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العاهل: تطور مستمر في التعاون العسكري مع أميركا
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المنامة - بنا

أشـــاد عاهـــل البـــاد القائـــد األعلـــى صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بعمق العاقات التاريخية الراسخة والشراكة 
الوثيقـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والواليـــات المتحدة األميركيـــة والمبنية منذ 
عقود طويلة على الثقة واالحترام والتنسيق 
المشترك كحليفين وصديقين، منوًها بالتطور 
المســـتمر فـــي التعـــاون الثنائـــي، الســـيما في 

)٠٢(المجاالت العسكرية والدفاعية.

المنامة - النيابة العامة

أصـــدر النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن القـــرار 
رقـــم )74( لســـنة 2019 بتعييـــن المحامي العام 
المستشـــارة أمينة عيســـى وكياً أول للتفتيش 
القضائي بالنيابة العامة، المعني بفحص أعمال 
أعضـــاء النيابة العامـــة وتقييم أدائهـــم وتنمية 
تتولـــى  امـــرأة  أول  بذلـــك  لتكـــون  قدراتهـــم؛ 
المنصـــب. وكانـــت المحامـــي العام المستشـــارة 

أمينة عيسى قد شغلت من قبل مناصب مختلفة بالنيابة العامة، إذ تولت 
اإلشـــراف علـــى مكتـــب التعاون الدولـــي، ورئاســـة نيابة األســـرة والطفل 

ونيابة الوزارات والجهات العامة، ونيابة التنفيذ الجنائي.

أمينة عيسى أول امرأة بالتفتيش القضائي

)09(

0510142319

“األحمر” يصل إلى الدوحةالسينما المصرية تمرض وال تموتمعتقالت إيران تكتظ بالمتظاهرينأزمة البصل تتفاقمشبك “كراف” نيابي لـ “البلديات”
يعود قارب صيادي الروبيان  «

للتجديف مجددا تحت قبة البرلمان 
من خالل توقيع 15 نائبا؛ طلبا 

للمناقشة العامة بشأن الموضوع. 
ومن مبررات الطلب عدم وجود 

خطة واضحة لدى الوزارة إلنهاء ملف 
تعويضات صيادي الروبيان.

قال تجار خضروات إن أزمة  «
إمدادات البصل تفاقمت في 

األيام الماضية مع ارتفاع جديد 
في األسعار بنحو الضعف، 
وإنها ليست مقتصرة على 
البحرين بل على المستوى 

العالمي.

بعد تعبير منظمات حقوقية عدة  «
عن قلقها من اكتظاظ معتقالت 

وسجون إيران بالمتظاهرين، عّبر 
رئيس مجلس بلدية الري جنوب 

طهران حسن خليل أبادي، عن قلقه 
من أوضاع المعتقلين في سجن 

“فشافويه”.

قال المخرج شريف عرفة في  «
مؤتمر صحافي إن السينما 

المصرية تتعثر وتمرض ولكنها 
ال تموت، وإن طبيعة تغير اإلنتاج 

السينمائي أظهرت جيال جديدا 
في السينما المصرية مثل داود 

عبدالسيد وعاطف الطيب وغيرهم.

حط منتخبنا الوطني  «
األول لكرة القدم رحاله 
في العاصمة القطرية 

)الدوحة(، أمس 
)اإلثنين(؛ استعدادا 

للمشاركة في منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 24”، 
التي تقام بدءا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل.

بحـــث مجلس الـــوزراء وأحال إلـــى اللجنة التنســـيقية 
مشـــروع قـــرار ينظـــم إجـــراءات وضوابـــط االســـتعانة 
باألطباء البحرينيين العاملين في جهات الطب الخاص؛ 
االستشـــارات  وتقديـــم  الجراحيـــة  العمليـــات  إلجـــراء 
الطبيـــة بمستشـــفى الســـلمانية الطبي، والـــذي عرضته 
وزيرة الصحة؛ تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء.
وتـــرأس ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية 
لمجلـــس الـــوزراء بقصـــر القضيبية صباح أمـــس. وبناء 
على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو ولي 
العهـــد، وافـــق مجلس الـــوزراء على الائحـــة التنفيذية 
لقانـــون الســـلك الدبلوماســـي والقنصلـــي لســـنة 2009 
2014. كمـــا وافـــق  لســـنة   20 رقـــم  بالقانـــون  المعـــدل 
مجلـــس الـــوزراء على جدول عـــاوات أعضاء الســـلك 
الدبلوماسي والقنصلي، وجدول عاوات أعضاء البعثة 

الدبلوماسية والقنصلية.

االستعانة بأطباء “الخاص” البحرينيين للعمليات بـ “السلمانية”
إقــرار الئحة قانــون الســلك الدبلوماســي وجــدول عــاوات األعضاء

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  رفـــع 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
نـــادر المؤيـــد أســـمى آيـــات الشـــكر 
والتقدير إلـــى مقام رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة على 
الكريمـــة  برعايتـــه  تفضـــل ســـموه 
لمعـــرض الجواهـــر العربيـــة 2019، 
والشـــكر إلـــى نائب رئيـــس مجلس 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
خليفة آل خليفة؛ بمناســـبة تكرمه 
بافتتـــاح معرض الجواهـــر العربية 
الذي أقيم في الفترة من 19 لغاية 

23 نوفمبر 2019.
معـــرض  بـــأن  المؤيـــد  وصـــرح 
الجواهر العربية شـــهد ارتفاًعا في 
قيمـــة المعروضـــات لهذا العـــام، إذ 
بلغـــت قيمة مجمـــوع المعروضات 
المستوردة والمحلية في المعرض 
أي  دينـــار،  مليـــون  و580  مليـــارا 
بارتفاع 133.7 % مقارنة مع قيمة 

مجمـــوع المعروضـــات في معرض 
العام الفائت الـــذي وصل إلى 675 

مليون دينار.
وذكـــر أن إجمالـــي المبيعـــات فـــي 
لهـــذا  العربيـــة  الجواهـــر  المعـــرض 
مليـــون   13 مـــن  أكثـــر  بلـــغ  العـــام 
 %  12.6 بنســـبة  بارتفـــاع  دينـــار 
الماضـــي، وتعتبـــر  بالعـــام  مقارنـــة 
هـــذه المبيعات األعلى في سلســـلة 
التـــي  العربيـــة  معـــارض الجواهـــر 
دشـــنت فـــي مملكـــة البحريـــن في 

العام 1992.
“المعـــرض  أن  الهيئـــة  وذكـــرت 
أيـــام   5 مـــدار  علـــى  أقيـــم  الـــذي 
شـــهد حضوًرا الفًتا مـــن الزوار من 
المملكـــة والدول المجـــاورة، إذ بلغ 
معدل الشراء ما يقارب 242.545 
دينـــار للفـــرد للعـــام 2019 مقارنـــة 
بالعـــام الماضـــي إذ بلـــغ 217.440 
معـــدل  بزيـــادة  أي  للفـــرد،  دينـــار 

استهاكي قدره 11.55 %”.

مبيعات معرض “الجواهر”
المنامة - هيئة السياحة والمعارض

)02(
)03(

المخالفــي: طهران تســعى لتحويل الــدول العربيــة إلى طوائف

التدخالت اإليرانية بدأت في اليمن منذ 1979

قال مستشـــار رئيس الجمهورية اليمنية 
المشـــروع  إن  المخافـــي  عبدالملـــك 
الـــدول  تحويـــل  يســـتهدف  اإليرانـــي 
العربية إلى طوائف، والجيوش الوطنية 
إلـــى مليشـــيات، موضًحـــا أن التدخات 
اإليرانيـــة فـــي اليمن بدأت منـــذ وصول 
العمائـــم لســـدة الحكم في طهـــران العام 

1979. جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش الندوة 
مجلـــس  اســـتضافها  التـــي  النقاشـــية 
عبـــدهللا الحويحـــي فـــي قالـــي مســـاء 
أمس األول، وأدارها الناشـــط السياســـي 
حمـــد العثمـــان، بحضـــور جمـــع غفير من 
واألكاديمييـــن  والنشـــطاء  السياســـيين 

واإلعاميين.

المســـؤولين  مـــن  عـــدد  أجمـــع 
والمختصين على أهمية مشروع 
الســـادس  الصهـــر  خـــط  تدشـــين 

لشركة “ألبا” وانعكاســـاته على االقتصاد البحريني وتقويته ونموه، 
وخلق صناعات مكملة وتحويلية في البحرين.

الخط السادس في “ألبا” 
يخلق صناعات مكملة

طرحـــت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
مركبـــات  الســـتئجار  مناقصـــة 
تقـــدم  ســـنوات   4 لمـــدة  خفيفـــة 
إليها 4 عطـــاءات، أقلها بنحو 3.5 
مليـــون دينار لشـــركة كانو لتأجير 

السيارات.

