصة وبناتنـــا وأبنائنا 
المشـــاركين فـــي اللوحة الفنية التي تقشـــعر لهـــا األبدان، من تجانـــس ومحبة فائقة 
تعكس حبا دفينا لهذه األرض الطيبة. تعظيم ســـالم لكل صوت هتف “عاش الملك.. 

عاش بوسلمان.. احنا جيلك يا بوسلمان”.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

شكرا للنواب وشكرا للوزير

أن يوجـــه النائـــب أســـئلة إلـــى وزير شـــيء جيد، لكن أن يســـتخدم أســـلوبا غير الئق 
ويخـــرج عـــن إطار االحترام، فإنـــه بالتأكيد غير مرغوب وخارج عـــن المألوف، وهذا 
ما ســـمعناه من أسلوب بعض النواب في المجلس مع وزير التربية والتعليم الدكتور 
ماجـــد النعيمـــي، وذلـــك عندمـــا حـــاول النائـــب بأســـلوبه الـــذي اعتدنا عليـــه الصراخ 
والتحـــدي، ومـــع األســـف بـــدون أن تكون أســـئلته مدعمـــة بحقائق، بل هـــي كما قال 
تسجيالت واتصاالت. عدم احترام النواب المسؤولين في طرح األسئلة أمر يسيء 
للمجلـــس، فعلـــو الصوت والتحـــدي هذا ينفع لألفـــالم ال داخل برلمان يمثل الشـــعب 
البحرينـــي الـــذي عرف بســـمو أخالقه وســـماته، خصوصا أن بعض النـــواب تقصدوا 
المؤسســـة التعليميـــة بالـــذات، وال نـــدري مـــا الدافـــع من توزيـــع األدوار بيـــن النواب 

الستجواب المسؤولين بهذه الوزارة التي خرجت أجياال ومازالت.
إن التقليل من شـــأن إنجازات الوزارة تقليل من إنجازات الدولة في مجال التعليم، 
خصوصا أن الوزارة قطعت شوطًا مشرفًا، ونذكر قيام الوزارة بإلحاق كوادر تعليمية 
مؤهلـــة من كليـــة المعلمين بالمدارس ســـنويا، ويتم تأهيلهم وفـــق المعايير العالمية 

إلعداد المعلمين، كما أثبت خريجو مدارس الحكومة كفاءتهم بالتحاق 6300 خريج 
بجامعـــة البحريـــن فـــي 2018، إضافة إلى من التحـــق بالجامعات الخاصـــة بالداخل 
والخـــارج، كمـــا لم يطلع النائب المتحفز على مشـــروع البوابـــة التعليمية اإللكترونية 
التي تتيح الكثير من الكتب الدراســـية واإلثـــراءات التعليمية بالمدارس وهذا قليل 
مـــن كثيـــر، كان يجـــب أن يكـــون النائب مطلعـــا كي يشـــكر الدولة على هـــذا اإلنجاز 
التعليمـــي، وشـــكره على األقـــل أن يحترم ســـعادة وزير التربية، ويخاطبه بأســـلوب 

الئق.

وزارة التربية والتعليم وبدعم من جاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء  «
الموقر، وسمو النائب األول لرئيس الوزراء الموقر رفعت اسم البحرين على 

المستوى العالمي، وأصبحت شامة مضيئة في وجه البحرين المتأللئ، 
كما نتمنى من النواب استجواب المسؤولين الذين كانت مؤسساتهم تنفق 

الماليين مقابل خدمات سيئة يعاني منها النائب خصوصا أيام األمطار عندما 
يصل إلى سيارته وهي تسبح في برك مياه األمطار سنويًا.

نجاة المضحكي

إنجازات وزارة التربية شامة مضيئة في وجه البحرين المتأللئ

االمتحانات التحضيرية
يعـــد مـــا توجهت إليه وزارة التربية والتعليم مـــن إلزام لجميع المدارس 
الحكومية بإجراء امتحانات تحضيرية قبل امتحانات منتصف الفصل 
الدراســـي األول، خطـــوة جيـــدة، تضاف إلى الخطوات الهادفة الســـابقة 
مثل إلغاء الواجبات المدرسية، ومن وجهة نظر إيجابية، فإنَّ هذا القرار 
لـــه فوائـــد عدة، منها أن يتعرف الطلبة - دون أية ضغوط - على جوانب 
الضعف والقوة لديهم قبل خوض االمتحان األساسي، وإسهام ذلك في 
تركيزهـــم علـــى الـــدروس أو المواضيع التـــي تحتاج منهـــم إلى تحضير 
أو دراســـة أكثـــر، وبالتالـــي معرفـــة مســـتويات الطلبـــة وتحســـين نتائج 
امتحانـــات المنتصـــف األساســـية، إلـــى جانـــب أن بعض الطلبـــة يعانون 
مـــن رهبة تقديـــم االمتحانات، وقد يؤثـــر ذلك على نتائـــج امتحاناتهم؛ 
إذ يأتـــون بنتائـــج تبعد عن مســـتوى اســـتعدادهم ومعرفتهـــم بالمادة أو 
الدروس موضع االمتحان، واالمتحان التحضيري قد يقلل بشـــكل كبير 
حـــدة هـــذه اإلشـــكالية، ويســـمح باطمئنـــان وثقة أكبـــر من قبـــل الطلبة، 
وبالتالـــي ارتفـــاع معدالت النجاح والتفوق، فمن غيـــر المنطقي أن تؤثر 
هذه االمتحانات المبتكرة بشكل سلبي على مستوى الطلبة في أي حال 

من األحوال.
ورغـــم بعـــض الـــردود التفاعليـــة الســـلبية علـــى هذا القـــرار إال أنـــه قرار 
ســـيجني ثمـــاره الطلبة بالتأكيد، وســـيتقدم بمســـتوياتهم، ويعتبر قرارًا 
موفقًا جدًا إلى جانب جملة القرارات التعليمية األخرى التي قررت آنفًا.

ومن الجيد أنه يشمل ثالث مواد أساسية هي اللغة العربية، اللغة  «
اإلنجليزية والرياضيات، وهي مواد قد تكلف الطالب في جامعة البحرين 

مثاًل، سنة من عمره إلعادة تدريسه إياها من أجل تهيئته لدخول الجامعة 
ودراسة موادها التخصصية، وذلك إذا لم يكن قد اجتاز المرحلة الثانوية 

بنسبة محددة في مادتي اللغة اإلنجليزية والرياضيات على وجه 
الخصوص، كما سيفي هذا القرار بإعداد الطلبة لمتطلب اللغة اإلنجليزية 

بصورة أفضل، وهو المتطلب الذي تشترطه معظم الجامعات في العالم، 
وبالتالي ال مبرر للهجوم على القرار الواعي للمعطيات والمتطلبات 

التعليمية الراهنة!.

Ali.alsayegh15 @gmail.com 

علي الصايغ
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أشاد محمد خالد عبدالرحيم، نجل الرئيس التنفيذي لشركة “سيباركو” خالد عبدالرحيم، بالدعم واالهتمام الذي تحظى به الحركتان الشبابية والرياضية 
من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، مؤكًدا أن دعم ســموه للمنتخب الوطني األول لكرة القدم ســاهم بتحقيق المنتخب العديد من األهداف، إذ إن مواقف ســموه الســابقة كانت داللة 

واضحة على تحقيق النتائج اإليجابية.

جاء ذلك خالل احتفال عبدالرحيم بالعبي 
منتخبنا الوطني لكرة القدم بحضور رئيس 
القدم  لكرة  البحريني  إدارة االتحاد  مجلس 
الــشــيــخ عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، قبل 
لمواجهة  تمهيًدا  األحمر  تدريبات  انطالق 
ــتــصــفــيــات اآلســيــويــة  هـــونـــغ كـــونـــغ فـــي ال
المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، 
البوعينين  بحضور رئيس اتحاد الكرة علي 
نائب ومدير المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
المعلومات  ناصر بن حمد آل خليفة ومركز 

بن  علي  الشيخ  ــاد  وأشـ الصالحي.  توفيق 
خليفة آل خليفة بتكريم العبي األحمر من 
قبل محمد خالد عبدالرحيم، مؤكًدا أن هذه 
الالعبين  وتعطي  إيجابية  تعتبر  الخطوة 
في  األفــضــل  لتقديم  عالية  معنوية  دفــعــة 
خليفة  بــن  علي  وأوضـــح  المقبلة.  المرحلة 
أن عبدالرحيم يعتبر من الداعمين البارزين 
الذين يساهمون في تطوير الكرة البحرينية 
الــمــواقــف في  الــعــديــد مــن  بــعــد أن سجلت 
إلى  وتقديره  مقدًما شكره  الماضية،  الفترة 

التي  المعبرة  اللفتة  هــذه  على  خالد  محمد 
تــؤكــد حــرصــه عــلــى دعـــم األحــمــر لتحقيق 
ــداف الــمــطــلــوبــة. وكــــرم مــحــمــد خــالــد  ــ األهــ
والــجــهــازيــن  المنتخب  العــبــي  عــبــدالــرحــيــم 
الفني واإلداري؛ بمناسبة فوزهم على إيران 
مقدما  السابقة،  الجولة  فــي  نظيف  بهدف 
المنتخب  العبي  إلــى  والتبريكات  التهاني 
المنتخب  أن  مؤكدا  االنتصار،  بهذا  الوطني 
الخروج  واستحق  ومميزا  قويا  عرضا  قدم 
صــدارة  فــي  وضعته  الــتــي  الــثــالث  بالنقاط 

وأكــد  ــعــراقــي.  ال المنتخب  مــع  الــمــجــمــوعــة 
خطوة  يعتبر  التكريم  هــذا  أن  عبدالرحيم 
تحفيزية لالعبي المنتخب الذين يستحقون 
التي  المميزة  المستويات  ظــل  فــي  الكثير 
خصوًصا  السابقة  الــفــتــرة  طـــوال  قــدمــوهــا 
تقديم  أنه حريص على  إيــران، مؤكًدا  أمام 
الــمــكــافــآت لــالعــبــيــن؛ مــن أجـــل رفـــع الـــروح 
المعنوية لهم لتقديم أفضل المستويات في 

المواجهة المقبلة أمام هونغ كونغ.
الكرة  اتحاد  من  المبذولة  بالجهود  وأشــاد 

خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  الشيخ  برئاسة 
للمنتخب  المثالية  األجواء  تهيئة  من خالل 
والذي ساهم بتحقيق نتائج إيجابية لألحمر 
فـــي الــتــصــفــيــات. وتــمــنــى عــبــدالــرحــيــم كل 
في  الــوطــنــي  للمنتخب  والــنــجــاح  التوفيق 
مباراتيه المقبلتين أمام هونغ كونغ والعراق، 
المباراة  بنقاط  المنتخب  يظفر  أن  متمنًيا 

واالقتراب من التأهل للدور الثاني.
وقدم قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم سيد 
الالعبين،  زمــالئــه  عــن  نيابة  جعفر  محمد 

الشكر والتقدير إلى محمد خالد عبدالرحيم 
على هذا التكريم الذي سيحفز الالعبين في 

المرحلة المقبلة.
عن  بالنيابة  “أود  جعفر  محمد  سيد  وقــال 
والعرفان  الشكر  تقديم  الالعبين  زمــالئــي 
ــد عــبــدالــرحــيــم عــلــى هــذه  إلـــى مــحــمــد خــال
المبادرة، وهي ما تؤكد حسه الوطني تجاه 
له  نقدم  كبيرا..  المنتخب وستعطينا حافزا 
الشكر والتقدير ونتمنى له مزيدا من التقدم 

واالزدهار”.

صورة جماعية بعد التكريم

كرم العبي “األحمــر” بحضور علي بن خليفة

محمد خالد عبدالرحيم يشيد بمواقف ناصر بن حمد

علي مجيد

أحمد مهدي

سبورت

“األحمر” يواصل التحضير لمباراتي نوفمبر
ـــائية ـــة ومس ـــن صباحي ـــى فترتي ـــدرب عل يت

واصــل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم تدريباتــه التحضيريــة؛ اســتعدادا لمباراتي هونــغ كونغ والعــراق، اللتين 
ســتقامان يومــي 14 و19 نوفمبــر الجــاري فــي هونــغ كونــغ واألردن علــى التوالــي، ضمــن إطــار الجولتيــن الخامســة 

والسادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ــوطــنــي  ويــــخــــوض مــنــتــخــبــنــا ال
فترتين  على  يومية  تــدريــبــات 
تتركز  إذ  ومــســائــيــة،  صــبــاحــيــة 
التدريبات الصباحية على صالة 
في  المسائية  والــفــتــرة  التقوية 
الـــمـــالعـــب الــخــارجــيــة الــتــابــعــة 

لالتحاد البحريني لكرة القدم.
العبو  ينضم  أن  المتوقع  ومــن 
الـــمـــحـــرق الـــيـــوم الــجــمــعــة بعد 
فريقهم  مــواجــهــة  مــن  فــراغــهــم 
أمام البحرين التي أقيمت أمس 
لمسابقة   16 الـــ  إيــاب دور  ضمن 
إلى  إضافة  الملك،  جاللة  كــأس 
صفوف  فــي  المحترف  انضمام 

فريق النصر الكويتي سيد ضياء 
البرتغالي  المدرب  وكــان  سعيد. 
سوزا  هيليو  الوطني  للمنتخب 
من  مكونة  قائمة  استدعى  قــد 
23 العبا للمباراتين، وهم: جاسم 
الــشــيــخ، مــهــدي حــمــيــدان، حمد 
راشد  بوغمار،  أحمد  الــدوســري، 
عــبــدالــوهــاب،  محمد  الــحــوطــي، 
المالود، سيد محمد  عبدالوهاب 
ــيـــام، محمد  الـــحـ ولـــيـــد  جــعــفــر، 
إسماعيل عبداللطيف،  الحردان، 
علي مدن، عبدهللا الهزاع، محمد 
الرميحي، سيد شبر علوي، سيد 
باقر،  مهدي  سيد  عيسى،  رضــا 

علي حــرم، كميل األســود، أحمد 
ضياء  سيد  عــادل،  محمد  نبيل، 

سعيد وعبدهللا يوسف.
ومـــع انــضــمــام العــبــي الــمــحــرق 
وسيد ضياء سعيد اليوم، يتبقى 
ــتـــرف عــبــدهللا  ــمـــحـ انـــضـــمـــام الـ
يوسف الذي سيلتحق بالمنتخب 
مــبــاشــرة فــي هــونــغ كــونــغ، بعد 
بــراغ  نــاديــه سالفيا  فــراغــه مــن 

التشيكي.

