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إطالق باقات العطالت الخاصة بـ “الفورموال 1”
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الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تســـّلم 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، في 
احتفـــال جـــرى في قصـــر الصخير أمس، 
أوراق اعتماد 4 ســـفراء جدد لدى مملكة 
البحريـــن. وتســـلم جاللـــة الملـــك أوراق 
اعتمـــاد كل مـــن: ســـفير جمهوريـــة مصر 
العربيـــة ياســـر شـــعبان، ســـفير جمهورية 
ســـفير  هايدوشـــيك،  إيجـــور  ســـلوفاكيا 
جمهورية زامبيا إبراهيم مومبا، وســـفير 
ألميـــدا  لويـــس دي  البرتغـــال  جمهوريـــة 
فـــراز. وتبادل صاحـــب الجاللة الملك مع 
الُســـفراء الُجدد الكلمات الترحيبية بهذه 
الثنائيـــة  بالعالقـــات  مشـــيدا  المناســـبة، 
بيـــن مملكـــة  القائمـــة  الوطيـــدة  الطيبـــة 
البحريـــن ودولهـــم الشـــقيقة والصديقـــة 
وما وصلت إليه من مســـتوى متقدم في 

جميع المجاالت.

عاهل البالد يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد
جاللته يشــيد بالعالقات الثنائية الطيبــة بين البحرين ودولهم

جاللة الملك لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير المصري

المنامة - بنا

أعلـــن المجلس األعلـــى للمرأة عن 
تفاصيل “اإلطار الموحد” لخدمات 
اإلرشـــاد والتوعية األسرية تحت 
األســـري  الترابـــط  “تعزيـــز  شـــعار 
كمدخـــل لالســـتقرار المجتمعـــي”، 
الخدمـــات  تطويـــر  إلـــى  الهـــادف 
وتعزيز المفاهيـــم الداعمة لزيادة 
األســـري،  واالســـتقرار  الترابـــط 
والذي سيتم تفعيله بشكل فوري 
ومبـــادرة  برنامجـــا   20 بتنفيـــذ 
بالتعـــاون مـــع مختلـــف الشـــركاء 
من القطاعات الرســـمية واألهلية 

والخاصة. 
نظمـــه  لقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
المجلس األعلـــى للمرأة في مقره 
بالرفـــاع بحضـــور مســـؤولين في 
والخـــاص  الحكومـــي  القطـــاع 
المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
إضافـــة إلى إعالمييـــن ومهتمين، 

كمـــا يأتي هذا اللقـــاء المتخصص 
الحملـــة  مـــع  متفاعـــل  بتوقيـــت 
 16 “وقفـــة  الســـنوية  األمميـــة 
يـــوم لتحـــدي العنف ضد النســـاء 
والفتيات”؛ بمناسبة اليوم العالمي 
لمناهضـــة العنف ضد المرأة، الذي 
يتـــم االحتفاء بـــه 25 نوفمبر من 

كل عام. 
وأكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس 
األنصـــاري  هالـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
أن هـــذا البرنامـــج يأتـــي في إطار 
مـــن  األســـرة”  “اســـتقرار  محـــور 
الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض المرأة 
البحرينيـــة، وبرؤيـــة قائمـــة علـــى 
حفظ األمـــن االجتماعـــي، بحيث 
البحرينيـــة  األســـرة  فيـــه  تتمتـــع 
لهـــا  ويضمـــن  حقوقهـــا  بجميـــع 
وصولها السلس لجميع الخدمات 

العدلية واالجتماعية.

“األعلى للمرأة” يدشن “اإلطار الموحد” 
لخدمات اإلرشاد والتوعية األسرية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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أثناء إطالق باقات العطالت الخاصة بـ “الفورموال 1“



تســـّلم عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي احتفال 
أوراق  أمـــس،  الصخيـــر  فـــي قصـــر  جـــرى 
اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين، 
وتســـلم جاللـــة العاهـــل أوراق اعتمـــاد كل 
مـــن: ســـفير جمهوريـــة مصر العربية ياســـر 
شـــعبان، سفير جمهورية ســـلوفاكيا إيجور 
زامبيـــا  جمهوريـــة  ســـفير  هايدوشـــيك، 
إبراهيم مومبا، وســـفير جمهورية البرتغال 

لويس دي ألميدا فراز.
وتبادل صاحب الجاللة الملك مع الُســـفراء 
الُجـــدد الكلمات الترحيبية بهذه المناســـبة، 
وأشـــاد بالعالقات الثنائية الطيبة الوطيدة 
ودولهـــم  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
الشـــقيقة والصديقـــة وبما وصلـــت إليه من 
مستوى متقدم في جميع المجاالت، متمّنًيا 
جاللتـــه لهـــم دوام التوفيـــق والنجـــاح في 
أداء مهامهم الدبلوماســـية وتعزيز عالقات 

الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين. 
ونقـــل الُســـفراء إلـــى جاللة الملـــك تحيات 
وتقديـــر ُرؤســـاء ُدولهم وخالـــص تمنياتهم 
لجاللته بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  وشـــعبها  البحريـــن 
واالزدهـــار والرخـــاء، مشـــيدين بالعالقـــات 
الوثيقـــة التي تربط دولهم بمملكة البحرين 

على كافة المستويات.
حضر مراســـم تقديم أوراق االعتماد، سمو 
الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك، ووزيـــر 
الديـــوان الملكـــي، ومعالـــي وزيـــر المتابعـــة 
بالديوان الملكي، ورئيس المراسم الملكية، 
ومســـاعد وزيـــر الخارجية. وكان الُســـفراء 
الُجـــدد قـــد وصلوا إلـــى قصـــر الصخير كل 
على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس 
المراســـم الملكيـــة، وجـــرت لهـــم المراســـم 

... وجاللة العاهل متسلما أوراق اعتماد سفير جمهورية سلوفاكياالمعتادة في مثل هذه المناسبات. ... وجاللته يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية زامبيا

جاللة الملك متسلما أوراق اعتماد سفير جمهورية البرتغال

المنامة- بنا

جاللتــــــــه يشيد بالعالقــــات الثنـــائيــــــــــة الطيبـــــــــة بيــــــــــــــــــن البحـــــريــــــــن ودولهــــــــــم
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عــاهــل الــبــالد يـتـســلــم أوراق اعتمــــــاد 4 سـفــراء جـــدد
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برعاية كريمة من لدن
الملكــــــــي السمو  صـــــــــاحب 

خليــــفة آل  سلمــان  بن  خليــفة  ا�ميــر 
الموقر حفظه ا� ورعاه الوزراء  رئيـــس 

دورته  في  ل�لمنيــوم  الدولـي  العربـــي  المؤتمر  اجتماع  يعقد 
٢٠١٩م ٢١ نوفمبر   -  ٢٠ الثــالثة والعشــرين في الفترة من 

الخليج  فندق   - للمؤتمرات  الخليج  بمركز 
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن أخيـــه 
عاهـــل المملكة العربية الســـعودية 
الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود؛ ردا علـــى برقيـــة جاللتـــه 
المعزيـــة بضحايا الحالـــة المطرية 
حفـــر  محافظـــة  شـــهدتها  التـــي 
الباطـــن بالمملكـــة، والتي أســـفرت 

عـــن ســـقوط عـــدد مـــن الضحايـــا 
والمصابين.

كما تلقـــى ولي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة برقيـــة شـــكر جوابيـــة 
مماثلة من عاهـــل المملكة العربية 
السعودية الشقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين؛ ردا على برقية ســـموه 

المعزيـــة بضحايا الحالـــة المطرية 
حفـــر  محافظـــة  شـــهدتها  التـــي 

الباطن بالمملكة.
شـــكر  برقيـــة  ســـموه  تلقـــى  كمـــا 
جوابيـــة مماثلـــة مـــن ولـــي العهـــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بالمملكة العربية السعودية 
الســـمو  أخيـــه صاحـــب  الشـــقيقة 
الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

جاللة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان شكر خادم الحرمين
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Also Available:

Saar Mall     Wadi Al Sail Mall (Riffa)     
Riffa Village Mall (East Riffa)    Isa Town    

Oasis Mall (Juffair)

   @

Bahrain City Center    Bahrain Mall    Enma Mall    Seef Mall (Arad)
Manama    Exhibition Road    Muharraq    Jawad Dome

Also Available:

جواد 

Promotion Valid From 20th November until 3rd December, 2019 or until stocks last تسري هذه العروض من تاريخ20 نوفمبر  حتى 3 ديسمبر 2019 أو حتى نفاذ الكمية

43”
SMART

ANDROID

FULL HD

HDMI
USB

2 REMOTE
CONTROL

1 20عرض ليوم  ١
WEDNESDAY

NOVEMBER

نوفمبر

1 22عرض ليوم  ١
FRIDAY

NOVEMBER

نوفمبر

1 21عرض ليوم  ١
THURSDAY

NOVEMBER

نوفمبر

1 23عرض ليوم  ١
SATURDAY

NOVEMBER

نوفمبر

Espresso Piccolo 
Coffee Machine

معده قهوة 

19.990
BD

29.990
BD

SAVE 10
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Water Dispenser
CHW2080

موزع مياه

22.990
BD

39.990
BD

SAVE 17
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Hard Disk
1TB

قرص صلب 

14.990
BD

21.990
BD

SAVE 7
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Notebook
15BS151NE

89.990كمبيوتر محمول
BD

139.990
BD

SAVE 50
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Mobile 6.1 DS

موبايل

54.990
BD

99.990
BD

SAVE 45
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

C Idea Tab+Power
Bank 3000MAH

جهاز لوحي
+ شاحن محمول

12.990
BD

14.990
BD

SAVE 2
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Blender
HR2114

9.990خالط كهربائي
BD

19.990
BD

SAVE 10
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

3 in 1 Printer 
MG2540S

4.990طابعة 3 في 1
BD

15.990
BD

SAVE 11
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Heatz Tablet
Z7700

7.990كمبيوتر لوحي
BD

10.990
BD

SAVE 3
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Vacuum Cleaner
RBM410

مكنسه

19.990
BD

34.990
BD

SAVE 15
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

Microwave 
KQG9GPB

19.990مايكرويف
BD

29.990
BD

SAVE 10
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

43” LED SMART TV 
+ 32” LED SMART TV

99.990تلفزيون 43 بوصه + 32 بوصه ال اي دي 
BD

134.990
BD

SAVE 35
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

للعناية الشخصية على اجهزة براون

ON BRAUN BEAUTY
& PERSONAL CARE

للعناية الشخصية على اجهزة براون

ON BRAUN BEAUTY
& PERSONAL CARE

OFFOFF

ON ALL DELONGHI
COFFEE MACHINES
ON ALL DELONGHI
COFFEE MACHINES

OFFOFF

26 LTR
900

WATTS
DIGITAL
GRILL

STAINLESS
STEEL

15.6’’
4GB RAM
500 GB

INTEL
CORE i3

INTEL HD
GRAPHICS

USB 3.0

1 TB

HOT &
COLD

2 TAPS
INCLUDED

7”
1 GB
8 GB

WIFI

5.5’’

4G
LTE

16 MP
8 MP

4 GB
64 GB

SCANPRINT COPY

22 LTR

2300
WATTS

1.5 LTR

400
WATTS

58”

58”LED 4K 
UHD TV

119.990تلفزيون 58 بوصه ال اي دي 
BD

139.990
BD

SAVE 20
BDر وفـِـّ دينار

دينار

دينار

7’’

4G
LTE

WIFI

32 GB
3 GB

32”

SMART
LED

HDMI
USB

2 REMOTE
CONTROL

4K UHD
2 REMOTE
CONTROL

SMART
ANDROID

HDMI
USB

ITEMS AVAILABLE IN CITY CENTER, SEEF, ENMA & BAHRAIN MALL هذه العروض متوفرة فقط في البحرين سيتي سنتر, مجمع السيف, مجمع االنماء و مجمع البحرين

ITEMS AVAILABLE ONLY IN CITY CENTER & BAHRAIN MALL هذه العروض متوفرة فقط في البحرين سيتي سنتر و مجمع البحرين

ITEMS AVAILABLE ONLY IN CITY CENTER, BAHRAIN MALL, ENMA MALL, 
SEEF MALL (ARAD), MANAMA, EXHIBITION ROAD, MUHARRAQ

هذه العروض متوفرة فقط في البحرين سيتي سنتر و مجمع البحرين 
مجمع اإلنماء , مجمع السيف عراد , المنامة , شارع المعارض , المحرق

MOIC/PC/21/22/2019



أناب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة؛ لحضور افتتاح )معرض الجواهر العربية 2019( في نسخته الثامنة 
والعشــرين، الذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة 19 - 23 نوفمبر الجاري، 
بمشاركة 561 شركة عارضة من 36 دولة تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال صناعة المجوهرات من القطع 

الفاخرة والجواهر الثمينة واألحجار الكريمة.

ونقـــل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة 
تحيـــات صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
تنظيـــم  علـــى  القائميـــن  إلـــى  الـــوزراء 
فيـــه،  المشـــاركين  وجميـــع  المعـــرض 
وتمنيـــات ســـموه لهـــم نجـــاح المعـــرض 
وتحقيـــق أهدافـــه في تعزيز وتنشـــيط 
لمـــا  ترســـيخا  المجوهـــرات؛  صناعـــة 
طيبـــة  ســـمعة  مـــن  المعـــرض  اكتســـبه 
فـــي هـــذا المجـــال باعتباره واحـــدا من 
التـــي تحظـــى  المعـــارض المتخصصـــة 

بإقبال واسع على مستوى المنطقة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن اهتمـــام صاحب 
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء ورعايته 
العربيـــة  الجواهـــر  لمعـــرض  الكريمـــة 

ســـنوًيا، تعـــد أحـــد مالمـــح نهج ســـموه 
ورؤيتـــه الحكيمـــة فـــي تنميـــة صناعـــة 
المعـــارض والمؤتمـــرات، وتعزيز دورها 

كرافد مهم لالقتصاد الوطني.
الجواهـــر  معـــرض  “إن  ســـموه  وقـــال 
العربيـــة نجـــح بفضـــل رعايـــة صاحـــب 
الســـمو الملكي رئيس الوزراء في حجز 
مكانة متميزة وتحقيق نجاح متواصل 
والمهتميـــن  الـــزوار  اســـتقطاب  فـــي 
مـــن  والمجوهـــرات  الذهـــب  بصناعـــة 
علـــى  لالطـــالع  المنطقـــة؛  جميـــع دول 
أحـــدث المعروضـــات مـــن المجوهـــرات 
والســـاعات الفاخرة واألحجـــار الكريمة 

والتحف الفنية وغيرها”.
وأكـــد ســـموه أن تنظيـــم المعـــرض على 

مـــدى 28 عاًمـــا يعكـــس مـــا تتمتـــع بـــه 
المملكة من مقومات وميزات تنافســـية 
في ظـــل مـــا تقدمـــه الحكومة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
مـــن  تعـــزز  وحوافـــز  تســـهيالت  مـــن 
جاذبيتهـــا كوجهـــة مثاليـــة الســـتضافة 

مختلف المعارض والمؤتمرات.
وقام ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
المعـــرض  أرجـــاء  فـــي  خليفـــة بجولـــة 
وأجنحتـــه، اطلـــع خاللهـــا ســـموه علـــى 
فاخـــرة  معروضـــات  مـــن  يقدمـــه  مـــا 
لمختلـــف العالمـــات التجاريـــة الراقية، 
حيـــث أبدى ســـموه إعجابـــه بما تميزت 
إبداعيـــة  قيمـــة  مـــن  المعروضـــات  بـــه 
راقيـــة، تتجســـد في جـــودة مـــا تقدمه 

الشـــركات والعالمات التجارية العالمية 
الذهـــب  صناعـــة  مجـــال  فـــي  الراقيـــة 

والمجوهرات.
ونـــوه ســـموه إلـــى أن حجـــم مشـــاركة 
مـــن  المتزايـــد  واإلقبـــال  العارضيـــن 
الجمهور يؤكـــد أن المكانة التي يحظى 
بهـــا معـــرض الجواهـــر العربيـــة؛ كونـــه 
المعـــارض  وأهـــم  أعـــرق  مـــن  واحـــًدا 

المتخصصة في المنطقة.
وأكـــد أن مملكة البحرين تمتلك تاريًخا 
متميـــًزا فـــي صناعـــة وصياغـــة الذهب 
الكفـــاءات  مـــن  ولديهـــا  والمجوهـــرات 
الوطنية من أصحـــاب الحرفة والمهارة 
ممـــا أكســـب المملكـــة ســـمعة إقليميـــة 

ودولية كبيرة.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ســـمو  وأعـــرب 
الـــوزراء عن شـــكره وتقديـــره للقائمين 
علـــى تنظيم معـــرض الجواهـــر العربية 
والمشـــاركين فيه، مثنًيا على جهودهم 
فـــي تنظيـــم المعـــرض وتعزيـــز مكانته 

عاًما بعد عام.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ علي بن خليفة الفتتاح “الجواهر العربية 2019”
متواصًل نجاًحا  ويحقق  متميزة  مكانة  يحتل  المعرض 

سمو الشيخ علي 
بن خليفة يثني 

على الجهود 
التنظيمية 

الناجحة

تنظيمه على 
مدى 28 عاًما 

يعكس مقومات 
المملكة الجاذبة 

لالستضافة

حجم المشاركين 
واإلقبال المتزايد 

من الجمهور 
يؤكد المكانة 

العريقة للمعرض 

منظمو 
المعرض 

يتوقعون حضور 
أكثر من 55 

ألف زائر
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تقدم وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
وعظيـــم  التقديـــر  ببالـــغ  الزيانـــي  زايـــد 
االمتنـــان لرئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
ورعايتـــه  ســـموه  تفضـــل  علـــى  خليفـــة، 
الكريمـــة معـــرض الجواهـــر العربية 2019 
اهتمـــام  جليـــة  بصـــورة  تعكـــس  التـــي 
الحكومة باســـتقطاب المعـــارض العالمية 
اإلمكانـــات  كل  وتســـخير  المتخصصـــة، 
المتاحة لتطوير سياحة المعارض وتعزيز 
مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي لمملكـــة 

البحرين.
وأشـــار الزيانـــي إلى أن صناعـــة المعارض 
وســـياحة األعمـــال أصبحـــت ركيـــزة مـــن 
ركائـــز التنميـــة االقتصاديـــة، وأن التطور 
الذي يشـــهده قطاع المعـــارض في مملكة 
البحريـــن يأتـــي متماشـــًيا مـــع األهـــداف 
للحكومـــة  االقتصاديـــة  اإلســـتراتيجية 
موقـــع  تعزيـــز  إلـــى  والهادفـــة  الموقـــرة 
البحريـــن اإلســـتراتيجي والعالمـــي؛ نظًرا 
لما تقدمه البحرين من حوافز وتسهيالت 

تشريعية وتجارية ومالية للمستثمرين.
وأكـــد أن تطويـــر قطـــاع المجوهرات يعد 
أولويـــة وطنيـــة تأخـــذ موقًعـــا مهًمـــا فـــي 
إســـتراتيجية وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة التي تصب فـــي نهايتها ضمن 
رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، كمـــا 
أنه يقدم فرصة ســـانحة للقطاع التجاري؛ 
لتعزيز وتنمية نشاطاتهم وإيجاد مناخات 
مالئمة للمزيد مـــن العالقات التجارية مع 

نظرائهم من جميع أنحاء العالم.
ونـــوه الزيانـــي بالســـمعة التـــي اكتســـبتها 
مملكـــة البحريـــن فـــي صناعـــة المعـــارض 
والملتقيـــات الدوليـــة المهمة، مشـــيًرا إلى 
أنه ومنذ انطالق معرض الجواهر العربية 

الـــدول  عـــدد  ارتفـــع   ،1992 العـــام  فـــي 
المشـــاركة في المعرض مـــن 29 دولة في 
العـــام 2015 إلـــى أكثـــر مـــن 36 دولة في 
النسخة الحالية من المعرض للعام 2019، 

بارتفاع بلغت نسبته 24 %.
وأشـــار إلـــى مـــا يحظى بـــه المعـــرض من 

مشـــاركة دوليـــة مـــن 36 دولـــة، وهـــو مـــا 
تعكس جاذبيته للعارضين المشاركين من 
كل من مملكة البحرين والهند، وسويسرا، 
وفرنســـا، والنمســـا، وبلجيـــكا، والبرازيـــل، 
وبلغاريـــا، والصيـــن، وقبـــرص، والدنمارك، 
كونـــج،  وهونـــج  واليونـــان،  وألمانيـــا، 

وإيطاليـــا، واليابـــان، واألردن، والكويـــت، 
وماليزيـــا،  وليتوانيـــا،  ولبنـــان،  والتفيـــا، 
وروســـيا،  وبولنـــدا،  وعمـــان،  والمغـــرب، 
والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، 
وإســـبانيا، وســـريالنكا، وتايـــوان وتايلند 
المتحـــدة  والمملكـــة  واإلمـــارات  وتركيـــا 

والواليات المتحدة األمريكية.
العربيـــة علـــى  ويقـــام معـــرض الجواهـــر 
مســـاحة 21,000 متر مربع، ويستمر على 
مـــدى 5 أيـــام يعـــرض خاللها المشـــاركون 
مختلف التصاميم الكالسيكية والمعاصرة 
المجوهـــرات  مـــن  كبيـــرة  ومجموعـــة 

والســـاعات المصنوعـــة باحترافية عالية، 
الكتابـــة  وأدوات  الكريمـــة،  واألحجـــار 
الفنية والدقيقة، واألكسسوارات الفاخرة 
وغيرهـــا من جميع أنحـــاء العالم، ويتوقع 
منظمو المعرض أن يشهد حضور أكثر من 

55 ألف زائر.

المنامة - بنا

“الــــجــــواهــــر الــــعــــربــــيــــة” يــــحــــتــــضــــن 561 شــــركــــة عــــــــــــارضــــة مــــن 36 دولــــــة ويـــســـتــــمــــر عـــلـــى مــــدى 5 أيـــــام 
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عـــن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أعلـــن 
لخدمـــات  الموحـــد”  “اإلطـــار  تفاصيـــل 
تحـــت  األســـرية  والتوعيـــة  اإلرشـــاد 
شـــعار “تعزيـــز الترابط األســـري كمدخل 
إلـــى  الهـــادف  المجتمعـــي”،  لالســـتقرار 
المفاهيـــم  وتعزيـــز  الخدمـــات  تطويـــر 
واالســـتقرار  الترابـــط  لزيـــادة  الداعمـــة 
األســـري، والـــذي ســـيتم تفعيله بشـــكل 
ومبـــادرة  برنامجـــا   20 بتنفيـــذ  فـــوري 
مـــن  الشـــركاء  مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون 
القطاعات الرسمية واألهلية والخاصة. 
جـــاء ذلك خـــالل لقـــاء نظمـــه المجلس 
األعلى للمرأة في مقره بالرفاع بحضور 
الحكومـــي  القطـــاع  فـــي  مســـؤولين 
والخـــاص ومنظمـــات المجتمـــع المدني 
إضافـــة إلـــى إعالمييـــن ومهتميـــن، كما 
يأتـــي هذا اللقـــاء المتخصـــص بتوقيت 
متفاعـــل مـــع الحملـــة األممية الســـنوية 
العنـــف ضـــد  لتحـــدي  يـــوم   16 “وقفـــة 
اليـــوم  بمناســـبة  والفتيـــات”؛  النســـاء 
العالمـــي لمناهضـــة العنـــف ضـــد المـــرأة، 
الـــذي يتم االحتفـــاء بـــه 25 نوفمبر من 

كل عام. 
وأكـــدت األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصاري أن هـــذا البرنامج 
يأتي في إطار محور “اســـتقرار األسرة” 
مـــن الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة 
البحرينيـــة، وبرؤيـــة قائمـــة علـــى حفظ 
األمـــن االجتماعـــي، بحيـــث تتمتـــع فيه 
حقوقهـــا  بجميـــع  البحرينيـــة  األســـرة 
ويضمـــن لهـــا وصولهـــا الســـلس لجميـــع 
الخدمـــات العدليـــة واالجتماعية ويقلل 
مـــن معـــدالت الخالفـــات األســـرية وبما 
يعـــزز من قيم الترابط العائلي، ويســـاند 
أن  موضحـــة  البحرينيـــة،  المـــرأة  دور 
فـــورًا  تنفيـــذه  ســـيتم  العـــام  اإلطـــار 
وكمرحلـــة أولـــى من خـــالل 20 برنامجا 

في العام 2020.
وأشارت خالل اللقاء إلى نتائج التقرير 

الوطنـــي للتوازن بين الجنســـين الصادر 
قبـــل أســـابيع، الـــذي أوضـــح أن المحور 
االجتماعـــي مـــن التقريـــر قـــد تقلصـــت 
الرجـــل  بيـــن  مجاالتـــه،  فـــي  الفجـــوة 
والمـــرأة بنســـبة 92 %، وهي من أفضل 
النســـب فـــي التقريـــر، بناًء علـــى جهود 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجال اســـتكمال 
كافـــة  الخدمـــات  ووضـــع  التشـــريعات 
األســـري،  االســـتقرار  لتعزيـــز  الالزمـــة 
وأوضحت أن المجلس انتقل من مرحلة 
العمـــل علـــى ســـد الفجوات إلـــى مرحلة 

التأكـــد مـــن حســـن التطبيـــق والتنفيـــذ 
ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.

“اإلطـــار  أهميـــة  األنصـــاري  وأكـــدت 
الموحـــد” لخدمـــات اإلرشـــاد والتوعيـــة 
االزدواجيـــة  مـــن  الحـــد  فـــي  األســـرية 
فـــي تقديـــم خدمات اإلرشـــاد والتوعية 
األســـرية في مملكة البحريـــن، وتوحيد 
وتجويـــد الخدمـــات، وإيجـــاد تصنيـــف 
موحد لقواعـــد البيانات، وضمان تأهيل 
وتدريب الكـــوادر الوظيفية المســـؤولة 
تلـــك الخدمـــات، وضمـــان  عـــن تقديـــم 

بتعزيـــز  الكفيـــل  اإلعالمـــي  الترويـــج 
أن  عـــن  وكشـــفت  المجتمعـــي.  الوعـــي 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ســـيعمل، فـــي 
حدود االختصاصـــات المنوطة به، على 
متابعـــة تنفيذ برامج ومبـــادرات اإلطار 
العـــام بالتعـــاون المباشـــر مـــع الجهـــات 
الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي، وقالـــت إن مضمـــون 
تلك البرامج هي من صلب اختصاصات 
الجهـــات المشـــار إليها في اإلطـــار العام 
وترتبط بشكل مباشر بالجزئية الخاصة 

بالتمكيـــن االجتماعي مـــن برنامج عمل 
الحكومـــة ذات الصلـــة باألســـرة، وفـــي 
وبمـــا  المخصصـــة،  الميزانيـــات  إطـــار 
يسهم في ترجمة تلك المفردات لبرامج 
ملموســـة تمس إيجابا جوانب من حياة 

الفرد البحريني.
للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأوضحـــت 
البرنامـــج  لهـــذا  الرئيســـة  المحـــاور  أن 
الخدمـــات ومراجعـــة  تطويـــر  تتضمـــن 
وتطويـــر السياســـات وتنميـــة المهارات 
وتعزيـــز  الذاتيـــة  القـــدرات  وبنـــاء 

التوعيـــة والتثقيـــف المجتمعـــي إضافة 
أن  إلـــى  مشـــيرة  والتقييـــم،  المتابعـــة 
الفئـــات المســـتهدفة مـــن هـــذا البرنامج 
الثانويـــة،  بالمرحلـــة  الشـــباب  هـــي 
والمقبليـــن على الزواج، واألســـرة أثناء 
حـــال  فـــي  واألســـر  الزوجيـــة،  الحيـــاة 
الطـــالق،  بعـــد  مـــا  واألســـر  الخالفـــات، 
ســـيتم  التـــي  الخدمـــات  أن  موضحـــة 
تقديمهـــا مـــن خـــالل هـــذا البرنامج هي 
اإلرشـــاد والتوفيق األســـري، واتفاقيات 
التســـوية الودية، وتوحيـــد اإلجراءات، 
وتنظيـــم مزاولـــة المهنة، وبنـــاء قدرات 
العامليـــن، وتطبيقـــات إلكترونيـــة إلـــى 
جانـــب المتابعـــة والتقييـــم مـــن خـــالل 
وقيـــاس  الخدمـــات،  فاعليـــة  قيـــاس 
رضـــى المســـتفيدين، وقياس متوســـط 
الترابـــط العائلي، إضافة إلى التســـجيل 

اإللكتروني والتتبع. 
مـــن جانبهـــم أكد حضـــور اللقـــاء أهمية 
إلـــى  مبـــادرة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لخدمـــات  الموحـــد”  “اإلطـــار  برنامـــج 
كبـــادرة  األســـرية،  والتوعيـــة  اإلرشـــاد 
تسجل لمملكة البحرين؛ من أجل تعزيز 
اســـتقرار المجتمع الذي تشـــكل األســـرة 
الخدمـــات  األساســـية، وتجويـــد  لبنتـــه 
األســـرية المقدمـــة من مختلـــف المراكز 

والجهات ذات الصلة في البحرين.
التـــام  اســـتعدادهم  الحضـــور  وأكـــد 
لالنخراط في هذا البرنامج ودعم جهود 
المجلـــس األعلى للمرأة، مؤكدين أهمية 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف  مبـــادرة 
الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات  وحتـــى 
والمدنـــي ذات الصلـــة االندماج في هذا 
البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه على 
أكمـــل وجه، مشـــددين فـــي الوقت ذاته 
على التوعية من خالل وســـائل اإلعالم 
كعامـــل رئيـــس ومهـــم في نجـــاح تنفيذ 

اإلطار الموحد.

هالة األنصاري

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلى للمرأة” يدشن “اإلطار الموحد” لخدمات اإلرشاد والتوعية األسرية
2020 ــام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــعـــ ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــرنــامــجـــ  20 أول  عـــن  ــان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اإلع

92 % نسبة سد الفجـوة بين المـرأة والرجـل في المحـور االجتماعـي
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رئيسة “شورى بلجيكا” تستعرض مع الجشي تعزيز العالقات
ــن الـــمـــرأة ــي ــك ــم ــي مـــجـــال ت ــ إشـــــــادة بــتــجــربــة الـــبـــحـــريـــن ف

اجتمعت ســـفيرة مملكـــة البحرين لدى 
الكبـــرى  بلجيـــكا ودوقيـــة لوكســـبورغ 
ومملكة الدنمارك وممثلتها لدى االتحاد 
األوروبي وحلف شـــمال األطلسي بهية 
الجشـــي، مـــع رئيســـة مجلس الشـــورى 
بمملكـــة بلجيـــكا ســـابين لوريـــل، وذلك 

في مقر المجلس بمدينة بروكسل.
 وخـــال االجتمـــاع، تقّدمـــت الســـفيرة 
بالتهنئة لرئيسة مجلس الشورى بمملكة 
بلجيـــكا على تبوئهـــا منصبهـــا الجديد، 
متنميـــة لها دوام التوفيق، مســـتعرضة 
البحريـــن فـــي مجـــال  تجربـــة مملكـــة 
تمكين وتقدم المـــرأة وتحقيق التكافؤ 
بيـــن الجنســـين، عبـــر الرؤيـــة الحكيمة 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وقرينـــة 
العاهل رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 

المتمثلـــة  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
في تأســـيس المجلـــس األعلـــى للمرأة، 
لنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة  وصياغـــة 
المـــرأة التـــي تعمـــل علـــى ضمـــان كافة 
حقـــوق المـــرأة ممـــا يضمن االســـتقرار 
على المستوى األسري، والمعاملة على 
قـــدم المســـاواة مـــع الرجـــل، وبالتالـــي 

تمكين المرأة بناًء على كفاءتها.

 وتطّرقـــت الســـفيرة إلـــى الحديث عن 
جائـــزة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
وجائـــزة  البحرينيـــة،  المـــرأة  لتمكيـــن 
األميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة، 
كمنصـــات تهدف لتشـــجيع المـــرأة على 
اإلســـهام فـــي التنميـــة والمجتمـــع على 

المستويين الوطني والدولي.

أبـــدت رئيســـة مجلـــس  مـــن جانبهـــا،   
الشـــورى البلجيكـــي إعجابهـــا بتجربـــة 
مملكـــة البحريـــن فـــي تمكيـــن المـــرأة، 
مســـتعرضة تجربـــة مماثلة فـــي مملكة 
بلجيـــكا كتخصيـــص “كوتـــا” للســـيدات 
بهدف تســـهيل وصولهن إلى المناصب 

القيادية.
 كما تناول الجانبـــان العاقات الثنائية 
بيـــن البلديـــن وســـبل تعزيزهـــا خاصـــًة 
فـــي ضـــوء  التشـــريعي،  المجـــال  فـــي 
دعوة الزيارة الموجهة لرئيســـة مجلس 
الشـــورى بمملكـــة بلجيـــكا مـــن معالـــي 
الســـيد علي بـــن صالح الصالـــح رئيس 
البحريـــن،  بمملكـــة  الشـــورى  مجلـــس 
حيـــث رحبـــت رئيســـة الشـــورى بهـــذه 
الدعـــوة، وبينـــت أن تلبيتهـــا مرتبطـــة 
ببعض التغييرات المنتظرة في المشهد 

السياسي البلجيكي.

المنامة - وزارة الخارجية

سمو نائب رئيس الوزراء يؤكد عمق العالقات مع الكويت
ــن ــي ــادت ــي ــق ــان بـــيـــن ال ــطـ ــربـ ــج ومـــصـــيـــر مـــشـــتـــرك يـ ــ ــائ ــ وش

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
بقصـــر  بمكتبـــه  آل خليفـــة  مبـــارك 
الكويـــت  دولـــة  ســـفير  القضيبيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة 
الشـــيخ ثامـــر جابـــر األحمـــد الجابر 

الصباح.
 ورّحب ســـموه بالشـــيخ ثامر جابر 
ومتانـــة  عمـــق  مؤكـــًدا  الصبـــاح، 
بيـــن  القائمـــة  األخويـــة  العاقـــات 
مملكة البحرين ودولة الكويت في 

ظل ما يربط شـــعبيهما وقيادتيهما 
الشـــقيقتين مـــن وشـــائج وصـــات 

وتنسيق وتشـــاور ومصير مشترك، 
متمّنًيا للسفير كل التوفيق والنجاح 

فـــي أداء مهامـــه الدبلوماســـية في 
ظـــل مـــا ســـيلقاه مـــن تعـــاون على 

المستويات كافة. 
ثامـــر  الشـــيخ  عّبـــر  جانبـــه،  مـــن   
الجابر الصباح عن ســـعادته بالعمل 
ســـفيًرا لباده فـــي مملكة البحرين، 
والعمـــل في إطار عاقـــات البلدين 
الشقيقين والرعاية الكريمة لعاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة وأميـــر دولة 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  الكويـــت 

صباح األحمد الجابر الصباح.

خالل االستقبال 

المنامة - بنا

نا والنورا فكانت سنغافورة أرادها الَسّ
Û  نزل كنيزك مضيء، وكنجم ســماوي على أرض تنبت فقراء

وتثمــر بؤســا، وأحــزان وجــع تقــاس باألمتــار علــى الجزيــرة 
المتشــظية زجاجــا مكســوًرا وتوابيــت عصافيــر ومآتــم أمل 
ونعــش حيــاة؛ لشــدة مــا كانــت مســتهدفة مــن قــدر متوحم 
على بؤســها. أطفالها قبل ســتين عامــا، وقبل مجيء الماك 
الحــارس، يســتحمون فــي الشــوارع واألزقــة عــراة إال مــن 
لحــاف ســماء ببطــون، خرائطهــا جــوع، وتضاريــس عيونهــا 
دموع، ونضارة الخدود ندوب. ولد من ذات الرحم، تلمست 
ومقاطعــة  البلســم  غضــب  مــن  يبســت  جروحــا،  أصابعــه 
الشفاء، واعتراض الفرح. ال يتقن فن الخطابة، وال التاعب 
بمقدسات الجماهير، وليست له عاقة مع ضوء الكاميرات، 
التــي تطلبــه فيخجل، تلــح عليه المنصة فيهرب، يســتدعيه 

المنصب الذي يودعه وهو في نشوة االنتصار. 
Û  زعيــم با نرجســية “قذافية”، ممتد علــى القلب جغرافيا با

دعاية “صالحية”، غير متمســك بالكرســي كما هي “المشــيل 
عونيــة”، ال يــوزع إكسســوارات الــكام علــى النائميــن علــى 
توزيــع  يفقــه  وال  “طائفيــة”،  انتخابــات  كدعايــة  األرصفــة، 
الخبــز الباســتيكي، وال يســتدعي التاريــخ أو “بــوذا “ليكون 
القديــس، فقداســته أرغفة تتوزع على الفقــراء بداية تنمية 
قــداس حقيقيــة. ذرف الدمــوع عندمــا أعلنــت ماليزيــا بــكل 
كبريــاء تخليهــا عــن جزيرتــه، إال أن المصائــب قــد تتحــول 
إلــى عجائــب، ومــا تــراه مشــكلة قــد يكــون هــو الحــل. إنهــا 
الدمــوع إلــى تحولــت إلــى ورش عمل فــي األريــاف لتصبح 
االنقــاب  أعلــن  النفــط.  وتكريــر  للبتروكيماويــات،  مصانــع 
والحنيــن  “النوســتولوجيا”  فكــره  التعيــس  الماضــي  علــى 
إلــى الماضــي كعقــدة، فعاقــب الحجر باإلصــاح وبناطحات 
الســحب، والفقــر بمصــارف عماقــة، ورمــم الوجــع الطائفي 
بفــرض اللغــة اإلنجليزيــة اللغــة الرســمية لشــعب، كل يدعي 

فيه هو األصل، ولغته األجمل. 
Û  إلــى العشــوائية  كان رهانــه أن يحــول األرصفــة والمنــازل 

بيــوت حضاريــة، وأن يكــون لــكل ســنغافوري منــزل خــاص 
بــه فــكان لــه ذلــك. دلــل القطــاع الخــاص، وفرش له وســادة 
األمــوال،  للمســتثمرين ورؤوس  النعــام  ريــش  مــن  تشــريع 
لكنه فرض عليه المشــاركة في بناء مســاكن للشــعب لتربح 
الحكومــة والشــعب والقطــاع. إنــه البلــد األســهل فــي العالم 
في تأســيس شــركة فخال يومين تأتي الموافقة با أوراق 
وال بيروقراطية وال رشــوة، وال ذل هاتف، ووســاطتك فقط 
مــدى ســرعتك على الضرب علــى الكيبورد وفهمــك للتعامل 

مع النت والتكنولوجيا. 
Û  ،الزعيــم الــذي ولد في قــارورة عطر مملوءة بالزهــر والمطر

يحمــل نزاهــة األنبيــاء فــي نظافة الكــف، ومحاربة الفســاد، 
فقدم للمحاكمة مســؤوال تم ارتشــاؤه في فرنسا ورجل دين 

في كنيسة، وكاهما قدما لمحاكمة علنية. 
Û  طفلــه المدلــل هــو القانــون، فالقانــون فــي ســنغافورة ليــس

كبيــت العنكبــوت تســقط فيه الطيــور الصغيــرة وتعصف به 
الطيــور الكبيــرة! فالــكل سواســية، فهو يمثل هيبة وأســاس 
الدولة. فلما أقدم شــاب أميركي على كســر القانون بالكتابة 
علــى “ســيارات” فــي ســنغافورة ســجن وحوكــم، ولــم تقبــل 
وســاطة الرئيس األميركي بيل كلنتون حينها. فهو ال يؤمن 
بفيتاميــن “واو”، وجعل من لبــاس الحكومة اللباس األبيض 
كداللة رمزية على األمانة، ومن يحاول تلطيخ اللون يخرج 
منهــا. ليتــه يطل على العــراق ولبنان ليرى العجــب العجاب. 
بلــد القمامــة يتحــول إلى أنظف بلد في العالــم، ورمي اللبان 
“العلكــة” في الشــارع يســاوى غرامة كبرى. فقــد توجه باكرا 
لعدم هدر المال، وما تكلفه هذه العلكة عند محاولة تنظيف 
وإزالتها من الشوارع. قال ال حاجة لها ولنوفر المال للتنمية. 
فتنظيف العلكة في لندن سنويا يكلف الدولة عشرة مايين 

باوند، فقط إلزالتها. 
Û  رئيــس ســنغافورة، القديس الراحل “لي كوان يو” بشــر لكنه

ــَواُب وَمْلَبُســُه االْقِتَصاُد  يحمــل صفــات األنبياء “َمْنِطُقه الصَّ
َواُضــُع، ال َيْرَضى مــن َأْعَماِله اْلَقِليَل، واَل َيْســَتْكِثُر  وَمْشــُيُه التَّ
ــرُّ ِمْنــه َمْأُموٌن، ُمْقِبــًا َخْيُره  اْلَكِثيــَر، اْلَخْيــُر ِمْنــه َمْأُموٌل والشَّ
اَلِزِل َوُقــوٌر وِفــي اْلَمــَكاِره َصُبــوٌر، وِفي  ه، ِفــي الــزَّ ُمْدِبــًرا َشــرُّ
َخــاِء َشــُكوٌر اَل َيِحيــُف َعَلــى َمــْن ُيْبِغــُض، واَل َيْأَثــُم ِفيَمــْن  الرَّ

 .” ُيِحبُّ
Û  جمع كل السلوكيات الخاطئة للسنغافوريين من الكتابة على

الجدران أو البصق في الشوارع أو خدش مقاعد المتنزهات 
والحدائق، فأمر بجمعها جميعا، وشرع قوانين للقضاء عليها 
حتــى عــدت ســنغافورة ببلــد القوانيــن. أصبحت ســنغافورة 
مــن أغنــى وأنظــف وأرقــى دول العالــم، وتمتلــك احتياًطــا 
كبيــًرا لألجيــال، وأكثــر بلد تســامًحا فــي األديــان والطوائف 
واألعــراق، ومــن أكبــر الــدول فــي القطــاع المالــي، ويــوازي 
الناتــج المحلــي لها الناتج المحلي لماليزيــا التي لفظتها قبل 
55 عامــا، وهــي التــي تكبــر مســاحتها عنها عشــرات المرات، 
وأضخــم موانــئ العالــم وأقل العالم بطالــة ومن أفضل دول 
العالم في النمو، ومتوسط دخل الفرد أفضل من أوروبا بين 
70 و80 ألــف دوالر ســنويا. هــذا والبلــد بــا مــوارد طبيعية، 
حتــى المــاء والرمــل يســتورده مــن الخــارج، فقــط اعتمــد 
علــى إصــاح التعليم واالقتصــاد ونبض التفرقــة والطائفية 
المشــروع  مظلــة  تحــت  النــاس  وصهــر  الفســاد،  ومحاربــة 
القومي الســنغافوري الذي هو قبــل األديان والمذاهب فأوال 

الوطن ثم تأتي األيديولوجيا، وليس العكس. 
Û  لم ينشــئ حديقة حيوان لمعرفته بحجم نفقة اللحوم التي

يجد أن موازنة ذلك تكون لتوسيع التنمية أفضل من نفقتها 
على حديقة، فأســس حديقة الطيور وحديقة األسماك فهي 
أقل كلفة. إنه القديس القادم من السماء فارسا أبيض، ليزرع 
على شــفاه المحرومين حديقة ورد، وفي عيون المهمشــين 
طيــور نــورس. لــي كوان يو، ســام عليك أيها المــاك القادم 
مــن الســماء جمــال محيــا ومحكمــة ضميــر، وأصابــع تنســج 

األرض زهورا وسؤددا وشجر سنديان.