3.5 مليون دينار 
الستئجار مركبات 

لـ “الكهرباء”

)11(
)١٤()11(

أمينة عيسى

السفير األميركيأحمد السلوم

أمل الحامدأمل الحامد من عسكر

مليون دينار
13

إبراهيم النهام

عبدالملك المخالفي



المنامة - بنا

صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
شـــكر  برقيـــة  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
وتقديـــر من رئيـــس مجلـــس إدارة 
اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر العربـــي 
الدولـــي لأللمنيـــوم “عربـــال” محمد 
النقـــي؛ بمناســـبة اســـتضافة مملكة 
البحريـــن فعاليات المؤتمـــر العربي 
الدولي لأللمنيوم في دورته الثالثة 
برعايـــة  أقيـــم  والـــذي  والعشـــرين 

كريمة من لدن سموه.

أن  برقيتـــه،  خـــال  النقـــي  وأكـــد 
رعاية ســـموه المؤتمر تجســـد مدى 
حـــرص ســـموه الكريم علـــى رعاية 
هـــذه الصناعـــة المهمـــة، لمـــا تتمتع 
به مـــن أهمية خاصة في المجاالت 
الصناعيـــة، مبتهـــا إلـــى هللا العلي 
القدير أن ينعم على سموه بموفور 
لمواصلـــة  العمـــر؛  وطـــول  الصحـــة 
مسيرته الحافلة بالفخر واالعتزاز، 
بنعمـــة  البحريـــن  علـــى  ينعـــم  وأن 

األمن واألمان والرفعة واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس “عربال”

الثالثاء 26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع األول 1441 - العدد 4060

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تدين استهداف 
حافلة تابعة لألمم المتحدة

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
التفجير اإلرهابي الذي استهدف حافلة 
كابول  مدينة  في  المتحدة  لألمم  تابعة 
مما  اإلسالمية،  أفغانستان  بجمهورية 
أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، 
ــغ تــعــازيــهــا ومــواســاتــهــا  ــال مــعــربــة عـــن ب
لــــذوي الــضــحــيــة، وتــمــنــيــاتــهــا بــالــشــفــاء 
تؤكد  وإذ  الــمــصــابــيــن.   لجميع  الــعــاجــل 
الخارجية تضامنها مع جمهورية  وزارة 
أفغانستان اإلسالمية في ما تتخذه من 

إجراءات لمواجهة اإلرهاب.

جاللة الملك يبحث المســتجدات مع رئيس هيئة األركان المشتركة

تطور مستمر في عالقات التعاون العسكرية والدفاعية مع أميركا

استقبل عاهل الباد القائد األعلى صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير أمس، رئيس 
هيئـــة األركان المشـــتركة بالواليات المتحـــدة األميركية 
الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق؛ بمناسبة زيارته 
للمملكة. ورحب جالته بالفريق أول ميلي، مشيًدا بعمق 
العاقـــات التاريخيـــة الراســـخة والشـــراكة الوثيقة التي 
تربط بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية 

والمبنيـــة منـــذ عقـــود طويلـــة علـــى الثقـــة واالحتـــرام 
والتنسيق المشترك كحليفين وصديقين، منوًها بالتطور 
المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي على الصعد كافة، 

السيما في المجاالت العسكرية والدفاعية.
وأثنـــى جالة الملـــك على الدور المحـــوري الذي تضطلع 
بـــه اإلدارة األميركية وجهودها في دعم أمن واســـتقرار 
المنطقة وتعزيز الســـام على المســـتوى العالمي، مؤكًدا 
دعـــم مملكة البحريـــن ومســـاندتها لجميع هـــذه الجهود 

بحـــث  اللقـــاء  خـــال  وجـــرى  والدوليـــة.  والمســـاعي 
المستجدات التي تشـــهدها المنطقة إضافة إلى القضايا 
ذات االهتمـــام المشـــترك. من جانبه، أعـــرب رئيس هيئة 
للتعـــاون  تقديـــره  عـــن  األميركـــي  المشـــتركة  األركان 
العســـكري بيـــن البلدين واســـتمرار تطويـــره والعمل مًعا 
كحليفيـــن وصديقين وحـــرص جالة الملك على توطيد 
مـــع  التاريخـــي  التعـــاون  الثنائيـــة وترســـيخ  العاقـــات 

الواليات المتحدة األميركية.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال رئيس هيئة األركان المشتركة األميركي

اكتشف موديالت سكودا 
وعروضها المدهشة.

www.skoda-auto-bahrain.com

SKODABAH

SKODABAHRAIN

SKODABAHRAIN

مبنى ٤٤٤٩، شارع ٤٧٥، مجمع ٦٠٤
القرية )سترة(، مملكة البحرين

هاتف: ١٧٤٥٩٣٣٣
skodabahrain@behbehani.com.bh :البريد اإللكتروني

تنطبق الشروط واألحكام.

٣ سنوات /١٠٠٫٠٠٠ كم ضمان مجاناً
٣ سنوات خدمة المساعدة على الطريق مجاناً

سوبيرب
١٠,٩٩٥ د.ب
)١٥٤ د.ب شهرياً(

كودياك
١١,٩٩٥ د.ب

)١٦٦ د.ب شهرياً(

أوكتافيا
٧,٧٩٥ د.ب

)١١٠ د.ب شهرياً(

فابيا
٥,٩٩٥ د.ب
)٨٥ د.ب شهرياً(

احتفل بموسم األعياد بأناقة.

تملك سيارة سكودا الجديدة اليوم وتمتع بعروض مذهلة تشتمل على:

احجز سيارتك اليوم.

المنامة - بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبـــه بقصر القضيبية أمس، ســـفير مملكة البحريـــن لدى الواليات المتحدة 

األميركية الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة.
 وقد رّحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالسفير الشيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفة مستعرًضا معه مســـار العاقات الثنائية بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األميركية، حيث أشـــاد ســـموه بجهود الســـفير في تطوير 
هذه العاقات وزيادة التعاون بين البلدين في مجاالته المختلفة لما فيه خير 

وصالح شعبيهما الصديقين.
 من جانبه، أعرب الســـفير عن شـــكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
علـــى اســـتقباله، مؤكًدا حرصه علـــى العمل لما فيه خيـــر العاقات بين مملكة 

البحرين والواليات المتحدة الصديقة.

محمد بن مبارك يستقبل سفير البحرين لدى واشنطن

المنامة - بنا

البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  رفـــع 
للســـياحة والمعـــارض نـــادر المؤيـــد أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلـــى مقـــام رئيـــس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، على تفضل 
ســـموه برعايتـــه الكريمة لمعـــرض الجواهر 
العربيـــة 2019، والشـــكر إلـــى نائــــب رئيس 
مجــــلس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ عــــلي بــــن 
خلـيفة آل خلـــــيفة بمناسبة تكرمه بافتتاح 
معـــرض الجواهر العربية الـــذي أقيم خال 

الفترة 19 - 23 نوفمبر 2019.
مـــن  البالـــغ  االهتمـــام  أن  المؤيـــد  وأكـــد   
الكريمـــة  ومتابعتـــه  ودعمـــه  ســـموه  لـــدن 
الدائمـــة للقطاعـــات الصناعيـــة والتجاريـــة 
الخاصـــة  ســـموه  وعنايـــة  واالقتصاديـــة 
بقطـــاع صناعـــة المعـــارض والمؤتمـــرات له 
األثـــر البالـــغ في ازدهـــار االقتصاد وتوســـع 
والتـــي  والمؤتمـــرات  المعـــارض  صناعـــة 
تعتبـــر ركيزة أساســـية من ركائـــز االقتصاد 
الوطنـــي، َوَمّكن البحريـــن ألن تكون مركًزا 
المعـــارض  واحتضـــان  الجتـــذاب  ـــا  مهمًّ
الدوليـــة الكبـــرى، حيث يعتبـــر أكبر وأفخم 
معرض للمجوهرات والســـاعات في منطقة 
الشـــرق األوســـط ويحتـــل مركـــًزا متقدًمـــا 
ضمـــن المعـــارض الدوليـــة للمجوهـــرات، إذ 
إنه اســـتقطب عدًدا كبيًرا من تجار ووكاء 
ومصنعي الذهب والمجوهرات في المملكة 
والمنطقة، وأصبح معرض الجواهر العربية 