متابعة وحضور 

لمنتخبنا  األول  ــران  ــمـ الـ شــهــد 

رئيس  ومتابعة  حضور  الوطني 
القدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد 
ــيــفــة آل  ــن خــل ــ ــلـــي ب الـــشـــيـــخ عـ
خليفة، إضافة إلى نائب الرئيس 
علي  والمالية  اإلداريـــة  للشؤون 

البوعينين.

استاد عمان

واخــتــار االتــحــاد الــعــراقــي لكرة 
القدم استاد عمان الدولي بمدينة 

شباب الحسين في األردن مكانا 
إلقامة مباراة منتخبنا ومنتخب 
“الفيفا”  إلزام  بعد  األول،  العراق 
مكان  بتغيير  الــعــراقــي  لالتحاد 
الــمــبــاراة مــن البصرة إلى  إقــامــة 

مكان آخر محايد.
يـــشـــار إلــــى مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
في  الثالثة  المجموعة  يتصدر 
نــقــاط   7 بـــرصـــيـــد  الــتــصــفــيــات 

بالتشارك مع منتخب العراق.

تدريبات حراس المرمى

الجولة  منافسات  )الجمعة(  اليوم  تفتتح 
الثانية من دوري الدرجة األولى لكبار اليد 

بإقامة مباراتين.
ويــلــتــقــي فــي الــمــبــاراة األولــــى الــديــر مع 

البحرين في تمام الساعة 5.30 مساًء وتليها 
عــلــى عند الساعة 7 مباراة تجمع االتحاد وتوبلي وذلك 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
البطولة  فــي  لمشاركة  بــاربــار  فريق  الجولة  هــذه  منافسات  عــن  ويغيب 
التضامن  الجنوبية، كما يغيب فريقّي  المقامة حالًيا في كوريا  اآلسيوية 

والنجمة، فيما تشهد حضور توبلي بعد غيابه في الجولة السابقة.
لمداواة الجروح بعد  البحرين تعتبر  الدير مع  التي تجمع  المباراة األولى 
خسارتهما في الجولة السابقة أمام االتحاد واالتفاق. واللقاء يبدوا متكافًئا 

بين “البحارة” و “الغزال” عطًفا على المستوى الفني اللذان قدماه مسبًقا. 
أما المباراة الثانية، قد يكون االتحاد في طريقه لتحقيق الفوز الثاني على 
التوالي بعد المستوى الجيد الذي قدمه أمام الدير وحصد من خالله نقاط 
الفوز الثالث، وهذا األمر ال يعني أن يكون توبلي صيًدا سهاًل؛ كونه يمتلك 
عناصر جيدة في صفوفه وسيسعى هو اآلخر أن يستهل مشواره بالشكل 

اإليجابي.

الجولة الثانية من دوري كبار اليد

ناصر بن حمد يوجه بدراســة إنشاء شركة إلدارة مالعب “الفرجان” 

ا اعتماد صرف الجزء األول من المستحقات لـ417 رياضيًّ

ترأس ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار اآلمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة اجتماع المجلس األعلى للشباب والرياضة، وبحضور النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة ومعالي الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس 

وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس وعدد من أصحاب السعادة األعضاء.

 وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
الالمحدود  للدعم  تقديره  عــن  خليفة 
الحركتان  بها  تحظى  الــتــي  والــرعــايــة 
الشبابية والرياضية من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ورعاه،  المفدى حفظه هللا  البالد  عاهل 
ــة أبــنــائــه  ــايـ ــتــه عــلــى رعـ ــرص جــالل ــ وحـ
بالحصول  ســاهــم  مــا  وهــو  الرياضيين 
الفترة  في  اإلنــجــازات  من  العديد  على 

السابقة.
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وأشــار سمو   
خليفة أن الحركتين الشبابية والرياضية 
شهدت طفرة نوعية في الفترة السابقة 
على  كانت  التي  اإلنــجــازات  حيث  مــن 
مبّيًنا  المختلفة،  الــفــعــالــيــات  مختلف 
حافلة  كانت  الماضية  الفترة  أن  سموه 
ــدافــع  ال يعطينا  مـــا  وهـــو  بـــاإلنـــجـــازات 
المزيد  لتحقيق  الجهود  بــذل  لمواصلة 
من األهداف، مشيًدا سموه بجهود سمو 
رئيس  خليفة  آل  بن حمد  خالد  الشيخ 
اللجنة األولمبية لقيادته للجنة األولمبية 
في  للمملكة  تحققت  التي  واإلنــجــازات 
به  قــام  الــذي  وبــالــدور  الماضية  الفترة 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 

رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة 
المشروعات  تفاصيل  بكافة  وعنايته 
ــفــذهــا الــقــطــاعــيــن الــشــبــابــي  ــن ــي ي ــتـ الـ
المشاريع،  لتلك  ومتابعته  والــريــاضــي 
تدفع  أخــرى  معنوية  دفعة  ذلك  معتبًرا 
العمل  على  بالقطاعين  العاملين  جميع 
األهـــداف  لتحقيق  والــمــتــواصــل  الــجــاد 
أعينهم  نصب  وضــعــت  الــتــي  السامية 
البحرين  مكانة  لتعزيز  تــهــدف  والــتــي 

على جميع األصعدة.
إلنشاء  بــدراســة  الرئيس  سمو  ووّجـــه   
تحت  “الــفــرجــان”  مالعب  إلدارة  شركة 
مع  بالتعاون  الفرجان”  “مالعب  مسمى 
اإلســراع  على  والعمل  الــخــاص  القطاع 
لــالنــتــهــاء مــن تــحــديــد جميع األراضـــي 
وتضمين حقوق االنتفاع والتركيز على 
البناء بشكل المالعب بالصورة المتميزة 

وإدخال أحدث التقنيات إلدارتها.
واستعرض سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ 
والمتابعة تكامل المنشآت الرياضية في 
المملكة، حيث تمت الموافقة على اتخاذ 
للمنشآت  ــدراســة  ل ــالزمــة  ال الــتــرتــيــبــات 
عشرية  خطة  في  الحكومية  الرياضية 

بــالــتــعــاون مـــع وزارة  الـــمـــدارس  لــبــنــاء 
والتخطيط  البلديات  وشئون  األشغال 
والتعليم  الــتــربــيــة  ووزارة  الــعــمــرانــي 
الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  ووزارة 
لــالســتــفــادة مـــن الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة، 
بحيث أن يكون هناك تنسيق مسبق بين 

الجهات ومخطط متكامل للمنشآت.
لجنة  رئيس  استعرض سمو  وقــد  هــذا   
نتائج  والــمــتــابــعــة  والــتــنــفــيــذ  التنسيق 
الدفعة  دفع  إلى  أفاضت  والتي  اللجنة 
األولــــــــى مــــن مــســتــحــقــات الــالعــبــيــن 
صندوق  وإنشاء  والفنيين،  واإلداريــيــن 
ــوح، وتـــكـــامـــل الــمــنــشــآت  ــمـ ــي طـ ــاضـ ريـ
الرياضية في مملكة البحرين، ومشروع 
إنــشــاء الــــ 100 مــلــعــب، بــاإلضــافــة إلــى 
الــشــبــاب  ــؤون  شــ وزارة  رقــابــة  تفعيل 

والرياضة على الهيئات الرياضية.
ــق الــمــجــلــس عــلــى مــقــتــرح لجنة  ــ ووافـ
الــتــنــســيــق والــتــنــفــيــذ والــمــتــابــعــة بشأن 
الشركات  إضافة  بشأن  القانون  تعديل 
ــانـــون الــشــركــات  ــربــحــيــة فـــي قـ غــيــر ال

التجارية.
العمل  وزارة  بتعاون  المجلس  ــاد  وأشـ
والتنمية االجتماعية مع لجنة التنسيق 

والتنفيذ والمتابعة لتبني إدارة مشروع 
“فرص”.

والتنفيذ  التنسيق  لجنة  واستعرضت 
نظام  تمكين  مــع  التنسيق  والــمــتــابــعــة 
على  تمكين  قبل  مــن  اإلعــانــات  تــوزيــع 

األندية الرياضية.
ــراءات دفــع  ــ إجـ عــلــى  المجلس  ووافــــق 
الــالعــبــيــن  لــمــســتــحــقــات  األول  الـــجـــزء 
عددهم  والــبــالــغ  والفنيين  واإلداريـــيـــن 
417، ودراسة األوضاع القانونية للدفعة 

الثانية منهم.
وحول المجلس مشروع إنشاء صندوق 
التشريع  هيئة  إلـــى  “طــمــوح”  ريــاضــي 
ــرأي، حيث  ال وإبــداء  للدراسة  واإلفتاء 
أهــداف  وفــق  الصندوق  إنشاء  سيكون 
بشكل  الرياضة  ودعــم  برعاية  المملكة 

مستدام.

للمجلس  العامة  السياسات  عرض  وتم 
ستهتم  ــة  ــاضـ ــريـ والـ ــلــشــبــاب  ل ــى  ــلـ األعـ
ــيـــاس بـــعـــيـــدة الـــمـــدى  ــقـ ــرات الـ ــ ــؤشـ ــ ومـ
وسوف يتم دراستها من قبل األعضاء 

العتمادها في االجتماع القادم.

اتفاقية إعانات األندية

بـــارك ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة اتفاقية إعانات األندية الوطنية 
الشباب  شــؤون  وزارة  بين  وقعت  التي 
تمكين،  الــعــمــل  ــنـــدوق  وصـ والـــريـــاضـــة 
االتــفــاقــيــة ستسهم  أن  ســمــوه  مـــؤكـــًدا 
األندية  في  اإلداري  العمل  تطوير  في 
ــن الــشــفــافــيــة في  ــزز مـ ــعـ ــيــة وتـ ــوطــن ال
بين  التنافسية  ورفــع  المالية  اإلعــانــات 

جميع األندية الوطنية.
ووقع االتفاقية من جانب وزارة شؤون 

بـــن توفيق  الــشــبــاب والـــريـــاضـــة أيــمــن 
والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  المؤيد 
ــعــمــل تمكين  ال ــنـــدوق  ــن جــانــب صـ ومــ
الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس 

التنفيذي.
وتهدف االتفاقية الموقعة بين الجانبين 
تمكين في  تجربة  مــن  االســتــفــادة  إلــى 
نظام  إطــالق  خالل  من  عملياتها  أتمتة 
المؤسسات،  لدعم  متكامل  اإللكتروني 
وتــطــبــيــق هـــذه الــتــجــربــة عــلــى األنــديــة 
من  الشفافية  تــعــزيــز  بــهــدف  الــوطــنــيــة 
ــادة  ــ ــرض مـــبـــالـــغ الــــدعــــم، إعـ ــ ــالل عـ ــ خـ
الرياضية،  األندية  تقيين  نظام  هيكلة 
األنــديــة  بــيــن  التنافسية  مــســتــوى  رفـــع 
الرياضية، رفع مستوى االلتزام باللوائح 
الــرقــابــة على  والــقــوانــيــن، رفــع مستوى 
منتخبات  تــكــويــن  الــوطــنــيــة،  األنـــديـــة 

رياضية تنافسية.
 وتبرز في االتفاقية العديد من المميزات 
التي ستساهم في تطوير تجربة األندية 
الرياضية، تطوير نظام إدارة المعلومات 
لوحة تحكم متكاملة  تفعيل  ا،  إلكترونيًّ
استحداث  اإللكتروني،  النظام  إلدارة 
ــيــة جــديــدة لــدفــع عــن طــريــق أتمتة  آل
اإلجــراءات، باإلضافة إلى عرض جميع 
عبر  بــالــمــشــروع  المتعلقة  الــمــعــلــومــات 

صفحة متكاملة.

المنامة - بنا

من توقيع االتفاقية

جانب من االجتماع

سمو الشيخ ناصر بن حمد



تمكــن فريــق المحــرق مــن عبــور نظيــره البحرين بصعوبة بالغــة وعبّر ركالت الحــظ الترجيحية بنتيجــة )4/5( بعدما انتهــى الوقت األصلي 
بالتعادل السلبي )0/0( في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب الجولة الختامية من دور الـ 16 لمنافسات كأس الملك.

ويديـــن المحـــرق بهذا الفوز إلى حارســـه 
سيد محمد جعفر الذي تصدى إلى ركلتّي 
جزاء األولى واألخيرة. وســـجل للمحرق 
كل مـــن جمـــال راشـــد وتياغـــو اغوســـتو 
ومحمـــد الحـــردان ووليـــد الحيـــام فيمـــا 
أضاع تياغو برادو. في المقابل البحرين، 
ســـجل لـــه أبوبكـــر آدم وخالـــد بورشـــيد 
ومجتبـــى غلوم وجاســـم محمـــد وأضاع 
له عبدهللا الجزاف وبيدرو. وبذلك تأهل 
المحـــرق إلـــى الـــدور الربـــع النهائـــي مـــن 

“أغلى الكؤوس” ليواجه قاللي.