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

ناصر بن حمد يشارك في االجتماع العربي للقيادات الشابة
عالميا والريادة  للتميز  المبادرة  زمام  امتالك  على  قادرة  قيادات  إلعداد 

عـــن  العربـــي  الشـــباب  مركـــز  أعلـــن 
مشـــاركة ممثل جالة الملك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب، مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن 
ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في 
فعاليات الدورة األولى والتأسيســـية 
للقيـــادات  العربـــي  “االجتمـــاع  مـــن 
رعايـــة  تحـــت  يقـــام  الـــذي  الشـــابة” 
نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء، وزير 
اإلمـــارات،  بدولـــة  الرئاســـة  شـــؤون 
رئيـــس مركـــز الشـــباب العربي ســـمو 
الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيان، 
وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، 
ويســـتضيف أبـــرز القيـــادات العربيـــة 
الشـــابة في أبوظبي يومـــي 10 و 11 

ديسمبر2019.
 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
“إن المشـــاركة فـــي الفعاليـــات التـــي 
تعـــّزز العمـــل العربـــي المشـــترك، مـــن 

مســـتوى االجتماع العربـــي للقيادات 
الشـــابة، مـــن أجـــل تمكيـــن الشـــباب 
فرصـــة  هـــي  أوطانـــه،  فـــي  العربـــي 
لتنســـيق الجهـــود العربيـــة وتوحيـــد 
أهدافهـــا االســـتراتيجية، خاصة على 
والمؤسســـات  الـــوزارات  مســـتوى 
الحكومية وشـــبه الحكومية، إلطاق 
مبـــادرات فاعلـــة تســـهم فعـــاً بفتـــح 
آفـــاق جديـــدة للشـــباب العربـــي فـــي 
علـــى  ســـواء  المجـــاالت،  مختلـــف 
مستوى التحصيل العلمي والمعرفي 
أو  المهنـــي  والتأهيـــل  التدريـــب  أو 
العمل أو اإلبداع واالبتكار للمساهمة 
فـــي مســـارات التنميـــة االقتصاديـــة 

واالجتماعية والبشرية”.
 وأضاف ســـموه: “استضافة أبوظبي 
ودولـــة اإلمـــارات لهذا الحـــدث األول 
من نوعه على مســـتوى العالم العربي 
عربيـــة  تنســـيق  لمنظومـــة  يؤســـس 
مبـــادرات وبرامـــج  تدعـــم  مشـــتركة 

إلعـــداد  الراميـــة  العربـــي  الشـــباب 
قيـــادات عربيـــة شـــابة قـــادرة علـــى 
امتاك زمام المبادرة للتمّيز والريادة 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  ـــا  عالميًّ
والمشـــاركة الفاعلة في بناء األوطان 

و رفد الحضارة اإلنسانية”.
العربـــي  االجتمـــاع  فـــي  ويشـــارك   
الشـــباب  وزراء  الشـــابة  للقيـــادات 
العـــرب ونخبـــة مـــن القـــادة وصنـــاع 

القرار من مختلف الجهات الحكومية 
وشـــبه الحكوميـــة العربيـــة. وتنعقـــد 
خـــال االجتمـــاع لقـــاءات وحوارات 
حصريـــة، وجلســـات تفاعليـــة لتعزيز 
العمل الشـــبابي الحكومي المشـــترك، 
وتوحيـــد الـــرؤى والتطلعـــات لخدمة 
العربـــي؛  للشـــباب  الملّحـــة  القضايـــا 
والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة 
إبداعية شبابية مشتركة، كما سيشهد 
مـــن  مجموعـــة  إطـــاق  االجتمـــاع 
المتخصصة  والمبـــادرات  الدراســـات 

بدعم وتمكين الشباب.
 ويبحـــث االجتمـــاع العربي للقيادات 
الشابة، الذي يقام بدعم وتعاون عدد 
من المؤسســـات الدوليـــة واإلعامية 
الشـــباب  تمكيـــن  آليـــات  العربيـــة، 
العربي، وتوســـيع آفاق العمل العربي 
الـــدور  وتعزيـــز  المشـــترك،  الشـــبابي 
الرئيس للشـــباب في تحقيق التنمية 

وصناعة مستقبل المنطقة العربية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

“الشمالية”: معرض توظيف في ختام تدريب الباحثات عن عمل
المشاركات واستفادة  المرجوة  النتائج  تحقيق  على  الحرص  يؤكد  العصفور 

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  تفّقـــد 
الورشـــة  أعمـــال  العصفـــور، 
عـــن عمـــل  للباحثـــات  التدريبيـــة 
في مجال علوم المســـتقبل، التي 
لاحتفـــاء  المحافظـــة  أطلقتهـــا 
تحـــت  البحرينيـــة  المـــرأة  بيـــوم 
شـــعار “المرأة في التعليـــم العالي 
وعلوم المستقبل”، وتستمر حتى 
21 نوفمبـــر الجـــاري، بالتعاون مع 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
وجمعيـــة البحرين لتنمية الموارد 
وجمعيـــة  والتدريـــب  البشـــرية 
ســـيدات األعمال وشـــركة ترشيد 
الدراســـات  ومعهـــد  للطاقـــة 

المصرفية.
شـــكره  عـــن  المحافـــظ  وأعـــرب   

للجهـــات المتعاونـــة فـــي اإلعـــداد 
مؤكـــًدا  للورشـــة،  والتحضيـــر 
النتائـــج  تحقيـــق  علـــى  حرصـــه 

المرجـــوة واســـتفادة المشـــاركات 
من محتـــوى الورشـــة، إذ إن مثل 
هـــذه البرامج تهدف إلى تهيئتهن 

المســـتقبل،  علـــوم  مجـــال  فـــي 
الخـــوض  علـــى  وتحفيزهـــن 
واالندماج في ســـوق العمل وفًقا 
الحتياجات هذا المجـــال الواعد، 
المحاضريـــن  بجهـــود  مشـــيدا 
نمـــاذج  تقديـــم  علـــى  وحرصهـــم 
تســـهم في تنوير الباحثات بشأن 

متطلبات سوق العمل.
وتم اختيـــار الباحثـــات بناًء على 
مشـــاركتهن فـــي التقييـــم الذاتي 
العمـــل  وزارة  خصصتـــه  الـــذي 
والتنمية االجتماعية، إذ ستختتم 
الورشة بإقامة معرض التوظيف، 
والذي يعتبر فرصة للباحثات عن 
عمـــل فـــي هـــذا المجـــال لالتقاء 

المباشر مع أرباب العمل.

الورشة التدريبية

المنامة - وزارة الداخلية



المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

اســـتقبل رئيس ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد آل 
خليفـــة، رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن ســـمير نـــاس والوفـــد المرافق 
لـــه بمكتبه بمبنى الديـــوان صباح أمس، 
حيث تم خالل االجتماع مناقشـــة عدد 
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك 
مـــن  عـــدد  فـــي  التعـــاون  واســـتعراض 
المجاالت باإلضافة إلـــى تبادل وجهات 

النظر بما يخدم المصلحة العامة.
الديـــوان  جانـــب  مـــن  اللقـــاء  حضـــر   

وكيـــل الديوان للرقابة اإلدارية الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة، ووكيـــل 
الديـــوان للرقابـــة الماليـــة فائـــق ضيف، 
والوكيل المســـاعد لرقابة األداء قاســـم 
المدحـــوب. ومـــن جانـــب غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن حضـــر النائب األول 
لرئيـــس الغرفة خالـــد نجيبـــي، والنائب 
الثانـــي لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، 
والرئيس التنفيذي للغرفة شـــاكر الشتر، 
ورئيـــس مركـــز الدراســـات والمبـــادرات 

فاطمة الصائغ.

رئيس ديوان الرقابة يبحث التعاون مع رئيس الغرفة
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اتفاقية تفاهم بين “علوم الفضاء” و“كالمان العالمية”
المقبلة ــوات  ــن ــس ال ــي  ف لــلــتــعــاون  ــة  ــع واس ــاق  ــ آف فــتــح  ــعــســيــري:  ال

فـــي إطـــار الجهـــود التـــي تبذلهـــا لتحقيق 
رؤيتهـــا التـــي اختطهـــا لهـــا عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة لوضع مملكـــة البحرين في مصاف 
الـــدول المتقدمة في مجـــال الفضاء، فقد 
الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  قامـــت 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  بوزيـــر  ممثلـــة 
كمـــال أحمد، رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
بتوقيـــع “اتفاقيـــة تفاهـــم” مـــع المؤسســـة 
األمريكيـــة كالمـــان العالميـــة المتخصصـــة 
في مجال الفضاء والطيران، والتي مثلها 
رئيس ومؤســـس مؤسسة كالمان العالمية 
تـــوم كالمـــان وذلك علـــى هامـــش معرض 

دبي للطيران. 
وبهذه المناســـبة، صرح وزيـــر المواصالت 
واالتصـــاالت، قائال: نســـعد اليـــوم بتوقيع 
هـــذه االتفاقيـــة التـــي تنضـــم مـــن خاللهـــا 
مملكـــة البحريـــن لقائمة الدول المشـــاركة 
فـــي برنامـــج مؤسســـة كالمـــان العالميـــة، 
حيـــث يوفـــر هـــذا البرنامج منح دراســـية 

للنخبـــة من الطلبـــة الموهوبين لالشـــتراك 
فـــي المعســـكر الســـنوي للفضـــاء، والـــذي 
ســـيقام فـــي واليـــة االبامـــا فـــي الواليـــات 
المتحدة األمريكية خالل صيف 2021. ال 
يسعني إال التقدم بخالص الشكر لمؤسسة 
كالمـــان العالميـــة علـــى تعاونهـــم ودعمهم، 
ولإلدارة التنفيذيـــة للهيئة الوطنية لعلوم 
التـــي  الكبيـــرة  جهودهـــم  علـــى  الفضـــاء 

أثمرت هذا التعاون المتميز.

وفي هذا الشـــأن، صرح الرئيس التنفيذي 
الفضـــاء محمـــد  لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة 
العســـيري بـــأن توقيع هـــذه االتفاقية جاء 
بعد الجهود الحثيثة للهيئة في التعاون مع 
مختلف المؤسســـات العالمية المتخصصة 
لتطويـــر هذا القطـــاع في المملكـــة، والتي 
كان من بينها التعاون مع مؤسســـة كالمان 
االتفاقيـــة  هـــذه  بـــأن  وأضـــاف  العالميـــة، 
ستســـهم بشـــكل كبير فـــي تحفيـــز الطلبة 

علـــى االهتمام بالتخصصـــات العلمية، كما 
أنها ســـتثري معارف الفئة المستهدفة من 
الطلبة البحرينيين الموهوبين والمتميزين 
والتكنولوجيـــا  العلـــوم  تخصصـــات  فـــي 
والهندســـة والرياضيـــات، وهـــذا كله يتفق 
مع األهداف اإلستراتيجية للهيئة ويسهم 
فـــي تحقيـــق مبادراتهـــا الرئيســـة، متطلعا 
إلـــى المزيـــد من أوجـــه التعاون المشـــترك 
مع الوكاالت والمؤسســـات العالمية وعلى 

نطاق أوسع لخدمة مملكة البحرين.
كمـــا أشـــار العســـيري إلـــى أن هـــذا االتفاق 
يؤســـس لبداية مثمرة لفتح آفاق واســـعة 
المقبلـــة،  الســـنوات  خـــالل  أكبـــر  لتعـــاون 
مضيفا بأن الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء 
تولـــي اهتمامـــا بالغـــا بالتعليـــم والتدريب 
في قطاع الفضاء وعلومه المختلفة التي 
باتت تشكل جزءا أساسيا في قائمة علوم 
المســـتقبل، وذلك إيمانا منهـــا بأهمية هذا 
القطاع وما سيعكسه إيجابا على مستقبل 
الـــدول  فـــي مصـــاف  المملكـــة، ويجعلهـــا 

المتقدمة.  

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اجتمع وزيـــر التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي بمســـاعدة المديـــرة العامة 
المســـؤولة  “اليونســـكو”  لمنظمـــة 
ســـتيفانيا  التربيـــة  قطـــاع  علـــى 
جيانيني، حيث بحث معها مجاالت 
ووزارة  المنظمـــة  بيـــن  التعـــاون 
التربيـــة والتعليم فيمـــا يتعلق بدعم 
“اليونســـكو” وتعاونهـــا مـــع الـــوزارة 
لتطوير المناهج الدراســـية والتعليم 
الفنـــي والمهنـــي مـــن خـــالل خبـــراء 
المنظمـــة، وكذلـــك ســـبل االســـتفادة 
من خبرة المنظمة في إنشاء جامعة 
عيســـى الكبيـــر - الهدايـــة الخليفية، 
مـــن خالل توفير الخبـــرة الضرورية 
فـــي مرحلـــة إنشـــاء هـــذه الجامعـــة 

المتخصصة في العلوم الجديدة.
وعّبرت مساعدة المديرة العامة عن 
اســـتعداد المنظمـــة الدائـــم للتعـــاون 
مـــع مملكـــة البحريـــن فـــي مختلـــف 
المجاالت، مشـــيدًة بتعـــاون المملكة 
مع المنظمة في مجاالت اختصاصها، 
وزارة  لجهـــود  دعمهـــا  عـــن  معبـــرًة 
التربيـــة والتعليـــم لتحقيق األهداف 
المشـــتركة، وخاصـــًة تحقيق الهدف 
الرابع من إســـتراتيجية “اليونســـكو” 
2030، كمـــا عّبـــرت عـــن اســـتعدادها 

لبحث توفير الخبرة المطلوبة.
المنـــدوب  نائـــب  اللقـــاء  حضـــر 
المستشـــار الثقافي لمملكة البحرين 
في باريس الشيخة وفاء آل خليفة.

النعيمي يبحث إنشاء جامعة عيسى الكبير مع “اليونسكو”

المنامة - وزارة الداخلية

نـــال المديـــر العـــام لـــإلدارة العامـــة 
علـــي  العقيـــد  المدنـــي  للدفـــاع 
الحوطـــي الوســـام الدولـــي للحماية 
المدنيـــة والدفـــاع المدنـــي )فارس( 

خالل مشـــاركته في اجتماع أجهزة 
الحمايـــة المدنيـــة والدفـــاع المدني 
المنظمـــة  مظلـــة  تحـــت  بجنيـــف، 

الدولية للحماية المدنية.

مدير الدفاع المدني ينال وسام الحماية المدنية

سمو محافظ الجنوبية يتابع مشروعات مدينة خليفة
ــروع مــلــعــب عسكر ــة ومـــشـ ــام ــع ال ــق  ــراف ــم ال اســتــكــمــال  ضــــرورة 

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
اجتمـــاع  خليفـــة،  آل  علـــي  بـــن  خليفـــة 
المجلـــس التنســـيقي للمحافظة، بحضور 
عـــدد من األعضـــاء مـــن ممثلـــي الجهات 
المعنيـــة، حيـــث رحـــب ســـموه بأعضـــاء 
المجلـــس، مشـــيدا بتضافـــر الجهـــود في 
لمختلـــف  والتنســـيق  التعـــاون  تحقيـــق 

المشاريع المتعلقة باحتياجات األهالي.
وتابـــع ســـمو المحافـــظ خـــالل االجتماع، 
خليفـــة؛  بمدينـــة  المتعلقـــة  المشـــاريع 
تعزيـــزا إلبـــراز مـــا تتمتـــع بـــه المدينة من 
صـــورة حضاريـــة نموذجيـــة، وذلـــك مـــن 
خليفـــة  مدينـــة  مركـــز  مشـــروع  خـــالل 
الصحـــي ومتابعة مشـــروع تطوير البنية 
التحتيـــة، كما تابع ســـموه مشـــروع صالة 
أهالـــي الـــدور واإلجـــراءات القائمـــة مـــع 

المحافظة الجنوبية بالتنســـيق مع وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي لإلســـراع فـــي إنشـــاء الصالـــة 
في الفتـــرة المقبلة. وأكد ســـموه ضرورة 
متابعة إنشاء المساجد ودور العبادة في 
مدينة خليفة، مشـــيرا سموه إلى ضرورة 
استكمال المرافق العامة ومشروع ملعب 
عســـكر؛ وذلـــك تلبيـــة لتطلعـــات األهالـــي 

واحتياجاتهم. وخـــالل االجتماع، تطرق 
محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفـــة لتطوير موقـــع عين 
أم غويفـــة فـــي منطقـــة الرفـــاع، وأوضح 
المتابعـــة  فـــي  مســـتمرة  المحافظـــة  أن 
المنطقـــة  بلديـــة  عـــزم  مـــع  والتنســـيق 
وتنفيـــذ  الموقـــع  لتطويـــر  الجنوبيـــة؛ 
المشروع وتأهيله وإعادة تطوير المواقع 

التاريخية التي تزخر بها المنطقة.
ومـــن جانبـــه، قـــدم رئيـــس قســـم متابعة 
الخدمـــات  بـــإدارة  الخدمـــات والبحـــوث 
الهندسية واالســـتثمار بالمحافظة محمد 
النعيمي عرضا مرئيا حول مدينة عيسى، 
حيـــث اســـتعرض المشـــاريع التطويريـــة 
ترميـــم  إلعـــادة  وخطـــة  العامـــة  للطـــرق 

وتأهيل بعض المنازل.

المنامة - وزارة الداخلية

الطفـــل حقـــوق  بمجـــال  رائـــدة  بحرينيـــة  إنجـــازات 
أكـــد مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عبـــدهللا 
الدوســـري أن ما حققته مملكـــة البحرين 
مـــن إنجـــازات رائـــدة فـــي مجـــال حقوق 
الراســـخ  اإليمـــان  مـــن  ينطلـــق  الطفـــل 
بـــأن الطفل هـــو اللبنـــة األولـــى والركيزة 
ونمائهـــا،  المجتمعـــات  لبنـــاء  األساســـية 
وإن دعـــم ورعايـــة ملـــك البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بالطفولة والشباب ورعاية األيتام وذوي 
مكانتهـــا  عـــزز  الخاصـــة  االحتياجـــات 
ووضعهـــا في قمـــة األوليات وسياســـات 
المملكـــة، جاء ذلك في تصريح بمناســـبة 
مـــع  والمتزامـــن  للطفـــل  العالمـــي  اليـــوم 
الذكـــرى الثالثيـــن إلقـــرار اتفاقية حقوق 

الطفل.
ولفـــت إلى أن المشـــرع البحريني حرص 
علـــى أن تكـــون حمايـــة ورعايـــة حقـــوق 

الطفـــل فـــي ســـن التشـــريعات الضامنـــة 
لهـــا والُمجرمـــة النتهاكهـــا، حيـــث تجلت 
الطفـــل  قانـــون  إصـــدار  فـــي  مقاصـــده 
كفـــل  والـــذي   2012 لســـنة   )37( رقـــم 
حـــق الطفـــل فـــي مناحـــي عـــدة كتهيئـــة 
وتوفيـــر  لتنشـــئته،  المناســـبة  الظـــروف 
الرعايـــة الصحيـــة المالئمـــة، والحـــق في 
الغـــذاء والتعليـــم، والرعايـــة اإلجتماعية 
الســـليمة. ولضمـــان إنفـــاذ تلـــك المقاصد 
النبيلة، ُأنشـــئت اللجنة الوطنية للطفولة 
العمـــل  خطـــط  بإقـــرار  تختـــص  والتـــي 
واإلستراتيجية الوطنية للطفولة؛ لتعزيز 
وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل، 
ورصد ودراسة كافة مشاكل واحتياجات 
للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما 
في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات 

إلى الجهات الرسمية ذات الصلة.
وأوضح مســـاعد وزير الخارجية أن مبدأ 

التربية السليمة تعتبر من أقوى الوسائل 
عمـــره  بدايـــة  منـــذ  باإلنســـان  لإلرتقـــاء 
حتـــى نهايتـــه، وإدراكا لمـــا تتطلبـــه مـــن 
بناء كيان ُأســـري ســـليم، أصدرت مملكة 
البحريـــن قانـــون رقـــم )17( لســـنة 2015 
بشـــأن الحماية مـــن العنف األســـري ُبغية 
توفيـــر األمـــان والحمايـــة لكيان األســـرة 
مـــن التفـــكك األســـري، وتوفيـــر الحماية 
القانونية ألفراد األسرة الذين يتعرضون 
للعنـــف بمـــا فيهـــم األطفال، حيـــث أطلق 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بالتعـــاون مـــع 
وزارة الداخليـــة قاعدة بيانـــات “تكاتف” 
والمعنيـــة بتوفيـــر اإلحصـــاءات واألرقام 
لرصـــد وتحليـــل ظاهـــرة العنف األســـري 

عموما.
التعليـــم يعتبـــر عامـــال رئيســـا  وأكـــد أن 
الطفـــل ومقـــوم  تكويـــن شـــخصية  فـــي 
أساســـي فـــي تهيئتـــه لكي يأخـــذ مكانته 

فـــي المجتمـــع، فقد حفظ دســـتور مملكة 
البحريـــن حق التعليـــم لجميع المواطنين 
بـــدءا مـــن الســـنوات األولـــى ألعمارهـــم، 
إذ ألزمـــت المـــادة الســـابعة منـــه الدولـــة 
صراحة بتوفير كافة الخدمات التعليمية 
والثقافيـــة بالمجـــان لجميـــع المواطنيـــن 
إدخـــال  األمـــور  أوليـــاء  القانـــون  وألـــزم 
أطفالهـــم فـــي مراحل التعليـــم من خالل 
ســـن اإللزام المحدد، وهو ســـن الســـابعة. 
وبالنظـــر إلـــى عـــدد المـــدارس للمراحـــل 

التعليميـــة الثالث في المملكة، والذي بلغ 
209 مـــدارس تضـــم أكثـــر مـــن 140 ألف 
طالـــب، حيـــث تشـــير اإلحصـــاءات بـــأن 
نسبة إلتحاق األطفال للمرحلة التعليمية 
األساسية والثانوية بلغت نسبة 100 %، 
مما يظهر جليا إيالء الحكومة الرشـــيدة 

التعليميـــة  للمنظومـــة  بالغـــة  أهميـــة 
وتطويرها.

وفـــي مجال توفير الرعاية الصحية، بين 
مساعد وزير الخارجية أن المملكة أولت 
األم وصحتهـــا اإلنجابيـــة وحالـــة الجنين 
الصحية حتى والدته أهمية قصوى، فقد 
وفـــرت وزارة الصحـــة خدمـــات صحيـــة 
ُتعنى برعاية األمومة والطفولة والصحة 
أفضـــل  مســـتوى  لتحقيـــق  اإلنجابيـــة؛ 
للصحة اإلنجابية بما يحفظ ســـالمة األم 
والطفـــل الجســـدية والعقليـــة مـــن خالل 
خدمات الفحص ما قبل الزواج، إذ تشير 
النســـب  اإلحصـــاءات، والتـــي تعـــد مـــن 
وفيـــات  معـــدل  تراجـــع  إلـــى  المتقدمـــة 
األمهـــات أثناء الوالدة إلـــى 14 حالة لكل 
مئة ألف مولود، وتراجع وفيات األطفال 
دون ســـن الخامســـة إلـــى 12 حالـــة وفاة 

لكل ألف مولود.

المنامة - وزارة الخارجية

عبدالله الدوسري

الدوسري: الطفولة 
اللبنة األولى 

والركيزة األساس 
لبناء المجتمعات

األربعاء 20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع األول 1441 - العدد 4054

الصالح: البحرين قضت على األمراض المعدية منذ زمن طويل
ــي ــب ــوظ ــي أب ــ ــوغ الـــمـــيـــل األخــــيــــر” ف ــ ــل ــ ــدى “ب ــت ــن ــم ــت ب ــ ــارك ــ ش

شـــاركت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح 
أمـــس في فعاليات منتـــدى “بلوغ الميل 
األخيـــر”، الذي عقد تحـــت رعاية كريمة 
مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي  نهيـــان،  آل  زايـــد 
نائـــب القائد األعلـــى للقوات المســـلحة، 
وبالشـــراكة مع مؤسســـة “بيل وميليندا 

غيتس”.
 وُعقـــد منتـــدى هـــذا العام تحت شـــعار 
“بلـــوغ الميـــل األخيـــر: تكثيـــف الجهود 
نحـــو تحقيـــق الهـــدف”، وبـــرز األدوات 
الالزمـــة  والشـــراكات  والتكنولوجيـــا 
لتســـريع وتيرة تقـــدم المجتمـــع الدولي 

فـــي القضـــاء علـــى األمـــراض المعديـــة، 
وُيشـــكل منصـــة للعامليـــن فـــي مجـــال 
الصحة والمبتكريـــن والخبراء للتعريف 

بتجاربهم وإنجازاتهم في هذا المجال.
 وقد أعرب الوزيرة بأن مملكة البحرين 
تتبنـــى اســـتراتيجية صحيـــة متكاملـــة 

مكافحـــة  علـــى  التركيـــز  إلـــى  تهـــدف 
المعديـــة،  وغيـــر  المعديـــة  األمـــراض 
وأكـــدت أن البحريـــن مـــن الـــدول التـــي 
قضت على جميع األمراض المعدية منذ 
زمـــن طويل مثل شـــلل األطفال، بفضل 
تطويـــر الخدمـــات الصحية بشـــكل عام 
وتوفير التطعيمات الالزمة للجميع. كما 
صرحت الوزيرة بأن وزارة الصحة تعمل 
مـــع المراكز العالميـــة لمكافحة األمراض 
والوقايـــة منها، بهدف تبادل المعلومات 
والخبـــرات، ضمن إطـــار منظمة الصحة 
لإلنـــذار  العالميـــة  والشـــبكة  العالميـــة 
بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتها، والتي 
تســـعى إلى مواجهة األوبئـــة ومكافحة 

انتشارها على مستوى العالم.

المنامة - وزارة الصحة



تأييد سنة لمراهق حاول عبور المملكة بجواز أوروبي مزور
أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة واإلبعاد نهائيا عن البالد، بحق شاب لم يبلغ الثامنة عشرة، والذي 
كان يحلم بالسفر إلى أوروبا والهجرة إليها، ونظرا لعدم حصوله على “الفيزا” فقد اتفق مع متهم آخر )هارب ومحكوم غيابيا بذات العقوبة( على 
أن يقــوم بتزويــر جــواز ســفر أوروبــي إليه باســم المتهم الهــارب مرفقا به أختــام بحرينية مزورة ليتمكن مــن العبور عبر المملكــة “ترانزيت” وصوال 

ألوروبا، إال أن موظفي الجمارك كانوا له بالمرصاد.

وتتحصـــل الواقعـــة فـــي أن المتهـــم األول 
“المستأنف” قرر مغادرة بلده والتوجه إلى 
عاصمـــة دولة أوروبية، لكن وبســـبب عدم 
إصدار تأشـــيرة ســـفر له على جواز ســـفره 
األصلـــي فقد نما إلى علمه وجود حســـاب 
على برنامج التواصـــل االجتماعي “فيس 
بوك” يســـتطيع صاحبه إصدار جواز ســـفر 
أوروبـــي له بطريق التزوير، فتواصل وهو 
فـــي بـــاده مـــع صاحبـــه المجهـــول واتفق 
معـــه علـــى أن يـــزور لـــه جـــواز ســـفر لكي 
يستطيع مغادرة بلده، فما كان من األخير 
إال أن جهـــز لـــه بالفعـــل جـــواز ســـفر مزور 
لدولـــة أوربيـــة ثانية، ووضـــع عليه صورة 
المســـتأنف الشـــخصية ولكنه يحمل اســـم 

شخص آخر تبين أنه المتهم الثاني.
وأضافـــت المحكمـــة أنـــه بعـــد ذلـــك رتـــب 
المجهـــول الرحلـــة للمســـتأنف، وأن يكون 

إلـــى الدولـــة  خطهـــا مـــن بلـــد المســـتأنف 
األوروبيـــة األولـــى التـــي كان يرغـــب فـــي 
اإلقامـــة بها المســـتأنف، مـــرورا بمحطتين 

هما إمارة دبي والبحرين.
بلـــده  األول  المســـتأنف  غـــادر  وبالفعـــل 
مســـتخدما جـــوازه األصلـــي ودخـــل دبـــي 
بواســـطته، ثم غادر منهـــا ودخل البحرين 
بواســـطة ذات الجواز ســـالف البيان، وفي 
المطـــار حضر المتهـــم الثاني الـــذي يحمل 
جواز سفر أوروبيا صحيحا، فقام بالتوجه 
إلـــى الشـــاهد األول موظـــف صالـــة الوزن 
)مكتشـــف الواقعـــة( وســـلمه جواز ســـفره، 
لكن الموظف شـــك في أمـــره ألنه ال يملك 
أية حقائب “عفش” فوضع له ماحظة في 
النظـــام على جهاز الحاســـب اآللـــي للتأكد 
منـــه عند ركوبه الطائرة، وأصدر له بطاقة 

ركوب الطائرة.

فتوجـــه المتهم الثاني إلـــى المطعم الكائن 
البحريـــن  بمطـــار  المغادريـــن  صالـــة  فـــي 
الدولـــي، وهنـــاك قابل المســـتأنف وســـلمه 
بطاقـــة ركـــوب الطائـــرة التي اســـتخرجها 
لكـــي يمكنـــه مـــن مغـــادرة البحريـــن علـــى 
أســـاس أن الجواز األوروبي المزور يحمل 
ذات اســـم المتهـــم الثانـــي الموجـــود على 
بطاقـــة صعـــود الطائـــرة، ومـــن ثـــم غـــادر 
المتهـــم الثانـــي البـــاد متوجها إلـــى إمارة 
أبوظبـــي، في حين توجه األول إلى بوابة 
ركـــوب الطائرة، وهناك طلب منه الشـــاهد 
األول جواز سفره وبطاقة ركوب الطائرة، 

فسلمه البطاقة وجواز السفر المزور.
فاكتشف الشاهد أن الجواز المزور يختلف 
عـــن الجواز األصلي، كمـــا أنه يحتوي على 
أختـــام دخول وخـــروج بحرينيـــة مزورة، 
وبعـــد إلحاح منه على المســـتأنف إلخراج 

جـــوازه األصلـــي أخرجه األخيـــر واعترف 
بأنـــه قـــام بالتزويـــر، وبتأكـــد موظـــف آخر 
من ســـجل دخـــول وخروج المتهـــم الثاني 
مـــن البحريـــن وبالبحـــث من خال اســـمه 
الثابت بالجواز المزور تبين أن له سجات 
دخـــول وخـــروج من البحريـــن ولكن برقم 
جواز مختلف وصحيح، وهو ذات الجواز 
الذي اســـتعمله المتهم الثانـــي في مغادرة 
البـــاد في ذات يوم الواقعـــة، وبعد التأكد 
مـــن أرقام األختام المـــزورة تبين أنها غير 
الخاصـــة  األرقـــام  فـــي تسلســـل  مدرجـــة 

بأختام الموظفين بذلك اليوم.

فأحالتهمـــا النيابـــة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبار أنهما بتاريخ 29 مايو 2019، ارتكبا 

اآلتي:
أوال: المتهم األول “المستأنف”:

االتفـــاق والمســـاعدة  اشـــترك بطريـــق   .1
تزويـــر  ارتـــكاب  فـــي  مجهـــول  آخـــر  مـــع 
خاتـــم إحـــدى الجهـــات العامة وهـــو قالب 
خاتـــم جـــوازات مطـــار البحريـــن الدولـــي 
والمنســـوب صـــدوره إلـــى اإلدارة العامـــة 
لشـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة؛ 
وذلـــك بأن اتفـــق معه على ذلك وســـاعده 
بأن أمده ببيانات الخاتم المطلوب تزويره 

وتقليـــده  باصطناعـــه  المجهـــول  فقـــام 
علـــى غـــرار القوالب الصحيحة المنســـوب 
صدورها لإلدارة العامة لشـــؤون الجنسية 

والجوازات واإلقامة.
2. اســـتعمل الختـــم المزور موضـــوع البند 
الســـابق مـــع علمه بتقليـــده وتزويـــره، بأن 
بصـــم بـــه علـــى جـــواز مـــزور اشـــترك مـــع 
مملكـــة  خـــارج  اصطناعـــه  فـــي  مجهـــول 
البحرين وذلك لإليهـــام بدخوله وخروجه 
مايـــو   28 بتاريـــخ  البحريـــن  مـــن مملكـــة 

2019، و29 مايو 2019.
ثانيـــا: المتهمان: اســـتعما المحـــرر المزور 
زور  لمـــا  بتزويـــره  علمهمـــا  مـــع  الخـــاص 
مـــن أجلـــه وكان ذلـــك بـــأن قـــدم المتهـــم 
الثانـــي للمســـتأنف بطاقة ركـــوب الطائرة 
الصحيحة والمسجلة باسم المستأنف في 
جواز الســـفر المـــزور والمنســـوب صدوره 
إلـــى الدولـــة األوروبية والذي تـــم تزويره 
خـــارج مملكـــة البحريـــن للمســـتأنف، الذي 
موظـــف  إلـــى  المســـتندين  بتقديـــم  قـــام 
شركة خدمات مطار البحرين؛ ليتمكن من 

دخول الطائرة والسفر.

وقف تنفيذ عقوبة شاب اعتدى على شرطي
حــــــــــادث” ــه  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ويـ اهلل  يـــــوفـــــقـــــه  “ال  حـــــتـــــى  ــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ دعــــــــــا 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى في معارضة شاب ثالثيني على حكم يقضي بحبسه لمدة سنة واحدة؛ إلدانته باالعتداء على شرطي بالركل والضرب 
في إدارة اإلصالح والتأهيل، وإهانته بالدعاء عليه بوقوع حادث له، برفض معارضته، إال أنها أمرت في ذات الوقت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ 

من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

وقررت في أســـباب حكمهـــا أنها أخذت المتهم 
بقســـط من الرأفـــة بما تخولها المـــادة )72( من 
تأمـــر  الوقـــت  ذات  وفـــي  العقوبـــات،  قانـــون 
باإليقـــاف لمـــا تراه من ظـــروف المحكوم عليه 
وحالته الصحية لدى مثوله أمامها، مما يحمل 
على االعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة 
جديدة فتشـــمل قضائها باإليقـــاف عما بنص 

المادتين )81 و83( من ذات القانون.
وتعـــود التفاصيـــل إلـــى أن المجني عليـــه أبلغ 
عن اعتـــداء المتهم عليه بالضـــرب أثناء أدائه 
لواجب عملـــه في إدارة اإلصاح والتأهيل، إذ 
ركلـــه علـــى ركبته اليمنى ما تســـبب له بإصابة 

فيها.
وأضاف المجني عليه أن المتهم أهانه بواسطة 

الدعاء عليه، إذ قال “هللا ال يوفقك وإن شـــاء 
هللا يصيـــدك حـــادث”، وكل ذلك خـــال تأديته 
لوظيفته وبســـببها وأثناء نقلـــه للمتهم ونزيل 
آخـــر لمبنـــى اإلدارة إثـــر مخالفتهمـــا تعليمـــات 

السجن.
وأفاد بأن الواقعة بدأت عندما كان أحد النزالء 
يقرأ دعاء بصوت مرتفع، فطلب منه تخفيض 
صوته، إال أن المتهم تدخل بينهما وقال له إنه 
هـــو من طلب من النزيل قراءة الدعاء بصوت 
مرتفع، فطلب منه الســـكوت لكـــن دون فائدة، 

فنقلهما لإلدارة.
وفـــي اإلدارة طلـــب منهمـــا عـــدم التحدث مع 
بعضهمـــا البعض، إال أنهمـــا ظا يتحدثان، مما 
اضطره لنقل المتهـــم لغرفة مجاورة، وعندها 

غافلـــه المتهـــم ودفعـــه بيديـــه وركلـــه برجله، 
مبينـــا أنه فقـــد أعصابه ودفعه بـــدوره بيديه 
لكنـــه لم يســـقط أرضا أو يصـــاب، موضحا أن 
المتهـــم تعمـــد ضرب وجهـــه بالحائط وأصاب 
خـــده  فـــي  بســـيطة  إصابـــة  بنفســـه  نفســـه 
األيمن، كما شـــعر المتهم بألم في أحد أسنانه 
المكســـورة ســـابقا، وظل يدعوا عليه بالدعاء 

المذكور. 
وثبـــت للمحكمـــة أن المتهـــم بتاريـــخ 17 يناير 
2013، أوال: اعتدى على ســـامة جســـم النائب 
الموصوفـــة  اإلصابـــات  بـــه  وأحـــدث  عريـــف 
بالتقرير الطبي؛ أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، 
ثانيا: أهان بالفعل النائب عريف المذكور وكان 

ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
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إلزام شركة تأمين بتعويض مديرها السابق 27 ألف دينار
آخريـــن مديريـــن   4 عـــن  لالســـتغناء  قادتهـــا  الماليـــة  الخســـائر 

حكمــت المحكمــة الكبــرى العماليــة األولــى بإلــزام شــركة اســتثمارية تعمــل بمجــال 
التأميــن أن تدفــع لصالــح أحــد مديريهــا مبلــغ 26 ألفــا و908 دنانيــر وتذكــرة عــودة 
لبــالده، مــع فائــدة بنســبة 6 % ســنويا مــن األجر الذي تأخــر صرفــه؛ باعتبارها قيمة 
األجور المتأخرة التي لم يستلمها وتعويضا عن فصله تعسفيا، بعدما استغنت عنه 

إثر تعرضها لخسائر مالية فقررت إعادة الهيكلة واستغنت عن 5 مديرين.