ـــا فحســـب  ا محليًّ ليـــس معـــرض اســـتهاكيًّ
ـــا يجـــذب زبائـــن رفيعي  بـــل معرًضـــا عالميًّ
المستوى وملتقى بارًزا بين رجال األعمال. 
 وأضاف “أن معرض الجواهر العربية شـــهد 
ارتفاًعـــا فـــي قيمة المعروضات لهـــذا العام، 
حيـــث بلغـــت قيمـــة مجمـــوع المعروضـــات 
المســـتوردة والمحليـــة في المعـــرض مليار 
و580 مليون دينار، أي بارتفاع نسبة 133.7 
% مقارنـــة مـــع قيمة مجمـــوع المعروضات 
فـــي معرض العام الفائـــت والذي وصل إلى 

675 مليون دينار”.
 وأوضـــح “أن نســـبة إجمالـــي المبيعات في 

معرض الجواهر العربية لهذا العام بلغ أكثر 
مـــن 13 مليـــون دينار بارتفاع بنســـبة 12.6 
% مقارنـــة بالعـــام الماضـــي، حيـــث تعتبـــر 
هـــذه المبيعات األعلى في سلســـلة معارض 
الجواهر العربية التي دّشـــنت في البحرين 

عام 1992م”.
 وذكرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
“أن المعـــرض الـــذي أقيم على مـــدار 5 أيام 
شـــهد حضـــوًرا الفًتا من الـــزوار من المملكة 
والدول المجاورة، حيث بلغ معدل الشـــراء 
لعـــام  للفـــرد  دينـــار   242.545 يقـــارب  مـــا 
2019 مقارنـــة بالعام الماضـــي والتي بلغت 
217.440 دينـــار للفـــرد، أي بزيـــادة معـــدل 

استهاكي قدره 11.55 %”.
 وأضافـــت “أن المعـــرض لهـــذا العـــام أقيـــم 
على مســـاحة 21000 متر مربـــع، حيث بلغ 
عدد الشـــركات المشـــاركة فيه 561 شـــركة 
مـــن 36 دولـــة بالمقارنـــة مـــع 31 دولـــة في 
عـــام 2018، حيـــث شـــاركت 5 دول جديدة 
في هـــذا العام هم اليابان والمغرب وبولندا 
هنـــاك  كانـــت  وكمـــا  ودنمـــارك،  وبلغاريـــا 
مشـــاركات متميـــزة مـــن العديـــد مـــن رواد 
عارضـــي وبيـــوت المجوهـــرات البحرينيـــة 

والخليجية”.

نادر المؤيد

المؤيد يشكر سمو رئيس الوزراء على رعايته وسمو الشيخ علي بن خليفة على االفتتاح

“السياحة” تؤكد نجاح معرض الجواهر العربية 2019

المنامة - وزارة اإلسكان

كشـــف اســـتبيان أجرته إدارة السياسات 
بـــوزارة  االســـتراتيجي  والتخطيـــط 
المواطنيـــن  مـــن  عينـــة  علـــى  اإلســـكان 
المراجعيـــن لمركـــز خدمـــات الزبائـــن أن 
نســـبة الرضـــا علـــى أداء المركـــز تبلغ 84 
% مـــن إجمالـــي العينـــة، حيـــث تنـــاول 
االســـتبيان تقييـــم آراء المواطنين حول 
تجربـــة التعامـــل مـــع موظفـــي الـــوزارة، 
المراجعـــة،  مواعيـــد  تحديـــد  وســـهولة 
ومـــدى الرضـــاء على الخدمـــات المقدمة 
مـــن مركز االتصـــاالت، فضاً عـــن مرافق 

المركز وسهولة الوصول إليه.
إدارة  اســـتعراض  لـــدى  ذلـــك،  جـــاء   
االســـتراتيجي  والتخطيـــط  السياســـات 

بوزارة اإلســـكان لنتائج االســـتبيان أمام 
وزير اإلســـكان باســـم بن يعقـــوب الحمر، 
وبحضـــور وكيل الوزارة الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفـــة، والوكيل المســـاعد 
للسياســـات والخدمـــات اإلســـكانية خالد 
السياســـات  إدارة  ومديـــر  الحيـــدان، 
والتخطيط االستراتيجي الشيخة حصة 

بنت خليفة آل خليفة.
 ووجـــه وزير اإلســـكان باســـم الحمر إلى 
ضـــرورة تحويل التوصيـــات إلى برنامج 
عمل يســـعى إلى تطويـــر العمل في مركز 
خدمات الزبائن بما يكفل سهولة مراجعة 
المواطنين، وتيســـير كافة السبل الازمة 

لذلك. 

اجتماع إدارة السياسات والتخطيط االستراتيجي مع وزير اإلسكان

الحمــر: أهميــة االلتــزام بتطبيــق معاييــر نظــام الجودة

“اإلسكان”: 84 % رضا المتعاملين مع “خدمات الزبائن”



تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة الجلســة االعتيادية 
األســبوعية لمجلــس الــوزراء وذلــك بقصــر القضيبية صباح أمــس، وقد أدلى 

األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  أشـــاد 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء برعاية عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة لحفـــل افتتـــاح 
مشروع الخط السادس بشركة ألمنيوم 
البحريـــن، منوهـــا ســـموه بأهميـــة هذا 
المشـــروع صناعيا واقتصاديا وتنمويا 
وفـــي توفيـــر فـــرص وظيفيـــة نوعيـــة 
أمـــام الكـــوادر الوطنيـــة، وفـــي زيـــادة 
قـــدرة مملكـــة البحرين على المنافســـة 
في مجـــال صناعـــة األلمنيـــوم إقليميا 

ودوليـــا، بمـــا يعكـــس توجـــه الحكومة 
لبنـــاء اقتصـــاد متنـــوع وفق مبـــادرات 
البحريـــن االقتصاديـــة  تترجـــم رؤيـــة 
علـــى  القائمـــة  مبادئهـــا  وتعـــزز   2030

االستدامة والتنافسية والعدالة.
بعدها، أشـــاد مجلـــس الـــوزراء بنجاح 
حوار المنامة الذي أناب صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
نائـــب  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
بافتتاحه، منوها سموه بما تميز به هذا 

الحـــدث الدولـــي الذي ينظـــم بالتعاون 
مـــع وزارة الخارجيـــة مـــن مناقشـــات 
بنـــاءة ومثمرة ألبرز التحديات األمنية 
لمـــا  والعالـــم،  المنطقـــة  تواجـــه  التـــي 
يشـــكله األمن مـــن أهمية فـــي العملية 
التنمويـــة، كما تبرز اســـتضافة المملكة 
لـــه اهتمـــام البحريـــن بقضايـــا الحـــوار 

واألمن اإلقليمي والدولي.

بعدهـــا، نـــوه صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء بنجاح 
معـــرض الجواهـــر العربيـــة 2019 الذي 
عقـــد تحـــت الرعايـــة الكريمـــة لرئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وأناب 
ســـموه الفتتاحه نائـــب رئيس مجلس 

الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة وبمـــا تميز بـــه المعرض وما 
حققـــه تجاريا واســـتثماريا وســـياحيا، 
فيمـــا قـــدم وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
تنـــاول  إحصائيـــا  عرضـــا  والســـياحة 
فيه أنشـــطة المعرض مـــن حيث زواره 
والشـــركات العارضة فيه وحركة البيع 

والشراء به.
مـــن جانـــب آخـــر، فقـــد أشـــاد صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء بالنجـــاح الـــذي حققـــه ســـباق 
كأس البحريـــن الدولـــي األول للخيـــل 
إعـــدادا وتنظيما ومشـــاركة، وبما ظهر 
عليـــه مـــن مســـتو راق عكـــس مقـــدرة 
المملكـــة علـــى اســـتضافة مثـــل هـــذه 
الفعاليات المهمة، وأبرز ما تزخر به من 
طاقات شـــبابية ذات كفاءة في جميع 

الميادين.
وحرصـــا مـــن ســـموه علـــى المحافظـــة 
علـــى البيئة ومكافحة مســـببات تلوث 
وجـــه  فقـــد  آثـــاره،  ومعالجـــة  الهـــواء 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء إلـــى رصـــد ومتابعـــة 
جـــودة الهـــواء فـــي مملكـــة البحريـــن، 
مطابقتـــه  مـــن  باســـتمرار  والتأكـــد 
للمعايير العالمية عبر قياس مؤشـــرات 
تلـــوث الهـــواء وضمـــان أن تكـــون في 
مســـتوى المعـــدالت اآلمنـــة دوليا، وأن 
الهـــواء  تلـــوث  مصـــادر  تحديـــد  يتـــم 
ومعالجة مســـبباتها ووضع السياسات 
واإلجـــراءات للحد منها، وكلف ســـموه 
بذلك المجلـــس األعلى للبيئة بالتعاون 
والجهـــات  الـــوزارات  مـــع  والتنســـيق 