مجريات المباراة

خرج فريقا البحريـــن والمحرق بنتيجة 

شـــوط  فـــي   )0/0( الســـلبي  التعـــادل 
متكافـــئ للغاية مـــع ندرة الفـــرص أمام 

المرميين.
منطقتـــه  تســـكير  إلـــى  عمـــد  البحريـــن 
بكثافـــة عدديـــة واللعب هجوميـــًا على 
لعـــب  المقابـــل  فـــي  المرتـــدة،  الكـــرات 
المحرق بالشكل االعتيادي عبر تسلسل 
الكرة مـــن الدفاع للوســـط والهجوم مع 
بعض الكرات خلـــف مدافعين البحرين، 
وقـــد واجـــه صعوبـــة بالغـــة فـــي عبـــور 

دفاعات البحرين رغم المحاوالت.
وحظي الشـــوط بفرصتيـــن فقط، األول 
كانـــت مـــن نصيـــب البحرين عبـــر العبه 
وليـــد الطيب الذي تقـــدم بالكرة وراوغ 

خـــارج  جعفـــر  محمـــد  ســـيد  الحـــارس 
المنطقـــة إال أنـــه ســـقط بعـــد احتكاكـــه 
بالحارس إال أن حكم اللقاء لم يحتسب 
شـــيء )2(. أتـــى الـــرد المحرقـــاوي عبـــر 
إســـماعيل عبداللطيف الذي لم يحســـن 
التعامل مع الكرة داخل المنطقة لم تمر 
بجانـــب القائم األيمـــن لحارس البحرين 

عبدهللا مشيمع )4(.
وفي الشـــوط الثاني، نزل المحرق بقوة 
بغية تســـجيل هدف السبق وسنحت له 
فرصتين، األولى برأســـية حسين سباع 
واألخـــرى عبـــر جمـــال راشـــد والكرتـــان 
مرت بســـالم على مرمى البحرين. فيما 
البحريـــن واصل نهجـــه الدفاعي ولكنه 

لم يســـتطع الوصول لمرمى سيد محمد 
إلـــى ركالت  جعفـــر ليحتـــدم الفريقـــان 

الجزاء.

الشباب وسترة

فـــي المباراة الثانية، تعادل الشـــباب مع 
ســـترة )1/1( وبذلك تأهل الشباب للدور 
ربـــع النهائـــي كون بعدمـــا فاز فـــي لقاء 
هـــدف ســـترة  )0/2(. وســـجل  الذهـــاب 
العبه عباس الســـاري فـــي الدقيقة )10( 
فيما جاء هدف الشـــباب برأسية مدافع 
وبذلـــك   .)78( بالخطـــأ  أوبامـــا  ســـترة 

سيلتقي الشباب في مباراته المقبلة مع 
الحد.

وقدم فريق ســـترة مبـــاراة جيدة للغاية 
وكان الطرف األفضل واألنشط بأرضية 
الميـــدان واســـتطاع من تســـجيل هدف 

الســـبق، وبحث عن اآلخر إال أن مدافعه 
أوبامـــا كانـــت لـــه كلمـــة أخـــرى حينمـــا 
ســـجل برأســـه بالخطـــأ فـــي مرمـــاه بعد 
الكرة العرضية من العب الشـــباب أحمد 

فاضل.

بركالت الحظ.. المحرق يعبر البحرين

لقاء المحرق والبحرين

تمكـــن المحـــرق مـــن إحراز لقـــب كأس 
االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائرة بعد 
أن قلب تأخره بشوطين أمام داركليب 
المبـــاراة  فـــي   فـــوز مثيـــر )٢/٣(،  إلـــى 
النهائيـــة التـــي أقيمـــت بينهمـــا، أمـــس، 
على صالة اتحاد اللعبة بمدينة عيســـى 

الرياضية.  وجاءت تفاصيل األشـــواط 
 ،)٢٥-٢٠(  ،)٢٣-٢٥(  ،)٢٢-٢٥( كاآلتـــي: 

.)٢٥-٢٣(، )١٥-١١(
أدار المبـــاراة النهائيـــة الحكمـــان منيـــر 

مكي ومحمد منصور.
وتـــوج رئيس االتحـــاد البحريني للكرة 
بـــن محمـــد آل  الطائـــرة الشـــيخ علـــي 
بالميداليـــات  المحـــرق  فريـــق  خليفـــة، 

وفريـــق  البطولـــة  وكأس  الذهبيـــة 
داركليب بالفضية، واألهلي بالبرونزية، 
إذ تمكنت النســـور الصفراء من تخطي 
األهلـــي بثالثة أشـــواط دون مقابل في 
لقـــاء تحديد المركزين الثالـــث والرابع، 
جاءت تفاصيلها كاآلتي:)٢٥-٢١(، )٢٧-
٢٥(، )٢٥-١١(، وأدار المبـــاراة الحكمـــان 

علي الشيخ وسامي سويد.

من التتويج  )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

ــى تـــتـــويـــج مــثــيــر ــ ــن إلـ ــي ــوط ــش ــره ب ــ ــأخ ــ قـــلـــب ت
المحرق يحرز كأس اتحاد الطائرة

حقق فريقـــا المحرق والنجمـــة انتصارين 
مئويين على حساب االتحاد وسترة على 
التوالـــي، فـــي المباراتين اللتيـــن جمعتهما 
مســـاء أمـــس )الجمعة(، علـــى صالة اتحاد 
منافســـات  ضمـــن  الحصـــم،  بـــأم  الســـلة 
الســـلة.  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  كأس 
وفي المبـــاراة األولى، لـــم يواجه المحرق 
صعوبة بالغة من تخطي منافسه االتحاد، 
متفوقـــا عليـــه بنتيجة بلغـــت ١١٧ مقابل 
٧٨، رافعا رصيده إلى ٧ نقاط، فيما وصل 
رصيد االتحاد إلى ٥ نقاط. وجاءت بداية 
المحـــرق فـــي المباراة بشـــكل جيد بعد أن 
فاز فـــي الربعيـــن األول والثانـــي بـ١٨/٤١ 
و١٩/٢٧، ثم حاول االتحاد تقليص الفارق 
بفـــوزه فـــي الربـــع الثالـــث ٢١/٢٨، قبل أن 
يعـــود المحرق ويحســـم اللقـــاء بفوزه في 
الربع األخير ١٣/٢٨. وفي المباراة الثانية، 

خرج النجمة بانتصار صعب على حســـاب 
سترة بنتيجة ٩١/١٠٦، رافعا رصيده إلى 
٧ نقـــاط، فيمـــا وصل رصيد ســـترة إلى ٦ 

نقاط.
 وتقدم النجمة أوال بفوزه في الربع األول 
١٩/٣٠، ثـــم فـــاز ســـترة فـــي الربـــع الثاني 
٢٠/٢٨، قبل أن يفـــرض النجمة األفضلية 

فـــي الشـــوط الثانـــي بفـــوزه فـــي الربعين 
الثالث واألخير بـ٢٣/٢٧ و٢١/٢٩.

وتقـــام اليوم )الجمعة(، مباراتان لحســـاب 
المجموعـــة الثانيـــة، إذ يلتقي في المباراة 
األولى المنامة والحالة في الســـاعة ٥:٣٠ 
الرفـــاع  مبـــاراة  مباشـــرة  وتليهـــا  مســـاء، 

وسماهيج في الساعة ٧:١٥ مساء.

من اللقاء

الســلة اتحــاد  بــكأس  وســترة  االتحــاد  حســاب  علــى 
انتصاران مئويان للمحرق والنجمة
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كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

نقــل رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل خليفة تحيــات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى ملك ماليزيا جاللة السلطان عبدهللا بن السلطان أحمد شاه.

جـــاء ذلك خالل اســـتقبال جاللة الســـلطان 
عبـــدهللا، للشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة صبـــاح أمـــس فـــي قصـــر “إســـتانا 
نيغارا” بالعاصمة الماليزية كوااللمبور، على 
هامـــش االحتفـــال بمنـــح جاللـــة الســـلطان 
عبدهللا جائزة ماســـة آســـيا، التي تعد أرفع 
جوائز االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. ورحب 
جاللة الســـلطان عبدهللا بن السلطان أحمد 
شـــاه بالشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
وحّملـــه تحياته إلى جاللـــة الملك وتمنياته 
لجاللتـــه دوام الصحـــة والعافيـــة ولمملكـــة 

البحرين استمرار التقدم والرخاء.
وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
عـــن اعتـــزازه بإســـهامات جاللـــة الســـلطان 
عبـــدهللا فـــي خدمة كـــرة القدم اآلســـيوية 
على امتـــداد نحو 3 عقود قائال “إن جاللته 
يعتبر من الشـــخصيات التـــي كان لها تأثير 
متميز في كرة القدم الماليزية واآلسيوية، 

وباســـم عموم أســـرة كـــرة القدم في آســـيا، 
فإنني أعرب لجاللته عن التقدير واالمتنان 
على إســـهاماته الواضحة في إثراء مسيرة 
الكرة اآلســـيوية عبر سنوات حافلة بالبذل 

والعطاء”.
وأضـــاف الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم “قام 
جاللة الســـلطان عبـــدهللا بخدمة اللعبة من 
خـــالل مناصبـــه المتعـــددة فـــي االتحادين 
نســـتذكر  وســـنظل  والدولـــي،  اآلســـيوي 
باعتـــزاز ما أنجـــزه من نجاحـــات وما تركه 
من إرث مميز في الترويج للقيم الرياضية 
النبيلـــة ونشـــر لعبـــة كـــرة القدم فـــي القارة 
اآلســـيوية، متمنيـــا لجاللتـــه كل التوفيـــق 
والســـداد”.  وأعـــرب الســـلطان عبدهللا عن 
اعتزازه بالحصول على جائزة ماســـة آسيا 
قائـــال “كـــرة القـــدم كانـــت تســـير فـــي دمي 
منـــذ كنت طفـــاًل، وأنـــا أتشـــرف باالنضمام 
إلـــى قائمـــة الحاصليـــن على هـــذه الجائزة، 

التـــي تتضمـــن بعـــض أعظـــم الشـــخصيات 
واألساطير في كرة القدم”.  وأضاف “كذلك 
أنـــا ســـعيد بتكريـــم إرث والـــدي، إذ ســـاهم 
بشـــكل كبيـــر نحـــو كرة القـــدم فـــي ماليزيا 
والعالم، وهو مصدر إلهام بالنســـبة لي، وأنا 

أهدي هذه الجائزة له”. 
والتقديـــر  الشـــكر  تقديـــم  “أود  وأوضـــح 
لزمالئـــي الذيـــن خصصوا الوقـــت من أجل 
تقديم المشـــورة لـــي على امتداد الســـنين، 
إلـــى  القـــدم  كـــرة  فـــي وصـــول  وســـاهموا 
موقعهـــا الحالي. قمنا بقطع خطوات كبيرة 
خـــالل الســـنوات األخيـــرة، وأنـــا واثـــق أن 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم سيواصل نشر 
متعـــة اللعبة ويوحد المجتمعات المتنوعة، 
ويبنـــي علـــى األساســـات المتينـــة من أجل 
الوصول إلى نجاحات أعظم في الســـنوات 
المقبلة”.  وكان الســـلطان عبدهللا يعتبر من 
األصوات الداعية للتقدم والتطوير في كرة 

القدم الماليزية واآلســـيوية، وكان له تأثير 
كبيـــر فـــي تعزيـــز النزاهة فـــي اللعبة خالل 
فتـــرة عمله األولـــى كنائب لرئيـــس االتحاد 

الماليزي لكرة القدم منذ العام 1994. 
واســـتمر فـــي ذات المنصـــب حتـــى العـــام 
2007، ثم مرة ثانية من العام 2010 ولغاية 
الرئيـــس  قبـــل أن يســـتلم منصـــب   ،2014

العام 2014، إذ قدم مجموعة من المشاريع 
والبرامج التي ســـاهمت فـــي تطوير اللعبة 
في البالد.  وانتخب الســـلطان عبدهللا نائًبا 
لرئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم بالعام 
2002، وعمـــل على مدار ما يقارب 20 عاًما 
فـــي االتحـــاد القاري ضمـــن مناصـــب عدة، 
مـــن بينهـــا رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة لكأس 

آســـيا 2015، ورئيس اللجنة الفنية ورئيس 
الســـلطان  تـــرأس  كمـــا  التطويـــر.   لجنـــة 
فـــي  الحوكمـــة  عمـــل  مجموعـــة  عبـــدهللا 
االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، والتي كانت 
مســـؤولة عـــن إصالحـــات مهمـــة ســـاعدت 
االتحـــاد اآلســـيوي على وضع إطـــار الرؤية 
والمهمـــة، وضمان أعلى معايير االحترافية 

والحوكمة الجيدة.  
فـــي  عبـــدهللا عضـــًوا  الســـلطان  وانتخـــب 
مجلـــس االتحـــاد الدولي لكرة القـــدم العام 
2015، واســـتمر فـــي المنصـــب حتـــى العام 
عـــدة  مناصـــب  فـــي  أيًضـــا  وعمـــل   ،2019
باالتحاد الدولي، من بينها عضو في اللجنة 
الفنيـــة العـــام 1995، وعضو لجنة الشـــباب 
واللجنـــة المنظمة لكأس القارات 2003 في 

فرنسا. 
ويعتبـــر الســـلطان عبدهللا الشـــخصية رقم 
15 التـــي تحصل على جائزة ماســـة آســـيا، 
وسبق لوالده السلطان أحمد شاه أن حصل 

عليها العام 2011.

اآلســيوية الكــرة  خدمــة  فــي  بجهــوده  وأشــاد  الملــك  جاللــة  تحيــات  لــه  نقــل 

سلمان بن إبراهيم يسلم ماسة االتحاد اآلسيوي إلى ملك ماليزيا

أحمد مهدي

محمد الدرازي

علي مجيد

سلمان بن إبراهيم يسلم الماسة اآلسيوية إلى ملك ماليزيا 

استهل فريق باربار مشواره في البطولة اآلسيوية 22 لألندية أبطال الدوري لكرة اليد بكوريا الجنوبية بالخسارة أمام فريق الوحدة 
السعودية بنتيجة )22/24( في المباراة التي جمعتهما أمس من المجموعة الثانية. 