وتتمثـــل وقائـــع الدعوى فـــي أن المدعي 
تقـــدم بدعواه ضد الشـــركة االســـتثمارية 
 2010 مـــارس  منـــذ  لديهـــا  يعمـــل  التـــي 
بوظيفـــة مدير لقـــاء راتب شـــهري 2308 
إحـــدى  لـــدى  للعمـــل  نقلـــه  فتـــم  دينـــار، 
الشـــركات التابعـــة للمدعى عليهـــا األولى 
والتي تخضع إلشرافها، وفي العام 2016 
أنهـــت المدعى عليهـــا الثانية عقـــد عمله، 
دون تأديـــة مســـتحقاته طالبـــا فيها إلزام 
الشـــركة األم والشـــركة التـــي كان يعمـــل 
بهـــا أن يؤديـــان لـــه على ســـبيل التضامن 
والتضامـــم أجـــر 5 أيـــام مـــن شـــهر ينايـــر 
والمكافـــأة  دينـــارا،   416 بواقـــع   2017
الســـنوية عـــن 5 ســـنوات بواقـــع 12297 
دينارا، والتعويض عن االمتناع عن سداد 
األجر والمكافأة الســـنوية، وتعويضه عن 
الفصـــل التعســـفي بمبلـــغ 25000 دينـــار، 
وبـــدل اإلجازة، ومكافـــأة خدمة والفوائد 
القانونية بواقع 10 % والرســـوم وأتعاب 

المحاماة.
وأثنـــاء المداولـــة دفعـــت المدعـــى عليها 
الثانية بأنه ونتيجة للخســـائر المبينة في 
تقريـــر المدقق المالي فقـــد اتخذت قرارا 
بإعادة الهيكلة باالستغناء عن الموظفين 
وعددهـــم 5 مديريـــن من بينهـــم المدعي 

وتم إخطاره برســـالة رسمية، فيما دفعت 
األولـــى(  عليهـــا  )المدعـــى  األم  الشـــركة 
ببطان عقـــد العمل بينهـــا وبين المدعي؛ 
لعـــدم وجود تصريح عمل للمدعي خاص 
بهـــا وأن التصريـــح الصـــادر لـــه كان على 
المدعى عليها الثانيـــة، مبينة أن المدعي 
التحـــق بالعمل لديهـــا بفترة ســـابقة وأنه 
انتقـــل بعقـــد عمـــل جديـــد لـــدى المدعى 
عليها الثانية وأن لكل من الشركتين ذمة 

مالية منفصلة عن األخرى.
وأوضحـــت المحكمة في أســـباب حكمها 
أن الثابت من تأشـــيرة عمـــل المدعي أنه 
يعمـــل لدى المدعـــى عليها الثانيـــة، وأنها 
قامـــت بإنهاء عقـــد عمله بالفعـــل، كما أن 
كشـــف التســـوية المعد من قبـــل المدعى 
عليهـــا الثانيـــة كشـــف عـــن أن تاريخ بدء 
عمل المدعـــي كان 2010، وهو ما تقضي 
معه المحكمة ببطان عقد العمل بالنسبة 

للمدعى عليها األولى “الشركة األم”.
وأفـــادت بأن المدعي يســـتحق التعويض 
384 دينـــارا  عـــن األجـــر المتأخـــر بمبلـــغ 
 4 لمـــدة  ســـنوية  ومكافـــأة  فلســـا  و791 

سنوات بواقع 7180 دينارا.
وأضافت أنه بشأن التعويض عن الفصل 
عقـــد  إنهـــاء  خطـــاب  مـــن  الثابـــت  فـــإن 

العمل الصـــادر من المدعـــى عليها الثانية 
أن األخيـــرة أنهـــت عقـــد العمـــل بإرادتهـــا 
المنفـــردة تأسيســـا علـــى عـــدم حاجتهـــا 
للوظيفة التي يشـــغلها المدعي بعدما تم 
تحويل جميـــع أعماله لشـــركة خاصة بما 
يشـــكل تقليصا لحجـــم العمالة، فضا عن 
دفعهـــا الـــوارد بمذكرتهـــا بالخســـائر التي 
بتقريـــر  وردت  حســـبما  إليهـــا  تعرضـــت 
مصـــرف  إلـــى  المرســـل  المالـــي  المدقـــق 
البحريـــن المركـــزي، وأنهـــا اتخـــذت قرارا 
بإعادة الهيكلة، لذا فإن اإلنهاء كان مبررا 
ومقبـــوال لديهـــا، لكـــن المدعـــي يســـتحق 
مكافـــأة تعـــادل نصـــف التعويـــض بواقـــع 

6132 دينارا و916 فلسا.
كما أنه يستحق بدل إجازة سنوية بواقع 
92 يومـــا أي بمبلـــغ 5556 دينـــارا و722 
فلســـا، فضـــا عـــن أنـــه يســـتحق مكافـــأة 

نهايـــة الخدمة عن العمل لمدة 6 ســـنوات 
و9 أشـــهر و6 أيـــام بواقـــع 7653 دينـــارا 
و640 فلســـا، فضـــا عن أحقيتـــه بتذكرة 

عودة لباده.
فلهـــذه األســـباب حكمت المحكمـــة بإلزام 
المدعى عليهـــا الثانية بأن تؤدي للمدعي 
ألفـــا و908 دنانيـــر و69 فلســـا   26 مبلـــغ 
وتذكرة عودة وفائدة بنســـبة 6 % سنويا 
من األجر الذي تأخر صرفه خال األشهر 
الســـتة األولـــى، وتزاد هذه النســـبة بواقع 
1 % عـــن كل شـــهر تأخير بعـــد ذلك وبما 
ال يجـــاوز نســـبة 12 % ســـنويا من تاريخ 
االســـتحقاق حتى الســـداد التـــام وفائدة 
بنسبة 1 % من تاريخ رفع الدعوى حتى 
المدعـــى عليهـــا  التـــام وألزمـــت  الســـداد 
دينـــارا مقابـــل  المصاريـــف و20  الثانيـــة 

أتعاب المحاماة.

أعفــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهمــا مــن عقوبــة بيــع المواد 
المخدرة إلرشاده عن البائع الذي يبيع لمصلحته ويستلم منه في المقابل 
عمولــة، وعاقبتــه باإلضافــة لمتهمين آخرين بالحبس لمدة ســنة وغرامة 
1000 دينار عن عقوبة التعاطي، في حين ســجنت البائع اآلخر لمدة 10 
ســنوات وغرمته 5000 دينار لضبطه بكمين وهو يبيع مادة “الحشــيش” 

المخدرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتتمثـــل التفاصيـــل في أن مازم أول بـــإدارة مكافحة المخدرات وردت له 
معلومـــات حول حيازة المتهم األول لمادة الحشـــيش المخدرة بقصد البيع 
والتعاطـــي، فاســـتصدر إذنـــا مـــن النيابة العامـــة لضبطه وتفتيش شـــخصه 
ومســـكنه، وبالفعـــل تـــم القبض عليـــه أثناء تواجـــده بشـــارع الخدمات في 

توبلي، وبرفقته المتهم الرابع.
وأثناء تفتيش المتهم األول ذاتيا وكذلك سيارته تمكن الشرطة من العثور 
فـــي ســـيارته علـــى علبة ســـجائر تحتـــوي على قطعـــة من مادة الحشـــيش 
وكيـــس بـــه قطعـــة مـــن ذات المادة ومقـــص به آثـــار وثاث أعقاب ســـجائر 
وميزان حســـاس تحتوي كل منها على مادة الحشـــيش المخدرة ومشـــرب 
باســـتيكي يحتوي على آثار لمـــادة الميثامفيتامين، وورق لف “كاغد”، كما 
لوحظ أن المتهم الرابع في حالة غير طبيعية، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته 
هـــو اآلخـــر على قطعة حشـــيش، في حيـــن لم يضبطوا أي شـــيء يذكر في 

منزل المتهم األول.
وبسؤال األول عن مصدر حصوله على المخدرات أقر بأنه المتهم الثاني، إذ 
اعتاد على استامها منه؛ ألنه يتحصل منه على عمولة عند بيع المخدرات 
لصالحه وأبدى اســـتعداده للتعاون معهم فـــي ضبطه، وبالفعل توجه األول 
إلـــى منـــزل الثانـــي بعد الحصول علـــى اإلذن الازم، ليشـــتري منه كمية من 
مادة “الشبو” المؤثرة عقليا بمبلغ 50 دينارا، لكن المتهم الثاني الحظ وجود 

قوة الضبط فحاول الهرب ولكن تم القبض عليه.
وبتفتيش الثاني ذاتيا تم العثور في جيب بنطاله على كيس يحتوي على 
المـــادة المتفق عليها، وفي منزله عثرت الشـــرطة علـــى المتهم الثالث الذي 

كان هو اآلخر بحالة غير طبيعية وكان بحوزته أقراص طبية.
فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، 

ارتكبوا اآلتي: أوال: المتهمان األول والثاني:
1 - باعا بقصد اإلتجار مادة الحشـــيش المخدرة في غير األحوال المصرح 

بها قانونا.
2 - حازا وأحرزا بقصد التعاطي المؤثر العقلي “الميثامفيتامين”.

ثانيـــا: المتهمـــون األول والثالـــث والرابع: حـــازوا وأحرزوا بقصـــد التعاطي 
مادة الحشيش المخدرة.

إعفاء شاب من عقوبة بيع مخدرات إلرشاده عن المصدر
محرر الشؤون المحلية
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ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الموارد والخدمات محمد 
مبـــارك جمعـــة اجتماع اللجنـــة التوجيهية المختصة بمتابعة مشـــروع 
تطوير الهيكل المؤسســـي للوزارة.  وحضـــر االجتماع وكيل االقتصاد 
الوطنـــي بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي حمـــد فيصـــل المالكي، 
ومدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال 

عبدالعزيز العلوي.
 وتـــم خـــال االجتماع تقديم عرض من ممثلي الشـــركة االستشـــارية 
المتخصصـــة فـــي الهيكلة المؤسســـية حول مشـــروع تطويـــر الهيكل 
المؤسســـي للوزارة، واســـتعراض مســـّودة الهيكل التنظيمي األساسي 
المقتـــرح لوزارة التربية والتعليم، ومناقشـــة التحديات التي قد تطرأ 
فـــي حـــال التطبيق، واقتـــراح عدد مـــن الحلول المناســـبة للتعامل مع 

المرحلة االنتقالية القادمة فيما يتصل بسير العمليات التربوية.

مناقشة تطوير الهيكل المؤسسي لـ“التربية”

ارتفاع ملحوظ في “إنجليزية” خريجي المدارس الحكومية
ــوات ــن ــى مــــدى 4 س ــل ــك” ع ــن ــك ــت ــي ــول فـــي دراســــــة أعـــدتـــهـــا “ب

رصــدت نتائــج دراســة أعدتهــا كليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك البحريــن( وامتــدت 
علــى مــدى أربــع ســنوات، التطورات في مخرجــات التعليم فيما يخــص مهارات اللغة 

اإلنجليزية والرياضيات من خريجي المدارس الحكومية والخاصة.

مســـتوى  ارتفـــاع  إلـــى  النتائـــج  وأشـــارت   
خريجـــي المـــدارس الحكومية فـــي مهارات 
اللغة اإلنجليزية والرياضيات بشكل ملحوظ 

مقارنة بالسنوات السابقة في كا المادتين.
 ولكـــن التطور في مهـــارات اللغة اإلنجليزية 
أكثـــر  كان  الحكوميـــة  المـــدارس  لخريجـــي 
المـــدارس  أحـــرز خريجـــو  وضوًحـــا، حيـــث 
مهـــارات  فـــي  ملموًســـا  تقدًمـــا  الحكوميـــة 
اللغـــة اإلنجليزية انعكس على نســـبة الطلبة 
المعفييـــن من الســـنة التمهيدية من خريجي 
المعفييـــن  الطلبـــة  ونســـبة  المـــدارس  هـــذه 
مـــن مقـــررات اللغـــة اإلنجليزيـــة الجتيازهم 
اختبار أكســـفورد في اللغـــة اإلنجليزية التي 

ا لالتحـــاق ببوليتكنك  يعـــد متطلًبـــا أساســـيًّ
البحرين.

الذيـــن  الطلبـــة  نســـبة  الدراســـة  ورصـــدت   
اجتـــازوا الســـنة التمهيديـــة وانتظمـــوا فـــي 
البرامـــج األكاديميـــة فـــي البوليتكنك نتيجة 
إحرازهـــم نتائج أعلى في اختبار أكســـفورد 
لتحديد مســـتوى اللغـــة اإلنجليزية للمتقدم، 
وتقّيـــم  ـــا،  إلكترونيًّ تقديمـــه  يتـــم  والـــذي 
ا باســـتخدام اإلطار المرجعي  نتائجه خارجيًّ
األوروبـــي المشـــترك )CEFR(، مما يدل على 
التقـــدم اإليجابي الذي أحـــرزه هؤالء الطلبة 
في مســـتوى اللغة اإلنجليزيـــة والذي تعزوه 
والمـــدروس  الكبيـــر  للتطويـــر  البوليتكنـــك 

الحاصـــل فـــي المناهج الدراســـية الحكومية 
والـــذي امتـــد علـــى مـــدى ســـنوات وبـــدأت 
نتائجـــه اإليجابيـــة تنعكـــس علـــى مخرجات 

التعليم الحكومي مؤخًرا.
وأشاد الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين 
التـــي  الدراســـة  بنتائـــج  زابودســـكي  جيـــف 

أثبتـــت مـــدى تطـــور المناهج الدراســـية في 
المدارس الحكومية في مملكة البحرين.

 ونـــّوه بجهـــود وزارة التربيـــة والتعليم بهذا 
الشـــأن وتحديـــًدا مناهـــج اللغـــة اإلنجليزية، 
التـــي تعتبر لغة أساســـية فـــي التدريس في 
يتطلبـــه  لمـــا  نتيجـــة  البحريـــن،  بوليتكنـــك 
التطور المتسارع في التكنولوجيا واالنفتاح 

على العالم الخارجي. 
 وأكـــد أن البوليتكنـــك ال تدخـــر جهـــًدا فـــي 
دعـــم الطلبـــة فـــي كافـــة احتياجاتهـــم، ومن 
ضمنهـــا تقوية لغتهـــم اإلنجليزيـــة من خال 
مركـــز تعلـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة ومجموعات 
دعـــم الطلبة واإلرشـــاد األكاديمي، وذلك من 
أجـــل تطويـــر مكتســـبات الطلبـــة المعرفيـــة 
وتعزيز كفاياتهم اللغوية التواصلية، وســـعًيا 
نحو االرتقـــاء بمخرجات التعليم وتحســـين 

جودته.

جيف زابودسكي

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

وزارة التربية والتعليم

معلمون لـ “^”: إخالء مدارسنا حرمنا من الحوافز
ــة ــق ــاب ــس ــم مـــن قــبــل إداراتـــــهـــــم ال ــه ــح ــي ــرش ــاد ت ــمـ ــتـ رغــــم اعـ

شكا مجموعة من المعلمين الذين ُأخليت 
مدارسهم بدًءا من العام الدراسي الحالي 
مـــدارس  علـــى  عـــوا  -  2020، ووزِّ  2019
الحوافـــز  مـــن    حرمانهـــم  عـــن  أخـــرى، 

والمكافآت.
وقال المعلمون: “قد يكون التأخير بسبب 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  اســـتام  عـــدم 
كشـــوفات الترشـــيحات من قبـــل مديري 

المدارس بعد نهاية العام الدراسي”.
وأوضحـــوا: “مـــن المفتـــرض أن تصـــرف 
الـــوزارة الحوافـــز والمكافـــآت للمعلميـــن 
المتميزيـــن بعـــد انتهـــاء العـــام الدراســـي 
الماضـــي، إال أن الـــوزارة مـــا زالـــت تعّطل 

صرف تلك المكافآت”.
لهـــا  نقـــل  التـــي  اإلدارات  بـــأن  وأفـــادوا 
التعليـــم  إدارة  بـــأن  ذكـــرت  المعلمـــون 

معلمـــي  ترشـــيحات  بإرســـال  وّجهتهـــم 
مدارســـهم فقط وعدم شـــمول المنقولين 

لهم من مدارس اإلخاء”.
وأردفـــوا أنـــه “ال توجـــد لمعلمـــي مدارس 
اإلخـــاء ترشـــيحات في ديـــوان الخدمة 

المدنيـــة حتـــى اآلن، بالرغـــم مـــن تأكيـــد 
اإلدارات الســـابقة على ترشيحهم، وعليه 
فقد حرموا بســـبب اإلخـــاء الذي ال ذنب 

لهم فيه”.
اســـتلمت  الـــوزارة  أن  المعلمـــون  وبّيـــن 

المســـتحقين  أســـماء  كشـــوفات  مؤخـــًرا 
مـــدارس  عـــدا  مـــا  للمـــدارس،  للحوافـــز 

اإلخاء. 
وناشـــد المعلمون وزارة التربية والتعليم 

النظر في مشكلتهم، والعمل على حلها.

جانب من االجتماع

نّظمـــت إدارة التعليـــم االبتدائـــي بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم االجتمـــاع األول 
لمديـــري ومديرات المدارس االبتدائية، حول مشـــروع تعزيـــز اإلدارة الذاتية 

للمدارس، بحضور مديرة اإلدارة فاطمة شاهين البوعينين.
 ويشـــمل هـــذا المشـــروع فـــي مرحلتـــه األولى 35 مدرســـة ابتدائيـــة، ويهدف 
بصـــورة أساســـية إلـــى تطويـــر األداء المدرســـي من خـــال تفعيـــل دور مدير 
المدرســـة بصـــورة أكبـــر طيلـــة العـــام الدراســـي.  وتحدثـــت البوعينيـــن خال 
االجتماع حول هذا المشـــروع الذي تســـعى الوزارة مـــن خاله إلى تعزيز دور 
القيادة المدرسية الفاعلة، وتجويد آليات العمل المدرسي، وتشجيع المدارس 

على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها.

“تعزيز اإلدارة الذاتية” ينطلق في 35 مدرسة

الطالبة لين تمثل شبكة المدارس المنتسبة لـ “اليونسكو”

اليونســكو  شــبكة  لتمثــل  البحريــن  مملكــة  اليونســكو  منظمــة  اختــارت 
العالميــة للمــدارس المنتســبة لليونســكو، لمــا تحظى به مــدارس البحرين 
المنتســبة مــن اهتمــام كبيــر مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، مــن خالل 
التدريب المتواصل لمنســقي المدارس والمتابعة الدورية والتشــجيع من 

قبل الوزير.

حمـــد  ليـــن  الطالبـــة  ومّثلـــت 
البحريـــن  مملكـــة  خليفـــة  آل 
التـــي  النقاشـــية  الحلقـــة  فـــي 
هامـــش  علـــى  تنظيمهـــا  تـــم 
األربعيـــن  العـــام  المؤتمـــر 
االحتفـــال  بمناســـبة  للمنظمـــة، 
بتســـليم جائزة اليابـــان للتنمية 
المستدامة. وتم اختيار مدرسة 
مـــدارس  شـــبكة  مـــن  واحـــدة 
البحريـــن المنتســـبة لليونســـكو 
لتمثيل الشـــبكة العالمية والتي 
تتكـــون مـــن أكثـــر مـــن 11 ألفـــًا 

وخمسمائة مدرســـة عبر العالم 
في 182 دولة

بعـــد  ليـــن  الطالبـــة  واختيـــرت 
قبـــل  مـــن  لهـــا  مقابلـــة  إجـــراء 
لمـــا  وذلـــك  اليونســـكو،  فريـــق 
تتميـــز بـــه الطالبـــة مـــن اطاع 
واســـع واهتمـــام بقضايـــا تغّيـــر 
المناخ، ولما تتميز به مدرســـتها 
مـــن تفـــوق فـــي مجال أنشـــطة 
اليونســـكو المرتبطـــة بتحقيـــق 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 

والعمل من أجل المناخ.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لين آل خليفة لدى تمثيلها المدارس المنتسبة لـ “اليونسكو”

فــي الحلقــة النقــاشيــة بشأن التعليــــم 
مــن أجــل التنميـــة المستــدامـــة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم 

أطلقت لجنة األنشطة والفعاليات 
البحريـــن  بمعهـــد  االجتماعيـــة 
للتدريـــب مبادرة “ريوقـــك علينا”؛ 
انطاًقـــا مـــن حـــرص إدارة معهـــد 
البحريـــن للتدريـــب علـــى االلتزام 
الرســـمية،  الـــدوام  بســـاعات 
وتحفيًزا للموظفين على الحضور 

المبكر لمقر العمل.
وتـــم توزيـــع وجبـــات إفطـــار على 
الموظفيـــن الملتزميـــن بالحضـــور 
قبل الوقت الرسمي للعمل بنصف 
علـــى  مكافأتهـــم  بهـــدف  ســـاعة؛ 
باكـــًرا  الحضـــور  علـــى  حرصهـــم 
للقيـــام بـــأداء مهامهـــم الوظيفيـــة 

أثناء ساعات العمل المحددة. 

وذكـــرت رئيـــس لجنـــة الفعاليـــات 
بالمعهد قبيلة الشـــهابي أن تفاعل 
المبـــادرة  هـــذه  مـــع  الموظفيـــن 
مـــدى  يعكـــس  مـــا  إيجابًيـــا،  كان 
شعورهم بالمسؤولية تجاه عملهم 
الشـــديد  وحرصهـــم  وانضباطهـــم 
على الحضور باكـــًرا إلنجاز المهام 

المطلوبة. 
يشـــار إلـــى أن هذه المبـــادرة تأتي 
الفعاليـــات  مـــن  حزمـــة  ضمـــن 
والبرامـــج المتنوعة التي وضعتها 
والفعاليـــات  األنشـــطة  لجنـــة 
االجتماعية ضمن خطتها السنوية 

للفعاليات.

في إنجاز يضاف إلى سلســـلة اإلنجازات 
الطبيـــة التـــي حققتها الخدمـــات الطبية 
الملكيـــة بدعـــم قائـــد الخدمـــات الطبيـــة 
الملكية اللواء الشـــيخ خالـــد بن علي آل 
خليفـــة، تمكـــن فريـــق طبـــي مـــن وحدة 
المستشـــفى  فـــي  التجميـــل  جراحـــة 
العســـكري بإشـــراف االستشـــاري رئيـــس 
وحدة التجميل والحروق العقيد طبيب 
نايـــف لـــوري مـــن زراعـــة وترميـــم جلـــد 
لعـــاج حالة وراثية نادرة لطفل بحريني 
يبلـــغ من العمـــر 3 أيـــام، كان يعاني عيبا 
مـــن  كبيـــرة  لمســـاحة  ويفتقـــر  خلقيـــا 
الجلـــد الخارجـــي لجدار البطـــن األمامي 
والفخذين.وقـــام لـــوري وفريـــق جراحة 
استشـــاري  كبيـــر  وباشـــراف  التجميـــل 

التخديـــر والعناية المركزة العميد طبيب 
خالد عبدهللا، بعمل زراعة وترميم للجلد 
للمناطق المذكورة من بنك الجلد بوحدة 
الحروق بالمستشفى العسكري، وتكللت 
العمليـــة بالنجـــاح وتعافـــى الطفـــل وهو 
بحالة جيدة بعد فترة من العناية بوحدة 
العناية المركز لألطفال الخدج وحديثي 
الـــوالدة. وأشـــار رئيس وحـــدة التجميل 

والحـــروق إلـــى أن هـــذه الحالـــة، والتـــي 
تعرف بـ “عدم تنسج الجلد الخلقي”، هي 
عيب خلقي ذو أســـباب متعـــددة يتمثل 
فـــي غيـــاب الجلـــد فـــي مواضـــع معينـــة 
مـــن جســـد المولـــود، وقـــد يكـــون جزءا 
مـــن متازمـــة كمتازمة باتـــو ومتازمة 
جوهانســـون - بليـــزارد ومتازمـــة آدامز 

أوليفر، ومتازمة وولف - هيرشيرون.

جانب من مبادرة “ريوقك علينا”

للعمــل المبكــر  الحضــور  علــى  الموظفيــن  لتحفيــز  أيــام  3 عمــره  لطفــل  نــادرة  وراثيــة  حالــة  فــي 

“البحرين للتدريب” يكافئ المبكرين بـ“ريوقك علينا” “العسكري” ينجح بزراعة جلد لمولود بحريني

الفريق الجراحي

مروة خميس

بدور المالكي
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2020 ــن  مـ األول  ــع  ــربـ الـ ــي  فـ ــر  ــئ ب أول  ــر  ــف ح ــدء  ــ ب

حصة البحرين من االستكشاف النفطي مرتفعة عالميا

أكـــد وزير النفط الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفة أن شـــركة إيناي 
البحريـــن  مملكـــة  أبرمـــت  التـــي 
معهـــا اتفاقية استكشـــاف في أحد 
القواطـــع البحرية األربعـــة للمملكة 
جاهـــزة لحفر أول بئر استكشـــافي 

في الربع األول من العام المقبل.
 ولفت إلى أن عمليات االستكشاف 
تعد مـــن أكثـــر عمليات االســـتثمار 
مخاطرة، وأن الشركة المستكشفة 
أثبتـــت نجاحهـــا فـــي أماكـــن عدة، 
ومؤكـــًدا عـــدم وجـــود عالقـــة بين 
هذه االتفاقية واالكتشاف النفطي 

األخير المتعلق بالنفط الصخري.
 وذكـــر أن ضريبـــة الدخـــل المقررة 

في االتفاقية تســـتند إلـــى قوانين 
الشـــركة  وســـتدفعها  وطنيـــة، 
لحكومـــة مملكـــة البحريـــن، كما أن 
حصـــة البحرين مـــن هـــذه العملية 

ا. تعد من المعدالت األرفع عالميًّ
 وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
لـــن تتحمـــل أي التزامـــات في هذه 
الـــذي  “البونـــس”  وأن  االتفاقيـــة، 
ستدفعه الحكومة للشركة مرهون 
بنجاح عملية االستكشـــاف وحجم 

اإلنتاج.
تســـتثني  ال  االتفاقيـــة  أن  وأكـــد   
مـــن  ألي  الخضـــوع  مـــن  الشـــركة 
قوانين مملكـــة البحريـــن المتعلقة 
بالتوظيـــف والبيئـــة وغيرهـــا، وأن 

إعفاء الشـــركة من ضريبـــة القيمة 
المضافة يأتي منســـجًما مع إعفاء 

القطاع النفطي من هذه الضريبة.

وأوضـــح أن مـــدة االتفاقيـــة تمتد 
من 7 سنوات لالستكشاف إلى 25 

سنة.

ال غياب
لم تســـجل جلســـة مجلس النواب 
الســـابعة مـــن الـــدور الثانـــي مـــن 
الفصل التشريعي الخامس غياب 

أي من أعضائه.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: محمود عتيق

محمد بن خليفة

النائب عيسى القاضي رافعا صورة عائلة السواركة الفلسطينية التي أبيدت 
تحت هجوم االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة.

27 مرتفعا بشارع ريا لم ترفع حظه
ــة لــمــتــابــعــة احــتــيــاجــاتــهــم ــل ــل وســي ــض ــمــعــاقــيــن” أف “مـــرصـــد ال

مـــرر مجلـــس النـــواب مقترحـــا برغبة 
بشـــأن تطوير شـــارع )ريـــا( الممتد من 
قاللي إلى البسيتين. وقبل التصويت، 
قال النائب هشـــام العشـــيري إن شارع 
ريا “مخنوق” وأي حادث بســـيط عليه 

يسبب أزمة. 
وبيـــن النائـــب عبـــدهللا الدوســـري أن 
الحوادث الكثيرة على شـــارع ريا أدت 
إلـــى أن يطلـــق عليـــه من قبـــل األهالي 

باسم “شارع الموت”.
ولفـــت النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي إلى 
أن هـــذا الشـــارع يعـــد شـــريانا رئيســـا 
لهـــذه القـــرى، فيمـــا ذهـــب النائب حمد 
الكوهجـــي إلـــى بيـــان مـــدى خطـــورة 
الشـــارع وحاجتـــه إلـــى توفيـــر حلـــول 

عاجلة.
وذكـــر النائب خالد بوعنق أنه ســـبق له 
وأن حقن فـــي 2013 بـ “إبرة التخدير” 

المتمثلـــة فـــي إدراج المشـــروع علـــى 
خطـــة الـــوزارة، إال أنـــه لم يجـــد جدية 

لدى الوزارة في تنفيذه.
وأضـــاف مازحـــا: “لمـــا أكـــون متملـــل، 

وأنـــا أصعـــد  المطبـــات  عـــدد  أحســـب 
عليهم، الشارع فيه 27 مطبة!”.

من جهة أخـــرى، وافق مجلس النواب 
علـــى مقتـــرح برغبـــة بإنشـــاء مرصـــد 

وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة، تحت مظلة 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وقبل التصويـــت، قالت النائب فاطمة 
المرصـــد  إنشـــاء  أهميـــة  إن  القطـــري 
الوطني وإشـــراك مؤسســـات المجتمع 
المدني والمعاقين أنفســـهم في عملية 
الرصد، تتمثل في كونها أفضل وسيلة 
للتعرف عن قرب على حجم هذه الفئة 
ومتابعـــة مســـتوى الخدمـــات المقدمة 

لها واحتياجاتها.
ولفتت إلى أن هذا المقترح سيســـاهم 
فـــي تمكين الجهـــات المعنيـــة بمتابعة 
احتياجات هذه الفئة وتقديم الرعاية 
لهـــا؛ للتغلـــب على الصعوبـــات التي قد 
تواجههـــا الدولـــة فـــي ظـــل الظـــروف 
االقتصاديـــة الحاليـــة بمـــا يؤثـــر ســـلبا 

على عمليات الرصد والمتابعة.

خالد بوعنق

قـــّرر مجلـــس النـــواب ســـحب المرســـوم 
اتفاقيـــة  علـــى  بالموافقـــة  بقانـــون 
اإلنتـــاج  فـــي  والمشـــاركة  االستكشـــاف 
بيـــن حكومـــة مملكة البحريـــن ممثلة في 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز وشـــركة 
إيني البحرين بي.في، إلى اللجنة المالية 

واالقتصادية لمزيد من الدراسة.
هشـــام  النائـــب  قـــال  التصويـــت،  وقبـــل 
العشـــيري إن االتفاقيـــة تتعلق بمســـتقبل 
الســـهل  مـــن  وليـــس  القادمـــة،  األجيـــال 
تمريرها في جلســـة واحدة دون التحقق 
مـــن جميـــع تفاصيلهـــا، إذ إن “الشـــيطان 

يكمن في أدق التفاصيل”.
 ورأى أن االتفاقيـــة غيـــر ملزمة بتوظيف 
مبـــدأ  وفـــق  تســـير  حيـــث  البحرينييـــن، 
التنافســـية فـــي التوظيف، وهـــو ما ذهب 

إليه النائب فالح هاشم.
وذهـــب النائـــب فاضـــل الســـواد إلـــى أن 
الموافقـــة علـــى مرســـوم االتفاقيـــة يعني 
حرمـــان األجيـــال القادمـــة مـــن حقها في 

التمتع بثروتها. 
ودعـــا كل مـــن النائبيـــن ممـــدوح الصالح 

وخالد بوعنق إلى سحب المرسوم بقانون 
لمزيـــد من الدراســـة، وذلك إلزالـــة اللبس 
عـــن العديـــد مـــن البنـــود التـــي تضمنتهـــا 
االتفاقيـــة، والحصـــول علـــى المزيـــد مـــن 
التطمينات خصوًصا فيما يتعلق بأولوية 

البحرينيين في عملية التوظيف.

ممدوح الصالح

التفاصيـــل أدق  فـــي  يكمـــن  الشـــيطان  العشـــيري: 

“بريك” نيابي أمام اتفاقية “االستكشاف النفطي”

دعـــا النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي إلـــى 
خاصـــة  مشـــتركة  لجنـــة  إنشـــاء 
بالتدريب بين شـــركة إيناي والجهات 
لمواءمـــة  المختصـــة  الحكوميـــة 
واحتياجـــات  التعليـــم  مخرجـــات 
قطاع النفط ليكون المواطن صاحب 

األولوية في التدريب والتوظيف.
أن  القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  ورأت   
نموذًجـــا  يمثـــل  االتفاقيـــة  مرســـوم 
متقدًما مـــن االتفاقيات الداعمة لنمو 
االقتصاد الوطني، واستثمار الموارد 
الطبيعية، والمســـاهمة اإليجابية في 

عملية التنمية الشاملة للمملكة.
 ونّوهت بتأكيد االتفاقية على أولوية 
وتخصيـــص  البحرينييـــن،  توظيـــف 
ميزانيات تدريبية ســـنوية في قطاع 

النفط والغـــاز ونقل التكنولوجيا، إلى 
جانـــب ضمان ســـالمة البيئـــة من أية 

أعمال ضارة بها.
 وبّيـــن النائـــب أحمد الســـلوم أنه من 
شـــركة  أو  تمويـــل  إيجـــاد  الصعوبـــة 
تقـــوم بعمليـــة االستكشـــاف في ظل 

الظروف الحاليـــة التي يمر بها قطاع 
النفط.

ولفـــت إلـــى أن هـــذه االتفاقيـــة مـــن 
أقوى االتفاقيات في المنطقة، حيث 
البحريـــن  لـــن تتحمـــل فيهـــا مملكـــة 
أيـــة التزامـــات ماليـــة، بـــل ستســـاهم 
فـــي تحقيـــق عوائـــد مالية فـــي حال 

نجاحها.
 وبّيـــن النائـــب محمـــد السيســـي أن 
الشـــركات فـــي الظـــروف الراهنـــة ال 
تقبل عادة على عمليات االستكشاف، 
قيمـــة  تمثـــل  االتفاقيـــة  هـــذه  وأن 
مضافة للبلد من خالل مساهمتها في 
تدريـــب وتوظيـــف البحرينيين ونقل 
التكنولوجيـــا للمملكة مـــن قبل أنجح 

الشركات في هذا المجال.

فاطمة القطري

القطري: نموذج متقدم في االتفاقات الداعمة لالقتصاد الوطني

البحرين “رابحة” في اتفاقية االستكشاف النفطي

اســـتعرض مجلس النـــواب مقترًحا 
العاطليـــن  توظيـــف  بشـــأن  برغبـــة 
بالشراكة بين وزارة العمل والتنمية 
العمـــل  وصنـــدوق  االجتماعيـــة 

)تمكين(.
وقـــال النائـــب عمـــار قمبـــر إن إعانة 
بمثابـــة  للعاطـــل  بالنســـبة  التعطـــل 
الراتـــب وتســـاهم في تعويـــده على 

االتكالية.
 وأشـــار إلـــى أن فكرة هـــذا المقترح 

وزارة  بيـــن  التنســـيق  علـــى  تقـــوم 
العمل والتنمية االجتماعية وتمكين 
ســـنة  لمـــدة  وظائـــف  توفيـــر  فـــي 
للعاطلين من مختلف التخصصات، 
بحيث تكون مدعومـــة بالكامل من 

الوزارة وتمكين.
وبّين أن ذلك سيســـاهم في إكساب 
علـــى  والقـــدرة  الخبـــرة  العاطليـــن 
االنخراط بشـــكل ســـريع في ســـوق 

العمل.

“اإلعانة” تعّود العاطلين على االتكالية
وافق مجلـــس النواب علـــى مقترح 
متعـــددة  مواقـــف  بإنشـــاء  يقضـــي 

الطوابق في الوزارات الخدمية.
النائـــب  رأى  التصويـــت،  وقبـــل 
عبدالنبي سلمان أن مملكة البحرين 
تعانـــي فـــي توفير المواقـــف لبعض 
الجهات الخدمية، وهو ما ال يتالءم 

مع الوجه الحضاري للمملكة.
 وأكـــد على دور القطاع الخاص في 
إنجاز هذه المشـــاريع كما حصل في 

المنطقة الدبلوماسية.
الدوســـري  عبـــدهللا  النائـــب  وعلـــق 
يأتـــي كجـــزء  المواقـــف  أن توفيـــر 
مـــن تطبيق السياســـة العامة للدولة 
الخدمـــات  وصـــول  تســـهيل  فـــي 

للمواطنين.
ولفـــت النائب إبراهيـــم النفيعي إلى 
أهميـــة تطبيـــق هـــذا المقتـــرح فـــي 
توفيـــر المواقف لســـيارات موظفي 

تلك الوزارات.

مواقف متعددة الطوابق للوزارات الخدمية
مـــّرر مجلس النـــواب مقترًحا برغبة 
يقضـــي بصرف عـــالوة لمرضى فقر 

الدم المنجلي )السكلر(.
النائـــب  قالـــت  التصويـــت،  وقبـــل 
هـــذا  إن  عبدالرحيـــم  معصومـــة 
المقتـــرح يأتـــي بهـــدف توفيـــر دعم 
مالي لهذه الفئة، التي تواجه الكثير 
من الصعوبات في تأمين معيشتها.

 وأكـــد النائب فاضل الســـواد أهمية 
المقترح في دعم الجانب المعيشي 

واالجتماعي لهذه الفئة، التي ينطبق 
عليها تعريف المعاقين الذين تلتزم 
الدولـــة بتوفيـــر مخصصـــات ماليـــة 

لهم.
إلـــى  العشـــيري  النائـــب  وذهـــب   
الحديـــث عن دور هـــذه العالوة في 
اللجـــوء  فـــي  المصابيـــن  مســـاعدة 
إلـــى المراكـــز الخاصة للعـــالج؛ نظًرا 
فـــي  الجيـــد  العـــالج  توفـــر  لعـــدم 

المستشفيات والمراكز الحكومية.

عالوة لمرضى السكلر
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يستفيدون من “فخرو للتنمية المهنية”
بكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دوالر

حصلــت دفعــة جديدة من الموظفين البحرينيين على شــهادات مهنية في مجالي التدقيق 
والمحاســبة، بدعم من صندوق جاســم فخرو للتنمية المهنية التابع لشــركة كي بي إم جي 
فــي البحريــن. ويلقــي هــذا اإلنجــاز المهــم الضــوء علــى التــزام الشــركة الراســخ فــي تنمية 
مواهــب األفــراد مــن خــال مثل هــذه المبــادرات المصممة لدعــم التّطور المهنــي للمواهب 

البحرينية الشابة. 