الحكومية ذات الصلة.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يوافق على الالئحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل
سمو ولي العهد يوجه بتحديد مصادر تلوث الهواء ومعالجة مسبباتها ووضع السياسات واإلجراءات للحد منها

مشروع قرار لالستعانة 
باألطباء البحرينيين 

في “الخاص” إلجراء 
العمليات واالستشارات 

بـ “السلمانية” 

تعديل الئحة 
نظام العمل 

بمجلس إدارة 
الهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء
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المذكـــرات  المجلـــس  بحـــث  بعدهـــا، 
المدرجـــة على جـــدول أعماله واتخذ 

بخصوصها القرارات التالية:
مجلـــس  توصيـــة  علـــى  بنـــاء  أوال: 
صاحـــب  برئاســـة  المدنيـــة  الخدمـــة 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء، فقـــد وافق مجلـــس الوزراء 
لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة  علـــى 
الســـلك الدبلوماســـي والقنصلي لسنة 
2009 المعدل بالقانون رقم 20 لســـنة 
2014، حيث تنظم الالئحة التنفيذية 
تعييـــن أعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي 
والترقيات فيه وتقييم أداء العاملين 
به والنقـــل والندب واإلعـــارة ونفقات 

التجهيـــز والســـكن والتأميـــن الصحي 
الدراســـية  والمصروفـــات  والتنقـــل 
ألبنـــاء عضـــو البعثـــة وغيرهـــا، وقـــرر 
المجلس الموافقة على مشـــروع قرار 
بإصدار هذه الالئحة على النحو الذي 
أوصـــت به اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 

القانونية والتشريعية.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء في ضوء 
المدنيـــة  الخدمـــة  مجلـــس  توصيـــة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى 
الســـلك  أعضـــاء  عـــالوات  جـــدول 
الدبلوماسي والقنصلي، وعلى جدول 
عـــالوات أعضاء البعثة الدبلوماســـية 

علـــى  الموافقـــة  وقـــرر  والقنصليـــة، 
مشروعي قرارين بشأنهما على النحو 
الوزاريـــة  اللجنـــة  بـــه  أوصـــت  الـــذي 

للشؤون القانونية والتشريعية.
ثالثا: تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء باالســـتعانة 
القطـــاع  فـــي  البحرينييـــن  باألطبـــاء 
الخاص؛ إلجراء العمليـــات الجراحية 
فـــي مستشـــفى الســـلمانية الطبي في 
التخصصـــات الطبيـــة غيـــر المتوفـــرة 
وتقديـــم  المذكـــور  المستشـــفى  فـــي 
االستشـــارات الطبيـــة متـــى مـــا دعت 
الحاجـــة إلى ذلك، فقـــد بحث مجلس 
الوزراء وأحال إلى اللجنة التنسيقية 
إجـــراءات  ينظـــم  قـــرار  مشـــروع 

باألطبـــاء  االســـتعانة  وضوابـــط 

جهـــات  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 

العمليـــات  إلجـــراء  الخـــاص؛  الطـــب 

االستشـــارات  وتقديـــم  الجراحيـــة 
الطبية بمستشـــفى الســـلمانية الطبي، 

والذي عرضته وزيرة الصحة.
رابعـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى 
تعديـــل الئحـــة نظـــام العمـــل بمجلس 
إدارة الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
وذلـــك بإلغـــاء المـــادة 5 مـــن الالئحـــة 
المذكـــورة علـــى النحو الـــذي تضمنته 
المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغرض من 
وزير المواصالت واالتصاالت، رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 

الفضاء.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، فقـــد 
تقاريـــر  أربعـــة  المجلـــس  اســـتعرض 
وزارية، األول من وزير الخارجية عن 

زيـــارة جمهوريـــة روســـيا االتحادية، 
والثانـــي مـــن وزيـــرة الصحـــة بشـــأن 
منتدى الصحة العالمي الذي عقد في 
أبوظبـــي مؤخـــرا، والثالث مـــن وزير 
الصناعة والتجارة والســـياحة بشـــأن 
نتائج لجنة التعاون الصناعي ولجنة 
مجلـــس  بـــدول  التجـــاري  التعـــاون 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
بمســـقط، وملتقـــى األمـــن الســـياحي 
في اإلحساء، والمشاركة في معرض 
دبي الدولي للطيران، والتقرير الرابع 
من وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
عـــن مؤتمـــر االبتكار الدولي للشـــباب 
للعـــام 2019 الـــذي عقـــد فـــي الصين 

مؤخرا.

قرارات المجلس

المنامة - بناالرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي مكتبـــه بالقيـــادة العامة 
صبـــاح أمس، مستشـــار األمـــن الوطني 
قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، وذلك 
بحضـــور رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.
 وخـــالل اللقاء، رحـــب القائد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن بســـمو مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكي، وأشـــاد 
بالجهـــود الطيبة لســـمو مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي وعمله 
الـــدؤوب، فـــي كل ما من شـــأنه تحقيق 
المزيـــد مـــن التطـــور والتقـــدم القتالـــي 

واإلداري بالحـــرس الملكـــي لقـــوة دفاع 
البحرين.

ويأتـــي هذا اللقـــاء الذي يقوم به ســـمو 
مستشـــار األمـــن الوطني قائـــد الحرس 
الملكـــي ضمـــن الزيارات التـــي يقوم بها 
ســـموه لعدد من الوزارات والمؤسســـات 
وااللتقـــاء  الحكوميـــة،  والهيئـــات 

بالمسؤولين بتلك الجهات لدعم مسيرة 
التطور والتنمية التي تشـــهدها المملكة 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 حضر اللقاء اللواء الركن حســـن محمد 
ســـعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ خالد 
بـــن أحمد بـــن محمد آل خليفـــة، بمكتبه 
بالديـــوان العـــام للـــوزارة نائـــب مســـاعد 
وزيـــر الخارجية لشـــؤون شـــبه الجزيرة 
العربيـــة بمكتب شـــؤون الشـــرق األدنى 
فـــي وزارة خارجيـــة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة تيموثـــي ليندركينـــغ، وذلـــك 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير  بحضـــور 
األميركية لدى مملكة البحرين جاســـتن 
ســـيبريل. وخـــالل اللقاء، أعـــرب الوزير 
عن اعتزازه بقوة ومتانة التعاون الثنائي 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية وما يشهده من تطور ملموس 
في كافة المجاالت السياســـية واألمنية 
واالقتصادية، بما يعكـــس إرادة البلدين 

أوســـع  آفـــاق  لفتـــح  الدائـــم  وتطلعهمـــا 
للتعـــاون ومواصلـــة التنســـيق المتبـــادل 
اإلقليميـــة  القضايـــا  مختلـــف  حيـــال 
والدولية وتعزيز التحالف اإلستراتيجي 
بمـــا يدعـــم مصالحهما المشـــتركة، مثمنا 
المتحـــدة  الواليـــات  التـــزام  معاليـــه 
األميركيـــة بالعمـــل مـــع حلفائهـــا ألجـــل 
ترسيخ األمن واالســـتقرار في المنطقة. 

من جانبه، أعرب ليندركينغ عن اعتزازه 
بلقاء وزير الخارجية، مشيًدا بالمستوى 
المتميز الـــذي وصلت إليه العالقات بين 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
األميركية على المســـتويات كافة، معرًبا 
عـــن تقديـــره لسياســـة مملكـــة البحريـــن 
ومســـاعيها الدؤوبـــة ودورهـــا البناء في 

تعزيز األمن والسلم.

واالستقرارالقائـــد العـــام مســـتقبالً مستشـــار األمـــن الوطنـــي األمن  واشنطن بترسيخ  بإلتزام  الخارجية يشيد  وزير 
تعزيز التحالف اإلستراتيجي مع أميركاجهود الفتة لناصر بن حمد في تطوير الحرس الملكي

ياسر الناصر
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ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشـــباب  شـــؤون  وزارة  نّظمـــت 
والرياضـــة، وبالتعـــاون مـــع المكتـــب 
التنفيـــذي لمبـــادرة “بحريننا”، ورشـــة 
عصف ذهني للعمـــل التطوعي بقاعة 
نادي ضباط األمن العام التابع لوزارة 
مبـــادرات  ضمـــن  وذلـــك  الداخليـــة، 
االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة 
المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي 
المشـــاركون  )بحريننا(.وخـــرج 
فـــي الورشـــة بعـــدد مـــن التوصيـــات 

فريـــق  تشـــكيل  فـــي  تســـاهم  التـــي 
وتوعيـــة  للمتطوعيـــن  موحـــد  عمـــل 
واالســـتفادة  المتطوعيـــن،  وتدريـــب 
مـــن خدماتهـــم علـــى أن ترفـــع تلـــك 
التوصيـــات إلـــى المكتـــب التنفيـــذي 
عليهـــا  لاطـــاع  “بحريننـــا”  لمبـــادرة 
بمـــا  إلقرارهـــا  تمهيـــدا  ومراجعتهـــا 
يتوافق مع مبادرات الخطة الوطنية 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ 

قيم المواطنة.