وكان الشـــوط األول قـــد انتهى بتقدم 
ممثلنا البحريني بفارق هدف وبنتيجة 
)12/13(. وســـيخوض باربـــار مباراتـــه 
الثانيـــة اليـــوم )الجمعـــة( أمـــام عمـــان 
العمانـــي فـــي تمـــام الســـاعة 6 صباًحا 
بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن والمبـــاراة 
منقولة على قنوات الكاس الرياضية.

تلقاهـــا  التـــي  الخســـارة  رغـــم  وعلـــى 
البنفســـج، إال أن الفريـــق ظهـــر بصورة 
جيـــدة جـــًدا؛ خصوًصـــا فـــي الشـــوط 
األول الـــذي كان فيه الطـــرف األفضل 
مـــن حيث األداء الفني والنتيجة التي 
انتهـــت لصالحه. وفي الشـــوط الثاني 
واصـــل باربار مقارعتـــه لنجوم الفريق 

الســـعودي المدجـــج بعناصـــر محترفة 
مميزة، وكان نًدا قوًيا له حتى الدقائق 
األخيـــرة التـــي خطـــف فيهـــا الوحـــدة 

نتيجة الفوز.
ويمثل باربـــار في البطولة قائمة تضم 
محمـــود  األخـــوان  وهـــم:  العًبـــا،   16
المقابـــي،  أحمـــد  عبدالقـــادر،  وعلـــي 

حسن الناصر، عباس عبدالكريم، علي 
محمد، عيسى مشاخيل، قاسم جعفر، 
الســـيد حســـن جعفـــر، مؤيـــد شـــعيب، 
علي أحمد، خليل إبراهيم والحارسان 
الشـــويخ،  وقاســـم  خلـــف  عيســـى 
والمحترفـــان علي عيـــد ومحمد ميرزا 

العب النجمة.

باربار يخسر من الوحدة ويلتقي عمان اليوم

لقاء باربار والوحدة السعودي

علي مجيد

في البطولة اآلسيوية 
22 لألندية أبطال 
الدوري لكرة اليد

الشباب يبلغ الدور ربع 
النهائي لمسابقة 

كأس الملك



خالد بن حمد: أسبوع بريف الدولي للقتال واجهة حضارية لمملكة البحرين

 أكــد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، رئيــس اللجنة المنظمة العليا 
ألســبوع بريــف الدولــي للقتــال 2019، أن أســبوع بريــف الدولــي للقتــال بات يشــكل 
واجهة حضارية لمملكة البحرين، ومرآة حقيقية لنجاحها في تنظيم أكبر الفعاليات 

الرياضية على أرض المملكة.

 جـــاء ذلك، خـــال الزيـــارة التي قـــام بها 
ســـموه يـــوم الخميس الموافـــق 7 نوفمبر 
الرياضيـــة،  خليفـــة  مدينـــة  صالـــة  إلـــى 
والتي ســـتحتضن فعاليات أسبوع بريف 
الدولـــي للقتـــال 2019، والـــذي ســـينطلق 
بعـــد 3 أيام من اآلن بتنظيـــم من االتحاد 
BM�  البحرينـــي لفنون القتـــال المختلطة

بريـــف  منظمـــة  مـــع  وبالتعـــاون   MAF
BRAVE واالتحـــاد الدولـــي لفنون القتال 
والـــذي   ،IMMAF�WMMAA المختلطـــة 
ســـيقام في الفترة 16�10 نوفمبر المقبل 
الرياضيـــة.  مدينـــة خليفـــة  علـــى صالـــة 
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.
 وفـــور وصـــول ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفة إلى صالـــة مدينة خليفة 
الرياضية، كان في استقبال سموه رئيس 
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
رئيـــس اللجنـــة التنفيذية ألســـبوع بريف 
الدولـــي للقتـــال 2019 محمـــد علـــي قمبر 
ومستشـــار ســـمو رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة رئيـــس منظمـــة بريـــف محمد 
شـــاهد ورئيـــس االتحـــاد الدولـــي لفنـــون 
القتال المختلطة كاريث براون والرئيس 
التنفيـــذي لاتحـــاد الدولي لفنـــون القتال 
مـــن  وعـــدد  وايـــت،  دانزيـــن  المختلطـــة 
أعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء اللجان 

العاملة.
 وقـــد اســـتمع ســـموه لشـــرح مفصـــل من 
قبـــل رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لفنـــون 
القتال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية 

 2019 للقتـــال  الدولـــي  بريـــف  ألســـبوع 
محمـــد علي قمبر، عن ســـير التحضيرات 
التي قامت بهـــا اللجنة وفق الخطة التي 
وضعتهـــا اللجنة العليـــا والتي تتوافق مع 
رؤية ســـموه في إبراز هذا أســـبوع بريف 
الدولـــي للقتال على الشـــكل الذي يســـهم 
فـــي نجاح وتميز هذا الحدث، بما يســـهم 
في إضافة المزيـــد من النجاحات لمملكة 
البحريـــن علـــى مســـتوى احتضـــان كبرى 

البطوالت الرياضية.
 وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة: “هدفنـــا أن نعّزز ما حققته مملكة 
مـــن نجاحـــات علـــى مســـتوى  البحريـــن 
تنظيمهـــا للفعاليات والمحافـــل الرياضية 
عـــن  تفصلنـــا  قليلـــة  فأيـــام  المختلفـــة. 
انطاقـــة فعاليات أســـبوع بريـــف الدولي 
والـــذي  البحريـــن،  أرض  علـــى  للقتـــال 
يعـــد أكبـــر حدث في قـــارة آســـيا لرياضة 
فنـــون القتال المختلطـــة تحتضنه مملكة 
البحريـــن للمـــرة الثالثـــة التوالـــي، والذي 
سيشـــارك فيـــه اكثـــر مـــن 600 رياضـــي 
ورياضيـــة يمثلـــون 53 دولة مـــن القارات 
الســـبعة. كمـــا أن هـــذا الحـــدث يجتـــذب 
تهتـــم  التـــي  الكبـــرى،  اإلعـــام  وســـائل 
لتغطية فعاليات ومنافساته، على الشكل 
الـــذي يســـاهم في انتشـــاره الواســـع على 
مســـتوى العالـــم، بمـــا يؤكد النجـــاح الذي 
حققته البحرين في تنظيمها لهذا الحدث 
في النسختين الماضيتين، وها هي اليوم 
تعيـــد الَكـــّرة لتنظيمه في نســـخة جديدة 

تتضمن 3 بطوالت عالمية”، مقّدًرا سموه 
اللجنـــة  بذلتهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الجهـــود 
التنفيذيـــة واللجـــان العاملـــة فـــي تنفيـــذ 
خطـــة عمل لإلعـــداد والتحضير بالشـــكل 
المثالـــي إلقامـــة أســـبوع بريـــف الدولـــي 
للقتال 2019 علـــى أرض المملكة، متمّنًيا 
سموه التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني 
الظهـــور  فـــي  المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
المميز بمنافســـات النســـخة السادسة من 
بطولة العالم للهواة للمنافسة على إحراز 
المركز األول، وكذلك لاعبين المحترفين 
فـــي  عيـــاد  وحســـين  الكوهجـــي  حمـــزة 
وتحقيـــق  الكبيـــرة  المســـتويات  تقديـــم 

نتيجة مشرفة في منافسات بريف 29.

سلمان بن محمد يتفقد سير العمل

 مـــن جهتـــه، قـــام ســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس 
البحرينـــي لأللعاب القتاليـــة عضو اللجنة 
المنظمـــة العليـــا ألســـبوع بريـــف الدولـــي 

للقتال 2019، بتفقد سير العمل في صالة 
مدينة خليفة ومدى جاهزيتها الستقبال 
فعاليات ومنافسات أسبوع بريف الدولي 

للقتال.
جـــاء ذلـــك، فـــي الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
ســـموه يوم األربعـــاء الموافـــق 6 نوفمبر، 
حيـــث قـــام ســـموه بجولـــة فـــي أرجـــاء 
موقـــع الحـــدث، يرافقه أمين الســـر العام 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي  بالمجلـــس 
راجي عبدالرحمن محمد، ورئيس االتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس 
اللجنـــة التنفيذية ألســـبوع بريف الدولي 
للقتـــال 2019 محمـــد علـــي قمبـــر، ونائب 
رئيـــس اللجنة التنفيذية عبدهللا شـــريدة 
وأميـــن الســـر العـــام باالتحـــاد البحرينـــي 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة رئيـــس لجنـــة 
التنســـيق والمتابعة فواز صالح شمســـان 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  وإداري 

القتالية رضا حاجي.
وقد التقى ســـمو الشيخ سلمان بن محمد 

اللجـــان  وأعضـــاء  برؤســـاء  خليفـــة  آل 
العاملة، واستمع لشرح مفصل حول عمل 
كل لجنـــة وما صلت إليـــه من تحضيرات 

نهائية قبل انطاق الحدث.
بالمســـتوى  “ســـعداء  ســـموه:  وقـــال 
التنظيمي الذي وصل إليه موقع أســـبوع 
بريـــف الدولي للقتال 2019 قبل انطاقة 
الفعاليات والمنافسات يوم األحد المقبل. 
حيـــث اســـتطاعت اللجنـــة التنفيذيـــة أن 
العمليـــة  فـــي  النهائيـــة  للمراحـــل  تصـــل 
التنظيميـــة لهـــذا الحـــدث العالمـــي، الذي 
تحتضنـــه مملكـــة البحريـــن للمـــرة الثالثة 
علـــى التوالـــي، بمـــا يتوافق مـــع األهداف 
التي تســـعى اللجنة العليا برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى 
تحقيقها، ومن أبرزها تعزيز مكانة مملكة 
تنظيـــم  فـــي  البحريـــن كدولـــة متقدمـــة 
مختلـــف الفعاليات الرياضية الكبرى، مما 
يدعـــم من مكانتها علـــى خارطة الرياضة 
العالمية. مشيدين بالجهود المتميزة التي 

يبذلها أفـــراد اللجنة المنظمة في اإلعداد 
إلقامـــة هـــذا الحـــدث فـــي موعـــده علـــى 
أرض البحرين”، متطلًعا ســـموه أن تتكلل 
جهـــود اللجنة المنظمة بالنجـــاح في هذا 
الملتقى الرياضي الدولي، ومتمّنًيا سموه 
كل التوفيق والنجـــاح للمنتخب الوطني 
لفنـــون القتـــال المختلطـــة في مشـــاركته 
فـــي عالميـــة الهـــواة السادســـة مـــن أجل 
إحـــراز إنجـــاز رياضي جديـــد على صعيد 
رياضة فنـــون القتـــال المختلطة، وكذلك 
لاعبيـــن حمزة الكوهجي وحســـين عياد 
فـــي مشـــاركتهما فـــي النســـخة التاســـعة 

والعشرين من بطولة بريف. 

حمزة يتجهز

كّثف الاعـــب البحريني المحترف حمزة 
الكوهجـــي الملقب بـ”فخـــر البحرين” من 
منافســـات  فـــي  للمشـــاركة  تحضيراتـــه، 
النســـخة التاســـعة والعشـــرين من بطولة 
هـــذه  خـــال  ســـيواجه  حيـــث  بريـــف، 
المنافســـات الاعـــب األرجنتينـــي ناهيل 
جاندولـــف، فـــي النـــزال الـــذي سيســـبق 
مـــن  النســـخة  لهـــذه  الرئيســـي  النـــزال 

البطولة.
وقـــد خضـــع الاعـــب الكوهجـــي برنامج 
تدريبي مكثف للوصول للمســـتوى الفني 
المطلوب، قبل يـــوم 15 من نوفمبر، وهو 

موعد إقامة منافسات بطولة بريف 29.
ويتطلـــع الكوهجـــي فـــي تقديـــم نفســـه 
بالشـــكل المميز عبـــر تحقيق الفـــوز الذي 
يقربـــه أكثـــر مـــن المنافســـة علـــى لقـــب 

البطولة.

سمو الشيخ خالد بن حمدحزام بطولة بريف

اللجنة اإلعالمية

استقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، بمجلس سموه العامر بقصر الوادي، لرؤساء االتحادات أصحاب اإلنجازات واألجهزة 

الفنية واإلدارية التابعة لها .

 وفي مســـتهل اللقاء، رّحب سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بالحضور، مهّنًئا 

ســـموه الجميـــع بمـــا حققـــوه مـــن نتائـــج 
مشرفة تضاف لسلســـلة اإلنجازات التي 

حققتهـــا الرياضـــة البحرينيـــة فـــي عـــام 
2019، مؤكًدا ســـموه أن الرياضة تعيش 

رعايـــة ودعـــم  بفضـــل  نهضـــة مزدهـــرة 
حضـــرة صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــاد المفدى 
وأبنائـــه  للرياضـــة  ورعـــاه  هللا  حفظـــه 
الرياضييـــن، والـــذي كان لـــه الفضل فيما 
تحقق مـــن نتائج متميزة، قـــادت مملكة 

البحرين لتكون في الطليعة.

وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة: “إن مملكة البحرين تتشـــّرف أن 
يكـــون لها أبناء مثلكم، فما حققتموه من 
نتائج مشـــرفة ســـتكتب وتصبـــح صوًرا 
خالـــدة. ونعتـــزُّ بهـــذا العطـــاء المســـتمر 
عنـــوان  فأنتـــم  الكبيـــرة،  وبتضحياتكـــم 

مميز في سجل الرياضة البحرينية”.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: نعتزُّ كثيًرا بعطائكم وتضحياتكم وأنتم فخر لهذا الوطن

سمو الشيخ خالد بن حمدجانب من اللقاء

فخر البحرين يستعد لمواجهة األرجنتيني 
ناهيل جاندولف في بريف 29

سلمان بن محمد يتفّقد سير العمل ويشيد 
بجهود العاملين باللجنة المنظمة
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لدى استقبال سموه 
لرؤساء االتحادات أصحاب 

اإلنجازات واألجهزة الفنية 
واإلدارية التابعة لها

ــة ــي ــائ ــه ــن ــدث ويـــطـــلـــع عـــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــرات ال ــ ــح ــ ســـمـــوه يــــــزور مـــوقـــع ال
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أن  يمكن  المجمدة،  والخضار  الفاكهة  أن  عــن  أبــحــاث  كشفت 
تحتوي على الكثير من الفيتامينات، مقارنة بالفاكهة الطازجة.