 ُأنشـــئ هذا الصندوق في العـــام 2001 تيّمًنا 
بجاســـم فخرو، الشـــريك المؤســـس لشـــركة 
كـــي بي إم جـــي البحريـــن، وهو يهـــدف إلى 
دعم تنمية المســـار المهني للشباب البحريني 
الموظفيـــن  الصنـــدوق  ويـــزّود  الموهـــوب. 
المحلييـــن بالدعـــم المالـــي الُمرفـــق بالعنايـــة 
واإلرشـــاد من قبل أكثر الزمالء خبرًة، وذلك 
لمساعدتهم على الحصول على أي شهادة أو 

مؤهل مهني يختارونه.
ا   وحتى تاريخه، استفاد 160 موظًفا بحرينيًّ
مـــن هذا الصندوق بما يشـــمل الدعـــم المالي 

واإلرشـــادي بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت 1.680 
دينـــار(   634,000( أميركـــي  دوالر  مليـــون 
ممّولة بالكامل من شركة كي بي إم جي في 
البحرين.   وقال المدقق المساعد في شركة 
كـــي بـــي إم جي، ســـّيد علي هاشـــم “أتاح لي 
هـــذا البرنامـــج فرصة الحصول على شـــهادة 
جمعية المحاســـبين القانونييـــن المعتمدين، 
ـــا  عالميًّ مرموقـــة  بريطانيـــة  جمعيـــة  وهـــي 
في مجال المحاســـبة. لم يكن ســـهاًل إرســـاء 
التـــوازن مـــا بيـــن الدراســـة والعمـــل غير إني 
تلقيـــت دعًمـــا كبيًرا مـــن زمالئـــي الموظفين 

والمديرين على الســـواء. وإضافًة إلى الدعم 
المالي، مّكنتني اإلجازات الدراسية المقّدمة 
ضمن البرنامج من التركيز على الدراسة في 
األســـبوع الذي ســـبق االختبـــار”.   كما حصل 
إحســـان شرف المدقق المساعد، على شهادة 
جمعيـــة المحاســـبين القانونييـــن المعتمدين 
بدعم من الشركة، وقال بدوره: “إن حصولي 
على هذه الشهادة يعني انضمامي إلى شبكة 
عالميـــة مـــن المحاســـبين المعتمديـــن الذين 
يطبقـــون أعلـــى المعايير الدولية، ما يســـاعد 

العمالء على مواصلة تنمية أعمالهم”. 

 ومـــن جانبـــه، قـــال جمـــال فخـــرو، الشـــريك 
التنفيذي لشركة كي بي إم جي في البحرين 
“يأتـــي دعمنا المســـتمر لموظفينا مـــن إيماننا 
بقدراتهـــم ومســـاهمتهم القيمة فـــي مجتمع 
األعمـــال المحلـــي، ســـواء خـــالل مســـيرتهم 
المهنيـــة مع شـــركة كي بـــي إم جي أو ما بعد 
ذلك. أنـــا فخور بالتقدم الـــذي أحرزناه حتى 
اآلن ضمـــن برنامـــج صنـــدوق جاســـم فخرو 
للتنميـــة المهنية، وأتطلـــع لرؤية هذه األرقام 
تنمـــو أكثر مـــع دعمنـــا لمزيد مـــن الموظفين 

البحرينيين”.

الشريك المؤسس للصندوق مع بعض المستفيدين

المنامة - كي بي إم جي

المنامة - المصرف المركزي

أعلن مصـــرف البحريـــن المركزي بأنه 
 ISIN( 223 تمـــت تغطية اإلصدار رقم
BH0004V09355( من صكوك السلم 

اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل.
 تبلـــغ قيمة اإلصـــدار 43 مليون دينار 
لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ في 20 

نوفمبـــر 2019 إلـــى 19 فبراير 2020. 
ويبلـــغ العائـــد المتوقع لهـــذه الصكوك 
 %  2.83 بســـعر  مقارنـــة   %  2.60
لإلصـــدار الســـابق بتاريـــخ 16 أكتوبر 
2019، علًما بأنه تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة 144 %.

43 مليون دينار لصكوك السلم قصيرة األجل

مناقشــة أحــدث اإلســتراتيجيات والتشــريعات والتطبيقات

انعقاد قمة المدفوعات اإللكترونية 8 أبريل 2020

البريطانيـــة   EastMed مؤسســـة  تنّظـــم 
للمدفوعـــات  الثالثـــة  الســـنوية  القمـــة 
اإللكترونيـــة والخدمـــات المصرفيـــة عبر 
اإلنترنت، تحـــت رعاية مصرف البحرين 
المركـــزي، يومـــي 8 - 9 أبريـــل 2020 في 
البحرين، وبرئاســـة رئيـــس مجلس إدارة 
بورصـــة البحرين، عبد الكريـــم بوجيري. 
وســـيحل وزير المواصالت واالتصاالت، 
شـــرف ومتحـــدث  أحمـــد ضيـــف  كمـــال 

رئيسي في حفل افتتاح أعمال القمة.
 ويشـــارك فـــي قمـــة الدفـــع اإللكترونـــي 
وعلـــى  منـــذ 2018  ا  ســـنويًّ تعقـــد  التـــي 
مـــدار يومين، مختلـــف قطاعات األعمال 
الحكومي والخاص واألهلي. وسيتم في 
هـــذه القمـــة التـــي أصبحت نقطـــة التقاء 
مختـــارة لكبـــار صنـــاع القـــرار والمهنيين 
الذيـــن يمثلـــون المؤسســـات فـــي مجـــال 
اإللكترونيـــة  والتجـــارة  البنـــوك  صناعـــة 
وتجـــارة التجزئـــة واالتصاالت، مناقشـــة 
والسياســـات  االســـتراتيجيات  أحـــدث 
والتطبيقـــات  جهـــة  مـــن  والتشـــريعات 
المبتكـــرة التـــي تـــم وضعهـــا للتأثير على 
المدفوعـــات والمشـــهد المصرفي الرقمي 

من جهة أخرى.
 وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية 
بالمصرف المركزي خالد حمد “يسعدنا أن 

نرعى أعمال قمة المدفوعات اإللكترونية 
اإلنترنـــت  عبـــر  المصرفيـــة  والخدمـــات 
للسنة الثالثة على التوالي، فإن هذا يدل 
علـــى حرص البحرين على اعتماد أحدث 
التشريعات والمعايير والتقنيات العالمية 
التي تعمل على تحســـين الخدمات التي 
ا على تطور  تقدم للعمالء وتأثيره إيجابيًّ
ونمـــو االقتصـــاد الوطنـــي. كمـــا يحـــرص 
المصـــرف المركـــزي على دعـــم مثل هذه 
المبادرات المواكبة للتطورات المتسارعة 
والتي تطـــرح وتناقش أحدث التحديات 
والفرص في مجال القطاع المالي بشكل 

عام والمصرفي بشكل خاص”. 
علـــى  يـــدل  هـــذا  “إن  بوجيـــري  وقـــال 
االهتمـــام الكبيـــر الـــذي توليـــه البحريـــن 
للفعاليات واألنشطة التي تدعم توجهات 
حكومـــة المملكـــة فـــي مجـــال توظيـــف 

االصطناعـــي  الـــذكاء  وتقنيـــات  آليـــات 
والخدميـــة  اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  فـــي 
وتشجيع االســـتثمارات في هذا المجال، 
وذلـــك من خـــالل توفيـــر البيئـــة الجاذبة 

لالستثمارات”.
الطبيعـــة  “إن  بوجيـــري  وأضـــاف 
الديناميكيـــة لألســـواق وســـلوك العمالء 
المتطـــور تخلـــق تحديـــات، ولكنها تفتح 
أيًضـــا فرًصـــا لالبتـــكار والنمـــو حيث من 
المتوقع خالل الســـنوات القليلـــة المقبلة 
أن يشـــهد العالـــم تغييـــرات أســـرع فـــي 
عمليات الدفـــع والتعامـــالت اإللكترونية 
في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي 

بشكل خاص”. 
 من جانبه، قال العضو المنتدب لمؤسسة 
EastMed، محمد ياســـين “نحن ســـعداء 
الثالثـــة  للســـنة  البحريـــن  إلـــى  بالعـــودة 

فـــي  البحريـــن ممثلـــة  ونشـــكر حكومـــة 
مصـــرف البحرين المركزي علـــى رعايتها 
للقمة وهذا يدل على الدور البارز والرائد 
الذي تلعبه البحريـــن في مجال الصناعة 
المصرفيـــة والتكنولوجيـــا الماليـــة علـــى 

مستوى الشرق األوسط”.

دعم الصناعة المالية 

والتكنولوجيا

نســـخة  “ستســـّلط  ياســـين  وأضـــاف   
2020 الضـــوء علـــى تشـــجيع مناقشـــة 
مجـــال  فـــي  اإلســـتراتيجية  القضايـــا 
المدفوعـــات والتكنولوجيـــا المصرفية 
وتهدف القمة إلى دعم الصناعة المالية 
وصناعـــة التكنولوجيـــا لتمكينهمـــا من 
وإيجـــاد  المطلـــوب،  التكامـــل  إيجـــاد 
فرص العمل ورأس المال االســـتثماري 
مـــن خـــالل المناقشـــات وورش العمـــل 
وســـوف يشـــتمل برنامـــج قمـــة 2020 
دراســـات الحالـــة، والمقابـــالت الحيـــة، 
والمائـــدة المســـتديرة، والمعرض على 
أن  المتوقـــع  ومـــن  اليوميـــن،  مـــدار 
تجتـــذب القمـــة الثالثـــة أكثـــر من 400 
مشـــترك من كبار المديريـــن والمهنيين 
والتجزئـــة  الماليـــة  القطاعـــات  فـــي 
والتكنولوجيـــا واالتصـــاالت من داخل 

وخارج البحرين”.

المنامة - المصرف المركزي

دبي - رويترز

“ناس” تشتري 10 
طائرات إيرباص

ــران نـــــاس الــســعــوديــة  ــ ــي قـــالـــت طــ
ــلــطــيــران أمــــس فـــي مـــعـــرض دبــي  ل
لشراء  طلبية  وقعت  إنها  للطيران 
ــه321  ــ ــــاص إيـ ــرب ــــرات إيــ ــائ عــشــر طــ
المدى.  للرحات طويلة  إكــس.إل.آر 
وطلبت الشركة التي مقرها الرياض 
80 طائرة من طراز إيه 320 نيو في 
2017، مع خيارات شراء 40 طائرة 
اتفاًقا  وقعت  يونيو،  وفي  إضافية. 
الطائرات  تلك  بعض  لمبادلة  ــا  أولــيًّ

بالطرازات األكبر من إيه321.
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الحوكمة بالقطاع العام
 انعقـــد الملتقـــى الحكومـــي 2019 مطلـــع الشـــهر الجـــاري، وبحـــث نتائج 
مخرجات العمل الحكومي وطرح مشـــاريع جديدة تحقق رؤية البحرين 
2030 بالتركيـــز علـــى االســـتدامة والتنافـــس. ولم يمر وقـــت قصير على 
ختام الملتقى حتى أصدر ديوان الرقابة المالية واإلدارية تقريره السنوي 
كاشًفا مكامن الخلل أو التقصير لدى بعض الجهات الحكومية، األمر الذي 
تطلـــب ضـــرورة تعزيـــز آليات أكثر دقة لترشـــيد اإلنفاق وتشـــديد الرقابة 
المنتظمـــة لألجهـــزة المختلفـــة التـــي تنطوي تحـــت مظلة الماليـــة العامة 

للدولة.
 علـــى مؤسســـات الدولة والـــوزارات وضع خطط واضحة المعالم تســـهل 
عمليـــة المدققيـــن المالييـــن، وتوجيـــه المنســـقين المالييـــن فـــي اإلدارات 
المختلفة إلى تبني معايير دقيقة للصرف وليس فقط عمل كشف حساب 

مصروفات أو جرد فواتير الصرف.
 وأهـــم هـــذه المعايير هي كيفيـــة اإلنفاق بطريقة تميل للترشـــيد، وتعزيز 
الحوكمـــة فـــي القطـــاع العـــام وفًقـــا للمعايير الدوليـــة األمر الذي يســـاعد 
المؤسســـات علـــى تحقيـــق أهدافهـــا من خـــالل طريقـــة منهجيـــة منظمة 

وبالتالي تحسين اإلدارة واإلنفاق والرقابة.
 إن أهم النقاط التي يمكن التنّبه لها، بعد تقرير الرقابة المالية، هي وضع 
آليـــات واضحة تســـتطيع الجهـــات الحكومية من خاللهـــا تنفيذ المراجعة 
الداخليـــة، وتحســـين الحوكمة، خصوًصـــا أن مفهوم الحوكمة نفســـه في 

ا إلى حدٍّ ما، ويحتاج إلى مزيد من التوعية. القطاع العام ما زال هشًّ
إن ضبط اإلنفاق وترســـيخ مبدأ المراجعـــة الداخلية يقدم قيمة وإضافة 
للقطاع العام على مختلف مؤسساته، ويمكن العاملين من القيام بدورهم 

على أكمل وجه.
 ولهـــذا فـــإن وجود إطـــار للحوكمـــة الجيدة داخـــل المؤسســـة الحكومية 
أمر ال بد منه ألنه بخالف ذلك فإن مســـاحة واســـعة من أعمال المراجعة 
الداخليـــة ســـتختفي بينمـــا يبقـــى محصـــوًرا فـــي قضايـــا فحـــص أعمـــال 
الميزانية العامة والتأكد من اإلجراءات قبل الصرف، هنا تلتقي الجداول 
والينابيع الصغيرة من المفاهيم لتصب في النهر الرئيس فإذا كان ديوان 
الرقابـــة يهتم بجميع القضايا مـــن مالية )بعد الصرف( وأداء والتزام بينما 
إدارات المراجعـــة الداخليـــة محصورة في مهام مالية )قبل الصرف(، فأي 
اختصـــار أو اختـــزال لمفاهيم العمل عنـــد إدارات المراجعة الداخلية فإنه 

سيؤثر في المصب النهائي.
 هـــذا يأتي في الطريق الصحيح مـــن أجل اإلصالح من الجذور، وتدعيم 
الهيـــكل اإلداري والحوكمة في القطاع العام بما يســـمح بمراقبة البرامج، 
وفحـــص تقاريـــر األداء المالي، وتحقيق المســـاءلة العامـــة، وكل هذا في 
مجمله يقّدم مزيًدا من الدعم لكشـــف ومحاربة الفســـاد العام وصوالً إلى 

رؤية 2030.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري
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عبد الكريم بوجيريخالد حمد

”HUAWEI Y9s“ هواوي” تكشف عن هاتفها الجديد“
 HUAWEI كشـــفت هواوي النقـــاب عن
Y9s، أحدث هواتفهـــا الذكية من الفئة 
األساسية التي تتميز بتصميم عصري، 
الجهـــاز  ويتميـــز  عاليـــة.  ومواصفـــات 
بكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 48 
ميجابكســـل الثالثيـــة لتجربـــة تصوير 
رائعـــة، وشاشـــة عـــرض كاملـــة عاليـــة 

الدقـــة بقيـــاس 6.59 بوصـــة، وكاميـــرا 
أمامية منبثقة لصور متماهية من دون 
إطـــارات.  وبشـــكل رائـــع يتناســـب مـــع 
دقـــة التصميم ومســـتوحى من مفهوم 
“جماليـــات الوقـــت”، إذ يتوفـــر هاتـــف 
األزرق  همـــا  بلونيـــن   HUAWEI Y9s

السماوي واألسود الليلي.

المنامة - تراكس البحرين

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة المنامة - الصناعة والتجارة

بجمعيـــة  واإلنشـــاء”  “العقـــار  لجنـــة  عقـــدت 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لتنميـــة  البحريـــن 
األحـــد  يـــوم  األول  اجتماعهـــا  والمتوســـطة 
فـــي  اللجنـــة  أفـــكار  الســـتعراض  الماضـــي 
خدمة قطاعات العقار واإلنشـــاء والمقاوالت 
والهندسة اإلنشائية في البحرين. واستعرض 
الحضور العديـــد من القضايا الجوهرية التي 
تهم هـــذه القطاعـــات والمشـــاكل التي تعوق 
عملهـــا فـــي الفتـــرة األخيـــرة، مع اســـتعراض 
بعـــض المقترحات والحلـــول. وقّررت اللجنة 
عقد “لقـــاء مفتـــوح” مع منتســـبي القطاعات 

المعنية في المملكة لمناقشة هذه القضايا.
 وتتشـــّكل اللجنـــة مـــن أحمـــد يوســـف علـــي 
الرئيـــس”،  “نائـــب  خلفـــان  أحمـــد  “رئيًســـا”، 
زهراء العصفـــور “مديرة العالقات العامة”، و 

األعضاء أحمد صالح الدين، محمد العريض، 
نبيل صديق، وحسين بوخماس.

 من جهته، أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، النائـــب 
أحمـــد صبـــاح الســـلوم أن الجمعيـــة ماضيـــة 
قدًمـــا وبـــكل طاقتهـــا فـــي تحقيـــق أهدافهـــا 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات  لخدمـــة 
فـــي البحريـــن. وقـــال الســـلوم إن الجمعيـــة 
ســـتوالي تشـــكيل لجان قطاعية أخرى مهمة 

فـــي خدمـــة أعضائهـــا وفي خدمـــة االقتصاد 
الوطنـــي بشـــكل عـــام تحقيًقا ألهـــداف رؤية 

.2030
 مـــن جهتـــه، أشـــار رئيـــس اللجنـــة إلـــى أن 
للقطـــاع  المنتميـــن  مـــن  الجمعيـــة  منتســـبي 
ســـيجدون كل الدعم والمســـاندة من اللجنة 
فـــي الفتـــرة القادمة من خالل تبنـــي القضايا 
التي تهم القطاع وتســـاعد على توفير حلول 

لمشاكله.

الفحــص  بــإدارة  ممثلــة  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  تشــارك 
والمقاييس وبشكل سنوي في معرض الجواهر العربية 2019 والذي يعد 
الحدث األكبر من نوعه في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيًا في نسخته 

الثامنة والعشرين في الفترة من 19 - 23 نوفمبر 2019. 

ويتركـــز دور الـــوزارة فـــي الرقابـــة 
علـــى العارضيـــن ومـــدى التزامهـــم 
بتطبيق الشـــروط الخاصة بتنظيم 
المعرض والتحقق من مدى مطابقة 
المعروضات لالشـــتراطات الخاصة 
باألحجار الكريمة والمعادن الثمينة 
في البحرين، إضافة لتوعية الزوار 
القوانيـــن  بمجموعـــة  والعارضيـــن 
الفنيـــة  واالشـــتراطات  الرقابيـــة 
المطلوبـــة وذلـــك لحفـــظ حـــق كل 
طرف مـــن األطـــراف فـــي عمليات 

هامـــش  علـــى  تتـــم  التـــي  البيـــع 
اإلدارة  ســـتقوم  كمـــا  المعـــرض، 
خالل المعـــرض بفحص عينات من 
العارضين المشـــاركين للتحقق من 
نـــوع الحجر الكريـــم وعيار المعدن 
الثمين باإلضافة إلى تقديم خدمة 
الوســـم بالوســـم الرســـمي للمعـــادن 
كمـــا  العيـــارات،  لمختلـــف  الثمينـــة 
يشـــمل التحقق أيضـــا من األرصدة 
علـــى أن تكـــون مســـتوفية بكامـــل 
البيانات، والتشديد على استخدام 

اللؤلـــؤ الطبيعـــي الموثـــق بشـــهادة 
فحص معتمدة، كما ستشارك إدارة 
الملكيـــة الصناعيـــة فـــي المعـــرض 
علـــى  والرقابـــة  للتحقـــق  وذلـــك 
حقوق الملكيـــة الفكرية للعارضين 

المشاركين. 
ويتواجـــد موظفـــو إدارة الفحـــص 
والمقاييس في جناح )L07( لتلبية 
فـــي  والعارضيـــن  الـــزوار  طلبـــات 
التحقق من مصداقية المشـــغوالت 
مـــن  التحقـــق  وكذلـــك  المباعـــة 
األوزان الدقيقة للعارضين وحماية 
العالمـــات التجاريـــة العالمية ضمن 
فـــي  بهـــا  المعمـــول  الرقابـــة  آليـــة 

البحرين.

الســلوم: مســتمرون فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي ”2019 العربيــة  “الجواهــر  فــي  مشــاركتها  لــدى 
لجنة العقار بـ“الصغيرة” تستعرض التحديات ”L07“ الفحص” تحقق بمصداقية المشغوالت بالجناح“

اجتماع لجنة العقار
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أعلنت طيران الخليج بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطالق باقات العطالت الخاصة 
بســباق الفورمــوال 1 جائــزة البحريــن الكبرى لطيران الخليج للعام 2020. وسيشــهد التعاون المذكور تقديــم طيران الخليج وحلبة 
البحرين الدولية تذاكرهما للسفر ولمشاهدة السباق بأسعار مخفضة، باإلضافة للتسهيالت التي ستقدمها هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض للحصول على تأشــيرات الدخول الســياحية إلى البحرين. وســتقدم المؤسســات الثالث دعًما تسويقًيا للترويج للباقات 
المذكورة تشمل عددًا من الوسائط والمنصات المختلفة، بينما ستقوم شركتان متخصصتان بإدارة الوجهات بدمج جميع عناصر 

الباقات مع اإلقامة في الفنادق.

باقات الفورموال 1 المتوافرة للشـــراء 
لطيـــران  اإللكترونـــي  الموقـــع  مـــن 
 www.gulfair.com/f1 الخليـــج 
ســـتكون متاحـــة للعمـــاء مـــن لنـــدن 
وفرانكفـــورت  وباريـــس  وموســـكو 
وباكـــو وكراتشـــي والهـــور ومومبـــاي 
والكويـــت  وأبوظبـــي  ودبـــي  ودلهـــي 
ومســـقط والريـــاض وجـــدة والمدينة 

المنورة. 
للتســـويق  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
والعمليـــات الرقميـــة بطيـــران الخليج 

العمـــل  “يســـعدنا  جمشـــير  محمـــد 
جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع هيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض وحلبة البحرين 
الدوليـــة للترويـــج لســـباق الفورمـــوال 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  1 جائـــزة 
الخليـــج للعـــام 2020 كحـــدث عالمي، 
وللبحريـــن كوجهة ســـياحية ومحطة 
ربـــط ممتـــازة. توفر باقـــات الفورموال 
1 لعمائنـــا فرصـــة حضـــور أكبر حدث 
عـــن  البحريـــن  فـــي  ســـنوي  رياضـــي 
طريق الســـفر إلـــى المملكة من العديد 

من وجهات طيران الخليج. ســـتكون 
فـــي أوروبـــا وآســـيا  قاعـــدة عمائنـــا 
قادرة علـــى اختيار مجموعة واســـعة 
من الباقات التي تم تسعيرها لتناسب 

مختلف الميزانيات”.
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن  بحلبـــة  التجـــاري  للقطـــاع 
“يســـعدنا  المهـــدي  شـــريف  الدوليـــة 
العمل مع شركاؤنا في طيران الخليج 
وهيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
إلطـــاق باقات العطات هذه لســـباق 

نحتفـــل   .2020 للعـــام   1 الفورمـــوال 
فـــي العـــام القـــادم بالذكرى الســـبعين 
لتأســـيس كل من ســـباقات الفورموال 

1 وطيران الخليـــج، ونعتزم أن يكون 
السباق في هذا العام أكبر وأفضل من 

ذي قبل”. 

أما مستشـــار السياحة والقائم بأعمال 
مديـــر التســـويق والترويج الســـياحي 
بهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
علي فـــوالذ فقـــال “يســـعدنا أن نكون 
جزءًا مـــن هذه الباقات مع شـــركاؤنا. 
يعتبر سباق الفورموال 1 رافدًا رئيسيًا 
للســـياحة الرياضية في المملكة حيث 
يعـــزز مـــن حجـــوزات الفنـــادق ومـــن 
نســـبة الســـائحين الزائريـــن للبحرين. 
هـــذه المبـــادرة تعـــد باكـــورة لسلســـة 
مـــن المبـــادرات التي نتعـــاون فيها مع 
شـــركائنا في طيـــران الخليـــج وحلبة 

البحرين الدولية”.
طيـــران الخليج هي الراعي الرســـمي 
لســـباقات الفورموال 1 جائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج منذ انطاقتها 
التاريخيـــة فـــي البحريـــن فـــي العـــام 
2004 كأول ســـباق للفورمـــوال 1 فـــي 

منطقة الشرق األوسط.

أثناء إطالق باقات العطالت الخاصة بـ ”الفورموال 1“ 

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج” تطلق باقات العطالت الخاصة بسباق الفورموال 1
ــة والــمــعــارض ــاح ــي ــس ــة ال ــئ ــي ــن الـــدولـــيـــة وه ــري ــح ــب ــة ال ــب ــع حــل بــالــتــعــاون مـ

السنابس - الغرفة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  وقـــع 
البحريـــن ســـمير نـــاس ورئيـــس مجلس 
للمســـتثمرين  العالمـــي  المنتـــدى  إدارة 
التونتـــاس  بيبـــرس   )WBAF( المائكـــة 
هامـــش  علـــى  وذلـــك  تفاهـــم  مذكـــرة 
احتفاليـــة الغرفـــة بمـــرور 80 عـــام علـــى 
تأسيســـها، حيـــث تهـــدف المذكـــرة إلـــى 
تعزيز التعاون بين الغرفة والمستثمرين 
المائكـــة، وإنشـــاء آليـــة دائمـــة إلقامـــة 
المنتديـــات وتبـــادل الخبـــرات، وتنفيـــذ 

مبـــادرات وفعاليـــات وبرامـــج مشـــتركة 
بهـــدف النهوض برواد األعمـــال وتمكين 
الشـــباب واالرتقـــاء بالشـــركات الصغيرة 
تنظيـــم  جانـــب  إلـــى  والمتوســـطة، 
المســـابقات التـــي تربـــط رواد األعمـــال 

المحليين بالمستثمرين المائكة.
 وأعـــرب رئيـــس الغرفـــة عـــن اعتـــزازه 
العالمـــي  المنتـــدى  مـــع  بالتعـــاون 
بهـــدف تكثيـــف  المائكـــة  للمســـتثمرين 
جانـــب  إلـــى  الطرفيـــن،  بيـــن  الجهـــود 

تشـــجيع وتمكين الشباب ورواد األعمال 
مـــن خـــال دعـــم أفكارهم ومشـــاريعهم 
لارتقـــاء بها والتوســـع إقليميـــا وعالميا، 
ثقتـــه  علـــى  الوقـــت  ذات  فـــي  مؤكـــدًا 
بقـــدرات الشـــباب البحرينـــي والـــذي لن 
ندخـــر جهدا في دعمهم وفتح المجاالت 
والفـــرص لهـــم. وبـــدوره أبـــدى بيبـــرس 
التونتـــاس عـــن ســـعادته بالتعـــاون مـــع 
غرفة تجارة وصناعة البحرين من خال 
التوقيع على مذكرة التفاهم المشـــتركة، 

معربـــًا عن تطلعه من خال هذا التعاون 
علـــى تحويل األفكار اإلبداعية للشـــباب 

لمشاريع حقيقية على ارض الواقع.
 يذكـــر أن المنتدى العالمي للمســـتثمرين 

المائكـــة هـــي منظمة دوليـــة تهدف إلى 
الناشـــئة  للشـــركات  التمويـــل  تســـهيل 
وكذلـــك  والمتوســـطة،  والصغيـــرة 
المزيـــد  وتوفيـــر  الكبيـــرة،  المؤسســـات 
من فـــرص العمـــل والعدالـــة االجتماعية 
وتمكيـــن  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
مـــن  العالـــم  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة 
مبتكـــرة  ماليـــة  أدوات  إنشـــاء  خـــال 
للمبدعين والشـــركات الناشئة والصغيرة 

والمتوسطة.

تعزيز التعاون بين “الغرفة” و “المستثمرين المالئكة”

األربعاء 20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع األول 1441 - العدد 4054

أثناء توقيع مذكرة التفاهم 

أقفـــل مؤشـــر البحرين العـــام يوم أمس 
الثاثاء عند مستوى 1,506.77 بارتفاع 
وقـــدره 5.11 نقطة مقارنـــة بإقفاله يوم 
اإلثنين، في حين أقفل مؤشـــر البحرين 
اإلسامي عند مستوى 743.60 بارتفاع 
بإقفالـــه  مقارنـــة  نقطـــة   0.59 وقـــدره 

السابق.
وتداول المستثمرون 6.78 مليون سهم، 
مليـــون   1.16 قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة 
دينـــار، تم تنفيذها من خال 69 صفقة، 
حيث ركز المســـتثمرون تعاماتهم على 
أســـهم  قطاع البنـــوك التجاريـــة، والتي 
بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولـــة 823.97 
 % 70.81 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف 
مـــن القيمـــة اإلجمالية للتـــداول وبكمية 

قدرهـــا 3.17 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها 
من خال 31 صفقة.

وجـــاء البنك األهلـــي المتحد في المركز 
األول، إذ بلغـــت قيمة أســـهمه المتداولة 
724.12 ألف دينار، أي ما نسبته 62.23 
% من  إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 2.23 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خال 16 صفقة.
أما المركز الثانـــي، فكان لمجموعة جي 
اف اتـــش المالية بقيمـــة قدرها 282.50 
ألف دينار، أي ما نســـبته  24.28 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 3.43 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خال 10 صفقات.
ثـــم جاء مصـــرف الســـام  بقيمة قدرها 
85.45 ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 7.34 
% من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 900  ألـــف ســـهم، تـــم 

تنفيذها من خال 11 صفقة.
وقـــد تـــم يوم أمـــس تـــداول أســـهم 20 
شـــركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، 
في حين انخفضت أســـعار أسهم شركة 
واحـــدة، وحافظت بقية الشـــركات على 

أسعار إقفاالتها السابقة.

دينــار مليــون   1.2 بـــ  ســهم  مليــون   6.8 تــداول 
“البورصة” تقفل على ارتفـاع 5.1 نقطـة

السنابس - الغرفة

مـــدى  علـــى  التجـــار  بيـــت  اســـتضاف 
اليوميـــن الماضييـــن ورش عمـــل حـــول 
أساســـيات ضريبة القيمة المضافة لفئة 
غيـــر المســـجلين، والتـــي نظمتهـــا غرفة 
تجـــارة وصناعة البحريـــن ممثلة بلجنة 
والضرائـــب  والتأميـــن  الماليـــة  قطـــاع 
 KPMG بالتعـــاون مـــع كل مـــن شـــركة 
وشـــركة Keypoint، و حظيت بمشاركة 
واســـعة من األعضـــاء الكـــرام، كما أقيم 
على هـــاش ورش العمل معرًضا مصغًرا 
للشـــركات االستشـــارية والتقنيـــة التـــي 
تقدم خدمات من برامج أو استشـــارات 

تدعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 
 و تـــم تخصيـــص 3 جلســـات لـــكل يوم 
مـــن أيام الورش، وذلـــك إلتاحة الفرصة 
لجميـــع األعضـــاء والمعنييـــن مـــن هذه 

الفئة للحضور واالســـتفادة من محتوى 
الـــورش تمهيـــًدا للتطبيق  قبـــل إلزامية 

التسجيل المقرر 20 ديسمبر 2019.
مـــن  عـــدًدا  العمـــل  ورش  تناولـــت  و   
بالتطبيـــق  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
شـــملت  والتـــي  للضريبـــة،  الصحيـــح 
المفاهيم الخاصة بها، عملية التســـجيل 

بالجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات، العناصـــر 
الـــازم تواجدهـــا فـــي الفاتـــورة ، آليـــة 
احتساب واســـترداد الضريبة، المعالجة 
عبـــر  التجاريـــة  للعمليـــات  المحاســـبية 
والعقوبـــات  الغرامـــات  آليـــة  الحـــدود، 
للتطبيق الخاطئ والدروس المستفادة.

جانب من ورشة العمل

واســعة بمشــاركة  حظيــت  عمــل  ورشــة  فــي 
“الغرفة” تناقش أساسيات “المضافة” لغير المسجلين

البحرين ترفع استثماراتها بالسندات األميركية لـ 321 مليون دوالر
شـــهـــري أســــــــاس  ــى  ــ ــل ــ ع  %  4.9 بـــنـــســـبـــة  ــج  ــيـ ــلـ ــخـ الـ دول  فـــــي  ــت  ــضـ ــفـ ــخـ انـ

رفعت البحرين اســتثماراتها في الســندات األميركية إلى نحو 321 مليون دوالر في ســبتمبر الماضي، مقارنة بـ314 ماليين دوالر قيمتها في شــهر 
أغسطس السابق له. ويأتي ذلك في وقت انخفضت فيه استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة األميركية بنسبة 4.9 

% في نهاية شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري.

 ووفًقـــا لبيانات حديثـــة صادرة عن وزارة 
اســـتثمارات  بلغـــت  األميركيـــة  الخزانـــة 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بـــأذون 
وسندات الخزانة األميركية نحو 273.94 
مليار دوالر، وذلك في نهاية شـــهر سبتمبر 
الماضـــي، مقارنة مع نحـــو 288.236 مليار 

دوالر في شهر أغسطس 2019.
ووفًقـــا لبيانـــات وزارة الخزانـــة األميركية 
الصـــادرة مؤخـــًرا، تراجعـــت اســـتثمارات 
الخليجيـــة  الـــدول  أكبـــر   - الســـعودية 
والســـندات  األذون  فـــي  المســـتثمرة 
األميركية - بنسبة 1.25 % لـ 181.5 مليار 
دوالر فـــي شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، مقابل 

183.8مليار دوالر أغسطس 2019.
اإلمـــارات  اســـتثمارات  وانخفضـــت 
بالســـندات األميركيـــة خـــال تلـــك الفترة 
لتصـــل إلـــى 37.3 مليـــار دوالر، مقارنـــة بـــ 
49.4 مليار دوالر في أغسطس السابق له.

اســـتقرت  الماضـــي،  ســـبتمبر  وبنهايـــة   
اســـتثمارات دولـــة الكويـــت بتلـــك القائمة 
عند مســـتوياتها السابقة وهي 44.1 مليار 

دوالر.
اســـتثماراتها  ُعمـــان  ســـلطنة  وخفضـــت 
بتلـــك الســـندات إلـــى نحـــو 8.560 مليـــار 
دوالر، وذلـــك فـــي نهاية ســـبتمبر الماضي 
مقابل 8.758 مليار دوالر بشـــهر أغسطس 

الســـابق لـــه.  فيما زادت اســـتثمارات دولة 
قطر بتلك الســـندات في ســـبتمبر الماضي 
إلى مســـتويات 2.157 مليار دوالر مقارنة 
بـــ1.864 مليار دوالر في أغسطس السابق 

له.
يشـــار إلى أن ما تعلنـــه الخزانة األميركية 
فـــي بياناتهـــا الشـــهرية، هـــو اســـتثمارات 
دول الخليـــج في أذون وســـندات الخزانة 
األميركية فقط، وال تشـــمل االســـتثمارات 
األخـــرى فـــي الواليـــات المتحـــدة، ســـواء 

أكانت حكومية أم خاصة.
ـــا، كشـــفت بيانـــات وزارة الخزانـــة  وعالميًّ
األميركيـــة الصـــادرة اإلثنيـــن، أن اليابـــان 

خّفضت حيازتها من الســـندات األميركية 
خال سبتمبر الماضي إلى مستوى 1.145 
1.174 تريليـــون  تريليـــون دوالر، مقابـــل 

دوالر في أغسطس المنصرم.

 كما خفضت الصين صاحبة المركز الثاني 
حيازتهـــا مـــن الديـــون األميركيـــة خـــال 
 1.102 مســـتوى  عنـــد  الماضـــي  ســـبتمبر 
تريليون دوالر مقارنة مع 1.103 تريليون 

دوالر في الشهر السابق له.
 وخفضـــت المملكـــة المتحـــدة “بريطانيـــا” 
التـــي احتلت المركـــز الثالـــث حيازتها من 
الديون األميركية خال ســـبتمبر الماضي 
عند مستوى 346.2 مليار دوالر مقارنة مع 
349.9 تريليون دوالر في الشـــهر الســـابق 
البرازيـــل  دول  اســـتثمارات  وبلغـــت  لـــه. 
وإيرلنـــدا والتـــي احتلـــت المراكـــز الرابـــع 
والخامـــس بحيـــازة الســـندات األميركيـــة 
عند مســـتويات 301.2 مليار دوالر لألولى 
و274.1 مليار دوالر للثانية على الترتيب.
وتعـــد ســـندات الخزانة األميركية وســـيلة 
الـــدول  مـــن  والديـــون  األمـــوال  لجمـــع 
والمؤسســـات، وتســـددها الحكومـــة عنـــد 
حلـــول ميعـــاد اســـتحقاقها الـــذي يختلف 

حسب أجل السند.

واشنطن - مباشر

المنامة - بورصة البحرين



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســادة/ GHULAM NABI VUTT باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ايماشــن لاللكترونيــات ش ش و مالكهــا ســمير أعــوان، المســجلة كشــركة 
الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقم ١١١٧٥٥، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة/ GHULAM NABI VUTT باعتباره المصفي القانوني لشركة خدمات 

الشــحن المحملــة ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســىولية محــدودة تحــت 

رقــم ١٢١٧٢٢، طالبــا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 

وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد/ علي حسين ابراهيم محسن العالي باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة ســيركو للعقــارات وإدارة المرافــق ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات 
مســئولية محــدودة تحــت رقــم ٥٧١٦٠، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٤٣٩٦١-CR2019( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ايماشن لاللكترونيات ش ش و مالكها سمير أعوان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
خدمات الشحن المحملة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٣٣٦٠٣( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيركو للعقارات وإدارة المرافق ذ.م.م

القيد : ١٢١٧٢٢ 

 تاريخ: 2019/١٩/١١

الشــخصي  الرقــم  االنجــاوي  جعفــر  علــي  حــوراء  الســادة  إلينــا  تقــدم 
٨٧٠٤٠٣٢٦٥ بتحويــل المحــل التجــاري التالــي الــى الســادة/ علوية الســيد 
هاشــم حســين الهاشــمي ٥٠٠٠١٦١٤٣، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة المذكــورة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٩٣١٧٠

الفرع

٢

االسم التجاري

أكسيكون للتجارة والمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٥٢١٦٢( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية
الى شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )155355( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها  الســيد 

علي احمد علي فردان المالك لـ كيو كافيه )مؤسســة فردية(  المســجلة بموجب القيد 

رقــم ٧٨٧٢٦ ، يطلــب تحويــل حويل مؤسســة فرديــة اتصبح فرع من شــركة تضامن 

قائمــة مســجلة تحــت قيد رقم ١٠١٧٨٧ والمســماه كيو هاوس للتجارة العامة شــركة 

تضامن 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا  
مالــك شــركة التكلفــة الســهله للتجــارة العامة ش.ش.و  المســجلة بموجــب القيد رقم  
١٢٥٣٢٧، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة جميــع الفــروع ١و٢ إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ١٢٠٠٠ دينار، بين كل من:
١. علي سعيد علي برغش

٢. منصور غالب علي سعيد

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة 
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ٧٨٧٢٦ 

 تاريخ: 2019/١١/14

القيد : 125327 

 تاريخ: 2019/١١/19

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٥٢٤١٢

تنازل - عن المحل التجاري

 تاريخ: 2019/١٤/١١

انا المدعو هشام احمد سرحان

 تــم فقــدان جواز ســفر  ابني:  فارس هشــام احمد ســرحان رقــم:  ٤٢٣٥٥٠٠ 

ابنتي:  فتون هشام احمد سرحان رقم: ٣٧١٨٩٤١

فعلى من يجده االتصال بنا على الرقم :

٣٣٧١٧١٩١ او تسليمه الى السفارة الفلسطينيه 

أو الى أقرب مركز شرطة

فقـدان جــواز ســفر األربعاء 20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع األول 1441 - العدد 164054
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قتلى تظاهرات إيران بالعشرات... وانتهاكات للقانون الدولي

صحيفة خامنئي تطالب بإعدام المتظاهرين

اإليــرانــيــة،  “كــيــهــان”  طــالــبــت صحيفة 
اإليــرانــي  المرشد  عليها  يشرف  التي 
بإعدام  الثالثاء،  أمس  خامنئي،  علي 
شرطة  قائد  أعلن  فيما  المتظاهرين، 
ــدد كبير  ــه تـــم اعــتــقــال عــ ــ طـــهـــران أن
“سنستمر  مضيًفا:  المتظاهرين،  مــن 

باالعتقاالت”.
 وأبدى مكتب األمم المتحدة لحقوق 
اإلنـــســـان قلقه مــن اســتــخــدام قــوات 
ضد  الحية  للذخيرة  اإليــرانــيــة  األمــن 
للقانون  انتهاًكا  يعد  مما  المحتجين 
الـــدولـــي، وحـــث الــســلــطــات اإليــرانــيــة 
ــادة اإلنــتــرنــت واحـــتـــرام حق  عــلــى إعــ

المتظاهرين في حرية التعبير.
إيراني  تلفزيون  نقل  فيما  ذلك  يأتي   
مــعــارض، عــن مــوظــف فــي مستشفى 
رجائي شهر، مقتل 40 متظاهًرا وجرح 
كـــرج وشــهــريــار  فــي مدينتي  الــمــئــات 
ــدالع  ــرب الــعــاصــمــة طــهــران مــنــذ انـ قـ
قالت  فيما  أيام،   5 منذ  االحتجاجات، 

الحكومة اإليرانية إن شبكة اإلنترنت 
ستظل مقطوعة حتى التأكد من عدم 

إساءة استخدامها.
ــأنـــه تم   وأفـــــــادت مـــواقـــع مــحــلــيــة بـ
ديــنــيــة  حـــــوزات   9 حــــرق  اآلن  حــتــى 
اإليراني في  المرشد  لممثلي  ومكاتب 
قالت  فيما  ــران،  إيـ فــي  االحتجاجات 
أضرموا  محتجين  إن  محلية  مصادر 
األحـــواز،  فــي  الدينية  بــالــحــوزة  الــنــار 
واشتبكوا  خامنئي،  مندوب  ومكتب 

مع قوات الباسيج التي هاجمتهم.
ــاد مــوقــع إلــكــتــرونــي إيـــرانـــي أن  ــ  وأف
مقتل ضابط  أعــلــن  طــهــران  مــحــافــظ 
احتجاجات  في  الــثــوري  الحرس  في 
كذلك  أورد  اإليــرانــي  الموقع  “مـــالرد”. 
أعلنت  قد  ماهشهر  مدينة  شرطة  أن 
مــقــتــل شـــرطـــي وإصـــابـــة اثــنــيــن في 
الحرس  عن  نقل  فيما  االحتجاجات، 
“برد ثوري  للمحتجين  الثوري تهديده 

وحاسم”.