عصف ذهني لمناقشة “منصة المتطوعين”

صرف المعاشات للمتقاعدين بـ “المدفوعات اإللكترونية”
المرباطـــي: اســـتمرار الجهـــود وتضافرهـــا لتحقيـــق أعلـــى مســـتويات الجودة

انطاقـــا مـــن حرصهـــا علـــى التميـــز 
المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة  فـــي 
للمؤمـــن عليهـــم، والتزامهـــا بتنفيـــذ 
لتعزيـــز  الحكوميـــة  اإلســـتراتيجية 
التحـــول الرقمي في القطـــاع العام، 
والتركيز على األساليب والتوجهات 
التشـــغيلية المرتكـــزة علـــى تطويـــر 
المواطـــن،  وخدمـــة  الخدمـــات 
أكـــدت  الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي إيمان 
المرباطـــي نجاح الهيئة فـــي عملية 
تحويل جميع المعاشـــات التقاعدية 
خدمـــة  طريـــق  عـــن  للمتقاعديـــن 
Busi� اإللكترونيـــة  )المدفوعـــات 
مباشـــرة   )ness online banking

اإللكترونـــي  الموقـــع  خـــال  مـــن 
اعتبـــارا  الوطنـــي،  البحريـــن  لبنـــك 
الجـــاري. نوفمبـــر  معاشـــات  مـــن 
النجـــاح  أنَّ  المرباطـــي  وأوضحـــت 
يترجم التوجيهات الملكية السامية 
لصاحـــب الجالـــة الملـــك، للحكومة 
بوضـــع خطـــة وطنية شـــاملة تؤمن 
مـــع  للتعامـــل  الكامـــل  االســـتعداد 
الرقمـــي،  االقتصـــاد  متطلبـــات 
الملكـــي  الســـمو  واهتمـــام صاحـــب 
رئيـــس الـــوزراء بتطويـــر منظومـــة 
والوصـــول  الحكوميـــة  الخدمـــات 
بهـــا إلـــى أرقـــى مســـتويات الجودة 
واإلنتاجيـــة، وتعزيز كفـــاءة الجهاز 
الحكومي، ودعـــم ومتابعة صاحب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء؛ لتبنـــي التقنيـــات 
األداء  مـــن  تعـــزز  التـــي  الحديثـــة 
الحكومـــي، وتدعم تقديـــم الخدمة 
الحكومية للمواطنين بأعلى جودة، 
واستمرار خلق التنافسية؛ من أجل 

التطويـــر والتحديث فـــي المجاالت 
فـــي  التميـــز  إلـــى  وصـــوال  كافـــة، 
تقديمهـــا بما يعزز مـــن ثقة المواطن 
فـــي كل خدمـــة تقـــدم مـــن الجهات 
الحكوميـــة، ما يمثله حـــرص الهيئة 
علـــى االرتقـــاء المســـتمر بخدمـــات 
للمشـــتركين  االجتماعـــي  التأميـــن 
والمستفيدين، والتطور الذي تشهده 
اإللكترونـــي  ل  التحـــوُّ مجـــال  فـــي 
إلجراءاتهـــا، والتعاون الملموس مع 
مؤسســـات القطاع الخاص لتحقيق 
اإلنجـــازات فـــي خدمـــة المواطنين 
جميعـــا، مؤكـــدة اســـتمرار الجهـــود 
وتضافرها لتحقيق أعلى مستويات 

الجودة في الخدمة واإلنتاجية.

المنامة - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

اســـتقبل الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
رئيـــس  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم 
اللجنـــة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألشخاص أسامه العبسي، نائب 
مساعد وزير الخارجية األميركية 
لشـــؤون الشـــرق األوسط تيموثي 
كينـــغ والـــذي يـــزور البحرين على 

هامش حوار المنامة. 
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وتـــم   
إصاحـــات ســـوق العمـــل وجهود 
مكافحـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

والمكانـــة  باألشـــخاص  االتجـــار 
للمملكـــة  اإلقليمييـــن  والـــدور 
فـــي هـــذا المجـــال، حيـــث أوضح 
العبسي نتائج المنتدى الحكومي 
باألشـــخاص  االتجـــار  لمكافحـــة 
فـــي الشـــرق األوســـط الـــذي عقد 
فـــي المنامة في أكتوبـــر الماضي، 
ومبـــادرة البحريـــن إلنشـــاء مركز 
خبـــرة إقليمي في مجال مكافحة 
االتجـــار بالتعـــاون مـــع منظمـــات 

األمم المتحدة.

كينغ يشيد بدور البحرين في 
مكافحة االتجار باألشخاص

خدمة التسجيل اإللكتروني للباحثين عن عمل مطلع 2020
ــار ــ ــظ ــ ــت ــ ــص وقـــــــت االن ــيـ ــلـ ــقـ اخــــتــــصــــار اإلجــــــــــــــراءات وتـ

التقى وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية، 
جميل حميـــدان، الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
المعلومات والحكومـــة اإللكترونية محمد 
القائد، في مكتبه بالـــوزارة، بحضور نائب 
الرئيـــس التنفيـــذي للتحـــول اإللكترونـــي 
زكريـــا الخاجـــة، وعـــدد مـــن المســـؤولين 
بالهيئـــة والـــوزارة، حيـــث تـــم اســـتعراض 
تقدمهـــا  التـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
ومـــن  تطويرهـــا،  ســـبل  وبحـــث  الـــوزارة 
توظيـــف  تســـجيل طلبـــات  ذلـــك خدمـــة 
وفـــي  ـــا.   إلكترونيًّ عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
مراحـــل  علـــى  حميـــدان  اطلـــع  اللقـــاء، 
ســـير العمـــل فـــي مشـــروع تدشـــين نظام 
التسجيل اإللكتروني لخدمات التوظيف، 
والـــذي مـــن المؤمل أن يتـــم إطاقه مطلع 
ا في  العـــام المقبـــل 2020، حيث إنـــه حاليًّ

المرحلـــة التجريبيـــة، بهدف زيـــادة كفاءة 
خدمات التوظيـــف وتخفيف أعباء العمل 
علـــى الموظفيـــن وتيســـير الخدمـــة علـــى 
المواطنيـــن، باإلضافـــة إلـــى تقليـــل الكلفة 
المادية بتقليص التـــداول الورقي لملفات 

الطلبات والحفاظ على البيئة.
 وسوف يتيح النظام الجديد في مرحلته 

األولـــى )7( خدمـــات للباحثيـــن عـــن عمـــل 
ا، وتتضمن التســـجيل، وتحديث  إلكترونيًّ
البيانات وحجز وتغيير المواعيد للبرنامج 
مقابلـــة  مواعيـــد  وتحديـــد  التمهيـــدي، 
مرشـــدي التوظيـــف، فضـــاً عـــن البحـــث 
والتقديم على الوظائف الشـــاغرة، وإدارة 
طلبـــات التوظيف وعرض طلبات مواعيد 

المقابـــات الشـــخصية. كما يتيـــح النظام 
فـــي مرحلته الثانيـــة التي تتم خال العام 
العمـــل،  ألصحـــاب  خدمـــات   )4( المقبـــل 
إلدراج  المخوليـــن  تســـجيل  وتتضمـــن 
وإدارة  وتســـجيل  الشـــاغرة،  الوظائـــف 
الوظائـــف الشـــاغرة، باإلضافـــة إلـــى إدارة 
طلبـــات الترشـــيح والمقابات الشـــخصية 

للتوظيف.
وأكـــد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
إطـــاق  أن  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
النظـــام اإللكترونـــي الجديـــد يأتـــي تزامًنا 
مـــع التوجـــه الحالـــي للهيئـــة نحـــو تطوير 
تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي بالقطـــاع 
الحكومـــي، الفًتا إلى أن النظام تم تنفيذه 
بعـــد دراســـة الوضـــع الحالـــي ومـــن ثم تم 
إعـــادة هندســـة العمليات للخدمـــة، والذي 
نتـــج عنـــه اختصـــار اإلجـــراءات وتقليص 

وقت االنتظار.