وقال مؤلف الدراسة علي بوزاري، وهو عالم طهي ومؤلف كتاب 
“المكونات: كشف النقاب عن العناصر األساسية للغذاء”: “يأتي 
اللجوء  يمكن  التي  بالطرق  يرتبط  فيما  المقدمة،  التجميد في 
لم  فــإذا  الغذائية،  العناصر  على  للحفاظ  األطعمة؛  لحفظ  إليها 
المجمدة هي  فاألطعمة  عليها طازجة،  الحصول  بإمكانك  يكن 

بديل يمكن استهالكه”.
 Plants for Human“ معهد  مــديــرة  وأوضــحــت 

كــارواليــنــا  ــة  ــ واليـ جــامــعــة  فـــي   ”Health
ــاري آن لــيــلــى أنــه  الــشــمــالــيــة، مــ

إلــــى جـــانـــب الـــحـــفـــاظ على 
التجميد  فــإن  الفيتامينات، 

هو أفضل وسيلة للحفاظ على 
التي  المفيدة  النباتية  المركبات 
تساعد في الحماية من األمراض.

حقائق عن التجميد

فيزيولوجيا  عالم  ليستر،  جين  وأشـــار 

إلى  األميركية،  الزراعة  لــوزارة  الوطني  البرنامج  وقائد  النبات 
أن المنتجات المجمدة ُتعد خياًرا مفيًدا بشكل خاص، إذا كنت 
بك، في غضون  الخاصة  والخضار  الفاكهة  تناول  بصدد  لست 

يوم أو يومين.
المجمدة تجارًيا يتم اختيارها في  الفاكهة  أن  ليستر  ويضيف 
ذروة النضج، ثم يتم تجميدها بسرعة وتعبئتها بمساعدة عنصر 
الغذائية  العناصر  على  الحفاظ  في  يساعد  الذي  النيتروجين، 

التي تتحلل من األكسجين.
أيًضا  يتم  تــجــارًيــا،  المجمدة  للخضار  وبالنسبة 
ولــكــن  ــنــضــج،  ال فـــي ذروة  اخــتــيــارهــا 
على عكس الفاكهة، إذ ُتوضع 
فــي الــمــاء الــســاخــن بــدرجــة 
حرارة ما بين 90 و95 درجة 
فهرنهايت، ما يدمر اإلنزيمات 
الـــتـــي تــتــســبــب بــتــغــيــر الـــلـــون، 

وفقدان النكهة.
ــح لــيــســتــر أن هـــذه الــعــمــلــيــة،  ــ وأوضـ
يمكن أن تفقد ما يصل إلى 50 % من 

فيتامين C الموجود في الخضار.

الطازجـــة  لصحـــة جيـــدة مـــن  أفضـــل  قـــد تكـــون 

الخضار والفاكهة المجمدة
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أكــدت وزارة الصحــة الســعودية أن تدخين الشيشــة لمدة ســاعة 
واحــدة يعــادل تدخين 100 ســيجارة، ونصحت مدخني الشيشــة 

بالتخلص منها.

وأوضـــحـــت أن حــجــم الــدخــان 
ــي جــلــســة الـــشـــيـــشـــة يــكــون  فــ
ضعف دخان السجائر المعروف 
بــخــطــره عــلــى صــحــة اإلنــســان، 
ــــى تــضــاعــف الــمــواد  إضـــافـــة إل
وأول  النيكوتين  مثل  الــضــارة 
ــربـــون فـــي دخـــان  ــكـ أكــســيــد الـ

الشيشة.
ــن الــشــيــشــة  ــدخــ ويـــتـــعـــرض مــ
ــة  ــ ــاب والـــمـــعـــســـل لـــخـــطـــر اإلصــ

ــــب  ــل ــقــ ــ بـــــــأمـــــــراض الــــــرئــــــة وال
العدوى  والحتمالية  والسرطان 

بنسبة كبيرة وخطيرة.
وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة إلــــــى أن 
ضرر  بــأن  الخاطئة  المعلومات 
الشيشة قليل تسببت في ضياع 
ُيذكر  الناس.  من  الكثير  صحة 
أن هناك ادعاء شائعا بأن المياه 
ــودة بــقــاعــدة الــشــيــشــة  ــوجـ ــمـ الـ

تخفف ضرر التبغ والنيكوتين.

أيهما أكثر ضرًرا.. الشيشة أم السجائر؟

كشفت دراسة جديدة عن أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم في 
الحد من زيادة الوزن السيما عندما تكون بديال عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

20 و24 عاما. وفي  البالغين األصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين  126 ألفا و190 من  وأجرى الباحثون دراستهم على 
البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن. وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17 
% من المشاركين يعانون من السمنة. وقال الباحثون في دورية الطب البريطانية إن األشخاص 
الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراما يوميا تقل احتماالت إصابتهم 
بالبدانة بنسبة 3 %. وأضافوا أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر 
بانخفاض  واللوز  الكاجو  مثل  مكسرات  تناول  يرتبط  بينما   %  15 بالسمنة  اإلصابة 

احتماالت اإلصابة بالسمنة 11 %.
على  والمشرفة  بوسطن  في  هارفارد  بجامعة  الطب  بكلية  األستاذة  وقالت 
اليومي قد  الغذاء  المكسرات في  الدراسة ديردري توبايس إن زيادة نسبة 

تساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق.
على  المكسرات  “احتواء  أن  اإللكتروني  البريد  عبر  رسالة  في  وأضافت 
لفترة  بالشبع  إحساسا  يعطي  واأللياف  الصحية  الدهون  من  عالية  نسبة 
سهلة  األغذية  من  وغيرها  المعالجة  الكربوهيدرات  بتناول  مقارنة  أطول 
الهضم”. ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على 
أفضل فائدة غذائية. وتبين أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوجرام 
على نحو سنوي طيلة فترة الدراسة لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان 

يضاف للغذاء اليومي ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.

تجنــب المغطاة بالملــح أو الســكر للحصول على أفضــل فائدة

تناول المكسرات قد يساهم في الحد من زيادة الوزن

قالــت مؤسســة النــوم األميركيــة إن مالزمة الجوال قرب وقــت النوم يؤثر 
علــى جــودة النوم بأكثر من وجهة ســواًء عند تصفح اإلنترنت أو ممارســة 

ألعاب فيديو أو حتى استخدام الجوال كجهاز منبه.

الــذي  األزرق  الــضــوء  أن  وأبـــانـــت، 
ــزة  ــ ــه ــات األجــ ــ ــاشـ ــ تـــبـــعـــثـــه شـ
االلـــكـــتـــرونـــيـــة يــكــبــح إنـــتـــاج 
الهرومون  وهو  “الميالتونين” 
النوم  دائـــرة  فــي  يتحكم  الـــذي 
ــجــســم. وتــقــلــيــل  ــال واالســـتـــيـــقـــاظ ب
الصعب  مــن  يجعل  “الــمــيــالتــونــيــن” 

ولكي  بالنعاس.  الشعور  المرء  على 
يتأكد االنسان من أن التكنولوجيا ال 
تضر بنمط نومه، ينبغي له أن يقضي 
األجهزة” قبل  “خالية من  30 دقيقة 
حــلــول مــوعــد نــومــه، ولــجــعــل بيئة 
الخبراء  ينصح  صــحــة،  أكــثــر  الــنــوم 

بإخالء غرفة النوم من أي أجهزة.

كشــفت دراســة جديدة ُأجريت على 163 شخًصا تناولوا الشوكوالتة، 
أّن الــكاكاو يمكــن أن يكــون مــادة أوليــة إلنتــاج عقــار شــديد الفاعلية 

يحارب السعال والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي.

كبيًرا خالل  تحسًنا  األشــخــاص شهدوا  هــؤالء  فــإّن  الــدراســة  وبحسب 
يومين من إصابتهم بالسعال، حيث تحتوي الشوكوالتة على خصائص 
للحلق،  العصبية  النهايات  على  لزجة  طبقة  تكوين  على  تعمل  مرطبة 

األمر الذي يثبط الرغبة في السعال.
ــي كــلــيــة  ــ ــت فـ ــ ــريـ ــ ــت دراســـــــــة أخـــــــرى أجـ ــ ــانـ ــ وكـ

ــد قـــالـــت إن  ــال كـــولـــيـــدج” قــ ــ ــري ــ ــب عنصر “إمــ “
مادة  في  الموجود  الثيوبرومين 

كبيرة  فعالية  لديه  الــكــاكــاو، 
للتخلص من السعال، 

مــــــــقــــــــارنــــــــة 
بـــــعـــــنـــــصـــــر 
الـــكـــوديـــيـــن 

يدخل  الـــذي 
ــي تــركــيــب  ــ فـ

السعال  أدويـــة 
التقليدية”.

إن تخزيــن البيــض فــي بــاب الثالجــة مــن شــأنه أن يعــرض هــذه المــادة 
لتغييــرات مفاجئــة في درجة الحرارة فــي كل مرة يتم فتح وغلق الباب 

فيها؛ وهو ما يؤدي إلى فساد البيض بشكل أسرع.

ــات أن  ــدراسـ وذكــــرت الــبــحــوث والـ
سبب تعفن البيض في باب الثالجة 
التغيير  إلى  يرجع  سريعة  بطريقة 
المتواصل في درجة الحرارة بسبب 
ــذا، فــإن  ــ فــتــح الــبــاب بــاســتــمــرار. ل
هو  البيض  لحفظ  طريقة  أفــضــل 
أن يتم حفظه في مكان ذي درجة 

حرارة ثابتة، مثل درج الخضروات 
الموجود أسفل الثالجة.

كما أشــارت الــدراســات إلــى أن من 
ــروري تــجــنــب حــفــظ الــبــيــض  ــضــ ــ ال
الــروائــح  ذات  األطعمة  عــن  بعيًدا 
الــنــيــئــة؛ لتجنب  الــلــحــوم  وخــاصــة 

تعّرضها للتلوث.

األجهزة الذكية وتأثيرها على النوم

الشوكوالته تحارب السعال

أفضل طريقة لحفظ البيض

أهم األصناف التي ينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي

أطعمة تعالج انسداد الشرايين

تعــد أمــراض القلــب هــي الســبب األول لحــدوث الوفــاة حــول العالــم، 
ويأتي انسداد الشرايين في مقدمة المشكالت الصحية الخطيرة التي 

تصيب القلب، إذ إنها تعيق تدفق الدم بصورة طبيعية.

ولذلــك يجــب االبتعــاد عــن األطعمــة التــي تســبب انســداد الشــرايين، 
والتي تتمثل في الدهون والدسم، وتناول األطعمة الصحية التي تقي 

الشرايين من االنسداد وتساعد في تنظيفها، وفقا لويب طب.

يمكن اســتخدام األطعمة كعالج طبيعي في تخفيف انسداد الشرايين 
والحفــاظ علــى صحــة القلــب.. إليــك قائمة بأهــم األطعمــة التي ينصح 

بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي.

نبات الهليون

الهليون هو واحد من أفضل األطعمة 
باأللياف  غني  فهو  الشرايين،  لتطهير 
والمعادن، وبالتالي يساعد على خفض 

ضغط الدم ومنع جلطات الدم.
األوردة  داخــل  الهليون  نبات  ويعمل 
والشرايين لتخفيف االلتهاب الذي قد 

يتراكم مع مرور الوقت.
ــات الــهــلــيــون يــعــزز إنــتــاج  ــب كــمــا أن ن
ــاثــيــون، وهــــو أحــد  ــوت ــجــل ــل الــجــســم ل
ــتـــي تــحــارب  ــدة الـ ــســ ــادات األكــ ــضــ مــ
التي  الضارة  األكسدة  االلتهاب وتمنع 
تسبب انسداد الشرايين. أيًضا يحتوي 
ألفينوليك  حمض  على  الهليون  نبات 
تصلب  تمنع  والتي  الفوليك،  وحمض 
الهليون  نبات  طهي  يمكن  الشرايين. 
ــبــخــار، أو إضــافــتــه إلـــى طبق  عــلــى ال

السلطة.

زيت الزيتون

يــحــتــوي زيـــت الــزيــتــون عــلــى حمض 
وهو  ــادي،  األحــ المشبع  غير  األولــيــك 
ــمــــض دهــــنــــي أســـــاســـــي يــخــفــض  حــ
الــكــولــيــســتــرول الــضــار ويــزيــد نسبة 

الكولسترول الجيد.
كــمــا أن زيـــت الــزيــتــون غــنــي بــالــمــواد 
الــمــضــادة لــأكــســدة، وهــو واحـــد من 
ــزيــــوت الــمــســتــخــدمــة في  ــ أصــــح ال
استخدامه  ينصح  ولــذلــك  الطهي، 

بداًل من أنواع الزيوت األخرى.

األفوكادو

ــى تــقــلــيــل  ــلـ ــد األفــــــوكــــــادو عـ ــاعـ ــسـ يـ
ــتــــرول الـــــضـــــار وزيــــــــادة  ــيــــســ ــ ــول ــكــ ــ ال
الكوليسترول الجيد الذي يساعد على 
يحتوي  أنه  كما  الشرايين.  بالك  إزالــة 
أكسدة  يمنع  الـــذي   ،E فيتامين  على 
الكوليسترول، إضافة إلى البوتاسيوم 

الذي يقلل ضغط الدم.