وتوّعد رجال مرشد إيران بإنزال قوات 
وذلــك  االحــتــجــاجــات،  لقمع  الباسيج 
بعدما اتسعت رقعة االحتجاجات في 

مختلف مدن البالد.
 20 بمقتل  أفــادت مصادر  ذلــك،  وقبل 
ميليشيات  مــن  و6  ــا  إيــرانــيًّ متظاهًرا 

الباسيج في اشتباكات األحواز.
أفــاد متحدث باسم  في غضون ذلــك، 
مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 
تؤكد  تقارير  لديه  بأن  الثالثاء،  أمس 
إيــران  مظاهرات  في  القتلى  عــدد  أن 

“بالعشرات”.
إيران  في  الوضع  المتحدث  ووصــف   
اإليرانية  السلطات  داعــًيــا  بـ”المقلق”، 
ــرام حــق  ــ ــتـ ــ ــــت، واحـ ــرن ــ ــت ــ إلعـــــــادة اإلن
وفق  التعبير،  حرية  في  المتظاهرين 

ما نقلت “رويترز”.
المتحدث قلقه من استخدام   وأبــدى 
قوات األمن اإليرانية للذخيرة الحية، 
للقانون  “انــتــهــاكــات  عــن  أنــبــاء  ــن  ومـ

الدولي”.
خلق  مجاهدي  منظمة  زعيمة  ودعــت 
المعارضة، مريم رجوي، في  اإليرانية 
رسالة جميع الشباب إلى االنضمام إلى 
صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو 
الغالء  مــن  للخالص  الوحيد  الطريق 
ــكــــوارث الــتــي  ــ والــفــقــر والــتــضــخــم وال

جلبها “نظام الماللي”.
مختلف  في  االحتجاجات  وانتشرت 
ا  أنحاء إيران، واتخذت منحى سياسيًّ
كبار  بتنحي  المحتجين  مطالبة  مــع 

رجال الدين، الذين يقودون البالد.
وال يـــزال نــطــاق االحــتــجــاجــات، التي 
البنزين  تــوزيــع  عــن  ــالن  اإلعــ أشعلها 
بالحصص وزيادة سعره بنسبة 50 % 
على األقــل غير واضــح، حيث تفرض 
لمنع  اإلنترنت  على  قــيــوًدا  السلطات 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
مقاطع  ونشر  المظاهرات  تنظيم  في 

الفيديو.

عواصم ـ وكاالت

من أحداث العنف التي صاحبت االحتجاجات اإليرانية
الكويت ـ كونا

الكويتية  األنــبــاء  وكــالــة  أفـــادت 
“كــونــا”، أمــس الــثــالثــاء، بصدور 
ــري بــتــعــيــيــن الــشــيــخ  ــ ــي ــر أمــ ــ أمـ
صـــبـــاح خـــالـــد الــحــمــد الــصــبــاح، 
رئيًسا لمجلس الوزراء، وتكليفه 
ــح أعـــــضـــــاء الـــــــــوزارة  ــيـ ــرشـ ــتـ بـ

الجديدة.
 وكان الشيخ جابر مبارك الحمد 
ــذر، اإلثــنــيــن،  ــتـ الــصــبــاح، قـــد اعـ
لعدم قبوله إعادة تعيينه رئيًسا 
وقت  بعد  الكويتية،  للحكومة 
قــصــيــر مـــن صــــدور أمـــر أمــيــري 

بتعيينه في هذا المنصب.
أمــيــر  أن  ــا”  ــ ــون ــ “ك ــت  ــحــ وأوضــ  
األحمد  صــبــاح  الشيخ  الــكــويــت 
الجابر الصباح أصدر أمًرا بإعفاء 
وزيـــــري الـــدفـــاع الــشــيــخ نــاصــر 
صباح األحمد الصباح، والداخلية 
الشيخ خالد الجراح الصباح، من 
مهام تصريف شؤون وزارتيهما، 
الحكومة  اســتــقــالــة  قــبــول  بــعــد 

األسبوع الماضي.

ــر  ــ ــف أمـــيـــر الـــكـــويـــت وزي ــ ــّل ــ وك
خالد  صــبــاح  الشيخ  الــخــارجــيــة 
شؤون  بتصريف  الصباح  الحمد 
أنس  كلف  بينما  الــدفــاع،  وزارة 
خالد الصالح وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء بتصريف شؤون 
وزارة الداخلية، وذلك إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة.
 وكان أمير الكويت قبل استقالة 
يومين  بعد  الخميس،  الحكومة، 
طلًبا  األمـــة  مجلس  تقديم  مــن 
لحجب الثقة عن وزير الداخلية 

الشيخ خالد الجراح الصباح.

الكويت.. تعيين صباح خالد 
الصباح رئيًسا لمجلس الوزراء

الجزائر ـ أ ف ب

ــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح،  قـــال ال
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــزائــري، 
أمس الثالثاء، إنهم دوًما يتعاملون 
وليس  والعمل،  بالفعل  الشعب  مع 

بالقول فقط.
ال طموحات سياسية  أنه  وأوضــح 
ــرى غــيــر  ــ أهـــــــداف أخــ لـــديـــهـــم وال 

وطنية.
ــر قــايــد صــالــح، أنــهــم سجلوا  وذكــ
الشعبية  ــة  ــّب ــه ال شــديــد  ــإعــجــاب  ب
أن  مضيًفا  الوطن،  ربوع  كافة  عبر 
أروع  في  خرجت  الفئات  مختلف 

حول  الشعب  الــتــفــاف  صــور 
جيشه.

ــاف قــايــد صــالــح  ــ  وأضـ
ــرج  ــ خـ ــب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ أن 
إلـــى الـــشـــارع بــهــتــافــات 

ــارات تـــدعـــو بــقــوة  ــ ــع وشــ
ــق  ــاديـ ــنـ ـــتـــوجـــه إلـــــــى صـ لـــل

االقتراع.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري 
ــمـــاضـــي، على  ــوع الـ ــ ــب شــــــّدد، األســ
ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية 
في  المحدد  موعدها  فــي  القادمة 
12 ديسمبر، والذي وصفه بـ”الموعد 
أي محاوالت  من  محّذًرا  الحاسم”، 

لعرقلتها.
نــداء أطلقته  ا على   جــاء ذلــك، ردًّ
مجموعة من الشخصيات السياسية 
انــتــقــدت فــيــه تعاطي  الــجــزائــريــة، 
المؤسسة العسكرية مع مطالب 
ــراك الــشــعــبــي واألزمـــــة  ــــحــ ال
ــمــســتــمــرة،  الــســيــاســيــة ال
ــت بـــــضـــــرورة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
تــأجــيــل االنــتــخــابــات 
ــمــفــروضــة بــالــقــوة  “ال
ــيــن”،  ــري ــجــزائ عــلــى ال

حسب النداء.

الجيش الجزائري: ال طموحات سياسية لدينا
القاهرة ـ وكاالت

الـــدول  لــجــامــعــة  الــعــام  أدان األمــيــن 
ــغــيــط، بــأشــّد  ــو ال ــ ــيــة، أحــمــد أب ــعــرب ال
الخارجية  وزيـــر  أعلنه  مــا  الــعــبــارات 
لم تعد تعتبر  بــالده  أن  األميركي من 
بالضفة  اإلســرائــيــلــيــة  المستوطنات 
الــغــربــيــة مــخــالــفــة لــلــقــانــون الــدولــي، 

واعتبره تطوًرا بالغ السلبية.
 وحّذر أبو الغيط من أن هذا التغيير 
من  األميركي  الموقف  في  المؤسف 
المستوطنين  جحافل  يدفع  أن  شأنه 
المزيد  مــمــارســة  إلـــى  اإلســرائــيــلــيــيــن 

السكان  ضد  والوحشية  العنف  من 
الفلسطينيين، كما أنه يقّوض 

ضئيالً  ولـــو  احــتــمــال  أي 
العادل  السالم  لتحقيق 
ــم عـــلـــى إنـــهـــاء  ــ ــائ ــ ــق ــ ال
االحتالل في المستقبل 

القريب.
ــي  الــدول الــقــانــون  وأكــــد أن 

وليس  كله  الــدولــي  المجتمع  يصيغه 
أهميتها،  بلغت  مهما  ــدة  واحــ دولـــة 
مشدًدا على أن االحتالل اإلسرائيلي 
احــتــالالً  يــظــل  الفلسطينية  ــــأرض  ل
االستيطان  وأن  أجمع،  العالم  يدينه 
الناحية  مــن  بــاطــالً  استيطاًنا،  يظل 
ــاًرا عــلــى مــن يمارسه  ــ الــقــانــونــيــة وعـ
ــة األخــالقــيــة،  ــزاويـ أو يــؤيــده مــن الـ
حثيثة  مــســاٍع  أيــة  عــن  النظر  بغض 
االحــتــالل  ذلـــك  بــهــدف تجميل  تــتــم 
أبو  وأكـــد  ومــوضــوًعــا.  شــكــالً  القبيح 
الغيط أن تغيير الواليات المتحدة 
من  تبقى  مــا  يــضــرب  لموقفها 
األخالقية في هذا  شرعيتها 
تماًما  الموضوع، ويخصم 
كقوة  مصداقيتها  مــن 
ــمــيــة يـــفـــتـــرض أن  عــال
الـــقـــانـــون وأن  تــحــتــرم 

تعمل على تنفيذه.

أبو الغيط: تشريع أميركا للمستوطنات يقّوض السالم
أنقرة ـ أ ف ب

ــب طــيــب  ــ ــركـــي رجـ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ ــر الـ ــ ذكـ
ــلــغ  ــه أب ــ ــس الـــثـــالثـــاء أنـ ــ أردوغـــــــــان أمـ
خالل  ترامب  دونــالــد  األميركي  نظيره 
ــوع  مــحــادثــاتــهــمــا فـــي واشــنــطــن األســب
ــن تــتــخــلــى عن  ــرة لـ ــقـ ــأن أنـ ــ الـــمـــاضـــي ب
منظومة الدفاع الصاروخي “إس. 400” 
ــذا الــعــام مــن روســيــا  الــتــي اشــتــرتــهــا هـ
في  شريكتها  احتجاج  من  الرغم  على 
أردوغــان  وعقد  األطلسي.  شمال  حلف 
وترامب محادثات األسبوع الماضي في 
الخالفات  على  للتغلب  األبيض  البيت 

المتصاعدة بين بلديهما المتحالفين.
منظومة  إن  واشنطن  وتــقــول 

تـــشـــكـــل   ”400 “إس. 
“إف.  لطائراتها  تــهــديــدا 
وعــّلــقــت  الــمــقــاتــلــة،   ”35
ــا فــي  ــ ــي ــركــ ــ مــــشــــاركــــة ت

ــامــج تــصــنــيــع الــطــائــرة  ــرن ب
على  تعاقدت  قد  كانت  التي 

شرائها. وأضاف أردوغان خالل حديثه 
إلى أعضاء حزبه “العدالة والتنمية” في 
كذلك  ترمب  أبلغ  أنــه  التركي  البرلمان 
المتحدة على  الــواليــات  إذا أصــّرت  أنــه 
“إف.  المتصلب” بشأن طائرات  “موقفها 
للحصول على  35”، فإن تركيا ستسعى 
الدفاعية  باحتياجاتها  لــلــوفــاء  بــدائــل 
آخر،  سياق  في  المتوسط.   األمــد  على 
ــان أمــس أن بــالده تــدرك أن  ذكــر أردوغـ
المتحدة لوحدات حماية  دعم الواليات 
ــن ينتهي  ــكــرديــة الــســوريــة ل الــشــعــب ال
تركيا  معركة  أن  مضيًفا  الــفــور،  على 

ستستمر مع الوحدات.
البرلمان  فــي  أردوغــــان  وقـــال   
قــتــال  تــركــيــا ســتــواصــل  إن 
الشعب  حــمــايــة  ــدات  ــ وحـ
ــل  كـ زوال  “لــــــحــــــيــــــن 
ــد تــركــيــا  ــدات ضــ ــديـ ــهـ ــتـ الـ

والقضاء على جميع المسلحين”.

أردوغان: لن نتخلى عن منظومة “إس 400”

انفجارات قرب مطار 
دمشق واعتراض 
صواريخ بالجوالن

اإلسرائيلي،  الجيش  باسم  الناطق  أعلن 
أفيخاي أدرعي، أمس الثالثاء، عن إسقاط 
4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة 
الجوالن المحتلة، في حين أفادت وسائل 
إعالم سورية بسماع دوي انفجارات قرب 
مــطــار دمــشــق الـــدولـــي. وأوضــــح أفيخاي 
اعترضت  اإلسرائيلية  الحديدية  القبة  أن 
فوق  إسقاطها  وتــم  األربــعــة،  الــصــواريــخ 
الجوالن  فــي  الــســوريــة  القنيطرة  منطقة 
أنه لم يصل أي منها  السوري، مشيًرا إلى 

إلى األراضي اإلسرائيلية.
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عواصم ـ وكاالت

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

بغداد ـ وكاالت

تواجه الحكومة العراقية أزمة سياسية 
االحتجاجات  اســتــمــرار  مــع  متنامية 
الــشــعــبــيــة، الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ أوائـــل 
أكتوبر الماضي، وشهدت سقوط أكثر 
وقـــّررت  اآلن.  حــتــى  قتيل   300 مــن 
حكومة  منح  عــراقــيــة  سياسية  كتل 
ــمــهــدي مــهــلــة 45 يــوًمــا  عــــادل عــبــد ال
وعدت  التي  اإلصالحات  لتنفيذ  فقط 
العراقي  البرلمان  إلــى  التوجه  أو  بها 
أو  الحكومة  مــن  الثقة  سحب  بهدف 
 12 دعا  فقد  مبكرة.  انتخابات  إجــراء 
ا، أبرزها “تحالف  كياًنا وتحالًفا سياسيًّ
ــران، والكتل  الــفــتــح” الــمــدعــوم مــن إيــ
ــــى ضـــــرورة تــشــريــع  الــكــردســتــانــيــة إل
قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم 
توفير فرص عمل وتشجيع  أولوياتها 
ــمــحــلــي والـــســـيـــطـــرة على  ــمــنــتــج ال ال
واردات المنافذ الحدودية. ويشار إلى 

االجتماع  قاطع  سائرون”  “تحالف  أن 
السياسي، في إشارة إلى رفض إعطاء 
زمنية. مهلة  أي  المهدي  عبد  حكومة 

بغداد،  في  مستمرة  المظاهرات  تــزال  وما 
برغم تراجع المواجهات بين القوى األمنية 

والمحتجين بنسبة ملحوظة.
إلى ذلك، قال مسؤولون بميناء خور الزبير 
العراقي للسلع األولية، إن المحتجين سّدوا 
مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا 

الشاحنات من الدخول.

متظاهر ملّثم يقف قرب إطارات مشتعلة عند حاجز أمني في مدينة النجف )أ ف ب(

تظاهرات بغداد مســتمرة.. ومحتجون يغلقــون ميناء خور الزبير
إمهال حكومة العراق 45 يوًما لتنفيذ اإلصالحات

بيروت ـ وكاالت

نــجــح الــمــتــظــاهــرون الــلــبــنــانــيــون، أمــس 
من  اللبنانيين  النواب  منع  في  الثالثاء، 
الــوصــول إلـــى الــبــرلــمــان، رغـــم االنــتــشــار 
المحيطة  الــشــوارع  في  الكثيف  األمني 
بمقر البرلمان، األمر الذي أدى إلى إرجاء 

الجلسة إلى موعد الحق.
اللبناني  الــنــواب  مجلس  رئيس  وأعــلــن   
نبيه بري، إرجاء الجلسة التشريعية لعدم 
أن يصار  القانوني، على  النصاب  اكتمال 

إلى تحديدها الحًقا.
ــل  ــواصـ ــتـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــى مـ ــلـ وانــــتــــشــــرت عـ
االجــتــمــاعــي، الــعــديــد مــن الــفــيــديــوهــات 
لبنانيين  مــتــظــاهــريــن  بــيــن  لــمــواجــهــات 
الــنــائــب عن  ونـــواب وأظــهــر فيديو آخــر 
وهـــو يستقل  عــمــار،  عــلــي  “حــــزب هللا”، 
للبرلمان،  للتوجه  صغيرة،  نارية  دراجــة 
بعد قطع الطرق المؤدية لمجلس النواب.
محاوالت  أخــرى  فيديوهات  وعــرضــت   

بشتى  للبرلمان  الــوصــول  الــنــواب  بعض 
دهس  محاولة  ومنها  بمركباتهم،  الطرق 
الهواء  فــي  الــنــار  وإطـــالق  المتظاهرين، 

لتفريقهم من أمام الطرق.
 واشتبكت قوات األمن قرب البرلمان مع 

المحتجين كانوا يحاولون  مجموعة من 
يسد  الشائكة  األســـالك  مــن  حاجز  إزالـــة 
طريًقا، كما اندلعت مواجهات بين القوى 
في ساحة  ومتظاهرين  اللبنانية  األمنية 

رياض الصلح وسط بيروت.

إطارات مشتعلة وضعها المتظاهرون لسد الطرق في مدينة صيدا الجنوبية )أف ب(

نواب يواجهون المتظاهرين بـ ”الدهس” و ”ركوب الدراجات”
المحتجون ينجحون بتأجيل جلسة البرلمان اللبناني
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لكل مســـؤول في كل موقع، حاشـــية، ســـواء كان وزيرا أو مديرا وحتى مشـــرف قسم، 
حاشية خاصة تحيط به، بعض هؤالء من ذوي الصدق واألمانة والوفاء، وبعض هؤالء 
مـــن ذوي المصلحة والنفاق، ويبقى على هذا المســـؤول االنتباه واليقظة، فهناك الكثير 
من القرارات التي تتخذ بتأثير من هذه البطانة التي هي بين “الصالح والطالح”، وعليه، 
أن يخـــرج مـــن دائـــرة الحاشـــية الضيقة ويختلـــط بالنـــاس والجموع لمعرفـــة الحقائق، 
فالدائـــرة األوســـع هي األهـــم، وهي المحيط األشـــمل الذي تكون فيـــه الحقائق أوضح، 
لكن لألسف بعض المسؤولين بمواقع كثيرة لم يقتدوا بعادة سمو رئيس الوزراء األمير 
خليفة بن ســـلمان حفظه هللا ورعاه، في أســـلوبه وطريقته بالوصول إلى الناس، وذلك 
من خالل التواصل الدائم والميداني معهم دون االعتماد فقط على الدوائر المحيطة.

إن الحاشية أو البطانة المحيطة عادة بالمسؤول، هي انعكاس للمجتمع، وتمثل عجينة 
مصغرة للبلد، فيها الناصح الذي ال يبتغي شيئا سوى مصلحة الناس وفيها األناني الذي 
ال يفكر طول وقته ســـوى بمصلحته، وهذا أمر طبيعي وموجود بالمجتمع وال نستطيع 
أن ننكـــره، وأخطـــر مـــا يواجه دولـــة أو مجتمعا أو وزارة أو مؤسســـة هـــو وجود بطانة 
لألســـف تنحاز لمصلحتها وال يهمها ســـوى أن تبقى في مكانتها، لهذا تعتقد أن مناورتها 
ونفاقهـــا وعـــدم نقل الحقيقـــة وتوضيح األمـــور، واالكتفاء بتلميع كل شـــيء، على حد 

تعبير إخواننا المصريين، “كل شيء تمام أفندم”، هذا األسلوب عتيق، أكل عليه الدهر، 
اليـــوم نحـــن في عصر الضوء، واألمور مكشـــوفة وال يمكن إخفاؤها، فكل شـــيء تحت 
األضواء، الناس تعلم، والبعيد والقريب يعلم، وبالتالي لم يعد األمر يعتمد على البطانة 
التـــي هـــي فـــي أضيق الحـــدود ال يمكنها أن توصـــل الحقائق كما هي فـــي الواقع، يبقى 
على المســـؤول وخصوصا الوزير أن يخرج بنفســـه ويعقد اللقاءات المفتوحة ويجري 
الجوالت الميدانية، وهذا األســـلوب الســـائد في جميع أنحاء العالم المتقدم، لكن يبدو 

أن دولنا العربية ومعها الدول اإلسالمية، مازالت تعيش بنظام البطانات والحاشيات.
لقد كان لنا في أسلوب سمو رئيس وزرائنا حفظه هللا ورعاه قدوة ونبراسا في االلتحام 
بالناس، ومعرفة ظروفهم واالطالع على معاناتهم وحل مشاكلهم، اعتمادا على سماعه 
ومشاهدته واختالطه بالمجتمع بمختلف الوسائل المتاحة، ميدانية وعبر مجلسه الذي 
يستقبل الجميع ومن خالل متابعته الشخصية ما كان له األثر اإلنساني في التواصل.

هـــذا العصر وهذه الحياة المعقدة اليوم، ال تحتاج لبطانات بل تحتاج لتواصل مباشـــر، 
ألن من ينقل إليك يختلف عما تراه بعينيك وتسمعه بأذنيك مباشرة من الجهة المعنية.

تنويرة: لن ترى النجوم مادمت ال تنظر إلى السماء!. «

ما هكذا تكّرم المعلمات يا وزارة التربية
تؤكـــد البحـــوث التربوية أنه يســـتحيل أن يمـــارس المعلمون رســـالتهم في ظل 
مـــا يتعرضـــون له من تجاهل وتهميش، فالرســـالة التي ينهضـــون بها تقترب من 
مهمـــة األنبيـــاء والرســـل، بيـــد أّن مـــا يكابدونـــه من غبن يمثـــل عائقا أمـــام أداء 
مهمتهـــم النبيلـــة، كما أن األمن النفســـي لـــدى المعلمين يعد عنصـــرا بالغ األهمية 
نحو الدافعية لإلنجاز في العمل. إّن عدم الشعور باألمن النفسي وافتقاد البيئة 

التربوية المشجعة يعني الحكم على عملية التعليم بالفشل.
وأمامنـــا حالـــة إنســـانية إلحـــدى المعلمـــات، حيـــث كابـــدت صنوفـــا مـــن العذاب 
النفســـي والجســـدي على مدى أشهر دون أن تجد من الوزارة أية استجابة رغم 
حالتهـــا الصحية الحرجة، ورغم أنها قدمت إلى الوزارة تقارير طبية عن حالتها 
الصحيـــة لنقلهـــا إلى مدرســـة بها مصعد كهربائي الســـتدعاء حالتهـــا وبناء على 
توجيه األطباء المعالجين، إال أنها بقيت شـــهرا في انتظار الرد! وعند مراجعتها 
مكتـــب وكيل الـــوزارة المســـاعد للتعليم العـــام والفني تم تجاهـــل طلبها، وإزاء 
هـــذا الوضـــع لم يكن أمام المعلمة أي خيار ســـوى مخاطبة مكتـــب وزير التربية 
والتعليم، لكن آمالها تحطمت هذه المرة إذ لم يكن هناك تجاوب ينهي مأساتها. 
ال أحد يتصور كيف تبقى وزارة التربية تماطل في إيجاد مخرج ينهي عذابات 
المعلمـــة ويخرجهـــا من هذه األزمة المريرة، وكانـــت المفاجأة التي ال تخطر في 

بال أحد أّن الوزارة ليس باستطاعتها نقل المعلمة!
المعلمة التي تعمل في مدرســـة مدينة حمد الثانوية للبنات طلبت نقلها بشـــكل 
مســـتعجل إلى مدرســـة بها مصعد كهربائي بعد تدهور حالتها الصحية وتماشيا 
مع توجيهات األطباء المعالجين بعد عملية جراحية مطولة في مركز الجوهرة 
بمدينـــة الملـــك عبـــدهللا الطبيـــة، وقـــد قدمت طلـــب النقل إلـــى مركز اســـتقبال 
المراجعيـــن في مدينة عيســـى مشـــفوعا بثالثـــة تقارير طبية مـــن ثالث جهات، 
لكنها بعد شـــهر من عدم إبداء أي تجاوب من الوزارة ومماطلة قســـم اســـتقبال 
المراجعيـــن قدمـــت رســـالة أخـــرى إلـــى مكتب الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العام 
والفنـــي لكنهـــا قوبلت بـــرد مخيب لآلمال مفـــاده عدم إمكانية نقلهـــا لعدم توفر 
البديـــل والمفارقـــة أّن هناك فائضا بعدد المعلمات بدون جدول دراســـي وبنفس 

التخصص!
المعلمـــة تلقت ردا مـــن مكتب الوكيل يفيد بأنه باإلمكان نقل عشـــرات الطالب! 
من الطابق الثالث إلى األرضي لكن يبدو أّن الوزارة ليســـت على علم بمدارسها، 
حيث إن مدرســـة مدينة حمـــد الثانوية للبنات ال تحتوي أصال صفوفا دراســـية 
فـــي الطابـــق األرضي بل تحتوي على غرف للمعلمات!! وبعد أن تفاجأت الوزارة 
باستحالة نقل الطالب إلى الطابق األرضي كان الرد سلبيا، فقدمت المعلمة طلبا 
آخـــر لمكتب الوزير ماجـــد النعيمي وكالعادة لم يأت الرد على حالتها اإلنســـانية 

المستعجلة.
إن وضع المعلمة اليوم في موقف بالغ الحرج، فاألطباء المشرفون  «

المباشرون على عالجها نصحوا المعلمة بعدم استخدام الساللم لتأثيرها 
المباشر على وضعها ولما يمكن أن يسبب من مضاعفات والوزارة غير 

مكترثة بإيجاد حل ينهي عذاباتها.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

حمالت التبرعات
دأبـــت الجمعيـــات والجهات المرخصـــة المعنية في الفترة األخيـــرة على إطالق 
حمـــالت للتبرعـــات، هي فـــي الغالب لمســـاعدة المرضى الذيـــن يتطلب عالجهم 
مبالـــغ كبيـــرة، ال طائل لهم أو ألســـرهم بتحملهـــا، وأعتقد - من خـــالل متابعاتي 
- أن حمـــالت التبرعـــات المشـــابهة لـــم تكـــن موجـــودة بكثرة كما هـــي عليه هذه 
األيام، وربما يكون من أهم األسباب التي سهلت وزادت نسبة حمالت التبرعات 
التيســـير اإللكترونـــي الـــذي ننعـــم به في عصرنـــا الحاضر، بـــدل الصعوبات التي 
كان يتكبدهـــا أهـــل الخيـــر في الماضـــي في محاوالتهـــم تأدية أعمال مســـاعدة 
المحتاجيـــن والمعوزيـــن من المرضى والفقراء، وبالتالي فـــإن التكنولوجيا التي 
نحن بصدد االســـتفادة منها ســـهلت العملية، ومنحت دافعًا أكبر، ويسرت مد يد 
العـــون والمســـاعدة لآلخرين، وعليه فـــال مبرر للتقاعس عن المشـــاركة في مثل 
هـــذه الحمالت من قبـــل المقتدرين؛ للحصول على األجر والثواب من مســـاعدة 
الناس المعوزين، وهذا األمر من عظائم األعمال الخيرة التي يحثنا على تأديتها 

ديننا اإلسالمي.
من جانب آخر، إن إطالق حمالت التبرعات والمشـــاركة بها حتى إنجاحها دليل 
على حسن العالقات بين أفراد المجتمع البحريني، وأن المجتمع آخذ على عاتقه 
حـــل مشـــكالته بتكاتف الجهـــود، وهي الشـــراكة المجتمعية بعينهـــا، التي توطد 

األواصر ما بين أفراد المجتمع، وتقوي النسيج المجتمعي، وتجعله متماسكًا.
إن حمالت التبرعات، كلما كانت وفق معايير محددة، وملتزمة بالضوابط  «

واالشتراطات القانونية، وتؤدي دورها المطلوب بالشكل الصحيح دون أية 
تجاوزات، فإنه من الضروري على كل مقتدر أن يشارك ويدعم نجاحها، وهو 

ليس أمرا صعبا، ومحصلة ذلك األجر والثواب العظيم، داعين الله سبحانه 
أن يفرج عن كل محتاج، ويشفي كل مريض.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

ولى عصر البطانات والحاشيات!

أصبـــح مـــن المقلق جًدا، والمزعج كثيًرا ما نعانيـــه – جميًعا – من زحام واختناق مروري 
في كل شـــوارع البحرين، من أقصاها إلى أقصاها! كما أن حادًثا بســـيًطا في شـــمالها قد 
يجلب الويالت في جنوبها؛ فنحن في جزيرة صغيرة المســـاحة، شـــوارعها ال تســـتوعب 
الطفرات القافزة في أعداد المركبات التي ترتادها، خصوًصا في ظل ما تشهده البحرين 

من زيادة سكانية كبيرة في السنوات األخيرة.
هذه قضايا تخص وزارتي األشغال والداخلية وبعض الجهات، فهم – بطيبعة الحال- ال 
يجهلونهـــا، كمـــا أنها ظاهرة شـــاهرة للجميع منا، لذلك فهي ليســـت موضوعنا. موضوعنا 
هو الحالة النفســـية التي نتجشـــم عناءها يومًيا؛ كلما ســـقنا ســـياراتنا إلى مقار عملنا، أو 
مواعيدنـــا المختلفـــة، والســـيما الطبية منها، وكيف تضيق أنفاســـنا وســـط زحام ال يكاد 
ينفـــرج إال بعـــد أن نزبـــد ونرعـــد، وربمـــا ننفجر غضبا على الســـواق اآلخريـــن؛ إذ تتحول 
الغالبيـــة منهـــم إلى فنانين في التجاوز والمخالفات، فكـــي يصلوا إلى وجهاتهم؛ يعملون 

على تأخيرك، كمشاغبين في الصفوف؛ يتقدمونك، دون هوادة أو مباالة!
مـــا أكثـــر االختناقات المرورية التـــي ُتفقدنا التركيـــز، والهدوء، والســـيطرة، واالنضباط؛ 
فيفلـــت عقالنـــا دون أن نشـــعر، وما بين الســـرعات البطيئة والســـريعة نســـبًيا؛ قـــد ُنفاجأ 
بأننـــا أصبحنـــا قاب قوســـين أو أدنى من ضـــرب المركبات التي تتقدمنا، أو ربما أوشـــكنا 

علـــى ذلك؛ وفـــي الحالتين؛ يمكنكم تخيل ضربات الدفوف القلبية، والتوتر، والخوف أو 
الجـــزع، وارتفـــاع الضغط، وتســـارع األنفاس، وهو ما يحتاج إلـــى طاقة خاصة، وتمرين 

الستيعاب مثل هذه الصدمات، التي قد ُتودي بحياة بعض األشخاص منا!
هذا الخنق المروري اإلجباري يحتاج – من دون مبالغة – إلى اســـتعداد نفســـي وجســـدي 
مادي مًعا؛ فتوقعه يســـاعد على تخفيف الضغط النفســـي الناجم عنه، ومن ثم؛ التعاطي 
مع األمر بإيجابية وأريحية دون انفعاالت زائدة، كما أن التفكير بشـــغل أو اســـتثمار وقت 
االنتظار الطويل؛ بما يحببه المرء منا، من قبيل االســـتماع إلى موســـيقى هادئة، أو قرآن، 
أو غيره، سيساهم بال شك في إلهاء السائق وتجنيبه الكثير من حاالت التوتر أو الغضب!

الواقع أن الزحامات المرورية لدينا واقع معيش، ومهما بغضنا أو كرهنا الوقوع  «
فيه؛ فإنه قائم، وما لم نتعامل معه بمرونة؛ سيكون عامال سلبًيا، قد يغير 

من عاداتنا السلوكية دون أن نشعر إلى ما هو سيئ ومخيف! هذا ليس كالما 
ُمغاليا أو ُمزايدا؛ إْذ تخيل أن تتعرض لتوتر مستدام، وبصفة يومية، ألسباب 

خارجة عن إرادتك، وبال منطق سوى منطق الشوارع واختناقاتها، ماذا تتوقع 
النتيجة على المستوى البعيد؟! إنه الضغط الذي يكتم على أنفاسك بهدوء، 

وبالتدريج، حتى ينقل االختناق من الشارع إليك! فاحذر.

د. زهرة حرم 

حين ينتقل االختناق من الشارع... إليك!

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

للتواصل: 17111483

البحرين منارة ومركز عالمي لتجارة الذهب
أصبـــح معـــرض الجواهر الذي يقام ســـنويا تحت رعاية ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
حفظه هللا ورعاه، من أهم وأكبر وأعرق المعارض على مســـتوى الشرق 
األوسط،”اكثر من 561 عارضا من 36 دولة” ويحظى باهتمام بالغ نظرا 
لمكاســـبه العديدة على االقتصاد الوطنـــي، وبالتالي تنفيذ مجموعة من 
األهداف التي تسهم في تحقيق التنوع االقتصادي، كما أن رؤية سيدي 
سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه ومتابعته الدائمة للدور الذي يقوم 
بـــه القطـــاع الصناعي، من أجل تحقيق درجـــة أعلى من التكامل، جعلت 
من البحريـــن منارة ومركزا عالميا لتجارة الذهب كونها تمتلك منظومة 
من البنى األساســـية وتاريخـــا عريقا في صناعة الذهـــب والمجوهرات، 

ويعرف الصانع البحريني بمهارته الفائقة في أداء حرفته وبراعته.
يوم أمس افتتح معرض الجواهر العربية، وهو يمثل أهمية كبرى ليس 
فقط في كونه إرثا عظيما نعتز به، وله بعد تاريخي وتراثي، لكنه أيضا 
يمثل أساســـا فكريا لالســـتثمار وتنمية القطاع االقتصادي وتعزيز مركز 
البحرين عالميا فـــي صناعة الذهب والمجوهرات، واالبتكار واإلنتاجية 

العالمية، وتنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد وتنميته وازدهاره.
رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين ســـمير نـــاس قـــال “إن معرض 
الجواهر العربية 2019، يعد أحد أكبر المؤتمرات والمعارض في صناعة 
الذهـــب، لمـــا يضمه من عالمـــات تجارية بارزة من مختلـــف دول العالم، 
وقـــال إن رعايـــة ســـمو رئيس الـــوزراء الموقـــر بالمعرض منـــذ انطالقه، 
عـــّززت صناعة الذهب الضاربة في جذور تاريخ وثقافة المملكة، والتي 
جعلـــت مـــن البحرين أيقونة بارزة في عالـــم صناعة وتجارة الذهب إلى 
جانب المعدالت المتنامية التي تسجلها المملكة بصورة سنوية في تلك 

التجارة المزدهرة”.

إن سيدي سمو رئيس الوزراء أيده الله صنع اإلنجازات للوطن بالتفصيل  «
وأعطاه القوة في جميع المجاالت، وبفضله حظيت سياسات الحكومة 

بتقدير عالمي من خالل حصول البحرين على مراتب متقدمة في التقارير 
االقتصادية الدولية، ويعد معرض الجواهر الذي تحتضنه البحرين 

سنويا صورة من صور النجاح الباهر للبحرين في مجال صناعة الذهب 
والمجوهرات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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دعيج بن سلمان: 
جاهزون للسباق 

ونتوقع إثارة 
كبيرة

 استعدادات مثالية 
لإلسطبالت.. 

والعيون على 
منصات التتويج

األربعاء 20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع األول 1441 - العدد 4054

وجــه ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، مستشــار األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة، الرئيس الفخري 
لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، االتحاد باالستعداد األمثل النطالق سباق بطولة افتتاح موسم 

القدرة 2019/2020 الذي سيقام يوم السبت 23 نوفمبر الجاري في قرية البحرين للقدرة.