جانب من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل

النجاح يترجم 
التوجيهات الملكية 

للحكومة بوضع خطة 
للتعامل مع متطلبات 

االقتصاد الرقمي

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم

افتتـــح مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بـــن 
وضمـــن  أمـــس  خليفـــة  آل  محمـــد 
موســـمه الثقافـــي “وبـــي أمـــل يأتـــي 
ويذهـــب ولكن لـــن أودعـــه”، معرض 
“جائـــزة اآلغـــا خـــان للعمـــارة 2019”، 
في بيـــت التراث المعمـــاري، بحضور 
رئيسة مجلس أمناء المركز الشيخة 
مي بنـــت محمد آل خليفة وعدد من 
أصدقاء متحف اآلغا خان في مدينة 
دبلوماســـية  وشـــخصيات  تورونتـــو 
وإعامية.ويســـتعرض المعرض الذي 
يســـتمر حتى 25 فبرايـــر 2020، لمحة 
التـــي حظيـــت  المشـــاريع  عـــن  عامـــة 
بجائـــزة اآلغـــا خـــان للعمـــارة، بمـــا في 
ذلك مشـــروع “إحياء مدينة المحرق”، 
الفائز بالجائزة ضمن 6 مشاريع أخرى، 
وهم مـــن: بنغادش “مشـــروع أركاديا 
التعليمـــي”، ومـــن فلســـطين “المتحف 

الفلسطيني في بيرزيت”، ومن روسيا 
“ تنميـــة األماكن العامـــة في جمهورية 
“مبنـــى  الســـنغال  ومـــن  تتارســـتان”، 
محاضـــرات جامعة علیـــون دیوب في 
بامبـــي”، ومـــن دولـــة اإلمـــارات “مركز 
واسط لألراضي الرطبة في الشارقة”.
وتركز الجائـــزة على نماذج المشـــاریع 
التـــي تعتمد معاییر جدیدة في التمّیز 
التصمیـــم  مجـــاالت  فـــي  المعمـــاري 

االجتماعـــي،  اإلســـكان  المعاصـــر، 
ترميـــم  المجتمـــع،  تحســـین وتطویـــر 
المواقـــع التاریخیـــة، والحفـــاظ علـــى 
المســـاحات واالســـتفادة منهـــا، إضافة 
الطبیعیـــة  المناظـــر  هندســـة  إلـــى 
انطـــاق  ومنـــذ  البیئـــة.  وتحســـین 
الجائـــزة، قبـــل 42 عامـــًا، فـــاز بها 116 
مشـــروعًا، فضاً عن توثيق أكثر من 9 

آالف مشروع بناء.

جانب من المعرض

المحرق” “إحياء  ويستعرض  المعماري...  التراث  بيت  في 
افتتاح معرض “جائزة اآلغا خان”

تحت الرعاية الكريمة من ســـمو الشيخة 
العنود بنت صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بن ســـلمان آل خليفـــة، حرم وزير 
شـــؤون الديـــوان الملكـــي ســـمو الشـــيخ 
علي بن عيســـى آل خليفة، تطلق جمعية 
غـــد  صبـــاح  واألمومـــة  الطفـــل  رعايـــة 
)األربعاء( النسخة 37 من مهرجان “طبق 
الخيـــر” تحـــت شـــعار “أطبـــاق وأذواق”، 
فـــي مقـــر الجمعيـــة فـــي مدينة عيســـى. 
ويحتل المهرجان اهتماما كبيرا من سمو 
الشيخة العنود، وبحضور رئيسة جمعية 
رعايـــة الطفـــل واألمومـــة الشـــيخة هنـــد 
بنـــت ســـلمان آل خليفة، وحضور واســـع 
مـــن كريمـــات العائلـــة المالكـــة، وعقيات 
السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، 

ورئيسات الجمعيات الخيرية النسائية.
وأكدت ســـمو الشيخة العنود أن الفعالية 

تأتـــي كل عـــام بمشـــاركة أوســـع وتفاعل 
أكبـــر، لتكـــون داللـــة واضحـــة علـــى حبنا 
لنشـــر عمل الخير، وأن نكون شـــركاء في 
وطننـــا وبمـــا يصـــب فـــي خدمة األســـرة 
والطفل، وهمـــا المعول األول في عناصر 
التنميـــة البشـــرية التـــي أكدهـــا صاحـــب 
فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
توجيهاتـــه الكريمـــة في أكثـــر من حدث، 
وســـموه الكريـــم عندمـــا يضـــع المواطـــن 

محورا مهما في فعلينا جميعا أن نحتذي 
بتوجيهات سموه كقائد للتنمية البشرية.
وأكـــدت الشـــيخة هنـــد أن “طبـــق الخير” 
يعـــد مـــن أكبـــر فعاليـــات الجمعيـــة التـــي 
تحظـــى بدعـــم كبيـــر من ســـمو الشـــيخة 
الرســـمية  الفعاليـــات  وجميـــع  العنـــود، 
أن  موضحـــة  والدبلوماســـية،  واألهليـــة 
الجمعية تضم تحت مظلتها أكثر من 11 

مؤسسة عاملة في المجتمع.

جولة لسمو الشيخة العنود في المهرجان )ارشيفية(

العنود الشيخة  ســمــو  ــة  ــاي رع تــحــت   37 النسخة 
“الطفل واألمومة” تطلق “طبق الخير” غدا

بدور المالكي

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

اســـتقبل األميـــن العـــام للتظلمـــات نـــواف 
ضاحيـــة  فـــي  بمكتبـــه  أمـــس  المعـــاودة، 
السيف، ســـفير جمهورية النمســـا المعتمد 
لـــدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت 
زيغـــورد باخـــر.  وفـــي االجتمـــاع، رحـــب 
األمين العام للتظلمات بالسفير النمساوي، 
والتي تأتي ضمن أنشطة التعاون الدولي 
الـــذي تحـــرص األمانـــة العامـــة للتظلمات 
علـــى تعزيزها، بمـــا يحقق االســـتفادة من 
الخبـــرات الدوليـــة وتبـــادل الـــرؤى فيمـــا 

أمنـــاء  مكاتـــب  عمـــل  مجـــاالت  يخـــص 
التظلمات.

 ثـــم قـــدم األمين العـــام للتظلمات شـــرًحا 
للضيـــف الزائر حول مهـــام واختصاصات 
األمانة العامة للتظلمات وأهم ما جاء في 
تقاريرها الســـنوية وما تتضمنه من أرقام 
وإحصائيـــات ومعلومـــات، متحدًثا كذلك 
عـــن الـــدور الذي تؤديـــه األمانة فـــي تعزز 
احتـــرام مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان وخدمة 

الجمهور.

السفير النمساوي يطلع على مهمات “التظلمات”
المنامة - وزارة الداخلية

المســـاعد  الوكيـــل  رعايـــة  تحـــت 
للموارد البشرية العميد عادل أمين، 
الموظفيـــن  شـــؤون  إدارة  أقامـــت 
المدنيين، حفل تخريج للمشاركين 
في سلســـة من الدورات التدريبية، 
اإلحصائـــي،  التحليـــل  دورة  منهـــا 
دورة التواصل مع اآلخرين، ودورة 
مـــن  والتـــي  التأسيســـية،  الكتبـــة 
شـــأنها تلبية االحتياجات التدريبية 
المهـــارات  وتطويـــر  للموظفيـــن 

الازمة لارتقاء بمستوى العمل.
الوكيـــل  ألقـــى  المناســـبة،  وبهـــذه 
المساعد كلمة أعرب فيها عن شكره 
للمحاضرين والمشاركين بالدورات، 
منوها إلى أهمية التدريب وتطوير 
الموظفيـــن وتماشـــيه مـــع سياســـة 
وأهـــداف الـــوزارة لمـــا لـــه مـــن دور 
كبيـــر فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة، متمنيا للجميـــع مزيدا 

من التوفيق.

الموارد البشرية بـ “الداخلية” تخرج دورات تدريبية

المنامة - وزارة الداخلية

أطلقت اإلدارة العامة للمرور مشـــروعها 
التوعـــوي الجديـــد “الســـينما المروريـــة” 
المتنقلة، والتي تتضمن أفاًما كارتونية 
العالميـــة  الشـــركات  أبـــرز  أحـــد  مـــن 
المباشـــرة،  التوعيـــة  فـــي  المتخصصـــة 
والتي تستهدف األطفال والناشئة، وتعد 
األولـــى من نوعها في المنطقة، حيث تم 
إطاق المشروع في سينما البحرين من 
خـــال دعـــوة عدد مـــن ريـــاض األطفال 
من مختلف المحافظات بوجود الشركة 

الداعمـــة “البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن”.
المروريـــة  الثقافـــة  إدارة  مديـــر  وقـــال 
صاح شـــهاب إن المشـــروع يأتي ضمن 
المســـاعي المتواصلة لارتقاء بمســـتوى 
الوعـــي المـــروري، وفي مبـــادرة تحاكي 
األطفال والناشـــئة وســـط أجواء ممتعة 
الهادفـــة  المعلومـــة  إليصـــال  ومشـــوقة 
بشكل مؤثر وفاعل، مضيفا أن المشروع 
القى دعما من شـــركة البحرين الوطنية 

للتأمين.