البطيخ

للحمض  طبيعي  مــصــدر  البطيخ  إن 
الـــذي يعزز  L- ســيــتــرولــيــن،  األمــيــنــي 

إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم.
استرخاء  إلى  النيتريك  أكسيد  يؤدي 
ويمكن  االلــتــهــاب  وتقليل  الــشــرايــيــن 
أن يــســاعــد فــي خــفــض ضــغــط الـــدم. 
ــا يــســاعــد الــبــطــيــخ فـــي تــعــديــل  ــًضـ أيـ
تراكم  من  ويقلل  بالدم  الدهون  نسبة 

الدهون في البطن. 

الخضروات الورقية

يمكن أن يمنع البروكلي أو القرنبيط 
الشريان؛  انسداد 

ألنها 

.K خضروات مليئة بفيتامين
الــبــروكــلــي بمنع أكــســدة  أيــًضــا يــقــوم 
باأللياف  ومليء  وهو  الكوليسترول، 

التي من ضغط الدم واإلجهاد.
ــى  إلـ اإلجـــــهـــــاد  يـــــــؤدي  أن  ــن  ــكـ ــمـ ويـ
تــمــزيــق وتـــراكـــم الـــبـــالك فـــي جـــدران 
على  القرنبيط  ويــحــتــوي  الــشــرايــيــن. 
الجسم  يساعد  مما  الــســولــفــورافــان، 
تراكم  لمنع  البروتين  استخدام  على 

البالك في الشرايين.

األسماك الدهنية

والسردين  والسلمون  الماكريل  مثل 
والرنجة والتونة، فهي غنية بالدهون 
تساعد  أن  يــمــكــن  والـــتـــي  الــصــحــيــة، 
ــة الـــشـــرايـــيـــن. كــمــا تــســاهــم  ــ ــ فـــي إزال
3 على  األحـــمـــاض الــدهــنــيــة أومــيــغــا 
تقليل  مع  الجيد  الكوليسترول  زيــادة 
وتقليل  الثالثية،  الدهون  مستويات 
الــدمــويــة وتشكل  ــة  ــيـ األوعـ ــتــهــاب  ال
جــــلــــطــــات الــــــــــدم فــي 

الشرايين.

الكركم

الــرئــيــس  الـــمـــكـــون  إن 
الكركمين،  هو  للكركم 
ــوي  ــ وهـــــــــو مــــــضــــــاد قـ
تسبب  الــتــي  لــاللــتــهــابــات 

تصلب الشرايين.
فـــي تقليل  الــكــركــم  يــســاعــد  كـــذلـــك 

األضرار التي لحقت بجدران الشرايين، 
الــدم  تجلط  تسبب  أن  يمكن  والــتــي 
ــم عــلــى  ــركـ ــكـ ــوي الـ ــتـ ــحـ والـــــبـــــالك. ويـ
على  الحفاظ  يضمن  ما   ،B6 فيتامين 
مستويات جيدة من الهوموسيستين، 
البالك  تراكم  تسبب  أن  يمكن  والتي 

وتلف األوعية الدموية. 

الحبوب الكاملة

ــة عــلــى  ــلـ ــامـ ــكـ ــــوب الـ ــب ــــحــ ــوي ال ــتـ ــحـ تـ
ترتبط  والــتــي  لــلــذوبــان،  قابلة  ألــيــاف 
بــالــكــولــيــســتــرول الـــضـــار فـــي الــجــهــاز 
أيــًضــا  الــجــســم.  مــن  وتــزيــلــه  الهضمي 
ــة عــلــى  ــلـ ــامـ ــكـ ــــوب الـ ــب ــــحــ ــوي ال ــتـ ــحـ تـ
الــمــغــنــيــســيــوم الــــذي يــوســع األوعــيــة 
ــك  ــط دمــ ــغــ ــي ضــ ــقــ ــ ــب ــ الـــــدمـــــويـــــة وي

بمستويات منتظمة.

المكسرات 

ــلــوز هــو الــخــيــار األفــضــل؛ ألنــه  يــعــد ال
الدهون  من  عالية  نسبة  على  يحتوي 
وفيتامين  ــة  ــاديـ االحـ الــمــشــبــعــة  غــيــر 
ــيــاف والــبــروتــيــن. كــذلــك يمنع  هـــ واألل
تكوين  اللوز  في  المتوفر  المغنيسيوم 

البالك ويقلل من ضغط الدم.
ــدًرا جـــيـــًدا آخــر  ــصـ ويــعــتــبــر الـــجـــوز مـ
يقلل  مما   ،3 أوميغا  الدهني  للحمض 
الكوليسترول الضار ويرفع مستويات 
بدوره  يقلل  الجيد، مما  الكوليسترول 

من خطر تراكم البالك في الشرايين.

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479



يوم مناسب جدا للخروج في نزهة برية.

ابحث عن مصادر مالية جديدة لتمول بها 
مشاريعك. 

العقدة تكمن في صعوبة التواصل مع الشريك.
 

يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق.

تشعر بقوة كبيرة الختراق الحواجز.

يحمل إليك هذا اليوم مركًزا جديًدا كنت تنتظره.

تحاول قدر اإلمكان ممارسة سحرك في العمل.

يخفف المحيطون بك في العمل الضغط المهني. 

ال تدخل العمل في خالفات غير مجدية.

التزم بالعالج قدر المستطاع هذه األيام.
 

تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية.

تظهر شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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وقـــوع مــعــركــة الــجــبــل األبــيــض 
ــراغ، وهـــي أول  ــ قـــرب مــديــنــة ب
ــة وقــــعــــت فـــــي حــــرب  ــركــ ــعــ مــ
الثالثين عاما التي جمعت بين 
الكاثوليك والبروتستانت، وكان 
النصر حليف الجيش 
اإلمــــــــبــــــــراطــــــــوري 
بـــقـــيـــادة فــرديــنــانــد 

الثاني.

أعلنــت شــركة روتانا، عــن اعتــذار الفنانة نــوال عن عدم 
المشاركة في حدث “ليلة سهم”، ضمن فعاليات موسم 

الرياض؛ بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
ونشــرت “روتانــا” تنويها عبر حســابها بـ ”إنســتغرام”، 

قالــت فيه “تنويــه... لعارض صحي، تعتــذر النجمة نوال 
الكويتيــة من جمهورها، عن عدم المشــاركة في حدث “ليلة 

ســهم” ضمن فعاليات موســم الرياض، داعين المولى عز وجل لها بالشــفاء 
العاجل. بدورها، طمأنت النجمة وقالت “أطمئنكم، أنا بخير”.

دخل النجم أمير كرارة معسكًرا مغلًقا؛ من أجل مسلسله 
الجديد “االختيار”، عن قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد 
المنسي، الذي استشــهد قبل عامين. المسلسل مقرر 
عرضه في رمضان المقبل، ســيناريو وحوار باهر دويدار، 

وإخــراج بيتر ميمي، وإنتاج شــركة ســينرجي، إذ يتطلب 
العمل التفرغ التام من كرارة، لحاجته إلى تحضيرات كثيرة؛ 

من أجل الشــخصية. وأجبرت شخصية المنسي، أمير كرارة على تغيير خططه 
السينمائية هذا العام، حيث قرر تأجيل فيلمه “بطل روما”.

احتفلــت اإلعالمية ل جين عمران بعيــد ميالدها منذ أيام 
وســط أســرتها ومقربين منها. وانتشــرت على مواقع 
التواصــل االجتماعــي فيديوهــات عدة من المناســبة، 
حيث ظهرت شــقيقتها النجمة أسيل إلى جانبها وهي 

تقطع قالب الحلوى وقالت عمران “سنة عن سنة أشعر 
بالنضوج واالمتنان للمواقف التي أعطتني دروسا وجعلت 

مني شــخصا أقوى وأوعى”، كاشفة عن أنه مع كل عيد ميالد يمر عليها، تولد 
أمان وأحالم جديدة وإرادة وعزيمة أكبر لتحقيق أهدافها.

عيد ميالد لجينمسلسل االختيارنوال تعتذر
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 School Agenda تطبيـــق  يســـاعد 
الطالب مـــن كل األعمار على تنظيم 
أعمالهم وواجباتهم اليومية، ســـواء 
كانـــوا طالًبا جامعييـــن أو طالًبا في 

المدارس االبتدائية أو الثانوية.
لمســـتخدميه  التطبيـــق  ويســـمح 
المدرســـية  الواجبـــات  بتســـجيل 
والمهام التي يتم تكليفهم بها، فضاًل 
عـــن تســـجيل مواعيـــد االمتحانات، 
وإنشـــاء تنبيهـــات يومية بـــكل هذه 
المهام لكي ال ينســـى المســـتخدم أًيا 

منها.
زمنـــي  تقويـــم  بالتطبيـــق  مدمـــج 

لتسجيل المواعيد والمهام، ومن ثم 
يصبح الجـــدول المدرســـي وجدول 
المواعيـــد واالرتباطـــات فـــي مـــكان 
واحـــد وفـــي متنـــاول اليـــد. يســـمح 
الســـمات  بعـــض  بإضافـــة  التطبيـــق 
الشـــخصية على الجدول الزمني، إذ 
يستطيع المستخدم مثاًل تخصيص 
لـــون معين لكل مادة دراســـية، ومن 
ثـــم يتعـــرف علـــى محتـــوى الجدول 

بمجرد النظر.
بتســـجيل  أيًضـــا  التطبيـــق  يســـمح 
بشـــكل  وتنظيمهـــا  المحاضـــرات 

تلقائي، وغيرها.

“School Agenda”.. جدول وتذكير بالواجبات
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عزل السلطان محمد الرابع من قيادة الدولة العثمانية.

 1793
حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قصر اللوفر متحًفا للعموم.

 1864
تحديث نظام إدارة الواليات في الدولة العثمانية.

 1889
مونتانا تنضم للواليات المتحدة لتصبح الوالية رقم 41.

 1960
انتخاب جون كينيدي رئيًسا للواليات المتحدة.

سيلينا غوميز تتجاوز أريانا 
غراندي وتصبح الفنانة 

األكثر متابعة عبر مختلف 
مواقع التواصل االجتماعي 

)تويتر، انستجرام، فيسبوك( 
بمجموع يفوق 280 مليون 

متابع.

قاسم حداد.. هزيع الباب األخير
بدعمها المستمر للسينما البحرينية في البحرين، نظمت شركة البحرين للسينما )سينكو( في سينماتها بمجمع الجفير وسط تجمع كبير من 
الفنانين البحرينيين واإلعالم وبحضور المدير العام للثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة هال بنت محمد آل خليفة، ليلة 
ســينمائية بحرينيــة لعــرض الفيلم الوثائقي “قاســم حــداد... هزيع الباب األخير” للمخرج البحريني خالد الرويعــي، وبمدة 64 دقيقة يأخذنا 
فيه إلى عوالم مختلفة في مســيرة حداد الشــعرية، إذ تدور أحداث الفيلم حول ســيرة اإلبداع في تجربة الشــاعر البحريني قاســم حداد. 
ويتحدث حداد في الفيلم عن تجربته ونظرته للكثير من المحطات اإلبداعية واإلنسانية والحياتية، بمشاركة أصدقاء قاسم أمين صالح 

والفنان خالد الشيخ والفنان جبار الغضبان والفنان عباس يوسف، فيما تشارك الفنانة نسرين شريف بأداء تمثيل طوال الفيلم.

شـــخصيا،  إنتاجـــا  الفيلـــم  يعتبـــر 
واســـتغرق العمـــل الفني فيـــه نحو 3 
سنوات لشخصية تعيش في وجدان 
المخرج خالـــد الرويعي، الذي يعتبره 
مهما في تجربته الثقافية، إذ تحدث 
للجمهـــور  العمـــل  عـــن  البدايـــة  فـــي 
ومدى صبر حـــداد عليه في التصوير 
وكل الحـــب منه، وكانت فكرة الفيلم 
الوثائقي تعيش معه منذ التسعينات.