وســـيكون ســـباق بطولـــة افتتـــاح موســـم 
القـــدرة علـــى النحـــو اآلتـــي: ســـباق دولي 
مســـافة 80 كم و120 كم، وســـباق تأهيلي 
محلي لمســـافة 40 و80 كم، حيث سيقام 
الفحـــص البيطـــري عصر يـــوم الجمعة في 

قرية القدرة.
وطالـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة اللجـــان العاملـــة باالتحـــاد الملكي 
مباشـــرة اســـتعداداتها عبر كل اللجان؛ من 
أجـــل االســـتعداد وتحقيق أعلـــى درجات 
النجـــاح في الســـباق االفتتاحي من جميع 
إلـــى  الفرســـان  يطمـــح  حيـــث  النواحـــي، 
دخول المنافسة بصورة قوية، متوقعا أن 
تكـــون جميع بطوالت هذا الموســـم مميزة 
بين الفرســـان، إذ إن باب المنافسة سيظل 

مفتوًحا أمام الجميع ومنذ البداية.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن االتحـــاد الملكي برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة حريص على 
إخـــراج الســـباق بأفضـــل صـــورة تنظيمية 
وتقديم كامل الدعم ومتابعة اإلســـطبالت 
والفرســـان المشـــاركين في السباق، حيث 
كان هـــذا االهتمـــام واضحـــا علـــى االتحاد 
منذ البطولـــة التأهيلية التي أقيمت بداية 
الشـــهر الجاري، وشهدت مشـــاركة واسعة 

من اإلسطبالت والفرسان.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الموســـم الجديـــد 2019/2020 
ســـيكون أكثر إثارة من المواســـم السابقة 
في ظـــل جاهزية اإلســـطبالت والفرســـان 
الذين قدموا مستويات بارزة في البطولة 
جاهزيتهـــم  علـــى  يـــدل  وهـــذا  الســـابقة، 
فـــي  األفضـــل  تقديـــم  علـــى  وحرصهـــم 
كل موســـم، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن هـــذه 
الجاهزيـــة تشـــير إلى أن البطولة ســـتكون 
أكثـــر إثـــارة وتميز، ومن المؤكـــد أن تكون 
المنافســـة مفتوحـــة بين الجميـــع، وهو ما 
نطمـــح إليـــه دائمـــا؛ كونهـــا تعطي تنافســـا 
شـــريفا وأحقية للجميع بأن يقدموا أفضل 

مستوياتهم.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 

آل خليفـــة بـــأن هـــذه البطولـــة تعـــد ضمن 
هـــذا  فـــي  والمتميـــزة  المهمـــة  البطـــوالت 
الكثيـــر  ستكشـــف  والتـــي  الموســـم، 
المشـــاركين،  والفرســـان  لإلســـطبالت 
البطـــوالت  سلســـلة  ضمـــن  تأتـــي  والتـــي 
التـــي ينظمهـــا االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة في هذا الموسم الحافل 
والمميز، وتوقع ســـموه أن يشـــهد الســـباق 
منافســـة قويـــة ومميـــزة وصعبـــة في ظل 
المؤشـــرات القويـــة التـــي أفرزها الســـباق 
الماضـــي وخصوصـــا مـــع الرغبـــة الكبيـــرة 
والمشـــاركة  التواجـــد  فـــي  الجميـــع  لـــدى 
والمنافســـة، مشـــيرا ســـموه إلـــى الحضور 
القـــوي في الســـباق الماضـــي، والذي القى 

التنظيـــم  فـــي  والتميـــز  الكبيـــر  النجـــاح 
واإلعداد، متمنيا سموه أن يكون الفرسان 
واإلســـطبالت على قـــدر المســـؤولية، وأن 
يقدمـــوا المســـتوى الفنـــي المتميـــز الـــذي 

يتناسب مع حجم تطور بطوالت القدرة.
ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة باإلسطبالت والفرسان المشاركين 
فـــي البطولـــة كافـــة، حيـــث وجـــه ســـموه 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة بتقديـــم كامـــل الدعم 
للفرســـان واإلسطبالت المشـــاركين، حيث 
ســـينعكس ذلك بااليجاب على المنافســـة 
القويـــة والتأكيد علـــى التطور الكبير الذي 

تعيشـــه رياضة القدرة في مملكة البحرين 
وانعكس ذلك على المشـــاركات الخارجية 

بتحقيق العديد من اإلنجازات.

دعيج بن سلمان: نتوقع إثارة كبيرة

مـــن جانبه، أكد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس لجنـــة القـــدرة باالتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة أن 
افتتـــاح  ســـباق  لتنظيـــم  جاهـــز  االتحـــاد 
الموســـم، مؤكـــدا أن متابعة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة لها أثر كبير على 
االتحاد واإلســـطبالت والفرســـان ويعطي 
الجميـــع الحافـــز لمواصلـــة بـــذل الجهـــود 

لتحقيق كامل النجاح.

آل  بـــن ســـلمان  الشـــيخ دعيـــج  وأضـــاف 
خليفـــة “أن لجنـــة القـــدرة حرصـــت علـــى 
البـــدء العمـــل المبكـــر والجـــاد؛ مـــن أجـــل 
الوصول إلى أفضل جاهزية لهذا الســـباق 
الكبير وفي موســـم يترقب أن يكون مليئا 
باإلثـــارة والمفاجـــآت”، مشـــيدا في الوقت 
ذاتـــه بالدعـــم الكبيـــر الـــذي تلقـــاه اللجنـــة 
مـــن جانـــب رئيـــس االتحاد ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة الذي يحرص 
علـــى تقديم التوجيهات المســـتمرة للجنة 
ومتابعة سير عملها. وأوضح الشيخ دعيج 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة أن بطولـــة افتتاح 
الموســـم ســـتكون مميزة؛ نظرا للمشـــاركة 
الواسعة من جانب اإلسطبالت والفرسان، 
ونتوقع أن تشـــهد جميع المراحل منافسة 
قويـــة بيـــن الجميـــع خصوصا أن الســـباق 
التأهيلـــي كان مثيرا، وشـــهد تنافســـا قويا 

بين اإلسطبالت والفرسان.
وأعرب الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
عن تمنياته لكافة اإلســـطبالت والفرســـان 
المشاركين بالتوفيق والنجاح في السباق.

استعدادات مثالية للفرسان

بدأت اإلســـطبالت والفرســـان المشـــاركين 
القـــدرة  موســـم  افتتـــاح  ســـباق  فـــي 
تحضيراتهـــا منذ فتـــرة طويلـــة، والجميع 

يهـــدف لتحقيـــق أفضل النتائـــج والصعود 
على منصات التتويج.

وأبدى المدرب والفـــارس لفريق الخالدية 
اإلســـطبالت  جاهزيـــة  محمـــود  رائـــد 
والفرســـان لخـــوض الســـباق االفتتاحـــي، 
حيـــث أكـــد أن التوقعـــات تشـــير إلـــى أن 
المنافســـة ســـتكون مفتوحـــة بيـــن جميـــع 
اإلســـطبالت والفرســـان، وهو ما يؤكد بأن 

اإلثارة ستكون حاضرة وبقوة.
وأوضـــح رائـــد محمود أن األيـــام الماضية 
شـــهدت تدريبـــات مكثفة للفرســـان، حيث 
وســـاق؛  قـــدم  علـــى  يعمـــل  الجميـــع  كان 
من أجـــل الوصـــول لكامـــل الجاهزية قبل 
خوض الســـباق، ودائما ما نبحث في هذه 
البطوالت على منصات التتويج وتحقيق 

كامل االستفادة من السباق.
قـــال  للســـباق،  الفنيـــة  نظرتـــه  وحـــول 
الســـباق  كشـــف  “لقـــد  محمـــود:  رائـــد 
التأهيلـــي الســـابق مدى جاهزية الفرســـان 
حيـــث  الجديـــد،  للموســـم  واإلســـطبالت 
حققـــت اإلســـطبالت اســـتفادة كبيـــرة من 
الســـباق، وتعرفت على مســـتويات الجياد 
الجيـــاد  مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  الســـيما 
األولـــى،  للمـــرة  شـــاركت  التـــي  الجديـــدة 
وأتوقـــع أن يكـــون الســـباق القـــادم مثيرا، 
جميـــع  بيـــن  قويـــة  منافســـة  وسيشـــهد 

اإلسطبالت والفرسان”.

التسجيل مفتوح

وفتح االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
فـــي  للمشـــاركة  التســـجيل  بـــاب  القـــدرة 
حيـــث  واإلســـطبالت،  للفرســـان  الســـباق 
شـــهدت األيـــام الماضيـــة تســـجيل العديد 
من المشاركين، وسيستمر التسجيل حتى 

يوم غد الخميس.

الفحص البيطري الجمعة

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  وحـــدد 
وســـباقات القـــدرة موعـــد إقامـــة الفحص 
البيطـــري وذلـــك عصـــر يـــوم الجمعـــة في 
قرية البحرين للقدرة، كما ســـيعلن االتحاد 
عن أسماء اللجان العاملة في البطولة في 

اليومين المقبلين.

من المنافسات

المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد يؤكد استعداد اإلسطبالت لسباق افتتاح الموسم
ــري.. والـــــســـــبـــــاق الـــســـبـــت ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــص الـ ــ ــح ــ ــف ــ ــد ال ــ ــوعـ ــ الـــجـــمـــعـــة مـ

سمو الشيخ ناصر بن حمد دعيج بن سلمان رائد محمود



تعــادل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم مع نظيره العراقــي بال أهداف، في 
ان الدولي باألردن، ضمن  المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على اســتاد عمَّ
منافســات الجولــة السادســة للمجموعة الثالثــة للتصفيات المزدوجــة المؤهلة 
إلــى كأس العالــم 2022 وكأس آســيا 2023. وعجــز المنتخبــان عــن التهديــف؛ 

ليتقاسما نقاط المواجهة.

التوالـــي  الثانـــي علـــى  هـــو  والتعـــادل 
لمنتخبنـــا، بعـــد أن تعـــادل منتخبنا في 
الجولـــة الســـابقة أمـــام هونـــغ كونغ بال 

أهداف.
وفـــي مباراة أخرى أقيمت أمس ضمن 
ذات المجموعة، فازت هونغ كونغ على 
كمبوديـــا بهدفين دون مقابل، في لقاء 

أقيم بهونغ كونغ.
وبنـــاء على نتائـــج أمس، فـــإن ترتيب 
المجموعة الثالثة صار كاآلتي: العراق 
11 نقطـــة مـــن 5 مباريـــات، منتخبنا 9 
نقاط من 5 مباريات، إيران 6 نقاط من 
4 مباريـــات، هونغ كونـــغ 5 نقاط من 5 
مباريات، كمبوديـــا نقطة واحدة من 5 

مباريات.
وتلعب مباريات الجولة السادســـة في 
شـــهر مارس من العـــام المقبل )2020(، 
إذ سيســـتضيف منتخبنـــا نظيره هونغ 

كونغ في الجولة السابعة.

تشكيلة األحمر

لمنتخبنـــا  البرتغالـــي  المـــدرب  بـــدأ 
الوطني هيليو سوزا، المباراة بتشكيلة 
مكونة من الحارس سيد محمد جعفر، 
والالعبيـــن: أحمد بوغمار، ســـيد مهدي 
باقـــر، عبـــدهللا الهـــزاع، وليـــد الحيـــام، 
الشـــيخ،  جاســـم  الحـــردان،  محمـــد 
عبدالوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، 

مهدي حميدان وعبدهللا يوسف.

الشوط األول

جـــاء الشـــوط األول جيـــد المســـتوى، 
علـــى  لفريـــق  أفضليـــة  وجـــود  دون 

حساب اآلخر.
طـــارق  همـــام  العـــراق  العـــب  حـــاول 
التســـجيل بعـــد أن وصلته كـــرة داخل 
المنطقة، إال أنه ســـددها بيســـاره عاليا 
فوق مرمى الحارس سيد محمد جعفر 

.)9(
وطالب العبـــو منتخبنـــا بركلتي جزاء 

إثـــر حالتـــي لمـــس للكـــرة باليـــد داخل 
المنطقـــة، وذلـــك فـــي الدقيقتيـــن )16( 
الســـنغافوري  الحكـــم  أن  إال   ،)40( و 
محمـــد تقـــي أعلن اســـتمرار اللعب في 

الحالتين.
فـــي المقابـــل، فـــإن منتخبنـــا ســـنحت 
أن  إال  المرتـــدة،  الهجمـــات  بعـــض  لـــه 
اســـتثمارها لم يكن بالشـــكل المطلوب، 
اللقـــاء  مـــن  األولـــى  الحصـــة  لتنتهـــي 

بالتعادل السلبي بال أهداف.

الشوط الثاني

مدافـــع  منـــع  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
منتخبنـــا عبـــدهللا الهزاع هدفـــا محققا 
للعراق إثر كرة مســـددة داخل المنطقة 

من قبل الالعب مهند علي )50(.
وحـــاول منتخبنا التســـجيل مـــن ركلة 
ثابتة، فســـدد الالعب عبدهللا يوســـف 
كـــرة جـــاورت القائـــم األيســـر لمرمـــى 
حـــارس منتخـــب العـــراق محمد حميد 

دون أن تجد موقعا في الشباك )70(.
وســـدد العراقـــي أمجـــد عطـــوان كـــرة 
المســـت الشـــباك الجانبية مـــن الخارج 

.)79(
وأجـــرى مـــدرب منتخبنا هيليو ســـوزا 
التبديـــل األول وصـــوال للدقيقـــة )83(، 
وذلـــك بدخـــول إســـماعيل عبداللطيف 

مكان عبدهللا يوسف.
وســـدد البديـــل العـــراق عـــالء عبـــاس 
كـــرة ارتدت مـــن القائم األيســـر لمرمى 

منتخبنا )85(.
وشـــارك علي مدن فـــي التبديل الثاني 

مكان سيد ضياء سعيد )90+3(.
أي  عـــن  التاليـــة  الدقائـــق  تثمـــر  ولـــم 

جديد يذكر، لتنتهـــي المباراة بالتعادل 
السلبي.

المؤتمر الصحافي

أكد المدرب البرتغالي لمنتخبنا الوطني 
هيليو ســـوزا، أن اللقاء كان صعبا أمام 
المنتخـــب العراقي، خصوصا أنه فريق 

ممتاز ويمتلك العبين مميزين.
المؤتمـــر  فـــي  ســـوزا  هيليـــو  وذكـــر 
أن  المبـــاراة  أعقـــب  الـــذي  الصحافـــي 
المنتخـــب البحرينـــي كان األفضل في 
الشوط األول، مشـــيرا إلى أن منتخب 
العراق كان األفضل في الشوط الثاني 
ولم يستطع التســـجيل، وكانت له كرة 

في القائم.
ولفت ســـوزا إلى أن منتخبنا تمكن من 
خلـــق الفـــرص الســـانحة للتهديـــف في 
الشـــوط األول، لكنـــه لـــم يترجمها إلى 

أهداف. وبين أن نتيجة التعادل تعتبر 
عادلـــة، مشـــيرا إلـــى أن منتخبنـــا قدم 

مباراة ممتازة.
وأوضح سوزا أن لقاء الذهاب اختلف 
تماما على مســـتوى الطقس، خصوصا 
أن الالعبين في هذه المنطقة يفضلون 
دون  الدافئـــة  األجـــواء  فـــي  اللعـــب 

الباردة.
وقـــال إننا عملنا علـــى الجانب الذهني 
وتجهيـــز الالعبيـــن مـــن كل الظـــروف 
داخـــل  الالعـــب  أداء  علـــى  بالتركيـــز 

الملعب.
كثيـــرا  تطـــور  المنتخـــب  أن  وأوضـــح 
وحقـــق نقلـــة نوعيـــة، مشـــيرا إلـــى أن 

الجميع يحترم منتخبنا اآلن.
وبيـــن أن منتخبنـــا تمكـــن من تشـــكيل 
الضغـــط علـــى المرمـــى العراقـــي فـــي 
أســـلوبنا،  وفـــرض  األول  الشـــوط 
موضحـــا أن المنتخـــب العراقي تعامل 

مع الشوط الثاني بصورة مميزة.
إلـــى ذلـــك، قـــال المـــدرب الســـلوفيني 
لمنتخـــب العـــراق كاتانيتش إنـــه أخبر 
الالعبيـــن بـــأن النقطـــة التـــي تحققـــت 
كانـــت ممتـــاز، خصوصا أنـــه يفرق عن 

منتخب البحرين بفارق 3 نقاط.
فـــي  الســـلوفيني  المـــدرب  وأوضـــح 
المؤتمـــر الصحافـــي أنـــه مـــن الصعـــب 
اللقاء بمنتخـــب كالبحرين، وهو فريق 

منظم ويلعب دفاعيا بشكل ممتاز.
ولفـــت إلـــى أنـــه مـــن الصعوبـــة اللعـــب 
لمباراتين قويتين فـــي غضون 5 أيام، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه غيـــر راض عـــن أداء 

فريقه في الشوط األول من المباراة.
وبيـــن أن منتخـــب البحرين لم يشـــكل 

الخطورة إال في فرصة أو اثنتين.
ولفت إلى أن منتخب العراق عانى من 
اإلصابـــات واإليقافات، مشـــيرا إلى أنه 

هنأ الالعبين بنقطة التعادل.
وبيـــن أنـــه من الضـــروري التـــوازن في 
التعامل مع النتائج بمختلف المباريات، 
مشـــيرا إلـــى أن جميع فرق قارة آســـيا 
تعانـــي حـــال لقائها بفـــرق منظمة على 

المستوى الدفاعي.

طاقم التحكيم

الســـنغافوري  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
محمد تقـــي، وعاونـــه مواطنـــاه روني 
وعبدالحنـــاب بن عبدالحاســـم، الحكم 
الرابـــع األردني أحمد يعقـــوب، مراقب 
المبـــاراة بشـــير عبدالخالـــق مـــن لبنان، 
مـــن  يعقـــوب  أحمـــد  الحـــكام  مقيـــم 

اإلمارات.

جماهير األحمر

شـــهدت المباراة حضورا جماهيريا من 
قبـــل الطـــالب البحرينييـــن الدارســـين 
فـــي األردن، إذ ســـاندت مجموعـــة من 
الجماهيـــر منتخبنا في العاصمة عّمان، 
كما حيا العبـــو منتخبنا الجماهير قبل 

ونهاية المباراة.
وبشـــكل عـــام، فـــإن المبـــاراة شـــهدت 
حضورا الفتا من قبل الجالية العراقية 
بـــاألردن التي غطت أرجـــاء كبيرة من 

الملعب.
وبلغ عـــدد الحضور الجماهيري لمباراة 
أمس 10366 متفرجا، في الوقت الذي 
يتسع فيه الملعب إلى 20 ألف متفرج.

جانب من اللقاء )تصوير سيد علي شبر(

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

المؤتمر الصحافي لمدرب منتخبنا هيليو سوزا

جانب من اللقاء منتخبنا والعراق  الجماهير التي ساندت منتخبنا

“األحمـر” يتعــادل مـع العــراق سـلـًبا
2023 آســيــا  وكـــأس   2022 لمونديال  الــمــزدوجــة  للتصفيات  الــســادســة  بالجولة 
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سوزا: النتيجة 
عادلة والجميع 

يحترم منتخبنا

أحمد مهدي

وزارة التربية والتعليم

احتفظـــت مدرســـة الـــدراز بلقـــب بطولـــة كرة اليـــد لمدارس 
البنيـــن اإلعدادية بعد تغلبها في المباراة النهائية على فريق 
مدرسة جدحفص 35 مقابل 28 في اللقاء النهائي الذي أقيم 
بينهمـــا على صالة نادي الشـــباب، وجاءت هـــذه البطولة في 
إطار النشـــاط الخارجي الذي يقيمه قســـم التربية الرياضية 
بـــإدارة التربية الرياضية والكشـــفية والمرشـــدات في وزارة 
التربيـــة والتعليم، وقام مدير اإلدارة الدكتور عصام عبدهللا 
بتتويـــج الفـــرق الفائـــزة بالمراكـــز األولـــى، وبحضـــور مديـــر 
مدرسة جدحفص ميثم العرادي.  ومثل فريق الدراز البطل: 
عبدهللا ســـمير عبدهللا، محمد أحمـــد زين الدين، حيدر علي 

جمعة، سجاد فاضل محمد، حسن زكريا حسن، سيد حسين 
فيصل، حســـن حســـين جعفر، ســـلمان حميد سلمان، يوسف 
قصـــي األريـــش، عمار ياســـر علوي، حســـين محمـــد عبدهللا، 
حســـين عبداألمير عبدهللا وحســـين عقيل يوسف، وأشرف 

على الفريق معلم التربية الرياضية توفيق عيسى.

“إعدادية الدراز” تحتفظ بلقب كرة اليد
مجلس األلعاب القتالية

غـــادر وفـــد المنتخـــب الوطنـــي للجوجيتســـو البـــالد متوّجًها إلى 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، وذلك للمشـــاركة في 
منافســـات بطولـــة العالـــم للجوجيتســـو، والتـــي ينظمهـــا االتحاد 
الدولـــي للجوجيســـتو “JJIF” في الفتـــرة 16 - 24 نوفمبر الجاري 
بالعاصمـــة أبوظبـــي. ويتـــرأس الوفـــد عضـــو المجلـــس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للجوجيتســـو رضا 
منفـــردي، وتضـــم: نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني للجوجيتســـو 
ومديـــر المنتخـــب الوطنـــي أحمد جناحـــي وأمين الســـر باالتحاد 
عيســـى خليـــل، والالعبـــون: محمـــد ابودريـــس، أحمـــد شـــبيب، 
علـــي إبراهيمـــي، نجـــاد القصيبـــي، ميثم ســـباع وصغـــرى مبارك. 
وســـيخوض المنتخـــب منافســـات البطولـــة، علـــى النحـــو التالي، 

الالعبـــة صغـــرى مبـــارك فـــي فئـــة الســـيدات وزن 70 كيلوجراما، 
الالعبـــان محمـــد ابودريس وميثم الســـباع في فئـــة الرجال وزن 
69 كيلوجرامـــا، والالعب علي إبراهيمي في فئة الرجال وزن 77 
كيلوجرامـــا، والالعـــب نجاد القصيبي فئ فئة االســـاتذة وزن 77 
كيلوجراما والالعب أحمد شـــبيب في فئة األســـاتذة في وزن 85 

كيلوجراما.

الجوجيتسو تشارك في بطولة العالم بـ “أبوظبي”
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خالد بن حمد: نعتز بإسهاماتكم وجهودكم في إنجاح أسبوع “بريف”

أناب ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية رئيس اللجنة العليا المنظمة ألســبوع 
بريــف الدولــي للقتــال 2019، ســمو الشــيخ ســلمان بن محمــد آل خليفة رئيس المجلس البحريني لأللعــاب القتالية عضو اللجنة العليا المنظمة ألســبوع بريف الدولي للقتال 
2019؛ لحضور حفل تكريم الشركات الراعية والمساهمة ورؤساء اللجان ألسبوع بريف الدولي للقتال، الذي أقيم يوم اإلثنين الموافق 18 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بفندق 

العرين.

وكان أســـبوع بريف الدولي للقتـــال لهذا العام، قد 
أســـدل الســـتار على فعالياته يوم السبت الموافق 
16 نوفمبـــر، والذي أقيم تحت رعاية ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار 
األمـــن الوطنـــي رئيس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والـــذي نظمـــه االتحـــاد البحرينـــي لفنـــون القتـــال 
المختلطـــة بالتعـــاون مـــع منظمة بريـــف واالتحاد 
الدولـــي لفنـــون القتـــال المختلطة، والـــذي تضمن 
إقامـــة منافســـات النســـخة السادســـة مـــن بطولة 
العالـــم لفنـــون القتال المختلطة للهواة، والنســـخة 
التاسعة والعشرين من بطولة بريف لفنون القتال 
المختلطة للمحترفين والنسخة األولى من بطولة 

KHK العالمية للوزن المفتوح.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة عن اعتـــزازه بالدور الكبيـــر الذي لعبته 

الشـــركات الراعيـــة والمســـاهمة فـــي دعـــم إقامـــة 
هـــذا الحدث العالمـــي على أرض مملكـــة البحرين 
للعام الثالث على التوالي، مشـــيدا سموه بالجهود 
المتميزة التي بذلها رؤساء اللجان العاملة وجميع 
أعضاء ومنتسبي اللجان؛ من أجل تهيئة الظروف 
المثاليـــة إلبـــراز وإنجـــاح هـــذا التجمـــع الرياضي، 
مؤكدا ســـموه أن مملكـــة البحرين اســـتطاعت أن 
تســـجل نجاحا جديدا من خالل فعاليات أســـبوع 
بريـــف الدولـــي للقتـــال، والـــذي يضـــاف لسلســـلة 
النجاحـــات التـــي حققتها عبر اســـتضافة وتنظيم 
بصـــورة  ينعكـــس  والـــذي  البطـــوالت،  مختلـــف 
إيجابية على تعزيز مكانتها المرموقة على صعيد 
الرياضـــة العالميـــة، مثنيا ســـموه فـــي الوقت ذاته 
على الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية برئاسة 
محمـــد علي قمبر في اإلعـــداد والتحضير؛ إلقامة 

هذا الحدث وإظهاره في أبهى حلة.

المكتب اإلعالمي

قـــاد نجـــم فريـــق بنـــك األهلـــي المتحـــد 
الالعـــب رائـــد بابـــا فريقـــه لتحقيـــق فوز 
مهـــم وثميـــن علـــى منافســـه فريـــق بنـــك 
البحريـــن للتنميـــة بنتيجـــة هـــدف مقابل 
عبـــدهللا  محمـــد  أحـــرز  فيمـــا  شـــيء،  ال 
الحنتـــوش ثنائيـــة ليقود بهـــا فريقه بيت 
حامـــل  علـــى  للفـــوز  الكويتـــي  التمويـــل 
اللقـــب فريـــق بنـــك البحريـــن والكويـــت 
بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ضمن 
مباريـــات المجموعـــة األولـــى مـــن بطولة 
المصرفيـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  دوري 
لكرة القدم للصاالت 2019 والتي ينظمها 
نادي النجمة وبرعاية المصرف الخليجي 
التجاري وتستمر حتى 30 الجاري.  ففي 
المباراة األولى استطاع فريق فريق بيت 
التمويـــل الكويتـــي أن يحقـــق انتصـــاره 
علـــى  ذلـــك  وجـــاء  البطولـــة  فـــي  األول 

حســـاب منافســـه وحامـــل اللقـــب فريـــق 
بنك البحريـــن والكويت بنتيجة 1-2 بعد 
مباراة مثيـــرة ومتكافئة للفريقين، ليرفع 
فريـــق بيـــت التمويـــل الكويتـــي رصيـــده 
إلى 4 نقـــاط بعدما تعادل فـــي المواجهة 
األولى مـــع فريق بنـــك البحريـــن للتنمية 
ـــا المركـــز الثاني  2-2، ليحتـــل بذلـــك حاليًّ

فـــي المجموعة األولـــى، فيما تلقى فريق 
بنـــك البحريـــن والكويت هزيمتـــه الثانية 
ليخرج من المنافســـة على بطاقة التأهل 
إلـــى الـــدور قبـــل النهائـــي مـــن البطولـــة.  
وفـــرض العـــب بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
محمـــد عبـــدهللا الحنتـــوش نفســـه نجًمـــا 
للقاء بعد تســـجيله لهدفين، وســـاهم من 

خاللهمـــا الفـــوز بالمبـــاراة، حيـــث جاءت 
الثانـــي  الشـــوط  فـــي  المبـــاراة  أهـــداف 
منهـــا، حينمـــا تقـــدم فريق بيـــت التمويل 
الكويتـــي بهدفيـــن، قبـــل أن يقلص فريق 
بنـــك البحريـــن والكويـــت النتيجـــة إلـــى 
1-2 بفضـــل هـــدف العبـــه علـــي المالكي، 
لتنتهـــي المبـــاراة بالنتيجـــة ذاتـــه.  وفـــي 

المبـــاراة الثانيـــة مـــن نفـــس المجموعـــة، 
اعتلـــى فريق بنك األهلي المتحد صدارة 
الترتيـــب العـــام للفـــرق برصيـــد 6 نقـــاط 
بعـــد أن حقق فـــوزه الثاني علـــى التوالي 
مـــن خالل فريـــق بنـــك البحريـــن للتنمية 
الالعـــب  أحـــرزه  يتيـــم،  هـــدف  بنتيجـــة 
رائـــد بابا فـــي الشـــوط األول مـــن اللقاء، 

وقـــد حافـــظ فريقـــه التقدم حتـــى نهاية 
ا إلى الدور  المبـــاراة، ليضمن تأهله رســـميًّ
قبـــل النهائـــي. وســـتقام الليلـــة مباراتـــان 
ضمن منافسات المجموعة األولى، حيث 
يلتقـــي فـــي المواجهة األولـــى فريقا بنك 
البحرين للتنمية وبنك البحرين والكويت 
في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، 
تليهـــا مباشـــرة لقاء هام ســـيجمع ما بين 
فريـــق بنك األهلـــي المتحـــد وفريق بيت 
التمويل الكويتي لتحديد هوية المتصدر 

والمتأهلين للدور قبل النهائي.

اللجنة اإلعالمية

بابا يقود “األهلي المتحد” للصدارة عبر بوابة “البحرين للتنمية”

من لقاء بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين والكويت من لقاء بنك األهلي المتحد وبنك البحرين للتنمية

حلبة البحرين الدولية

أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
مـــع  لالتفاقيـــة  تمديدهـــا  عـــن  أمـــس 
“NHRA”الهيئة الكائنة بالواليات المتحدة 
مضماميـــر  علـــى  وتشـــرف  األمريكيـــة، 
الســـرعة عالميـــا. وتعتبر الهيئـــة الوطنية 
للهوت رود “NHRA” هيئة عالمية تشرف 
على مضامير الســـرعة التي تنطلق عليها 
وتقيمهـــا،  “الـــدراغ”  الســـرعة  ســـباقات 
وتنطلـــق الســـباقات تحت شـــعار الرابطة 
الرئيـــس  وأكـــد  وبإشـــرافها.  العالميـــة 
التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشـــيخ 
ســـلمان بن عيسى آل خليفة، قائال: “نحن 
 .”NHRA“ ســـعداء لمواصلة شـــراكتنا مع
لقد أصبحنا جزًءا من هذه الهيئة الدولية 
منـــذ العـــام 2011، حيـــث كان دعًما فعااًل 
في نمو الرياضة في البحرين، إلى جانب 
مســـاعدتنا على تعزيز وتطوير هذا النوع 

من رياضة السيارات بشكل احترافي.
وأضاف ســـلمان بن عيسى: “كحلبة، نحن 
قـــادرون على جـــذب فرق عالميـــة قادرة 
على المنافسة على أعلى مستوى عالمي، 
كمـــا ونتطلـــع إلـــى مواصلة نمو ســـباقات 

السرعة “الدراغ” في المنطقة”.
ومـــن جانبـــه، أكد جوش بيترســـون نائب 
ســـعداء  “نحـــن  قائـــال:   ”NHRA“ رئيـــس 
للغايـــة لإلعالن عـــن قيام حلبـــة البحرين 
الدوليـــة بتمديـــد اتفاقيتهـــا مـــع الهيئـــة، 

ســـباقات السرعة “الدراغ” شـــهيرة للغاية 
فـــي البحريـــن والمنطقـــة بأكملهـــا، ونحن 
متحمســـون لمواصلـــة العمـــل مـــع الحلبة 
للمساعدة في مواصلة تطوير برامجهم”.
وباعتبـــار حلبة البحريـــن الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
“NHRA”، ســـتتمكن  مـــع  اتفاقيـــة  لديهـــا 
الحلبـــة مـــن منـــح جوائـــز Wally لألبطال 
المشاركين ضمن بطولة سباقات السرعة 

“الدراغ”.

من المنافسات

ــر الـــســـرعـــة وتــقــيــيــمــهــا ــي ــام ــض ــرف عــلــى م ــشـ تـ
”NHRA“ حلبة البحرين تمدد اتفاقيتها مع

اتحاد الجولف

قدمت شركة ممتلكات البحرين القابضة 
لرعايـــة بطولـــة كأس  “ممتلـــكات” دعمـــا 
جاللـــة الملك حمد الدولية الثانية عشـــرة 
للجولـــف، والتي تحتضنهـــا أرض المملكة 
في الفترة من 1 ولغاية 4 ديسمبر المقبل 
وتقـــام على مالعب نادي الملكي الجولف 
االتحـــاد  إشـــراف  فيـــوز وتحـــت  برفـــاع 
البحرينـــي للجولـــف وبمشـــاركة واســـعة 
المحترفيـــن  الالعبيـــن  مـــن  العديـــد  مـــن 
والهـــواة من مختلـــف دول العالم. ويأتي 
هـــذا الدعم الذي قدمته شـــركة ممتلكات 
ليؤكـــد مدى اهتمام المســـؤولين في هذه 
الشـــركة الوطنية بأهمية دعم ومســـاندة 
البطوالت الدولية التي تستضيفها مملكة 
البحريـــن ويجســـد الحـــس الوطنـــي لدى 
المسؤولين في الشـــركة من حيث الدعم 
لتحقيـــق  الرياضيـــة  الفعاليـــات  لجميـــع 
النجـــاح المطلـــوب، وتعزيـــز مكانة مملكة 

البحرين على خارطة البطوالت المحلية، 
إضافـــة أن هـــذه الرعاية والمســـاهمة في 
دعـــم البطولة تمثـــل الدور الريـــادي الذي 
تقوم به شركة ممتلكات بخدمة المجتمع 
وإيمانهـــا العميـــق بأهميـــة دعـــم الطاقات 
الشـــبابية؛ بوصفها الركيزة األساسية في 
بنـــاء األوطـــان.  وبهذه المناســـبة الغالية، 
يتقـــدم مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
للجولـــف بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى 

علـــى  ممتلـــكات  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
االتحـــاد  ألنشـــطة  المتواصـــل  دعمهـــم 
البحرينـــي للجولف عموما، وبطولة كأس 
جاللـــة الملك حمد الدولية الثانية عشـــرة 
للجولف خصوصا، والشـــكر موصول إلى 
الرئيـــس التنفيـــذي خالـــد الرميحـــي على 
هـــذا الدعـــم والتشـــجيع المســـتمر إلقامة 
بالمســـتوى  وإظهارهـــا  البطولـــة  هـــذة 

المشرف.

جانب من البطولة في نسختها السابقة

تقــام على مالعب النــادي الملكي من 1 حتى 4 ديســمبر
“ممتلكات” تدعم بطولة الملك حمد الدولية للجولف
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ــاء الــلــجــان ــ ــة ورؤسـ ــي ــراع ــات ال ــرك ــش ــن مــحــمــد لــتــكــريــم ال ــوه يــنــيــب ســلــمــان ب ــم س

دوري البنوك 
والمؤسسات المصرفية 

”KHCB“ برعاية



االنتصار األول للبحرين والثالث لالتفاق

حقــق البحريــن انتصــاره األول في دوري الدرجة األولى لكرة اليد عبر الجولة الرابعة على حســاب 
توبلي بنتيجة )21/23(. وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم البحرين )11/14(، وبذلك أصبح رصيد 

البحرين 6 نقاط من اربع مباريات وتوبلي 5 نقاط من 3 مباريات.

بدايـــة قويـــة لتوبلي على صعيـــد الجانبين 
والهجومـــي  المحكـــم  الدفاعـــي 

الـــذي تميـــز بتنوع التســـجيل 
عبـــر الجنـــاح ســـيد هاشـــم 

علي واختراقات حســـين 
 /)2/7( ليتقـــدم  الغـــزال 
رتـــب  البحريـــن  أن  إال 
بعـــد  ســـريعا  أوضاعـــه 

ومع  المســـتقطع،  الوقـــت 
دخول علـــي المـــا وتحرك 

أحمـــد علي بفعاليـــة أكبر تغيرت صـــورة الفريق 
هجوميا بالتســـجيل، فضا عن تعملق 
حارســـه إبراهيـــم الحـــدي ليعـــود 
لتعديـــل  تدريجيـــا  البحريـــن 
 )11/14( والتقـــدم  النتيجـــة 
وســـط أخطـــاء فـــي توبلـــي 

دفاعيا وهجوميا.
وفـــي الشـــوط الثانـــي نجح 
توبلـــي فـــي معادلـــة النتيجة 
مع نزول حارسه محمد عباس 

وأحمـــد الغزال والجناح ســـيدعلي عباس لتســـير 
الدقائـــق بينهمـــا بشـــكل متكافـــئ للغايـــة لتصـــل 
الدقيقـــة 27 والنتيجـــة للبحريـــن الذي ســـار على 
جهـــود أحمـــد علي وأحمد علي الـــرب وعلي الما 
)20/22(؛ لينتهي اللقاء لصالح البحرين )21/23(.

االتفاق يجتاز سماهيج

فـــي المبـــاراة الثانية، اجتـــاز االتفاق 
محطة ســـماهيج بنتيجة )23/32( 
الشـــوط  االتفـــاق  أنهـــى  بعدمـــا 
)9/14(. وبذلـــك  األول لصالحـــه 
حقـــق االتفـــاق انتصـــاره الثالث 
مـــن  نقـــاط   9 وأصبـــح رصيـــده 

3 مباريـــات مزاحمـــا األهلـــي فـــي 
صدارة الترتيب، أما ســـماهيج بهذه 

الخسارة الرابعة وصل رصيده إلى 4 نقاط. 
وخطـــف االتفاق األفضلية الفنيـــة بدءا من مركز 
الحراســـة لعلـــي خميس وقـــوة الدفـــاع والهجوم 
الفعال في أكبـــر المرزوق وفيصل محمد ومجيد 
حميـــد ومحمـــد حميـــد مع الفاســـت لعلي حســـن 
مدربـــه  وعمـــد  صالـــح.  وحســـين 
إلشـــراك غالبيـــة العبيـــه فـــي 
وفـــي  األخيـــر.  الربـــع 
المقابل، عانى سماهيج 
فـــي جانب الحراســـة 
إضافـــة  والدفـــاع 
بصـــورة  للهجـــوم 
كبيـــرة؛ كونـــه أضـــاع 
الفرصـــة  مـــن  الكثيـــر 
مـــن  سلســـلة  وارتكـــب 

األخطـــاء، وبرز تهديفيا فـــي العبيه أحمد عباس 
ومحمد حسن وعمار رضي وأحمد إبراهيم.

مباريات اليوم

تقـــام اليـــوم مباراتـــان في ختـــام الجولـــة، يلتقي 
الدير والشباب في الســـاعة 5.30 مساًء، وتعقبها 
مبـــاراة النجمة واالتحاد عند الســـاعة 7. الدير )5 
نقـــاط( من 3 مباريات يســـعى لتعويض خســـارته 
الماضيـــة وتســـجيل انتصاره الثاني، أما الشـــباب 
)نقطتين( مـــن مباراتان فيبحث عـــن فوزه األول 
بعـــد خســـارتين متتاليتيـــن. اللقـــاء الثاني يجمع 
االتحـــاد )6 نقاط( مـــن مباراتين يســـتهدف الفوز 
الثالـــث ومزاحمـــة الصـــدارة والنجمـــة )3 نقـــاط( 
مـــن مبـــاراة، يســـعى لتحقيـــق انتصـــاره الثانـــي، 

والفريقان يتجنبان الخسارة األولى.

تنطلــق اليــوم )األربعاء( منافســات الجولة الثانية مــن دوري الدرجة األولى للكرة 
الطائرة عندما يلتقي في المواجهة األولى النبيه صالح والنصر الساعة 5 مساء، 
ثــم يلعــب فــي الثانيــة بنــي جمــرة وداركليــب الســاعة 7 مســاء، وذلك علــى صالة 

االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.