“السينما المرورية” تستهدف األطفال والناشئة



قال مستشار رئيس الجمهورية اليمنية عبدالملك المخالفي إن المشروع اإليراني يستهدف تحويل الدول العربية 
إلــى طوائــف، والجيــوش الوطنيــة إلــى مليشــيات، موضًحــا أن التدخــالت اإليرانيــة فــي اليمن بــدأت منذ وصول 

العمائم لسدة الحكم في طهران العام 1979.

وأكـــد المخالفـــي أن اليمـــن يعيـــش منـــذ 
انقـــالب الحوثـــي فـــي 21 ســـبتمبر 2014 
مأســـاة كبيـــرة، وحروب مدمـــرة ومجزأة، 
ومأســـاة إنســـانية تضـــاف إلـــى مأســـاتها 
التنميـــة  وانعـــدام  تخلـــف  مـــن  الســـابقة 
وغيرها. مضيًفا “مـــا يحدث منذ االنقالب 

الحوثي يفوق كل المآسي السابقة”.
جـــاء ذلك، علـــى هامش الندوة النقاشـــية 
التي استضافها مجلس عبدهللا الحويحي 
فـــي قاللـــي مســـاء أمـــس األول، وأدارهـــا 
الناشـــط السياســـي حمد العثمان، بحضور 
جمـــع غفيـــر مـــن السياســـيين والنشـــطاء 

واألكاديميين واإلعالميين.
 وبّيـــن المخالفـــي أن األوضـــاع في اليمن 
أصبحت أحد الجروح العربية النازفة في 
هـــذه المرحلة، والتي نتمّنى أن تلتئم رغم 
أنه ال يراد لها في أكثر من ُقطر أن تلتئم.

 وزاد “يعيـــش اليمن منـــذ انقالب الحوثي 
مأســـاة كبيـــرة، ألنـــه ليـــس مجـــرد انقالب 
على السلطة كما هي االنقالبات العسكرية 
المعروفة، ولكنه انقالب على الدولة وعلى 

الوحدة الوطنية، والفرق بينهم كبير”.
 وأضـــاف “لـــو كان انقالًبـــا علـــى الســـلطة 
لتعايش الجزء األكبر من اليمنيين وحتى 
القوى السياســـية مع هـــذا االنقالب، ولكن 
انقالب الحوثيين مرتبط بنمط االنقالبات 

والتدخالت اإليرانية في المنطقة”.
 وعـــن الســـبب قـــال “أعتقد إن المشـــروع 
اإليراني يلتقي مع المشـــروع اإلسرائيلي، 
وإن ظهـــر العكـــس، فإنـــه يريـــد أن يحّول 

دولنا الوطنية التي تستوعب الجميع إلى 
طوائف، ويحّول الجيوش إلى مليشيات، 
بشكل يتناغم من مشروع الشرق األوسط 
الجديـــد والـــذي يقـــوم علـــى أن المنطقـــة 
العربية والتي يجمعها الكثير من القواسم 
المشـــتركة، بأنهـــا ليســـت منطقـــة واحدة، 
وإنمـــا فسيفســـاء متناحـــرة، طائفية، هذا 

ا”. الذي يجعل الوجود الصهيوني طبيعيًّ
 ويكمـــل المخالفـــي “المشـــروع اإليرانـــي 
يحقـــق هـــذا التوّجـــه، وهو موجـــود اليوم 
واليمـــن،  ولبنـــان  وســـوريا  العـــراق  فـــي 
العواصـــم األربع الذي قال اإليرانيون إنهم 

سيطروا عليها”.
 وأضـــاف “كان هنـــاك صـــراع قديـــم علـــى 
الســـلطة فـــي اليمـــن، يقـــف خلفـــه فكـــرة 
)اإلمامـــة( والذي يعتبر االنقـــالب الحوثي 
امتـــداًدا لها، وهو مـــا واجهه اليمنيون في 
الســـتينات بدعـــم مـــن مصـــر ومـــن جمال 
اســـتمّرت  بحـــرب  تحديـــًدا،  عبدالناصـــر 
ثمان ســـنوات )مـــن 1962 وحتـــى 1970(، 
الحوثيـــون باعتبارهـــم امتـــداًدا لإلمامـــة، 
يشكلون حالة نقيض لألهداف التي سعى 

إليها اليمنيون”.
 وزاد “فـــي 26 ســـبتمبر 1962 قامت ثورة 
أخرجت اليمن من دائـــرة التخلف والظلم 
ا بعيًدا  والخـــوف، ووضعت نظاًما جمهوريًّ
تماًمـــا عـــن النظـــام اإلمامـــي والـــذي يقوم 
على فكـــرة عنصرية تقول إنه ال يجوز أن 
يحكم إال من ينتمي للساللة الهاشمية من 
آل البيت، وهـــو ما يريد الحوثيون فرضه 

اآلن”.
 وتابـــع “واجـــه اليمنيـــون اإلمامـــة ومعهـــا 
فارضيـــن  حينهـــا،  الخارجيـــة  التدخـــالت 
ا بعد تضحيات تقّدر بمئتي  نظاًما جمهوريًّ
ألـــف شـــهيد يمنـــي على مـــدى 8 ســـنوات، 
وتتفاوت األرقـــام ما بين 7000 و 25000 
شـــهيد مصـــري، وكان يفتـــرض بـــأن هـــذه 
اإلمامـــة دفنـــت إلـــى األبـــد، ولكـــن وبفعل 
المشـــروع اإليرانـــي الذي يريـــد أن يحيي 
كل ما يجعل له نفوذ بالمنطقة، جرى عمل 
طويـــل إلعادة تخليق اإلمامـــة من جديد، 

عبر دعم الجماعات الحوثية”.
وقـــال “كل المعلومـــات والوثائق تقول إنه 
تـــم البدء فـــي هذا المشـــروع مـــع مجيء 
نظام الماللي في طهران، والذي كنا نقول 
حينها بأن الثورة اإليرانية ستكون لصالح 
اإلســـالم والمســـلمين، وإذا بها تثبت بأنها 

في مواجهة هذا كله”.
ويزيـــد المخالفـــي “ســـنة 1984 كان هناك 
مجموعة موالية إليران تفجر في صنعاء، 
فهو ليس باألمر الجديد، وفي 2004 بدأت 
الحركـــة الحوثية من صعدة، وخاضت مع 
الدولـــة ســـتة حـــروب حتـــى العـــام 2010 
وبمعـــدل حرب في كل ســـنة، ذهب ألجلها 
الكثيـــر مـــن الضحايـــا، ولكـــن نظـــام علـــي 
عبـــدهللا صالـــح لـــم يـــدر الصراع بالشـــكل 
الصحيـــح، بـــل كان يلعب علـــى التوازنات 
السياسية بينهم وبين اإلخوان المسلمين، 

األمر الذي أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة”.
ا كنـــت وســـيًطا فـــي   وقـــال “أنـــا شـــخصيًّ

لـــي  وكان  مـــرات،  عـــدة  صعـــدة  حـــروب 
تصريح شـــهير في نهاية الحرب السادسة 
قلـــت فيه )لم يكـــن الرئيس عبدهللا صالح 
ا ال فـــي الحـــرب وال فـــي الســـالم(، ال  جـــادًّ
حاربهم بطريقة تقضي عليهم من البداية، 
أن  إلـــى  تـــؤّدي  بطريقـــة  يســـالمهم  ولـــم 

يدمجهم في المجتمع اليمني”.
 وأكمـــل “مع التدخـــالت المباشـــرة للنظام 
اإليرانـــي فـــي اليمـــن، تحّولـــت الجماعات 
الحوثيـــة إلـــى جماعـــات طائفية”، وأشـــار 
إلـــى أنـــه كان فـــي اليمـــن صراع سياســـي 
علـــى الســـلطة أصلـــه مذهبـــي، وهـــو كمـــا 
قلت يرتبـــط باإلمامة، ولكنه لم يكن لدينا 
خالفـــات مذهبيـــة أو طائفيـــة، بمعنى أنه 
حتـــى المســـاجد القائمـــة في اليمـــن، يقال 
علـــى الزيدية بأنهم شـــيعة الســـنة، وســـنة 

الشيعة، للتقارب في هذا الجانب”.
 وأردف “هنـــاك اآلن بوادر صراع مذهبي، 
المشـــروع  فكـــرة  بصلـــب  يرتبـــط  وهـــو 
اإليرانـــي والـــذي يحـــّول الـــدول لطوائـــف 
متناحرة، وعليه أنشـــأ مليشيات الحوثية، 
وأشـــار إلـــى أنـــه عندمـــا قامـــت ثـــورة 11 