في الفيلم حوارات بســـيطة وعميقة 
في نفس الوقت، مع طبيعة األســـئلة 
التـــي وجهـــت لضيوفه فـــي حوارات 
ديناميكيـــة متحركـــة، خليطة بمزيج 
جميـــل بيـــن القصيـــدة والموســـيقى 
واللوحة بسيناريو عاشق مع لمسات 
فـــان جـــوخ الـــذي يحبـــه قاســـم أوال 

وقبل كل شيء.
واجه الرويعـــي بعض الصعوبات في 
تصوير الفيلم الوثائقي القيم بســـبب 
إنتاجـــه الشـــخصي لـــه، لكـــن تحـــدي 
الصعوبات وعشـــق السينما أول دافع 
لتقديـــم الحلـــم عـــن قامـــة بحرينيـــة 
عربية مثل قاســـم الذي فيه يتحدث 
حداد في عن تجربته ونظرته للكثير 
مـــن المحطات االبداعية واإلنســـانية 
عوالـــم  إلـــى  يأخذنـــا  إذ  والحياتيـــة، 
مختلفة في مســـيرة حداد الشـــعرية، 
وهو ببســـاطة يحاول أن يرى قاســـم 
حداد بشكل مختلف نسبًيا، الشعر أو 
الشـــاعر عندما يتحول إلى صورة أو 

إلى معنى، الرموز والســـياقات 

المختلفة في تجربة حـــداد الكتابية، 
رؤيتـــه لمـــن حولـــه ورؤية مـــن حوله 
إليـــه. هو فيلم بأبطال عشـــنا ونعيش 
معهم الحب والشعر والموسيقى، هم 
أمين صالح، خالد الشـــيخ، عبدالجبار 

الغضبان وعباس يوسف وغيرهم.
الفيلم يحمل تجارب متصلة بتجربة 
قاســـم حـــداد، وهـــو بمثابـــة مختبـــر 
وأن تقـــرب العدســـات المجهريـــة إلى 
تلـــك التفاصيـــل، كالمغامـــرة المثيـــرة 
والخليـــط بيـــن الفنـــون كلهـــا، وكأنها 
األشـــكال  بصنـــوف  عامـــرة  مائـــدة 

التعبيرية والفنية.
وهنأت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
خالـــد  البحرينـــي  والمخـــرج  الفنـــان 
الرويعـــي بمناســـبة فـــوز فيلم قاســـم 
حـــداد هزيـــع البـــاب األخيـــر بجائـــزة 
)Jean Luc Godard( لصنـــاع األفالم 
 Cult المســـتقلين التي تنظمهـــا مجلة
فئـــة  عـــن   ،Critic Movie awards
األفالم الوثائقية ضمن فئات الجائزة 

 )Best of the Bests(

التـــي تقـــّدم عليها لهـــذا العـــام 3500 
فيلم مشـــارك من أكثـــر من 140 دولة 
حول العالم، إذ حظي الفيلم بإعجاب 

النقاد والجماهير.
وأكدت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
أن هـــذا الفـــوز يعـــزز مكانـــة المبـــدع 
البحريني وقدرته على المنافسة في 
المحافـــل العالميـــة، مشـــيدة بجهـــود 
المخـــرج البحرينـــي خالـــد الرويعـــي 
الحـــراك  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركته 
الثقافي البحريني، متمنية أن يتمكن 
البـــاب  فيلـــم “قاســـم حـــّداد.. هزيـــع 
األخير” مـــن تحقيق أهدافه وتعريف 
العالم بشـــخصية قاسم حّداد األدبية 

وغنى إنتاجه الفكري واإلبداعي.
وكان الفيلـــم قـــد فـــاز بالعديـــد مـــن 
الجوائـــز العالميـــة كان آخرهـــا جائزة 
أفضـــل إخـــراج بمهرجـــان برشـــلونة 

الدولـــي لألفالم. وعمـــل على التأليف 
الموســـيقي والغنـــاء كل مـــن الفنـــان 
خالد الشـــيخ والفنانة هـــدى عبدهللا. 
أمـــا طاقـــم التمثيـــل فـــكان مـــن أبـــرز 
أفراده نســـرين شريف. وعمل أشرف 
عبدالمجيـــد  وعبـــدهللا  محـــروس 
فـــي التوزيـــع والمكســـاج، فيمـــا عمل 
علـــى إدارة التصويـــر أحمـــد بوجيري 
وأشـــرف علـــى اإلضـــاءة عبدالرحمن 
الرميحـــي ونـــور رضـــا واشـــتغل على 
وشـــهد  الجفـــن.  يوســـف  الصـــوت 
عمليـــات  فوكـــس  آن  اســـتوديو 
المونتـــاج وإنتاج المؤثـــرات البصرية 
التـــي صممهـــا محمد ســـالم، كما عمل 
حســـين الرفاعـــي فـــي فريـــق الفيلـــم 

منتجا إداريا.

طارق البحار

شركة البحرين 
للسينما “سينكو” 

تدعم العرض 
األول للفيلم
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ماذا كانت آخر أمنيات هيثم زكي قبل موته؟
توفي الممثل المصري الشـــاب هيثم أحمد 
زكـــي، فـــي الســـاعات األولـــى مـــن صبـــاح 
الخميس داخل منزله في ضاحية الشـــيخ 

زايد بمحافظة الجيزة.
وبحســـب تقارير فقد عثرت الشرطة على 
جثـــة هيثـــم فـــي منزله، وتشـــير األســـباب 
األولية إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة 
الدموية. والممثل الشـــاب الراحل هو نجل 
الفنـــان الراحـــل أحمـــد زكـــي، مـــن زوجتـــه 
الراحلـــة هالة فؤاد، وكان ظهوره األول مع 
والـــده فـــي فيلم عـــن قصة حيـــاة المطرب 
عبدالحليـــم حافـــظ بعنوان “حليـــم” بالعام 

.2006
واستكمل هيثم دور والده في الفيلم بعدما 
توفي إثر صراع طويل مع مرض ســـرطان 
الرئـــة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جســـد 
فيه حيـــاة المطرب الراحـــل. وأكدت نقابة 
المهـــن التمثيلية خبر الوفاة، ونعت الممثل 
الشـــاب علـــى صفحتهـــا علـــى “فيســـبوك”. 
وكتـــب إيهاب فهمي عضـــو مجلس النقابة 
على صفحته على “فيسبوك”: “تنعى نقابة 

المهـــن التمثيلية الفنـــان هيثم أحمد زكي.. 
البقاء لله”. 

وكانـــت قوة من الشـــرطة قـــد انتقلت إلى 
المنـــزل بعـــد تلقيهـــا بالغـــا مـــن خطيبتـــه 
بأنـــه متغيـــب وال يرد علـــى الهاتـــف، وبعد 
الحصـــول علـــى إذن النيابـــة العامـــة لفتح 
الشـــقة وجدت الجثـــة وتم نقلهـــا إلى أحد 
المستشـــفيات التـــي حـــددت ســـبب الوفاة 
الـــدورة الدمويـــة. يذكـــر أن  بهبـــوط فـــي 

والدتـــه الفنانـــة الراحلـــة هالة فـــؤاد كانت 
قد توفيت أيضا في ســـن صغيرة عن عمر 
يناهـــز 35 عاما في العام 1993 بعد معاناة 

مع مرض السرطان. 
وفـــي آخـــر تصريح فني لـــه، تمنـــى الفنان 
هيثم أحمد زكي أن يؤدي دور “مالكم” في 
أحد أعماله الفنية المقبلة، مؤكًدا أن والده 
الراحـــل أحمـــد زكـــي أدى دور “مالكم” في 
3 أفالم وهـــي “كابوريا” و “البطل” و “النمر 

األســـود” لكـــن كل دور فيهـــم كان مختلفـــا 
عـــن اآلخر. لكن القدر لم يمهل هيثم أحمد 
زكـــي لكـــي يحقـــق أمنيته، ولحـــق بوالديه 
الراحليـــن أحمد زكي وهالـــة فؤاد عن عمر 

35 سنة.

الفنان هيثم أحمد زكي

ة” هــو عنــوان معــرض الفنان التشــكيلي علي حســين ميــرزا، الذي يســتضيفه “فضاء فولــك للفنون” في تمام الســاعة  “واحــٌد.. ِعــدَّ
السابعة مساء بتاريخ 12 نوفمبر ويستمر لغاية 30 الشهر نفسه. 

وفي هذا الســـياق صرح الفنان ميرزا 
بـــأن هـــذا المعـــرض يمثل بالنســـبة له 
معرضه األول المخصص للوحة دون 

بقية األشكال الفنية. 
وقـــال ميـــرزا “في هـــذه اللوحة أعمل 
علـــى خلـــق حالة مـــن التواصـــل فيما 
بيـــن المتلقـــي واللوحـــة، أجـــرب مـــن 
ترســـمها  التـــي  اللغـــة  تلـــك  خـــالل 
ال  ِإيَماءاتـــه  الجســـد،  تشـــريحات 
أعرف ما الذي ســـاقني التخاذ الجسد 
موضوًعـــا لمعرضي...”، ويضيف علي 
“لكنهـــا حالـــة اشـــتغال مســـتمرة على 
مدى سنوات شـــغلتني وانشغلت بها، 
ربمـــا ألن الجســـد هو اللغة اإلنســـانية 
وربمـــا  المشـــتركة، 
لمســـاحة  ألن 

تورطي في المســـرح األثر الكبير في 
خلـــق هـــذا الفضـــاء”، لينتهـــي بالقول 
أعيشـــها  التـــي  المرحلـــة  هـــذه  ”فـــي 
أؤمـــُن بـــأن وجود الجســـد اإلنســـاني 
ضـــرورة فـــي العمل الفنـــي، فال يمكن 
لخشـــبة الحياة أن تكون بال ممثلين.. 

وقـــد يأتي يوم أصـــل لقناعة فيه بأن 
االســـتغناء عن الجســـد فـــي اللوحِة.. 
ممكن.. حينها سأتخلص من الممثلين 

لتبقى الخشبة خالية إال من أثرهم”.

ــواك لــلــفــنــون” ــ ــاء فـ ــضـ ــي “فـ “واحــــــــٌد.. ِعــــــدَّة” فـ

معرض تشكيلي للفنان علي ميرزا

تحت رعايـــة عاهل المملكـــة األردنية 
الهاشـــمية الملـــك عبـــدهللا الثانـــي ابن 
الحســـين، تنطلق فـــي 10 يناير2020 
لمهرجـــان   12 النســـخة  فعاليـــات 
المســـرح العربي، التـــي تنظمها الهيئة 
العربيـــة للمســـرح بالتعـــاون مـــع نقابة 
الثقافـــة  ووزارة  األردنييـــن  الفنانيـــن 
إلـــى   12 النســـخة  وتمتـــد  األردنيـــة، 
غايـــة 16 مـــن ينايـــر، بمشـــاركة فـــرق 
مســـرحية مـــن جميـــع الـــدول العربية 
التـــي ســـتقدم أعمـــاال تتنافـــس علـــى 
جوائـــز المهرجـــان المختلفـــة، علما أن 
العـــرض المصـــري “الطوق واالســـورة” 
قد فـــاز في الـــدورة الماضيـــة بجائزة 
أفضل عـــرض متكامـــل. دول الخليج 
ســـتكون حاضرة بقوة فـــي المهرجان 

بأعمـــال ســـتنافس بشـــدة كمـــا حصل 
في الـــدورة الماضية، ومن المؤمل أن 
تشارك عروض من الكويت واإلمارات 
والبحريـــن والســـعودية، إضافـــة إلـــى 
حضـــور مجموعة كبيرة مـــن الفنانين 
هـــذه  فـــي  واإلعالمييـــن  والنقـــاد 
التظاهـــرة المســـرحية العربية الكبرى 
التي يرعاهـــا حاكم الشـــارقة الرئيس 
األعلـــى للهيئة العربية للمســـرح ســـمو 

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. 
وعـــن هذه الدورة صـــرح األمين العام 
إســـماعيل  للمســـرح  العربيـــة  للهيئـــة 
عبـــدهللا، بـــأن الـــدورة ستشـــهد عقـــد 
نـــدوات فكريـــة متميزة عن المســـرح، 
سيقدمها نخبة من الفنانين والكتاب، 
منوهـــا إلـــى أن بعض المـــدن األردنية 
ستســـتضيف عددا مـــن العروض على 

خشباتها.

شعار الدورة المقبلةإسماعيل عبدالله

الكتــاب نــدوات فكريــة متميــزة يقدمهــا نخبــة مــن 

مشاركة خليجية في مهرجان المسرح العربي
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 طـــرح المطرب جمال الســـيب بمعّية 
أغنيـــة  الحمـــادي  محمـــد  المطـــرب 
التخـــرج”  “فرحـــة  بعنـــوان  جديـــدة 
من كلمات الشـــاعر هشـــام الشـــروقي 
وألحان جمال السيب، وتوزيع عارف 
عامـــر وتصوير محمد نزيـــه ومونتاج 

وإضـــاءة  الـــذوادي  ارحمـــة  محمـــد 
محمـــد  خالـــد  إنتـــاج  وإدارة  مايـــكل 
ومكياج الطالبة نورة قلداري. وشارك 
فـــي األغنيـــة طلبـــة الجامعـــة األهلية 
بوســـلمان،  لفرقـــة  واالســـتعراض 
واإلشـــراف اإلداري الدكتـــور عبـــدهللا 
جمـــال  العـــام  واإلشـــراف  الحـــواج 

السيب.

ر الفنانـــة إلهـــام الفضالـــة  تصـــوِّ
فـــي  “الكـــون  بمسلســـل  دورهـــا 
فـــي  لعرضـــه  اســـتعدادا  كفـــة”؛ 
رمضـــان المقبـــل، بمشـــاركة عدد 

كبير من النجوم.
وكشـــفت بطلة العمـــل الفضالة 

التـــي  عـــن مالمـــح شـــخصيتها 
تجســـدها في المسلسل الجديد، 
تدعـــى  شـــخصية  خـــالل  مـــن 
“شـــمور”، وقالت إنهـــا تقدم من 
شـــخصية  العمـــل  هـــذا  خـــالل 
سيدة متمردة وأنانية وتسعى 
الحتكار كل األمور لمصلحتها، 
وكأنهـــا “في كفـــة والكون في 
كفة”، وبنـــاء عليه تم اختيار 
المقـــرر  المسلســـل  اســـم 

عرضه في رمضان المقبل.

يقيـــم مركـــز شـــباب جـــد حفـــص 
ومركـــز كـــرزكان الثقافي في تمام 
الســـاعة 8 مـــن مســـاء يـــوم األحد 
المقبـــل الموافـــق 10 نوفمبر ندوة 
أدبية بعنوان “ المؤذن في محراب 
القصـــة” يقدمهـــا حســـن بوحســـن 

ويديرها شوقي مال أحمد. 
وروائـــي  قـــاص  المـــؤذن  أحمـــد 
بحريني مـــن مواليـــد 1973، وهو 

عضو في أســـرة األدبـــاء والكتاب 
البحرينيـــة، ويكتب في الصحافة 
الخليجية والعربية وأصدر العديد 
مـــن المجموعـــات القصصيـــة ولـــه 
عمل روائي بعنوان “وقت للخراب 
القـــادم”، وقدمـــت بعـــض قصصـــه 
القصيـــرة إلـــى المســـرح البحريني 
وتحول بعضها إلى مشاريع أفالم 

قصيرة.