المواجهـــة األولـــى بيـــن النصـــر والنبيـــه 
صالـــح تبـــدو متكافئـــة إلـــى حـــد كبيـــر 
ويدخـــل كا الفريقيـــن بهـــدف تعويـــض 
خســـارتهما في الجولة األولـــى أمام كا 

من النجمة وداركليب على التوالي.
النصـــر )بـــدون نقـــاط( بقيـــادة المـــدرب 
الوطني حســـن علـــي يتطلع إلى كســـب 
بلـــوغ  الثـــاث للمنافســـة علـــى  النقـــاط 
المربـــع الذهبـــي بعدما اســـتعاد خدمات 
كا مـــن العـــب االرتـــكاز حســـن ضاحي 
وصانـــع األلعـــاب حســـين المتـــروك، كما 
تضـــم كتيبـــة النصـــر يونـــس عبدالكريم 

 4 بمركـــز  ابراهيـــم  وصبيـــح  بمركـــز2 
ـــا فـــي  واللذيـــن يشـــكان ثقـــاً هجوميًّ
األطـــراف، عـــاوة علـــى وجـــود الليبـــرو 

علي سلطان.
 وعلـــى الطرف اآلخـــر، فإن النبيه صالح 
)بـــدون نقـــاط( بقيـــادة المـــدرب محمـــد 
القطـــان ســـيرمي بـــكل ثقلـــه مـــن أجـــل 
الظفـــر بالنقـــاط الثـــاث كذلـــك وتعزيـــز 
آماله في البقاء بدوري األضواء معتمًدا 
على العبي الخبرة علي مرهون بمركز4 
وصالـــح مهدي بمركز3 إلى جانب العب 
منتخـــب الشـــباب فـــي االرتـــكاز محمـــد 

أحمـــد  ســـيد  األلعـــاب  وصانـــع  جاســـم 
سيدهاشـــم وعـــدد آخـــر مـــن الاعبيـــن 
الشـــباب.   فـــي المواجهـــة الثانيـــة فـــإن 
داركليـــب حامل اللقـــب )3 نقاط( بقيادة 
يســـعى  “راميريـــز”  البرازيلـــي  المـــدرب 
لتحقيـــق انتصاره الثاني بعدما فاز على 
النبيـــه صالح 3/ 0 فـــي الجولة الماضية، 
خدمـــات  علـــى  “البنفســـجي”  ويعتمـــد 
ســـلطان ومحمـــود عبدالواحـــد  عبـــاس 
فـــي تخليص الكـــرات الهجوميـــة بمركز 
4 وســـيكون العبا االرتكاز حسن عباس 
صانـــع  خيـــارات  أحـــد  عيســـى  وأيمـــن 
الكـــرات  فـــي  حســـن  محمـــود  األلعـــاب 

الســـريعة في حال وصـــول الكرة األولى 
بصـــورة جيدة مـــن قبل الليبرو حســـين 
عبدهللا، كما يشـــكل حســـين خليل ثامر 

قوة ضاربة بمركز2.
 أمـــا بنـــي جمـــرة )بـــدون نقـــاط( بقيـــادة 
يتطلـــع  فإنـــه  النبهـــان  المـــدرب جاســـم 
لتعويـــض الخســـارة األولـــى التـــي منـــي 
بها أمـــام المحرق لكنه يـــدرك تماًما قوة 
الفريق المنافس، وبالتالي فإنه سيسعى 
للظهـــور بأفضل صـــورة باالعتمـــاد على 
العبـــي الخبـــرة حســـين هرونـــة وعلـــي 
حمزة في األطراف ومحمد إبراهيم في 

االرتكاز والليبرو علي حسين.

النبيه صالح والنصر يتطلعان للتعويض

فريق النبيه صالح

فريق بني جمرة

اللجنة البارالمبية

أعـــرب األميـــن العـــام للجنـــة البارالمبيـــة 
ســـعادته  عـــن  الماجـــد  علـــي  البحرينيـــة 
بالتنظيم المتميز لبطولة البحرين األولى 
المفتوحـــة، مشـــيدا بالجهود التـــي بذلتها 
اللجنـــة المنظمـــة العليا للبطولة ورؤســـاء 
اللجـــان العاملـــة، وإصرارهـــم على ظهور 

البطولة بالمستوى المشرف والمتميز.
وأسفرت النتائج النهائية لبطولة البحرين 
األولـــى للفـــردي عـــن فئـــة BC1 بحصول 
الاعـــب محمـــد فاضل مـــن العـــراق على 
المركـــز األول، وعـــن فئـــة BC2، فحصـــل 
على المركز االول الاعب صالح الرقيمي 
مـــن البحرين. أما عن فئـــة BC3، فحصل 
علـــى المركز األول الاعـــب زياد مطر من 
الســـعودية والاعبـــة حنيـــن نصيـــف مـــن 
األردن على المركز الثاني والاعب عشق 
الناصر من السعودية على المركز الثالث، 
وفي فئة BC4 حصـــل على المركز االول 

الاعب عباس جميل من العراق.
أمـــا فـــي منافســـات الفـــردي لبطولـــة 55 
فأســـفرت  الخليجـــي،  التعـــاون  لمجلـــس 
حصـــول  علـــى   BC1 فئـــة  عـــن  النتائـــج 
الاعـــب أيمن الحـــدي مـــن البحرين على 
المركز األول، وعلى المركز الثاني الاعب 
صالـــح عبدالجليل مـــن اإلمـــارات، وعلى 
المركز الثالث الاعبة نورة عبداألمير من 

البحريـــن، وعن فئـــة BC2 حصل الاعب 
صالح الرقيمي مـــن البحرين على المركز 
المركـــز  حصـــد   BC3 فئـــة  وعـــن  األول، 
االول الاعـــب زيـــاد مطر من الســـعودية 
والمركز الثاني الاعب عشـــق الناصر من 
الســـعودية. أمـــا عـــن فئـــة BC4، فحصل 
الاعب ضـــاري العازمي من الكويت على 

المركز األول.

جانب من المنافسات 

للبطولة الــمــتــمــيــز  بــالــتــنــظــيــم  يــشــيــد  ــد  ــاج ــم ال
7 ميداليات لالعبين في فردي البوتشيا

اتحاد التنس

علـــى  هطلـــت  التـــي  األمطـــار  تســـّببت 
المملكـــة يـــوم أمس فـــي تأخيـــر وتوقف 
متكـــرر لمباريات بطولة الخليج للشـــباب 
والناشـــئين التـــي يســـتضيف منافســـاتها 
االتحـــاد البحرينـــي للتنـــس فـــي الفتـــرة 
مـــن 17 – 21 نوفمبر الجـــاري، حيث أدى 
توقـــف المباريـــات إلى اســـتمرارها لوقت 

متأخر من مساء أمس.
 وأقيمـــت أمـــس 4 مباريـــات مهمـــة فـــي 
تحديـــد مامـــح البطل بنســـبة كبيرة في 
فئتـــي تحـــت 14 ســـنة وتحـــت 18 ســـنة، 
الســـعودية  مـــع  البحريـــن  التقـــت  حيـــث 
والكويـــت مـــع عمـــان فـــي فئـــة تحت 18 
سنة، وتواجهت عمان مع قطر والبحرين 
مع الســـعودية ضمن منافســـات تحت 14 

سنة.
 وتتصـــّدر الكويـــت مســـابقة الفـــرق فـــي 
نقـــاط   4 برصيـــد  ســـنة   14 تحـــت  فئـــة 

تلتها الســـعودية برصيـــد 3 نقاط ثم قطر 
والبحرين برصيد  نقطتين وعمان بنقطة 
واحـــدة.  كما تصدرت الكويت أيًضا فرق 
فئة تحت 18 ســـنة برصيد 4 نقاط، وفي 
المركـــز الثانـــي الســـعودية بثـــاث نقاط، 
ثـــم عمان في المركـــز الثالث بثاث نقاط 
الســـعودية  المجموعـــات خلـــف  وبفـــارق 

وأخيرا البحرين برصيد نقطتين.
 وتقـــام اليوم األربعاء مباراتان في اليوم 
قبل األخير للبطولة ضمن منافســـات فئة 
تحت 14 ســـنة، حيث ستلتقي السعودية 

مع قطر والكويت مع عمان.
كمـــا ســـتنطلق اليـــوم منافســـات بطولـــة 
الفردي لفئتي تحت 14 وتحت 18 سنة.

من المنافسات

بطولــة الخليــج للتنــس تدخل محطتهــا قبــل األخيرة
الكويت تتمسك بالصدارة.. وانطالق مسابقة الفردي اليوم

علي مجيد

Sports@albiladpress.com23

عيون داركليب على نقاط بني جمرة 
بانطالق الجولة الثانية لدوري الطائرة

األربعاء 20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع األول 1441 - العدد 4054

المؤيد: إيداع المستحقات المالية للدفعة األولى من الرياضيين
ــر بــــن حــمــد ــ ــاص ــ ــا ن ــنـــهـ ــلـ ــي أعـ ــ ــت ــ ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ال ــطـ ــخـ ــا مــــع الـ ــيـ ــاشـ ــمـ تـ

تنفيًذا لتوجيهات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة وتماشــًيا مع قــرارات المجلس األعلى للشــباب والرياضة فــي اجتماعه األخيــر، أنهت وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة إجراءات دفع المســتحقات المالية للدفعة األولى من الرياضيين ممن أنهوا إجراءاتهم اإلدارية واســتوفوا 

كافة الشروط وتم إيداع مستحقاتهم المالية في حساباتهم البنكية.

 وكان ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة قـــد تـــرأس االجتمـــاع األخيـــر 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
حيـــث وافـــق المجلس علـــى إجراءات 
لاعبيـــن  الماليـــة  المســـتحقات  دفـــع 
والمدربيـــن  والفنييـــن  واإلدارييـــن 
للدفعة األولى، ووّجه سموه بالبدء في 
تمريـــر المســـتحقات الماليـــة باإلضافة 
إلى دراســـة األوضاع القانونية للدفعة 

الثانية منهم.
شـــؤون  وزيـــر  المؤيـــد  أيمـــن  وقـــال   

الشباب والرياضة في تصريح له بهذه 
المناســـبة “عملت وزارة شؤون الشباب 
والرياضـــة منـــذ إطـــاق ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة مبادرته بحل 
ملف المســـتحقات الماليـــة للرياضيين، 
كافـــة  وســـخرت  وتفـــان  جـــد  بـــكل 
إمكانياتهـــا وكوادرهـــا مـــن أجـــل إنهاء 
الملـــف وفـــق الخطـــة التنفيذيـــة التـــي 
أعلـــن عنها ســـموه في لقائـــه التاريخي 
مـــع األســـرة الرياضيـــة حيـــث اتخذت 
إلنهـــاء  ومتقدمـــة  ســـريعة  خطـــوات 

الملف بالصورة المطلوبة”.
 وبّين وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
بـــن  الشـــيخ ناصـــر  “إن اهتمـــام ســـمو 
حمـــد آل خليفـــة ومتابعتـــه المســـتمرة 
لإلجـــراءات التنفيذيـــة التـــي تتخذهـــا 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة لحل 
ملف مستحقات الرياضيين ساهم في 
إدخال الحماســـة والتفانـــي في نفوس 
كـــوادر الـــوزارة وزاد من وتيـــرة عملهم 
وتنســـيقهم مـــع الجهـــات ذات العاقـــة 
وصـــوالً إلى إنهاء اإلجـــراءات اإلدارية 

والفنية للدفعة األولـــى من الرياضيين 
ممـــن أنهـــوا إجراءاتهـــم وســـلموا كافة 
المســـتندات المطلوبة وانطبقت عليهم 

كافة المعايير”.
 وكشف أيمن بن توفيق المؤيد “قامت 

والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
وبالتعـــاون مـــع بنـــك البحريـــن للتنمية 
بتمرير المستحقات المالية للرياضيين 
إيـــداع  وتـــم  األولـــى  الدفعـــة  مـــن 
مســـتحقاتهم الماليـــة فـــي حســـاباتهم 
البنكيـــة وفًقـــا لبنود الخطـــة التنفيذية 
إلنهاء الملف، علـــى أن تتبعها خطوات 
مماثلـــة للدفعـــة الثانيـــة والتـــي تعمـــل 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزارة 
علـــى إنهاء كافـــة إجراءاتهـــم اإلدارية 
والفنيـــة بعد تقديـــم هيئة تحكيم فض 
ملـــف  لحســـم  الرياضيـــة  المنازعـــات 
مســـتحقات الرياضييـــن لتقريرهـــا عن 
الملفـــات والنزاعـــات المرفعـــة لها ليتم 
البـــدء فـــي التنســـيق مع الجهـــات ذات 
العاقـــة لدفع المســـتحقات للرياضيين 

الشـــروط  عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن 
والمعايير”.

 وهنأ وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
الرياضييـــن من الدفعـــة األولى والذين 
تـــم إيـــداع مســـتحقاتهم الماليـــة فـــي 
الوقـــت  فـــي ذات  حســـاباتهم مشـــيدا 
بالجهـــود الكبيـــرة التي بذلها مســـؤولو 
بنـــك البحريـــن للتنميـــة والذيـــن نقـــّدر 
عالًيا تعاونهم مع وزارة شؤون الشباب 
والرياضـــة وحرصهـــم الموصـــول على 
إنهاء إجراءات الدفعة األولى بالسرعة 
الممكنـــة والعمل على إيداع المبالغ في 
حســـابات الرياضييـــن كمـــا أثنـــى على 
الوطنيـــة وجهودهـــم  األنديـــة  تعـــاون 
المســـتحقات  ملـــف  إلنهـــاء  الكبيـــرة 

المالية للرياضيين.

وزارة الشباب

أيمن المؤيد

حسن علي

ــوم ــيـ ــة يـــلـــتـــقـــي االتـــــحـــــاد الـ ــمـ ــجـ ــنـ ــر... والـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــه الـ ــ ــواجـ ــ ــاب يـ ــ ــب ــ ــش ــ ال
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مجوهرات الكوهجي تطلق حملة “سّر جوهري” الفريدة
فـــي خطوة جديـــدة تضاف إلى ســـجل إنجازاتها 
الالمعـــة، أطلقـــت مجوهـــرات الكوهجـــي، االســـم 
األلمـــع فـــي عالـــم المجوهـــرات الماســـية الراقيـــة 
فـــي مملكة البحرين والمملكة العربية الســـعودية، 
مـــع  بالتزامـــن  الجديـــدة،  “ســـّر جوهـــري”  حملـــة 
مشاركتها في معرض الجواهر العربية في الفترة 
بيـــن 19 و23 نوفمبر، لتســـّلط الضوء على أحدث 
التصاميـــم التـــي ابتكرتهـــا في عالـــم المجوهرات 
لعالمـــة  الحقيقيـــة  المكانـــة  وتبـــرز  الماســـية، 
“الكوهجـــي” التجاريـــة، رمـــز العراقـــة واألصالـــة 

والجمال.
وجـــاءت حملـــة “ســـّر جوهـــري” لتعكـــس النهـــج 
الخاص بمجوهرات “الكوهجي”، الذي يستند إلى 
إدراك عميق إلحساس المرأة بجمالها، ومحاولتها 
الدائمـــة إلـــى التفـــّرد بأناقتهـــا ومظهرهـــا، األمـــر 
الـــذي ترجمته الحملة على أرض الواقع بأســـلوب 
مبتكـــر ومخالـــف لما هـــو متعارف عليـــه في عالم 
المجوهرات، إذ جّســـدت المرأة فيه ســـّر جوهرها 

فـــي 3 كلمات “تألقـــي.. تمّيزي، تفوقي” معبرة عن 
الجمال الذي تعشـــقه فـــي مجوهرات “الكوهجي” 

باستمرار.
وشـــّكلت حملة “ســـّر جوهري” إحدى الركائز التي 
بـــرزت فـــي زاويـــة مجوهـــرات “الكوهجـــي” فـــي 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة، الزاوية التـــي اتخذت 
لها موقًعا اســـتراتيجًيا في المعرض، يســـهل على 
عّشـــاق المجوهـــرات األلماســـية، التجـــّول بحرية 

الطابـــع  ذات  الجديـــدة،  التصاميـــم  وتفّحـــص 
الحداثي المبتّكر، مع فرصة للحصول على إجابات 
وافية من موظّفي “الكوهجي” المختصين، الذين 
يحملون على عاتقهم دوًما مســـؤولية إبراز رؤية 
ورســـالة مجوهرات “الكوهجي” في تلبية طموح 

الباحثين عن الذوق الرفيع. 
الجديـــدة  الحملـــة  إطـــالق  وراء  الســـبب  وعـــن 
بالتـــوازي مـــع المشـــاركة فـــي معـــرض الجواهـــر 

وليـــد  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  تحـــّدث  العربيـــة، 
الكوهجـــي، قائـــاًل: منذ مـــا يقرب 7 عقـــود، ونحن 
نســـعى إلـــى ُصنـــع مكانـــة متفـــّردة لنـــا فـــي عالـــم 
المجوهـــرات الراقيـــة، لنُصوغ لعالمتنـــا التجارية 
“الكوهجـــي” اســـًما يجّســـد أعلى معاييـــر الجودة 
ويعكـــس قمـــة الفخامة والجمال، اســـًما هو األول 
دائًمـــا فـــي عالم عشـــاق المجوهـــرات األلماســـية. 
ألجـــل ذلـــك ارتأينـــا إطالق حملـــة “ســـّر جوهري” 

فـــي نفـــس الوقـــت الذي نشـــارك فيه فـــي معرض 
المجوهـــرات العربيـــة، لنؤكـــد علـــى النهـــج الـــذي 
ارتأينـــاه ألنفســـنا، نهج الثقة باســـم يمنُح عمالءه 
مـــا يرتقـــي إلـــى أذواقهـــم علـــى الـــدوام، ويكـــون 
أمـــام ناظريهـــم لينتقوا التألـــق والتفـــّوق والتمّيز 
باســـتمرار.  يذكر أن حملة “ســـّر جوهري” ليســـت 
األولـــى التي تطلقهـــا مجوهـــرات الكوهجي، فقد 
ســـبق وأطلقت حمالت عّدة بالتزامن من إطالقها 
لمجموعـــات جديـــدة أو حمـــالت ترويجية، فضاًل 
عن أن مشاركتها في معرض المجوهرات العربية 
هي مشـــاركة ثابتة ومستمّرة، تســـعى من خاللها 
إلـــى إثبـــات قدرتهـــا الفائقـــة على تقديـــم المذهل 
والالفت لألنظار باســـتمرار من خـــالل تعاونها مع 
أعـــرق وأنجح دور المجوهرات العالمية منها على 
ســـبيل الذكر ال الحصر: أرزانو، تيريسي، داماسو، 
جيلـــورو، أورو ترينـــد، ســـاعية لتجســـيد اهتمـــام 
أكبـــر بعمالئهـــا، يعكـــس جوهرهـــا الفريـــد وتألقها 

المستمرين على الدوام.

ــات الــــمــــمــــلــــكــــة الــــحــــديــــثــــة ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــع فــــــــي مـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ خـــــطـــــط لـ

“مجوهرات آسيا” تكشف عن شركات جديدة بجناحها

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجوهرات آسيا، محمد جعفر “إن مشاركتنا في معرض الجواهر العربية على غرار كل عام، 
إال أن هنالك شركات جديدة مشاركة بجناح آسيا في المعرض في هذه المرة”.

وأوضـــح جعفـــر لــــ “البـــالد” “هنالك 
منهـــا  مـــرة  ألول  تشـــارك  شـــركات 
شـــركة الســـاعات “WC” رغـــم أننـــا 
نتعامل معها منذ السبعينات إال أنها 
أول مـــرة يشـــاركون فـــي المعـــرض 
منها شركة أوليس ناردين، وشركة 
المجوهرات باســـكال ليبروني، كما 
أن هنالـــك عالمـــات تجاريـــة نمثلها 
ألول مرة في البحرين منها شـــركة 
جامبـــل، وهي مصممـــة مجوهرات 

وشركة معروفة”.
وأشـــار إلـــى أن حجـــم الجنـــاح لـــم 
يتغير فتقريًبا نفس عدد الشـــركات 
لكن الطلب من الشـــركات المشاركة 
فـــي المعـــرض أكثـــر مـــن كل عـــام، 
مضيًفـــا “نحاول بكل طريقة ممكنة 
أن ندخل شـــركات فـــي الجناح لكن 
المســـاحة محدودة، مشـــيًرا إلى أن 

شـــركة جـــوال أول مرة تشـــارك في 
الجناح لكن على مساحة محدودة”.
وعـــن الخطـــط التوســـعية، أوضـــح 
جعفر دائًما لدينا خطط للتوسع في 
البحرين، خصوًصـــا أن في المملكة 
الجديـــدة  المجمعـــات  مـــن  الكثيـــر 
ســـيفتتح  وآخـــر  افتتـــح  بعضهـــا 
والمشـــاريع، مبيًنا أن لديهم بالفعل 

رغبة في التوسع.
وأعـــرب جعفر عـــن أمله بـــأن يأخذ 
الزوار انطباع إيجابي عن المعرض 
ومـــا يقدمه للبحرينيين والزوار من 

دول الخليج.

“القيمـــة  بإلغـــاء  يتعلـــق  وفيمـــا 
المضافـــة” على المبيعـــات البالغة 5 
% فـــي معـــرض الجواهـــر العربيـــة 
النـــاس  أن  جعفـــر  أوضـــح   ،2019
يعطون “القيمـــة المضافة” أكثر من 
الواقع إذ “أننا أكمالنا عاًما مع تجربة 
الضريبـــة ففـــي مبيعـــات المحل لم 
يكن هنالك أي تغيير، كما أن هنالك 
ميـــزة فـــي البحريـــن، للخليجـــي أو 
لغير البحريني إذ يستطيع استرداد 
4 % من “القيمة المضافة” في مطار 
البحريـــن الدولـــي، مبيًنا أنه لم يكن 
هنالك تأثير سلبي للزوار من خارج 

البحرين، وبالنسبة للبحرينيين فإن 
التأثير بسيط”.

ورأى أن إلغـــاء “القيمـــة المضافـــة” 
معبـــًرا  كبيـــًرا،  دوًرا  يلعـــب  لـــن 
علـــى  الحريـــص  أن  اعتقـــاده  عـــن 
زيـــارة المعـــرض ســـيأتي ويشـــاهد 
المعروضـــات ويأخـــذ فكـــرة ورؤية 
الشـــركات  ورؤيـــة  النـــاس  أذواق 

المختلفة، مســـتبعدا أن يلعب إلغاء 
“القيمـــة المضافـــة” علـــى المبيعات 
دوًرا كبيًرا في زيادة المبيعات نظًرا 
الن الزائـــر للمعـــرض الراغـــب فـــي 
الشـــراء من المعرض سيشـــتري مع 
وجـــود “القيمة المضافـــة” أو دونها، 
وهذا يمكن كقرار نقدره وأتوقع أنه 
قـــرار لهذا العام فقـــط، وفي األخير 

لن يلعب دور بالحجم الذي يتوقعه 
الناس.

للتواصل: 17111509

 الطلـب مـن الشـركـات المشـاركـة 
في المعرض أكثر من كل عام

محمد جعفر متحدثا لـ “البالد”

Buccellati

قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة 
والمعارض نـــادر المؤيد 
إن 36 دولة مشاركة في 
معرض الجواهر العربية 
2019 بزيادة 16 % عن 
العـــام الماضي. وأوضح 
للصحافييـــن  المؤيـــد 
افتتـــاح  هامـــش  علـــى 
أن  أمـــس،  المعـــرض 
وأن  يتطـــور  المعـــرض 
جميـــع القاعـــات بـــأرض 
محجـــوزة  المعـــارض 
إضافة إلى حجز الخيام 

خـــارج المباني الرئيســـة علـــى مســـاحة إجمالية بلغـــت 21 ألف متر 
مربع، كما أن عدد العارضين شهد زيادة ووصل إلى 561 عارًضا.

وأشـــار إلـــى أهمية وجود معـــارض متخصصة وهـــذا أحد المعارض 
التي تجذب المواطنين والمقيمين والزوار من الدول القريبة؛ ليأتوا 
بشـــكل مســـتمر لرؤيـــة ما هو جديـــد في معـــرض الجواهـــر العربية 

.2019

16 % زيادة عدد الدول المشاركة
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
مجموعة “الحواج” جواد الحواج 
إن 25 شـــركة عارضـــة في جناح 
الحواج بمعرض الجواهر العربية 
2019 بزيـــادة 10 % عـــن العـــام 

الماضي.
بالمعـــرض  “مشـــاركتنا  وأكـــد 
كمجموعـــة مهمة جـــًدا منذ بداية 
افتتاحـــه خصوًصـــا أن المعـــرض 
الـــوزراء  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة”. وأضاف “لدينا تفـــاؤل كبير أن المعرض 
سيكون له دور كبير في حركة السوق”.

وعـــن التوقعـــات لإلقبال علـــى المعـــرض، أوضح الحـــواج أن المعرض 
يحـــرك عـــادة الســـوق؛ ألن الكثيـــر مـــن الـــزوار يأتـــون إلـــى البحرين ما 

ينعكس حتى على السوق الخاصة.

وذكر أنه “في كل عام لدينا مجموعة من المجوهرات أال وهي  «
الساعات الجديدة للمعرض وأيًضا قسم خاص للعطور، كما 
أن هنالك مجال لزوار المعرض من داخل البحرين وخارجها 

لالطالع عليها”.

عرضت مجوهرات “شـــراينر” أغلى قطعة فـــي مركز البحرين للمجوهرات بنحو 
35 مليـــون دينـــار وهي عبـــارة عن قطعة فريدة فـــي العالم لخاتـــم من األلماس 

الوردي، وذلك بمعرض الجواهر العربية 2019.

10 % زيادة الشركات العارضة في “الحواج”
أغلى قطعة في مركز البحرين للمجوهرات

نادر المؤيد

جواد الحواج
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“الزين” تطرح تشكيالت جديدة وتفتح فرعا بالكويت
قــال رئيــس مجلــس إدارة مجوهــرات الزيــن نبيــل الزيــن إن الشــركة 
بصدد توســعة أعمالها في المنطقة الخليج بافتتاح فروع جديدة من 

ضمنها فرع جديد في الكويت؛ ليكون أول فرع للشركة هناك.

لـ “البالد”  وقال الزين في تصريح 
فإن  الكويت  فــرع  افتتاح  مع  إنــه 
الــمــجــمــوعــة تــغــطــي بــذلــك جميع 
لدى  إذ  الخليج،  منطقة  أســـواق 
البحرين،  فــي  فـــروع  المجموعة 

ــّدة، دبــي،  ــريــاض، جـ الــخــبــر، ال
أبوظبي، وقطر.

أن  الـــــــزيـــــــن  وبــــــيــــــن 
الـــمـــجـــمـــوعـــة تــــدرس 
فتح فرع جديد كذلك 
في أبوظبي في “الريم 
مــــــول”، لــيــضــاف إلــى 

فــي مجمع  فــرعــهــا 
“المارينا مول”.

الزين  وأكــد 
أن خطط 

إنشاء 

قائمة  الزالــت  للمجوهرات  مصنع 
األولية  التصورات  أن  إلى  وأشــار 
بالقرب من  الموقع سيكون  بشأن 

منطقة سلماباد. 
ــنـــويـــة، شـــاركـــت  ــا الـــسـ وكـــعـــادتـــهـ
مـــجـــوهـــرات الـــزيـــن، 
فـــــــــــي مــــــعــــــرض 
الـــــــــجـــــــــواهـــــــــر 
 ،2019 العربية 
تها  بتشكيال
المتنوعة 
مـــــــــن 

المجوهرات والحلي.
لمجوهرات  التوجهات  أبــرز  وعــن 
اإلبـــداع  مــديــرة  ــزيــن” تحدثت  “ال
الزين عن طرح  نورة  الشركة  في 
الشركة لعالمة جديدة باسم “الزين 
تـــرنـــد” وهــــي تــعــنــي بــالــتــوجــهــات 
ــي الـــمـــجـــوهـــرات  ــ الـــحـــديـــثـــة فـ
من  خصوصا  تقليدي،  بقالب 
الخفيفة  ــمــجــوهــرات  ال فــئــة 
في  المستخدمة  “النواعم” 

مختلف المناسبات.
ــرة  ــكــ ــ ــف ــ ــت “ال ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
ــة هــي  ــعـــالمـ ــذه الـ ــ ــن هـ مــ
الــقــطــع  تــحــتــوي عــلــى  أن 

ــتــي تــنــاســب الــهــدايــا  الــحــديــثــة ال
وتــنــاســب الــجــيــل الــجــديــد، وهــي 
ــنــي  ــبــحــري ــراث ال ــ ــت ــ ــال ــ مـــتـــأثـــرة ب
جديد  بطابع  ولــكــن  والخليجي، 

ورؤية جديدة”.
أنه تم إطالق  الزين  وأوضحت 
هذه الزاوية قبل نحو عام وتم 
فروع  مختلف  على  تعميمها 

“مجوهرات الزين”.
وتـــحـــدثـــت نــــور الـــزيـــن عن 
إطــــــالق تــصــامــيــم جـــديـــدة 
ضمن مجموعة “حب الهيل” 

وهــــــــي مــــجــــوهــــرات 
ولكن  تقليدي  بطابع 

أذواق  تــحــاكــي  حــديــثــة  بلمسات 
هذا العصر بعبق من التاريخ.

 HAB“ الـــزيـــن تــصــمــيــم  ــادت  ــ وأعــ
 ”EL HAYL EVOLUTION
الكالسيكي في مجموعة معاصرة 
بأصولها  تحتفظ  تــزال  ال  حديثة 
يجمع  كالسيكي  تراثي  كتصميم 
 Hab El Hayl 1st مــن  كــل  بــيــن 
و2nd. كانت الطبعة األولى عبارة 

 Hab El عن عرض معاصر لعنصر
أصغر  ظــل  الـــذي  التقليدي   Hayl
الــتــصــمــيــم ومـــكـــدًســـا بشكل  فـــي 
أكبر ومرصع بالماس على الذهب 

األصفر.
الثانية عنصر  الطبعة  أكدت  بينما 
هـــرم حــب الــحــيــل بــألــوان ذهبية 
عنصر  كــان  المرة  وهــذه  مختلفة، 
أكبر بكثير ومصقول بثالثة ألوان 

ذهبية مرصعة بالماس.
الزين  تــطــورت  الثالثة،  وللطبعة 
ــيــــن الـــمـــفـــهـــومـــيـــن.  ــ ودمـــــجـــــت ب
والــنــتــيــجــة مــفــرطــة وجـــذابـــة في 
أمام  إليها، فليس من خيار  النظر 
التحديق في طبقات  المرء سوى 
الموضوعة  الــحــيــل  حــب  عــنــاصــر 

بجوار صفوف من األلماس.

“حبات هيل”... 
مجوهرات حديثة 

بعبق الماضي

شـــيرازي: ال “مضافـــة” علـــى المبيعـــات بالمعـــرض

إجمـالـــي المعـروضـات بـ “الجــواهــر العــربيــة”

قدر المدير اإلداري بمركز البحرين للمجوهرات محمد شيرازي، إجمالي معروضات مركز البحرين للمجوهرات في معرض 
الجواهر العربية 2019 بـ 150 مليون دينار.

وصرح شيرازي للصحافيين، على 
الجواهر  مــعــرض  افــتــتــاح  هــامــش 
العربية أمس، قائال “نشارك سنوًيا 
الــمــعــرض، وهــذا  بأكبر جــنــاح فــي 
العام جلبنا براندات مجوهرات من 
أعلى الماركات، إذ جلبنا هذا العام 
إنجليزية  شــركــة  وهـــي  )غـــــراف( 
مـــرة  ألول  تـــــشـــــارك  ــورة  ــ ــه ــشــ مــ
ماركات  أيضا  وتشارك  بالمعرض، 
يتم  “سنوًيا  وأضاف  منها شتيال”. 
ــبــضــاعــة الـــجـــديـــدة الــتــي  جــلــب ال

ينتظرها الناس”.
المضافة  القيمة  ضريبة  أن  وذكــر 

في  المعروضات  على  إلغاؤها  تم 
 ،2019 العربية  الــجــواهــر  مــعــرض 
متوقًعا أن يساهم ذلك في زيادة 

المبيعات.
التوسعية،  الــخــطــط  وبــخــصــوص 
ــا قــيــد  ــ ــن ــ ــــدي أوضـــــــح شـــــيـــــرازي “ل
الــدراســة خطط الفتتاح فــرع في 
مجمع إعمار بمراسي في المحرق، 
وندرس توسعة بوتيك هوبلو في 
ــدرس افــتــتــاح  ــ ــول، كــمــا ن ــودا مــ مــ
متجر مجوهرات متعدد الماركات 
من  االنتهاء  متوقًعا  الخبر”،  فــي 
الدراسة خالل أشهر عدة خصوًصا 

الــعــام  فـــي  سيفتتح  مـــراســـي  أن 
.2021

أمـــا عــن تــجــديــدات الــمــتــاجــر قــال 
شــيــرازي إنـــه ســـوف يــتــم تجديد 
ليصبح  العالي  مجمع  في  المتجر 
مــتــعــدد “الـــبـــرانـــدات”، كــمــا سيتم 
الــتــجــديــد فــي مــــودا مــــول، حيث 
سيتم إنشاء بوتيكات عدة، مبيًنا 
أن أول بوتيك في مودا مول سوف 
بــاشــرون  بوتيك  هــو  إنــشــائــه  يتم 
تم  كما  أسبوعين،  خــالل  وسيبدأ 
توسعة بوتيك أوميغا وسوف يتم 

افتتاحه خالل األسبوع المقبل.
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شيرازي متحدًثا للصحافيين

150
مليــون دينــار

اللون  درجــات  ــوان:  األلـ تحّبون  أنتم 
تدّرجات  المتباينة،  األلـــوان  الــواحــد، 
األلــــــــوان والـــكـــتـــل الـــلـــونـــيـــة. ســــواء 
ارتديتم األسود واألبيض، أو اخترتم 
األبيض وحده أم األسود، ثّمة قطعة 
ــوان! من  األل بــأروع  ستعّزز إطاللتكم 
الفوشيا،  والــــوردي  الــزاهــي،  األحــمــر 
وأزرق  الــبــنــفــســجــي،  ــوق  فــ والـــلـــون 
كالين، واألزرق الفيروزي، إلى أخضر 
الــكــلــوروفــيــل، واألصـــفـــر الــلــيــمــونــي 
تعكس  بالحيوية،  النابض  والبرتقالي 
ساعتا بيغ بانغ اونيكو وبيغ بانغ وان 
في  المزاجية  حالتكم  راينبو  كليك   -

جميع األوقات. 

وعصرّي  لألبصار  خاطف  مزيج  في 
ــلــو” مــوديــَلــي  لــلــغــايــة، رّصــعــت “هــوب
ألـــوان قــوس قــزح،  بــانــغ بجميع  بيغ 
السبعة  نيوتن  إسحق  ــوان  أل مــعــّززة 
المتألقة  ــوردي  ــ ال الــيــاقــوت  بــأحــجــار 
جريئة،  لمسة  وفــي  الماجنتا.  بلون 
زّينت قرص الساعة المستدير بحلقة 
ملّونة تضّم 48 حجًرا كريًما بتقطيع 

باغيت. 
الثمانية تناغًما بصرًيا  تضفي األلوان 
القرص والعلبة،  متميًزا على مستوى 
حــيــث ُيــزّيــن ســاعــة بــيــغ بــانــغ وان - 
425 حجر كريم  39 مم  كليك راينبو 
بيغ  ساعة  ويــزّيــن  بريليانت  بتقطيع 

بانغ اونيكو راينبو 45 مم، 388 حجر 
ياقوت  مشبعة:  ــوان  أل ثمانية  كريم. 
أحمر، ياقوت وردي، جمشت، ياقوت 
تــســافــوريــت،  أزرق،  زبـــرجـــد  أزرق، 
كما  برتقالي.  وياقوت  أصفر  ياقوت 
امتدت ألــوان قــوس قــزح إلــى حزام 
ــذه الــســاعــة الــبــهــيــجــة، الــمــصــنــوع  هــ
وهو  “المطاطي”،  التمساح  جلد  مــن 
المطاط  من  منصهر  مزيج  عبارة عن 
وبفضل  الــتــمــســاح.  وجــلــد  الطبيعي 
كليك”،   - “وان  الــحــزام  تغيير  نــظــام 
ــراع، يمكن  ــ ــت اخــ ــــراءة  ــب ــ ب ــمــســّجــل  ال
راينبو  بانغ  بيغ  ساعة  ــوان  أل تنسيق 
39 مم مع حقيبة اليد المميزة بحركة 

بسيطة وسريعة. 
خــيــاراتــكــم،  “هــوبــلــو” جميع  ســتــلــّبــي 
ــقــّرروا  ت أن  ســـوى  عليكم  يــبــقــى  وال 
الــمــوديــل الـــذي تــرغــبــون فــيــه: ساعة 
ــزّودة  كـــرونـــوغـــراف بــقــطــر 45 مــم مــ
هوبلو  صنع  من  اونيكو  حركة  بآلية 
وذات احتياطي طاقة يبلغ 72 ساعة، 
بآلية  مـــزودة  مــم   39 بقطر  ساعة  أو 
حركة ميكانيكية يدوية التعبئة، ذات 

احتياطي طاقة يبلغ 50 ساعة. 
ــتــم  ــن الـــمـــقـــاومـــة؟ أن ــعــــجــــزون عــ ــ أت
ليسا  الموديالن  فهذان  محظوظون، 
أحالمكم  ــدار. ساعة  اإلصـ مــحــدوَدي 

ستكون جاهزة للطلب متى رغبتم.

ــن األلــــــــوان الــمــبــهــجــة ــ ــة م ــرعـ ــو جـ ــ ــه ه ــيـ ــا تـــحـــتـــاجـــون إلـ ــ ــل م ــ أحـــيـــاًنـــا ك

عيشـــوا حيــاة غنيــة بألــــوان قـــوس قـــزح هـــوبلـــــو



تتحسن في عالقتك مع مديرك بسبب نشاطك 

تحصل على مكافأة مقابل مجهودك الشخصي

حالة جسدية متميزة وحالة نفسية رائعة في 
المساء

رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا 

يوم عظيم لمعالجة األحداث التي وقعت أخيرا
 

يكون لديك الحاجة إلبراز قوتك الداخلية 

من األفضل أن تبحث عن الشخص المالئم 

يساعدك هذا اليوم على تحمل بعض المسئوليات

تشعر بالراحة وقدرتك عالية على إنجاز 
الواجبات 

يوم من االنفراج يسلط الضوء على عالقاتك 
في العمل

يوم جيد للراحة والتأمل التي تنعش معنوياتك

يمكنك تحسين وضعك المهني وتوسيع أهدافك

الحمل

الثور
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 الدولـــة العثمانيـــة تعلن الحرب 
الروســـية  اإلمبراطوريـــة  علـــى 
وتتمكـــن الدولـــة العثمانيـــة من 
االنتصار في هـــذه الحرب فيما 

عرف بحملة نهر بروت

زارت الفنانة التونسية هند صبري مخيمات الجئي الروهينغا 
بمدينة كوكــس بازار فــي بنغالديش، واســتغرقت الزيارة 

بضعة أيام.
وقالــت هند صبــري، في بيــان، إنهــا التقت خــالل زيارتها 

بعض األسر من الجئي الروهينغا لترى بنفسها كيف يعمل 
برنامج األغذية مع شــركائه لدعم هذه األسر وتعتبر تلك الزيارة 

الميدانية األولى، التي تقوم بها هند خارج منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا 
منذ تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج األغذية العالمي في العام 2010.

كشــفت الفنانة المصرية روبي، حقيقة ما جرى تداوله 
عن انســحابها من العرض المســرحي “عــالء الدين 
والعفريــت”، المنتظر عرضه في الســعودية، ضمن 
فعاليــات “موســم الريــاض”، وقالت روبــي إنها لم 
تنسحب من العرض ألنها لم تتفق عليه من األساس.

وأفــادت روبي في تصريحــات تلفزيونية بأنهــا لم تتفق 
علــى العرض، لوجود تعارض في المواعيد، ولم تســتطع ترتيب وقتها لكي 

تتناسب مع مواعيد العرض المسرحي.

أعلنــت جمعية نقاد الســينما األجانب فــي أميركا، التي 
تمنــح جوائــز “غولدن غلــوب”، عــن القائمــة النهائية 
لألفــالم التي ســتتنافس ضمــن جوائز أفضــل فيلم 
أجنبــي وضمن القائمة جاء اســم الفيلــم الروائي “إن 

بارادوكس” للمخرج حمد الصراف، وهو أول فيلم كويتي 
روائي يشــارك في التنافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي 

ضمن جوائز غولدن غلوب األميركية. وأشــارت القائمة الى تنافس 96 فيلما 
من أنحاء العالم.

إن بارادوكسانسحاب روبيزيارة هند
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أصـــدرت منصـــة الموســـيقى العالميـــة 
صپوتيفي احصائية جديدة بعد تصدر 
الفنان عمـــرو دياب منصاتها كالمطرب 

األكثر استماعا بين المطربين العرب.
ووفقـــا لإلحصائيـــة تتصـــدر الواليـــات 
المتحدة الدول األكثر استماعا ألغاني 
عمـــرو ديـــاب يليهـــا الســـويد وألمانيـــا 
وبريطانيـــا وتأتـــي كنـــدا فـــي المرتبـــة 
العمريـــة  الفئـــات  وتتنـــوع  الخامســـة. 
التي تستمع إلى موسيقى عمرو دياب 

بين عمر الـ60 إلى عمر العاشرة.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق باأللبومـــات األكثـــر 
ألبـــوم  احتـــل  العالـــم  اســـتماعا حـــول 
 2017 عـــام  الصـــادر  النـــاس”  “معـــدي 

قائمـــة األلبومـــات يليـــه ألبـــوم “تملـــي 
معـــاك” الصـــادر عـــام 2000 ثـــم ألبـــوم 
“نور العين” الصـــادر عام 1996 وألبوم 
المرتبـــة  ويحتـــل  وأحلـــى”  “أحلـــى 

األخيرة ألبوم “وياه”.
المســـتمعين  الرجـــال  نســـبة  وتتفـــوق 
ألغانـــي الفنان عمرو دياب على نســـبة 
اإلناث، إذ تبلغ نسبة الذكور نحو 49% 

بينما تبلغ نسبة اإلناث نحو 40%.
وتتصـــدر أغنيـــة “بايـــن حبيـــت” قائمة 
األغانـــي األكثر اســـتماعا حـــول العالم 
لعمـــرو ديـــاب يليها “نـــور العيـــن” يليها 
“تملي معاك” ثم “قلبـــي اتمناه” و”ليلي 

نهاري”.

عمرو دياب األكثر استماعا حول العالم

1815
 توقيع معاهدة باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو.

 1832
تنصيب األمير عبد القادر ابن محي الدين سلطاًنا على الجزائر.

 
 1945

 بداية محكمة نورنبيرغ ضد 24 من النازيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

 2016
 انحراف قطار في بلدة پوخرايان على مقُربة من مدينة کانپور ِبالهند.

 2015
 مسلحون يحتجزون 170 شخًصا في فندق راديسون بلو في باماكو بمالي.

أعلنت مجلة “بيبول” األميركية 
حصول المغني األميركي جون 

ليجند على لقب أكثر الرجال 
جاذبية لعام 2019. وأعلن 
المغني بليك شيلتون الذي 

حصل على الجائزة عام 2017، 
فوز ليجند بالجائزة أثناء 

مشاركتهما في هيئة حكام 
برنامج “ذا فويس”.

أكثر من 20 ســينمائيا يتحدثون عن “األب الروحي” في الدورة 41

مهرجان القاهرة ينتهي من إنتاج “رزق السينما”

كشــف مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي، عــن االنتهــاء من إنتــاج فيلم 
تســجيلي بعنــوان “رزق الســينما”، ُيعــرض فــي احتفاليــة خاصــة مســاء 23 
نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق هللا، 

في الدورة 41، التي تقام خالل الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. 

يتناول الفيلم مســـيرة الراحل يوســـف 
عـــدة  خـــال  مـــن  هللا  رزق  شـــريف 
محاور رئيســـية، هـــي؛ النشـــأة وبداية 
حبه وتعلقه بالســـينما، مـــرورا بمرحلة 
انضمامـــه لجمعيـــة الفيلـــم وهـــو فـــي 
السابعة عشر من عمره، ومشاركته في 
نـــادي القاهرة للســـينما، وعملـــه بكتابة 
النقـــد الســـينمائي، وحتـــى تخرجه من 
السياســـية  والعلـــوم  االقتصـــاد  كليـــة 
والتحاقـــه بالعمـــل محـــررا ثـــم رئيســـا 
بالتلفزيـــون  األخبـــار  نشـــرة  لتحريـــر 
المصـــري، قبـــل أن ينطلـــق فـــي إعـــداد 
وتقديـــم البرامج الفنية التي ســـاهمت 

في نشر الوعي السينمائي. 
الفيلـــم الضـــوء علـــى رحلـــة  ويســـلط 

المهرجانـــات  تغطيـــة  فـــي  هللا”  “رزق 
الســـينمائية العالميـــة ونقـــل فعالياتهـــا 
إلـــى المشـــاهد المصري، كمـــا يخصص 
مساحة للحديث عن عاقته  بمهرجان 
القاهرة السينمائي، وكيف كان يساعد 
حتـــى  جديـــدة،  أجيـــاال  ويكتشـــف 
اســـتحق أن يلقـــب بــــ”األب الروحـــي” 
للعامليـــن بالمهرجان، كما يرصد الفيلم 
أيضا عدد من المواقف اإلنسانية التي 

جمعته بعدد من السينمائيين. 
بعـــرض  الســـينما”  “رزق  فيلـــم  يتميـــز 
صور وفيديوهات نادرة من األرشـــيف 
الخـــاص للراحل يوســـف شـــريف رزق 
هللا، كمـــا يظهـــر فـــي الفيلـــم عـــدد من 
فـــي  والمؤثـــرة  البـــارزة  الشـــخصيات 

صناعـــة الســـينما والتـــي اقتربـــت مـــن 
المدير الفني الراحل، وأبرزهم؛ الكاتب 
وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين 
فهمـــي، والمخرجيـــن يســـري نصر هللا، 
وهالـــة خليـــل، وخالد الحجـــر، وخيري 
بشـــارة، ومروان حامـــد، والنقاد، كمال 
ومحمـــود  الشـــناوي،  وطـــارق  رمـــزي، 
عبـــد الشـــكور، وخالد محمـــود، ورامي 
عبد الرازق، ورامي المتولي، باإلضافة 
الديـــن  شـــرف  دريـــة  اإلعاميـــة  إلـــى 
والمهنـــدس  الســـابق،  اإلعـــام  وزيـــر 
أســـامة الشـــيخ رئيـــس اتحـــاد اإلذاعة 
والتلفزيون األسبق، واإلعامي شريف 
نـــور الديـــن، والناقـــدة ماجـــدة واصف 
رئيس مهرجان القاهرة السابق، ومدير 
التصوير سعيد شيمي، والسيناريست 

سيد فؤاد رئيس مهرجان األقصر. 
كمـــا يظهـــر خـــال الفيلـــم أيضـــا نجلّي 
هللا،  رزق  أحمـــد  الناقـــد  الراحـــل 
والمهندس كريم رزق هللا، ومن أســـرة 
المهرجـــان يتحدث عنـــه المنتج محمد 
حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد 

شوقي القائم بأعمال المدير الفني. 

إخـــراج  مـــن  الســـينما”  “رزق  فيلـــم 
عبـــد الرحمـــن نصـــر، ســـيناريو وإعداد 
شـــريف  بمشـــاركة  مصطفـــى حمـــدي، 
بديـــع النـــور، ونيفيـــن الزهيـــري، ومنة 
محمود، ورحـــاب بدر. مديـــر التصوير 

عمرو عادل، ومونتاج هالة محي.
الســـينمائي  القاهـــرة  مهرجـــان  وكان 
أغســـطس  فـــي  أعلـــن  قـــد  الدولـــي، 
الماضـــي، عن اهداء الـــدورة 41 للناقد 
هللا،  رزق  شـــريف  يوســـف  الراحـــل 
واإلبقـــاء علـــى اســـمه مديرا فنيـــا، كما 
كشـــف خال المؤتمـــر الصحفي مطلع 
نوفمبر الجاري، عن اطاق اســـمه على 

جائزة الجمهور. 
هللا،  رزق  شـــريف  يوســـف  أن،  يذكـــر 
ارتبـــط بمهرجـــان القاهرة الســـينمائي، 
منذ دوراته األولى، ومنحه حوالي 40 
عاما مـــن حياته، بدأت بمشـــاركته في 
لجنة اختيار األفام بالدورات األولى، 
قبـــل أن يتـــم اختيـــاره ســـكرتيرا فنيـــا 
للمهرجـــان عـــام 1987، ثم مديـــرا فنيا 
عـــام 2000 وحتـــى رحيلـــه 12 يوليـــو 

.2019
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الليلة.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـــــــــــــــــــــــــــــدولي
يفتتــح مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي، برئاســة المنتج محمــد حفظي، فعاليات دورته الـ 41، الليلــة، بفيلم “األيرلندي” 

للمخرج الشــهير مارتن سكورســيزي، وبطولة ثالثة نجوم حاصلين على األوســكار، هم آل باتشــينو، وجو بيشــي، وثالثهم 
هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

الحفل الذي يخرجه هشام 
خشبة  على  ويقام  فتحي، 
الكبير بدار األوبرا  المسرح 
ــتـــرك فــي  الـــمـــصـــريـــة، يـــشـ
تــقــديــمــه ثــاثــة مــن نجوم 
الــفــن الــمــصــري، هـــم؛ خالد 
الشربيني،  ودينا  الــصــاوي، 
ويــشــهــد  داوود،  وأحـــمـــد 
ــيــات،  ــال ــع ــف الـــعـــديـــد مــــن ال
أبرزها؛ االحتفاء بالراحلين 
من الشخصيات السينمائية 
ــال الــعــام  ــتــي رحــلــت خـ ال
مقدمتهم  وفـــي  الـــجـــاري، 
الناقد الكبير يوسف شريف 
الــفــنــي  الـــمـــديـــر  هللا،  رزق 
 12 رحل  والذي  للمهرجان، 
يقام  كما  الــمــاضــي،  يوليو 
استعراض فني يحتفي من 

بصناعة  المهرجان  خــالــه 
السينما.

وخــــــــال الـــحـــفـــل أيـــضـــا، 
يــتــم تــســلــيــم جـــائـــزة فــاتــن 
من  لكا  التقديرية  حمامة 
ــبــريــطــانــي من  الــمــخــرج ال

أصل أمريكي تيري جليام، 
الكبير  المصري  والــمــخــرج 
تتسلم  كما  عــرفــة،  شــريــف 
الــفــنــانــة مــنــة شلبي،  أيــضــا 
للتميز،  جائزة فاتن حمامة 
ويسلط الحفل الضوء على 

المكسيكية  الــســيــنــمــا 
الــــــتــــــي اخـــــتـــــارهـــــا 
الـــمـــهـــرجـــان ضــيــف 

شرف هذا العام.
يذكر أن الــدورة 41 
لــمــهــرجــان الــقــاهــرة 
الدولي،  السينمائي 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــام فـ ــ ــق ــ ت

 29 وحـــتـــى   20 ــن  مــ
وتشهد  الــجــاري،  نوفمبر 

فيلما   150 من  أكثر  عرض 
بينها  مـــن  دولـــــة،   63 مـــن 
فـــي عــروضــهــا  فــيــلــمــا   35
العالمية والدولية األولى، 
فيلما   84 إلــى  باإلضافة 
األول  عــــرضــــهــــا  فــــــي 
بالشرق األوسط وشمال 

افريقيا.

تعيش النجمة ميغان ترينور نشاطا فنيا كبيرا، بعد مرور شهر من  «
 Workin’“ فقد طرحت أغنية جديدة باسم ،”wave“ إطالقها كليب

On It” مع لينون ستيال وساشا سلون عبر “يوتيوب”، وحققت نسبة 
 مشاهدة عالية فور طرحها، واألغنية من إنتاج كينغ هنري.

من جهة أخرى، كشفت ميغان أنها قررت إطالق ألبومها الغنائي 
األخير )Treat Myself( في 31 يناير 2020، وأكدت أنها عملت باجتهاد 

فترة طويلة عليه، وتطلب مجهودا كبيرا منها، حتى يرضي أذواق 
المتابعين.
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سياح يجوبون مياه الفياضانات في ساحة سان 
ماركو بمدينة البندقية االيطالية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه في إحدى المستشفيات الصينية 
)مستشفى ووشي بيبول في جيانغسو( األضرار البالغة والجسيمة 

التي يسببها إدمان التدخين على صحة اإلنسان. 
المقطع المصور أظهر رئتي رجل خمسيني )52 عاًما( من الصين 
بلون أسود من القار، إذ بدتا وكأنهما تفّحمتا، إذ ظل الرجل يدّخن 

لمدة تتجاوز 30 عاًما.
25 مليون مرة  أكثر من  الجراحون،  الذي سجله  الفيديو  شوهد 
على وسائل التواصل االجتماعي، حيث وصفه المستخدمون بأنه 
لصحيفة  وفًقا  اإلطــاق”،  على  التدخين  لمكافحة  إعان  “أفضل 

“ديلي ميل البريطانية”.
وقام المستشفى بنشر الفيديو على مواقع التواصل االجتماعي 

وأرفقه بتعليق “هل ال تزال لديك الشجاعة للتدخين؟”.
الصدر  أمــراض عديدة في  الذي كان يعاني من  المريض  وطلب 

التبرع بأعضائه بعد الموت، ولكن سرعان ما أدرك المسعفون أنهم لن يتمكنوا من استخدامها.
وُيقدر أن 26.6 % من سكان الصين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاًما يدخنون، ما يؤدي إلى تفاقم 

مشاكل الرئة لدى السكان الذين يواجهون بالفعل تلوًثا شديًدا في مناطق كثيرة من الباد.

فيديو تحذيري لرئتي مدّخن يشعل اإلنترنت

العامة  الهيئة  رئــيــس  كشف 
ــة تــركــي  لــلــتــرفــيــه الــســعــودي
آل الــشــيــخ، أمـــس الــثــاثــاء، 
عــن تــمــديــد مــوســم الــريــاض 
شهر  إلى  المناطق  بعض  في 

مارس المقبل.
تغريدة  الشيخ في  آل  وقــال 

على حسابه في تويتر “وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، 
وحبيت أوضح لكم: الموسم ينتهي في وقته 15 ديسمبر والتمديد لبعض 
والمربع  وندرالند  ونتر  “مناطق  أن  تغريدته  في  وأضــاف  فقط”.  المناطق 
والسفاري والثمامة” سيتم تمديد العمل فيها إلى 18 يناير المقبل، في حين 

سيتم تمديد عمل البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.
وأعلن آل الشيخ عبر تغريدة له على حسابه في “تويتر”، وصول الموسم 

إلى 7 مايين و650 ألف زائر خال شهر.

تمديد “موسم الرياض” حتى مارس المقبل الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:36

 11:23 

02:26 

04:47

06:17 

السنة الثانية عشرة - العدد 4054 
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COMSUBIN
ITALIAN NAVY DIVERS
AND NAVY SPECIAL FORCES

المنامة - مودا مول

 Portugieser Perpetual Calendar. ساعة               

على  غامضة  جاذبية  القمر  مارس  لطالما   :5034 المرجع 

 Portugieser Perpetual ساعة  حالة  وفي  اإلنسان، 

التحفة  هذه  فسحر  تماًما.  مفهوم  األمر   ،Calendar

يكمن في العرض الدائم ألطوار القمر، الذي يبّين في الوقت 

عينه حالَة القمر في كّل من نصفي الكرة األرضية الشمالي 

الساعة  بتصميم  القمر  أطوار  مؤّشر  وباقتران  والجنوبي. 

إلى  تحتاج  وال  حتمية  نتيجة  الجاذبية  األنيق،  الكالسيكي 

الشرح. وفي النهاية، األساطير، بكّل بساطة، ال تقاوم.

IWC. ENGINEERING DREAMS. SINCE 1868.

حركة ميكانيكية، ألية التدوير األوتوماتيكي  Pellaton، معايرة 52615 
من صنع الدار، احتياطي طاقة يوازي 7 أيام، عرض الحتياطي الطاقة، 

تقويم دائم مع نوافذ عرض للتاريخ واليوم والشهر والسنة في أربعة 
أرقام، وعرض دائم ألطوار القمر في النصفين الشمالي والجنوبي من 

الكرة األرضية، غطاء من زجاج الصفير، ظهر علبة شفاف من زجاج 
الصفير، مقاومة للماء حتى ضغط 3 بار، القطر: 44.2 مم، حزام من جلد 

التمساح من دار سانتوني

ساعة PORTUGIESER من أي دبليو سي شافهاوزن.
أسطورة في عالم الساعات الممّيزة.

 مودا مول، الطابق األرضي. مركز البحرين التجاري العالمي، المنامة.
مملكة البحرين، 1741177، 17534444

www.asiajewellers.com

IWC Schaffhausen, Switzerland · www.iwc.com

دعـــــم سمــــو رئيــــس الــــوزراء عـــــزز مكــانــة المعــــرض

المنامــة - بنا: أناب رئيس الوزراء 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، نائب 
رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة؛ لحضــور 
افتتاح معرض الجواهر العربية 2019 

في نسخته الثامنة والعشرين.

وقــال ســموه “إن معرض الجواهــر العربية نجح بفضل 
رعايــة صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء في حجز 
مكانــة متميزة وتحقيق نجاح متواصل في اســتقطاب 
الــزوار والمهتميــن بصناعــة الذهــب والمجوهــرات مــن 
جميــع دول المنطقــة؛ لالطالع على أحدث المعروضات 
من المجوهرات والســاعات الفاخرة واألحجار الكريمة 

والتحف الفنية وغيرها”.

وأكــد ســموه أن تنظيــم المعــرض علــى مــدى 28 عاًمــا 
يعكــس مــا تتمتــع بــه المملكــة مــن مقومــات وميــزات 
تنافســية فــي ظــل ما تقدمــه الحكومة برئاســة صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء مــن تســهيالت وحوافــز 
تعــزز مــن جاذبيتها كوجهــة مثالية الســتضافة مختلف 

المعارض والمؤتمرات.

ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان ينيــب ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة الفتتــاح “الجواهــر العربيــة”

معــرض الجواهــر العربـيـــة 2019       19 - 23 نوفمبـر

األربعاء 20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع األول 1441 - العدد 4054

المملكة تقدم 
تسهيالت وحوافز تعزز 

جاذبيتها الستضافة 
المعارض والمؤتمرات

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته جناح مجوهرات آسيا بمعرض الجواهر  )تصوير: خليل إبراهيم(

)07 - 06 - 05(



www.kriegernet.com

Hall 1 – Jewellery Arabia, 19-23 November 2019
www.asiajewellers.com

Hall 1 – Jewellery Arabia 19-23rd of November 2019
www.asiajewellers.com

تتحضــر دار “أي دبليــو ســي شــافهاوزن” للســاعات السويســرية، بالتعــاون مــع 
وكيلهــا مجوهــرات آســيا في البحرين، لالشــتراك فــي معرض الجواهــر العربية 
2019، الــذي يقــام فــي مركــز المعــارض والمؤتمــرات البحريــن بيــن الثالثــاء 19 

والسبت 23 نوفمبر 2019.

ســوف يتم بناء منصة “أي دبليو ســي” األنيقة التي تبلغ مســاحتها 23 مترا مربعا 
فــي المعــرض بمــا ينســجم مع األســلوب الحقيقي للــدار، حيث ُتعرض ســاعات من 
مجموعة بورتوغيزر األنيقة الخالدة التي هي تجسيد للرقي واألناقة، إضافة إلى 

مجموعة بورتوفينو الراقية التي تجسد نمط الحياة اإليطالي الهادئ.

تســلط الــدار الضــوء خــال المعــرض علــى ســاعة “بورتوغيــزر توربيــون ميســتير 
ريتروغــراد” )المرجــع. IW504601(، التــي تتوافر بعلبة باتينية مع ســوار من جلد 
التمســاح األســود، وأيًضــا ســاعة “بايلــوت تــوب ســيراتانيوم دوبــل كرونوغــراف” 
 )IW371815 (، وساعة “بايلوت كرونوغراف سبيتفاير” )المرجعIW371815 المرجع(

الســوداء، والســاعة المميزة من مجموعة بايلوت “كرونوغراف سبيتفاير” )المرجع 
IW387902(، التــي تأتــي بمينــاء زيتوني اللون وســوار من جلــد العجل البني. هذا 
 )IW503504 وتعــرض “أي دبليــو ســي” ســاعة “بورتوغيزر أنويــل كالندر” )المرجــع
الكاسيكية المزودة بعلبة راقية من الذهب، وساعة “بورتوغيزر بيرتشويل كالندر 
)المرجع IW503401( المصنوعة من الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا والمؤلفة من 

ميناء أزرق داكن. 

وعلق مدير الدار اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط والهند وإفريقيا مهدي راجان 
بالقول “تتمتع دار أي دبليو ســي شــافهاوزن بحضور قوي في جميع أنحاء منطقة 
الشــرق األوســط، ونحــن اآلن ندخل فــي مرحلة إســتراتيجية من النمو والتوســع. 
يســرنا أن نكــون جــزًءا مــن واحــد مــن أكبــر معــارض المجوهــرات والســاعات فــي 
المنطقة”. ويضيف “تماشيا مع فلسفة الدار المتمثلة في تزويد عمائنا باالنخراط 
360 درجــة فــي عالم أي دبليو ســي، يِعد جناحنــا في معرض الجواهر العربية لهذا 
العــام الضيــوف بتجربــة غامــرة بالكامل تعــرض خبرتنا الهندســية والمادية. يمكن 

لهواة جمع الســاعات والمتحمســين أن يتوقعوا رؤية بعض أفضل القطع لدينا من 
مختلف مجموعات الدار“.

مــن جهتــه، تحــدث رئيس مجوهرات آســيا، وكيل دار أي دبليو ســي في البحرين، 
محمد جعفر، قائًا “ســنة بعد ســنة، تثبت مجوهرات آسيا قوتها أكثر فأكثر، حيث 
بنــت ســمعة طيبــة بيــن أهــم معــارض المجوهــرات العالميــة. يثــق بهــا المشــترون 
الحتضانهــا نخبــة االبتــكارات تحت ســقف واحد. يســرنا اليوم، مــرة أخرى، تقديم 

المجموعات المذهلة من أي دبليوسي شافهاوزن في معرض الجواهر العربية”.

يعد معرض الجواهر العربية الذي تم إطاقه العام 1992، أكبر وأعرق معرض للمجوهرات 
فــي الشــرق األوســط تحــت رعاية رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة. وتجذب المجوهرات العربية باســتمرار أكثر من 550 شــركة عارضة من 
30 دولة، وتحتفل بـ 5 أيام من االتجاهات والكنوز والقطع الحصرية من عالم المجوهرات 

الساعات، من جميع أنحاء العالم.

دار أي دبليـــو ســي شـــافهـاوزن
البحريــن فــــي   2019 العربيـــــة  الجــــواهر  بمعــــرض  تشـــــارك 

الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الراقية )أوديمار بيغه( تعود إلى 
معرض الجواهر العربية في البحرين الذي ُيقام في الفترة الواقعة بين 
19 و23 نوفمبــر 2019. وســيكون فــي العــرض فــي هــذه الســنة عــدد من 
 ”Code 11.59 by Audemars Piguet“ الِقَطــع مــن مجموعــة ســاعات

الجديدة.

 Code 11.59 by إنهــا المــرة األولى في تاريخ المصنع! فقد ُصِمَمت ســاعة
Audemars Piguet لتكــون، عــن ســابق إدراٍك ووعي، للمــرأة والرجل على 
حــٍد ســواء، مزيلــة الحــدود بيــن الجنســين، إذ يتألــف هيكلها ذو التشــكيل 
الُمرّكــب من قســٍم أوســط ثماني األضــاع ُمدَمج في طــوق وغطاء خلفي 
دائرييــن، وتم تصّورها لتتاءم مع مختلف المعاصم، فخطوطها المنحنية 
التــي ُتراعــي انحنــاءات المعصــم تجعلهــا ُمريحًة جــًدا للجميع علــى الرغم 

من قياس قطرها البالغ 41 مم. كما يجســد الشــكل الُمقّوس لهيكل الساعة 
تصميمها الُمبتكر.

الحــركات  مــن   6 مــن   ”Code 11.59 by Audemars Piguet“ تتكــون 
)كاليبــر( المصنوعــة ضمــن الــدار، وتتضمــن إضافــة إلــى موديــل التعبئــة 
الذاتية - أوتوماتيك، كًا من الكرونوغراف - أوتوماتيك، فاينغ توربيون 
- أوتوماتيــك، التقويــم الدائــم، توربيون ُمهيكلة، وُمكــرر الدقائق )الدقاقة( 

بالرّنة السوبر.

َســُتعَرض المجموعــة بأكملهــا، بمــا فــي ذلــك التشــكيلة الجديــدة التــي 
ُأطِلَقــت أخيــرا، مــن األحزمــة الجلديــة التــي تســتحضر إلــى المجموعة 
درجــاٍت لونيــة راقية من األزرق والبنّي والرمادي واللؤلؤي، في معرض 

الجواهر العربية.

أوديــمار بــيـغه
العـربـيــــــة الجــواهــــر  معــــــرض  إلـــى  تــعـــــــود 
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تـــقـــــدم أداة حقيـــقـيـــة وضـــروريـــــــة لـلنـجـــــــــاة

بــانـيـــراي

أوليــس ناردين

ساعة تحت مائية احترافية تتمتع بِسمات تقنية رائعة وممّيزة، وبمظهر عسكري حازم بامتياز، وتم 
تخصيصها لتخليد الشراكة بين شركة بانيراي والبحرية اإليطالية.

لــم يحــدث أن قامــت شــركة ُمصّنعــة للســاعات الرياضية 
ذات المســتوى العالي، بتقديم التقدير واإلشــادة بشجاعة 
األبطــال بشــكل أفضــل مما قامت بــه “بانيــراي”. وبالعودة 
إلــى التاريــخ نجــد أن “بانيــراي”، ولعقــود عدة مــن الزمن، 
قــد زّودت قــوات الكومانــدوس فــي البحريــة اإليطاليــة 
لهــذه  تكريــم  وفــي  الدقــة،  عاليــة  وبــأدوات  بســاعاتها 
الشــراكة، ال تــزال “بانيــراي” اليــوم تبتكــر إبداعــات تتميز 
بتلــك الــروح العاليــة التــي ال ُتقهــر، تســتحضر مــن خاللها 
التاريــخ األســطوري لهــذه القــوات الخاصــة التــي قامــت 
بمثــل تلــك األعمال البطولية. ويتجســد االبتــكار األحدث 
 Submersible Marina“ في هذا السياق من خالل ساعة
Militare Carbotech” الجديدة، وهي ساعة تحت مائية 
احترافيــة، تتمّيــز بأداء تقني فائــق ومصنوعة في مصنع 

“بانيراي” في بلدة نوشاتيل.
تتمتــع الســاعة بمواصفــات عســكرية حازمــة، مــن حيــث 
الشــخصية والطابــع، ومــن حيــث الجــودة الصارمــة التــي 
ال تعــرف الُمســاومة، فهــي تســتحق بامتيــاز تســمية “أداة 
النجــاة” التــي ُنِقشــت باللغــة اإلنجليزيــة خلــف هيكلها مع 
صورة مستوحاة من الكوماندوس في البحرية اإليطالية. 
يبلــغ قطــر هيكلها 47 مم، وهو مصنوع من مادة كاربوتك 
)carbotech(، وهي مادة أساســها ألياف الكربون التي تم 
إدراجها من ِقبل “بانيراي” في عالم صناعة الساعات ذات 
الجــودة الفائقــة. أمــا عــن ميــزات هــذه المادة فهــي أخف 
مــن التيتانيــوم وأقــوى من الفــوالذ المقاوم للصــدأ. تمنح 
تركيبتهــا الخاصــة، التي تتكون من طبقــات رقيقة للغاية 
مــن أليــاف الكربــون ترتبــط مــع بعضهــا البعــض بواســطة 

بوليمــر خــاص، لكل ســاعة مظهًرا فريًدا بطابــع التمويه ال 
يتكــرر، وينعكــس ذلك جلًيا في تصميــم الميناء المصنوع 
مــن الكربــون، الــذي يظهــر عليــه التاريخ من خــالل نافذة 
عنــد موقــع الســاعة الثالثة، وعقــرب الثوانــي الصغير عند 

موقع الساعة التاسعة.
ُيتيــح الطــوق الــدّوار باتجاه واحد )عكــس دوران عقارب 
الســاعة( حســاب أوقــات الغــوص بثقــة ودقــة، ويضمــن 
عالمــات  علــى  ســوبرلومينوفا  بمــادة  الســخي  الطــالء 
عاليــًة  مقروئيــة  الكبيــرة  المهيكلــة  والعقــارب  الســاعات 
وواضحــة فــي الظالم، وتعتبر هذه المّيــزة من المتطلبات 
األساســية األخــرى فــي ســاعة الغــوص االحترافيــة. أمــا 
الســوار فمصنــوع مــن المطــاط ذي اللــون األســود المتمّيز 

بمتانته، وبمواءمته المثالية للغوص.
الهيــكل  داخــل   P.9010 كاليبــر  الســاعة،  حركــة  تنبــض 
كاربوتــك  مــادة  مــن  والمصنــوع  الــذي يحميهــا،  الصلــب 
تبلــغ مدتــه  للطاقــة  باحتياطــي  )carbotech(، وتزدهــي 
رت وُصِنعــت هــذه الحركــة بالكامــل في  3 أيــام، وقــد ُطــوِّ
مصنع “بانيراي”. يهتز رّقاص حركة الســاعة، الُمثبت بقوة 
بواســطة جســر بدعامتين، بتــردد قــدره 28,800 هزة في 
الساعة، ما ُيعادل 4 هرتز، وهو ُمزّود بجهاز يقوم بإيقاف 
الحركــة بمجــرد ســحب تــاج التعبئــة ممــا ُيتيــح مزامنــة 
التوقيت بدقة مع إشارة مرجعية. كما يمكن ضبط عقرب 
الساعات بسهولة دون التداخل مع حركة عقرب الدقائق، 
بواسطة جهاز خاص يحرك عقرب الساعات بشكل مباشر 
إلــى األمــام أو إلــى الخلف بخطــوات مقــدار الواحدة منها 

ساعة واحدة.

تتميــز ســاعات “إكــس كوليكشــن” مــن عالمــة “أوليس نارديــن” بتصميم متفرد ســواء في التفاصيــل الداخلية أو 
الخطوط الخارجية، إذ تقدم الدار مجموعتها بأســلوب جريء يرتقي في صناعة الســاعات إلى آفاق جديدة من 
اإلبداع والجمال. ويتجلى ذلك في اســتخدام الكربونيوم، وهو مركب عالي األداء تم اســتخدامه فقط من قبل 
مهندســي الطيــران. وتتميــز هــذه المادة بصالبتهــا الفائقة وخفة وزنها االســتثنائية، كما تتألــق بموجات رخامية 
مــن الطبقــات المذهلــة غيــر الالمعة؛ لتمنح علبة كل ســاعة في المجموعة لمســًة من التفــرد، وترضي عين الناظر 

بتدفقات حيوًيا من البهجة والسرور.
المســتخدمة  الكربــون  أليــاف  مــن  الكربونيــوم  مــادة  وتتكــون 
فــي قطــاع الطيــران، التــي تشــكل األجــزاء الهيكليــة الحيويــة 
مــن الطائــرات الحديثــة. كمــا تتفوق هــذه المادة علــى األلمنيوم 
مرتين تقريًبا من حيث خفة الوزن، وبنفس النســبة على مركب 
الكربــون التقليــدي من حيث البصمــة البيئية. ويأتي ذلك كونها، 
وعلــى عكــس المركبــات األخــرى، غيــر مصنعــة مــن مــواد خــام، 
وإنما تتكون في 95 % منها من مصادر بيئية تتمثل في المواد 

الثانوية الخاصة بدورة اإلنتاج في صناعة الطائرات.
اســتعمال  بإعــادة  المتعلقــة  هــذه،  االبتــكار  عمليــة  وتســتند 
الكربون المســتخدم في الفضاء، إلى 3 براءات اختراع تمتلكها 
الشــركة الفرنســية التي بدأت باســتعماله، وهي شركة “الفوازيه 
كومبوزيــت”. وفــي النتيجــة، تــم الحصــول علــى مركــب كربون 

يتميز بأداء ميكانيكي مذهل وبصمة بيئية منخفضة.

وال تقتصــر قيمــة هــذه المادة علــى الناحية الوظيفيــة والبيئية، 
عمليــة  وتتطلــب  لغايــة.  بديــع  جمالــي  بحضــور  تتميــز  وإنمــا 

الحصــول على الكربونيوم ضغًطا مرتفًعا ودرجات حرارة عالية 
للكشــف عن القيم الجمالية األساسية لألنماط العضوية الناتجة 
عــن أليــاف الكربــون، األمــر الــذي أتــاح أمــام مصممــي “أوليــس 
نارديــن” طيًفــا غنًيــا مــن المركبــات الممكنة مــع المعــادن الثمينة 
واألصبــاغ. فمــادة الكربونيــوم الذهبــي، على ســبيل المثال، هي 
انصهار لشعيرات كربون بقطر 7 ميكرومترات وجزيئات مشتتة 
من الذهب داخل مصفوفة ضمن بيئة حرارية، ما يولد تأثيراٍت 

ذهبية فريدة من نوعها على المستويات كافة.
الكربونيــوم مــن  مــادة  المبتكــرة مــن  الســاعات  وتشــكل علــب 
مجموعة “إكس كوليكشــن”، ســواء الكالســيكية باللون الرمادي 
أو الذهبــي، أعمــااًل فنيًة ال تتكرر على اإلطــالق. وكعادتها، تؤكد 
“أوليــس نارديــن” مكانتهــا الرياديــة فــي إبــداع حــركات جديدة 
في مجال تصنيع الســاعات، عبر التطوير واالرتقاء بمســتويات 
الجــرأة واإلبــداع إلــى أقصــى حــدود، متيحــًة ابتــكارات ملهمــة 
لعشــاق المغامــرات ممن يمثلــون “أوليس” العصــر الحديث الذي 

يرنو إلى ما وراء األفق ويكتشف أبعاده بنفسه.

“نستكشف ونبدع ونترك بصمتنا... هنا ُتصنع المالحم األسطورية”
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باسكال بروني

ميان جعفر

دار المجوهــرات اإليطاليــة الفاخــرة المصنوعــة يدوًيــا، باســكال 
معــرض  إلــى  عودتهــا  عــن  تعلــن   ،)Pasquale Bruni( برونــي 
الجواهر العربية في البحرين 2019. هذه الدار اإليطالية العريقة 
التــي تبلــغ مــن العمــر 50 عاًمــا، ســوف تحضــر مــن فالنــزا )مهــد 
صناعة المجوهرات اإليطالية( للمشاركة في المعرض إلى جانب 

مجوهرات آسيا، شريكها الدائم في البحرين.

في هذه المناسبة، تقول مديرة شركة مجوهرات آسيا مايان 
جعفر “يســعدنا أن نرّحب بعودة باســكالي بروني بعد نحو 15 

سنة من الغياب، ونفخر بتمثيلهم في مملكة البحرين”.
 Pasquale( فــي معــرض هــذا العام، تعيد دار باســكال برونــي

Bruni( تقديم بعض المجموعات التي اشتهرت بها. كما سيتّم 
عــرض مجموعــات قطــع األتيلييــه الفريــدة ضمــن مجموعــة 
Lak�( وكذلــك مجموعــة الكوتــور الكشــمي ،)Vento (فينتــو 
shmi( بالحرفيــة العاليــة التي تمتاز بها، والتي تذّكر فســاتين 
األزيــاء الراقية المشــغولة يدوًيا في أســبوع الموضة ميالنو. 
وبالنســبة للباحثــات عــن قطعة بارزة متعددة االســتخدامات، 
قطعــة من المجوهــرات الراقية عصرية وســهلة االرتداء مًعا، 
Giardini Se� (فســوف تعجبهّن حتًمــا جيارديني ســيجريتي 
greti( التــي تضفــي جانًبــا مــن األناقــة والرفاهيــة األزلّية إلى 
المجموعــة، إذ إنهــا مســتوحاة مــن حدائــق ميالنــو المخّبــأة، 
وتمتــاز بالترصيــع بأســلوب الحجــارة المرصوصــة الفريــد من 

نوعه الذي تشتهر به الدار. 

المديــر  يقــول  جهتــه،  مــن 
التجاري العالمي لدار باسكال 

بروني، روبرتــو بوكوس “نحن 
 Pasquale( في باســكال برونــي

بالعــودة  مســرورون   )Bruni
وتقديــم أحــدث مجموعاتنــا لعّشــاق 

المجوهرات في الشرق األوسط. فنحن 
الســتعادة  الصحيــح  الطريــق  علــى  اآلن 

الســوق التــي أحّبــت عالمتنــا التجاريــة منــذ 
البدايــات، وقــد حــان الوقــت اآلن لنعود ولنكشــف 

عن خبرتنا بالمنطقة”.

يســر مجوهــرات آســيا أن تعلــن عــن تقديــم أحــدث مجموعــات 
عالمتهــا التجاريــة الخاصــة )MJ( للمصممــة ميــان جعفــر؛ لتكتمل 
بها مجموعة العالمات التجارية العالمية الرفيعة التي ســتعرض 
خــالل معرض الجواهر العربية. واســتلهمت مجموعة ميان 
جعفر، المستوحاة من جمال الحياة البسيطة، من الشغف 
بخلــق الجمــال باســتخدام المعــادن الثمينــة واألحجــار 
الكريمــة. وســتعرض مجوهرات آســيا كذلــك مجموعتها 
الخاصــة من مجوهرات األلمــاس واألعراس للباحثين عن 

القطع االستثنائية لهذا اليوم المميز.

العودة بعد ١٥ ســنة من الغياب

تعلن عن مجموعتها الجديدة

مــن  فريــدة  وِقطعــا  جديــدة  إصــداراٍت   )Repossi( ريبوســي  ســتعرض 
مجوهراتهــا بمــا في ذلك مجموعات المجوهرات الراقية الجديدة في جناح 

جديد التصميم يتناغم مع أسلوبها وتفردها..

اســتوحيت مجموعــة بالســت )Blast( من األســاور الذهبيــة الَقَبليــة اإلفريقية 
المشــغولة يدوًيا، والتي ُترتدى كمجموعة مع بعضها البعض، فقد جاءت فكرة 
األســاور الذهبية البســيطة جذابًة بالنســبة لغايا ريبوسي التي رأت فيها تناغًما 
مع أسلوبها الذي يجمع ما بين طريقة االرتداء كمجموعة والماسات التي تبدو 

عائمًة على القطعة.
كما سيتم عرض مجموعة مختارة من القطع، من المجموعات األيقونية، مثل 

.)Berbère( وبيربير  ،)Serti sur Vide( وسيرتي سور فيد ،)Antifer( أنتيفير

تكشف النقاب عن مجوهرات جديدة

ريبوسي 

Buccellati مجموعــة أوبــرا من
أوبــرا )Opera( هــي مجموعــة مجوهــرات تتميــز بهويــة رائعــة 
وأســلوب مثالــي ال تشــوبه شــائبة مما يعكس بإخــاص الطبيعة 
Buc� )النسائية األنيقة الراقية لكل قطعة من قطع بوتشياتي 

cellati(، التــي جعلــت هــذه العامــة التجاريــة مرادفــة لألناقــة 
والجمال الخالد في جميع أنحاء العالم.

انطلقت دار “Buccellati” للمجوهرات العام 1919، واحتفاال 
بمــرور 100 عــام على تأسيســها طرحت الدار نســخة جديدة 
متمــردة لقــالدة “Opera Color” التــي تتميــز بفــروق دقيقــة 

ومواد غنية بالمفاجآت.

تتكــون هــذه المجموعة محدودة اإلصدار من 14 طرازا غنيا 
باأللــوان، وأنتــج من كل طراز 100 قطعــة مرقمة على الظهر 
بنقــش يــدوي دقيــق. ســتتوافر المجموعــة الكاملــة مــن هذه 
 ”Buccellati“ القطــع اإلبداعيــة الجديــدة فــي جميــع متاجــر

حول العالم ابتداء من يونيو 2019.

فــي العــام 2015، فتحــت مجموعــة “Opera Color“ فصــاًل 
جديــًدا فــي عالــم دار مجوهــرات “Buccellati”، فصــاًل أنيًقــا 
ومبهًجــا، تقليديــا ومبتكرا، عبقريا وبســيطا في الوقت ذاته؛ 

لتمنح األشكال ألواًنا وتمنح األلوان شخصيات مختلفة.
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