“ فرحة التخرج”.. جديد السيب والحمادي

إلهام تصّور “الكون 
في الكفة”

“المؤذن في محراب القصة”.. ندوة بـ “كرزكان الثقافي”

»  ،”The Last Christmas“ حضرت النجمة إميليا كالرك، العرض األول لفيلم
في مانهاتن بنيويورك. وكانت كالرك برفقة زميلها في بطولة العمل هنري 

غولدينغ. كما حضر المخرج بول فيغ، والممثلة ميشيل يوه، وزوجة غولدينغ 
ليف لو، وغيرهم. ومن المقرر عرض الفيلم في 15 الجاري بدور السينما 

العالمية.
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أوغندية تتزوج 3 رجال دفعة واحدة
عناوين  عاما،   36 العمر  من  تبلغ  أوغندية،  امــرأة  تصدرت 
األخبار في وسائل اإلعالم المحلية إلقدامها على الزواج من 
3 رجال في آن واحد بعد أن وصفت “الزواج األحادي” بأنه 

“فاشل”.
ودخلت آن غريس أجوتي في خالفات مع محيطها األسري 
واالجتماعي بعد أن ارتبطت بـ 3 أزواج مرة واحدة، ما أدى 
إلى نبذها من القبيلة التي تنمي إليها وطردها وأزواجها من 

المنطقة التي تعيش فيها معهم.
لكن أجوتي دافعت عن زواجها من 3 رجال قائلة إن زوجها 
السابق “عديم الجدوى ومحبط للغاية”، مضيفة أنها قررت 
 3 المرة مع  لكن هــذه  أخــرى،  مــرة  تركه؛ لكي تجرب حظها 
“كــان زوجــي عديم  رجــال. وقالت لصحيفة صنداي فيجن 
عن  أبحث  بــدأت  تركته،  عندما  لــه.  المعيل  وبقيت  الفائدة 
شخص مميز، لكنني لم أتمكن من العثور على أحد.. بعدها 

قررت الزواج من ثالثة”.
وقال بيتر أوجوانغ، والد أجوتي، إن ابنته ليست الوحيدة 
التي تتزوج من 3 رجال دفعة واحدة في القرية، بل فعلتها 
العام  في  بالمناجم  القرية  أهل  هاجم  وقد  قبل،  من  نساء 

الماضي رجال كان زوجا المرأة متعددة األزواج.
الثالثة من  أزواج أجوتي  القرية لطرد  واحتشد أخيرا أهل 

لكن  هناك.  فيها  العيش  الحق  لهم  ليس  إنه  قائلين  القرية، 
3 رجـــال كان  بــأن زواجــهــا مــع  أبلغت أهــل قريتها  أجــوتــي 

خيارها.
مجمع  في  الخاصة  أكواخهم  في  الثالثة  األزواج  ويعيش 
لألكل،  معا  ويجتمعون  أجــوتــي.  تمتلكها  أكـــواخ   6 يضم 
إذ  األســـرة،  رب  ويعتبرونها  تقوله،  ما  كل  في  ويطيعونها 

يسمحون لها باتخاذ جميع القرارات.
يشار إلى أن أغوتي، التي تكسب رزقها عن طريق بيع لحم 
البقر المطبوخ، حامل اآلن في شهرها السادس بطفلها الرابع. 

لكن ليس من الواضح من هو والد الطفل.

بريطانيا  في  الوراثة  علماء  اكتشف 
من  ويــضــاعــف  يساهم  التدخين  أن 
مثل  النفسية  األمـــراض  تطور  خطر 

الفصام واالكتئاب. 
Psychological Med� “وتفيد مجلة 

الحمض  حللوا  العلماء  بــأن   ”icine
ــر مـــن نــصــف مــلــيــون  ــثـ ــووي ألكـ ــ ــن ــ ال
أن  واكتشفوا  بريطانيا،  في  مواطن 
الفصام واالكتئاب  يعانون من  الذين 
المشتركين  بقية  من  أكثر  يدخنون 

في هذه الدراسة العلمية.
يتضاعف  النيكوتين  مدمني  أن  كما 
واالكتئاب  بالفصام  إصابتهم  خطر 
ــة بــغــيــر الــمــدخــنــيــن  ــارن الـــمـــزمـــن، مــق

المشتركين في هذه الدراسة.
استنادا إلى هذا اقترح علماء الوراثة 
يسبب  النيكوتين  بــأن  تفيد  نظرية 
اإلشــارة  أهــم جزيئات  اخــتــالل عمل 

في الدماغ.

النيكوتين يضاعف 
خطر اإلصابة 

بالفصام واالكتئاب
قـــال قــصــر بــكــنــغــهــام فـــي بــريــطــانــيــا إن 
التي ستصمم من أجل  الجديدة  الثياب 
من  اآلن  بعد  ُتصنع  لن  إليزابيث  الملكة 
الفرو الطبيعي، في خطوة القت ترحيبا 
وستصنع  الحيوان.  حقوق  نشطاء  من 
في  عــامــا(،   93( إليزابيث  الملكة  أزيـــاء 
لن  لكنها  الصناعي،  الفرو  من  المستقبل 
المزينة  القديمة  المالبس  مــن  تتخلص 
المتحدث  وأوضــــح  الــطــبــيــعــي.  بــالــفــرو 

ثياب  تصميم  “عند  بكنغهام  قصر  باسم 
جديدة للملكة سيكون أي فرو مستخدم 
صناعيا”. والُتقطت صور للملكة إليزابيث 
مالبس  تــرتــدي  وهــي  السنين؛  مــر  على 
ــرى  مــصــنــوعــة بــالــكــامــل مـــن الـــفـــرو وأخـ
وقبعات  للمساء  أوشحة  منها  به،  مزينة 
بيتا  منظمة  ورحبت  شتوية.  ومعاطف 
بالخطوة  الحيوان  حقوق  عن  المدافعة 

التي أعلن عنها قصر بكنغهام.

ــدرت مــحــكــمــة حــكــمــهــا عــلــى رجــل  ــ أصـ
بالسجن ودفع غرامة، بعد أن أقدم على 

قتل قطة بـ “طريقة وحشية”.
ووفقا لصحيفة “جاكرتا نيوز” الماليزية، 
غرامة  ودفــع  شهرا،   34 بالسجن  حكم 
ماليزي  على رجل  دوالر،   9700 قدرها 
يبلغ من العمر 42 عاما، بعد قتله لقطة 

بوضعها داخل جهاز تنشيف المالبس.
وأثارت الجريمة غضبا شعبيا عارما، مع 

انتشار مقطع فيديو يوثقها، تظهر فيه 
جهاز  في  وضعت  وقــد  الحامل  القطة 

تنشيف المالبس.
وعــثــرت زبــونــة فــي وقــت الحـــق، على 
الحيوان النافق، لتقوم بإبالغ الشرطة.

الحكم  ــداره  إصــ الــقــاضــي عقب  ــال  وقـ
عــلــى الــجــانــي “أتــمــنــى أن يــكــون هــذا 
وللجميع  للمتهم  درس  بمثابة  الحكم 

بعدم معاملة الحيوانات بقسوة”.

ألجل الحيوان.. ملكة بريطانيا تلغي جزءا من أناقتها

عقوبة قاسية لرجل قتل قطة بـ “وحشية”

موظفة تعاين صورة بعنوان “ليوناردو: تجربة 
تحفة” في المعرض الوطني في لندن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عن  الــدفــاع  جمعيات  إحـــدى  أعلنت 
الحيوانات في كرواتيا، األربعاء، أنها 
كرة  تقديم شكوى ضد العب  تعتزم 
قدم؛ متهمة إياه بقتل دجاجة خالل 
فــي حادثة  احــتــرافــيــة،  مــبــاراة شبه 

ُطُرد على إثرها من أرض الملعب.
وخالل مباراة أقيمت األحد في شرق 
الدجاجات  بعض  اقتحمت  كرواتيا، 
العب  دفــع  مــا  األخــضــر،  المستطيل 
فريق أن كاي يلينغراد المضيف إيفان 
غازديك للركض خلفها وركل إحداها 

قبل أن يقوم بإلقائها فوق السياج.
ورفع الحكم في وجه الالعب بطاقة 

حمراء بسبب سلوكه غير الرياضي.
الحيوانات”  “أصدقاء  ودانت جمعية 
غــيــر الــحــكــومــيــة تــصــرف الــبــالــغ من 
بـ “الفعل  23 عاما، واصفة إياه  العمر 
المخزي والسلوك الجبان لالعب تجاه 
إلى وفاته متألما  أدى  بريء،  حيوان 

ومهّشم العظام”.

إلـــى أن  ــة حــديــثــة  خلصت دراســ
الغنية  السريعة  الوجبات  تناول 
بالدهون والدسم يمكن أن يكون 
له تأثير شبه فوري على األوعية 

الدموية.
وتقول الدراسة إن البرغر والبيتزا 
تــؤدي  أن  يمكن  النقانق  ولفائف 
يعتبر  الذي  الشرايين  إلى تصلب 
القلبية  للنوبات  الرئيس  السبب 
الدماغية، خالل فترة  والسكتات 

قصيرة من تناوله.
ــذر فــريــق الــبــحــث، مــن مغبة  وحـ
اإلفـــــــراط فـــي تـــنـــاول األطــعــمــة 
المعالجة مثل البطاطس المقلية، 
ــبـــات  ــز األبــــيــــض، والـــوجـ ــبـ والـــخـ
ــقــانــق، والــحــبــوب  ــن الــجــاهــزة وال
ــســكــريــة، والــــصــــودا؛ ألنـــهـــا قد  ال

تسرع أمراض القلب والدماغ.

مقاضاة العب كرة قدم.. 
والسبب “دجاجة”

دراسة تكشف 
أضرارا “فورية” 

للوجبات السريعة
الحجم  كبير  بــحــري  سلطعون  حقق 
ـــ46 ألــف  ــ رقــمــا قــيــاســيــا، بــعــد بــيــعــه ب
دوالر، فــي مـــزاد أقــيــم داخـــل إحــدى 

أسواق السمك غربي اليابان.
الياباني،  نيوز”  “كويدو  لموقع  ووفقا 
وزنه  البالغ  الثلج  سلطعون  صيد  تم 
1.24 كيلوغرام في بحر اليابان قبالة 
ساحل مقاطعة توتوري، وهي منطقة 
مــعــروفــة فـــي الـــيـــابـــان بــالــســلــطــعــون 

الغالي الثمن.

وذكـــــرت وســـائـــل إعــــالم مــحــلــيــة أن 
مــحــال تــجــاريــا فــي تـــوتـــوري اشــتــرى 
السلطعون ويخطط لبيعه إلى مطعم 

في العاصمة اليابانية طوكيو.
لثقافة  رمزا  الثلج”  “سلطعون  ويظل 
اصطياده  يتم  إذ  اليابانية،  الطهي 
فــي الــشــتــاء، ويــتــم وضــع عــالمــة في 
أحد أرجل كل سلطعون توضح اسم 
الذي  والميناء  صادته  التي  السفينة 

وصل إليه.

بيع سلطعون ياباني بـ 46 ألف دوالر

ممثلة بوليوود الهندية إليانا ديكروز أثناء حملة ترويج لفيلمها الكوميدي 
الجديد “Pagalpanti” في مومباي )أ ف ب(

يخضع كل سلطعون يتم اصطياده لفحص دقيق؛ من أجل تحديد مدى جودته قبل بيعه.

يوم  لندن،  في  بيكاديلي  مسرح  في  لسقف  جزئي  انهيار  تسبب 
األربعاء، إلى توقف عرض مسرحية “وفاة بائع متجول” ألرثر ميلر. 
وتسبب االنهيار في إصابات طفيفة وأدى إلى إخراج الجمهور من 

قاعة العرض، بحسب وكالة “رويترز”.
الممثل  كان  إذ  إند”،  “وست  إلى مسرح  الشرطة  استدعاء  وجرى 
المسرحية  بطل  لومان  ويلي  دور  يــؤدي  بيرس،  ونــدل  األميركي 

التي كتبها ميلر في العام 1949.
وذكرت الشرطة في بيان أن “الجميع أخرجوا من المسرح، وعانى 
لندن  في  اإلطفاء  فرقة  وقالت  طفيفة”.  إصابات  من  قليل  عدد 
1100 شخص من المسرح بعد سقوط جزء من  إنه جرى إخراج 

السقف.

ولفتت “رويترز” إلى قول بيرس، الذي اشتهر بدوره في المسلسل  «
التلفزيوني )ذا واير( وفيلم )سيلما( في عام 2014 لرواد المسرح من 
خالل رسالة عبر “تويتر”: “أود أن أشكركم جميعا على اإلخالء اآلمن. 

نعتذر ونشعر بالسرور؛ ألن أحدا لم يصب بأذى”.

انهيار سقف مسرح على الجماهير في لندن

ــة فـــــي “جـــــزر  ــرطــ ــشــ ــ أخــــلــــت ال
الفيلم  تصوير  مــوقــع  الــكــنــاري” 
بعد  )الــخــلــود(  “مــارفــل”  الجديد 
منتصف  في  قنبلة  على  العثور 

مكان التصوير. 
التمثيل  فريق  الشرطة  ونقلت 
بينهم  ــان  وكــ ــفــنــي،  ال ــطــاقــم  وال
ــولـــي  ــا جـ ــنـ ــيـ ــلـ ــجـ ــان أنـ ــمــ ــجــ ــ ــن ــ ال

وريتشارد مادن، إلى مكان آمن، وتم إيقاف التصوير، واستدعاء محترفين لفحص 
مفعول  إبطال  الخبراء  واستطاع  البريطانية.  صن”  “ذا  صحيفة  بحسب  القنبلة، 
القنبلة وإزالتها، قبل أن يستأنف التصوير في الموقع من جديد، وقالوا “كان األمر 
مثيرا ومرعبا، إذ إن القنبلة كان يمكن أن تترك هناك لعقود ولن يمسها أحد، لكن من 
يدري ما الذي يمكن أن يحدث لو اقترب أي شخص منها”. وبحسب الصحيفة، فإن 

موقع التصوير كان قاعدة للجيش األلماني في الحرب العالمية الثانية.

إبطال قنبلة بموقع تصوير فيلم أنجلينا جولي

المرأة تبلغ من العمر 36 عاما وتعتبر ما أقدمت عليه أمرا عاديا
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