فبرايـــر 2011 فـــي إطار ما عـــرف بـ)الربيع 
المبـــادرة  محصلتهـــا  فـــي  كان  العربـــي(، 
كل  حـــل  يتـــم  أن  وتضمنـــت  الخليجيـــة، 
المشـــكالت مـــن ضمنهـــا صعـــدة، وأن يتم 
إشراك الحوثيين في إطار الحوار الوطني 

الذي نّصت المبادرة الخليجية عليه”.
وذكر “الحوثيون تم إشـــراكهم في الحوار 
الوطنـــي والـــذي شـــاركت بـــه كل القـــوى 
السياســـية، وكنا نعتقد بأننا سندخل ليمن 
جديـــدة بشـــكل مختلـــف، والحوار تقســـم 
لمجموعـــة مـــن الفـــرق منها فرقـــة خاصة 
لقضيـــة صعـــدة، وأخرى لقضيـــة الجنوب، 
ولقـــد منـــح الحوثييـــن حـــق طـــرح كل ما 
المجتمـــع  وكان  مطالـــب،  مـــن  يريدونـــه 
الدولـــي والعربي والخليجي شـــريًكا بهذه 
المرحلـــة، كمـــا تم تشـــكيل لجنـــة لصياغة 
الدســـتور ليمـــن جديـــد مكـــون مـــن ســـتة 
أقاليـــم بنظام اتحـــادي، التمثيـــل الحوثي 

كان خالله أكبر من حجمهم الحقيقي”.
 وتابع “وســـط هـــذا األمر حـــدث االنقالب 
الحوثـــي، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يكـــن 
هنـــاك أي لبـــس أو مظلوميـــة، بل وجدوها 
فرصـــة للتحالـــف مـــع علي عبـــدهللا صالح 
والذي لم ير أنه آن األوان ليغادر الســـلطة 
فســـلم الحوثيين معســـكرات الجيش، بل 
والجيش نفسه، بسيناريو أقرب للمهزلة”.

حينهـــا  “اإليرانيـــون  المخالفـــي  وزاد 
كانـــوا يفّكـــرون بمســـتقبل الحوثيين، هل 
يســـيرون بســـيناريو العراق، أم حزب هللا 
اللبنانـــي، وفـــي األخيـــر حســـموا أمرهـــم 
الســـلطة،  علـــى  االســـتيالء  أهميـــة  ورأوا 
وقاموا بغـــزو صنعاء، بانقـــالب لم يحدث 
مـــن داخـــل الدولة وإنما مـــن خارجها، عبر 
مليشـــيات سلم لها الســـالح، وقامت بغزو 
المـــدن بقـــوة الســـالح، مســـتخدمة نظـــام 
المشرفين بكل مدينة استولوا عليها، وهو 

نظام مستنسخ من التجربة اإليرانية”.
الرئيـــس  حاصـــروا  البدايـــة  “فـــي  وقـــال 
المنتخـــب، لكـــن المطامـــع التـــي حدثـــت 
أنجته، وألن الرئيس السابق علي عبدهللا 
القرصـــان  بنظريـــة  يســـير  كان  صالـــح 
األميركـــي مورغان حيـــث كان يقول )دع 
باألعمـــال  يقومـــون  الصغـــار  القراصنـــة 
القـــذرة ثم اجمع ما حصدوا، وإذا قتلتهم، 
ســـوف يصفـــق لـــك النـــاس ألنـــك قتلـــت 

قراصنة(”.
 وقـــال “وكان صالح يعتقد بأنه ســـيصفي 
خصومه السياسيين عن طريق الحوثيين، 
لتعود إليه الســـلطة مجدًدا، وبأنه سيكون 
خيـــاًرا أفضل من الحوثيين، لكن ما حدث 
أن الســـحر انقلب على الســـاحر، فكان هو 

ضحيتها”.

التدخالت اإليرانية بدأت في اليمن منذ العام 1979
السابقة ــي  ــآس ــم ال كــل  ــوق  ــف ي ــي  ــوث ــح ال ــقـــاب  االنـ مــنــذ  ــدث  ــح ي مــا  ــي:  ــاف ــخ ــم ال

يعود قارب صيادي الروبيان للتجديف مجددا تحت قبة البرلمان 
العامــة بشــأن هــذا  للمناقشــة  نائبــا طلبــا  مــن خــالل توقيــع 15 

الموضوع.

وقال النائب عمار آل عباس لـ “البالد” 
إن الهـــدف مـــن توقيـــع هـــذا الطلـــب 
الســـتيضاح سياســـة الحكومة بشأن 
وتعويضـــات  البحـــري  الصيـــد  ملـــف 

صيادي الروبيان.
ستشـــهد  الجلســـة  أن  إلـــى  وأشـــار 
األشـــغال  وزارة  سياســـة  مناقشـــة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني بشأن تنظيم صيد الروبيان 
بأساليب عدا طريقة )الكراف( وخطة 
الـــوزارة فـــي الحفاظ علـــى المخزون 

السمكي.
النائـــب  زميلهـــم  الموقعـــون  وكلـــف 
هشـــام العشـــيري لتكـــون لـــه أولويـــة 
الـــكالم بهـــذا الموضـــوع، وذلـــك مـــن 
إلجـــراء  الالئحيـــة  االشـــتراطات 

المناقشة العامة.

المبررات واألسباب

علـــى  الموقعـــون  النـــواب  ولخـــص 
طلـــب  محـــاور  مبـــررات  الطلـــب 

المناقشة العامة باآلتي:
- عـــدم وجـــود خطـــة واضحـــة لـــدى 
الـــوزارة فـــي إنهـــاء ملـــف تعويضات 
صيـــادي الروبيـــان علـــى الرغـــم مـــن 
وجود توجيهات واضحة من مجلس 

الوزراء.
الديـــزل  تأخـــر صـــرف تعويضـــات   -
لكافـــة الصيادين مما ســـبب مشـــكلة 
اإليفـــاء  فـــي  منهـــم  البعـــض  لـــدى 

بااللتزامات األخرى.
- تناقـــض تصريحـــات الـــوزارة فيمـــا 
فـــي  وخططهـــا  بسياســـاتها  يتعلـــق 

تنظيم طرق صيد الروبيان.

- التناقض بيـــن التصريحات المعلنة 
في الحفاظ على المخزون الســـمكي 

مع ما هو واضح في أرض الواقع.
- عـــدم تقنيـــن إصـــدار رخـــص صيـــد 
صيـــد  رخـــص  وتحويـــل  الســـمك 
الســـمك  صيـــد  لرخـــص  الروبيـــان 
ممـــا يشـــكل ضغطـــا علـــى المخـــزون 

السمكي.
- عدم وجود خطة لدى الوزارة للحد 
من تأثير الدفـــان البحري على البيئة 

البحرية والمخزون السمكي.

تعويض الوزارة

وكانـــت وزارة األشـــغال قـــد حـــددت 
تاريـــخ 31 أكتوبـــر الماضـــي موعـــدا 
أخيرا لتلقي طلبات صيادي الروبيان، 
مجلـــس  قـــرار  تنفيـــذ  يخـــص  فيمـــا 
الوزراء بشأن شراء أصول )بوانيش( 
صيادي الروبيان أو تحويل رخصهم 

لصيد األسماك وشراء عدة الصيد.
الروبيـــان  صيـــادي  الـــوزارة  ودعـــت 
ممـــن يحملـــون رخص صيـــد روبيان 

عمار آل عباس وفاضل السواد هشام العشيري وزير األشغال نبيل أبو الفتح

محاوالت مستميتة 
لتحويل الدول إلى 
طوائف والجيوش 

لمليشيات

الفكر الحوثي 
يرجع لعهد الدولة 

اإلمامية الزائلة 
التي تقصي الجميع
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راشد الغائب

إبراهيم النهام

ترسيخ المحبة والتسامح وقبول اآلخر في عقول النشء
شهاب يوجه كلمة ألسر ذوي االحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

نظم مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود لتنمية السمع والنطق، التابع 
للجمعيـــة البحرينيـــة لتنميـــة الطفولـــة 
االحتفـــال  بمناســـبة  بهيجـــا  احتفـــاال 
باليـــوم العالمـــي لحمايـــة الطفـــل مـــن 
اإلســـاءة واإليذاء الموافـــق 19نوفمبر 
بالذكـــرى  االحتفـــال  وكذلـــك   ،2019
للطفـــل  العالمـــي  لليـــوم  الثالثـــون 

والموافق 20 نوفمبر 2019.
مـــن  العديـــد  علـــى  الحفـــل  واشـــتمل 
األنشـــطة والفعاليـــات وكلمـــة لرئيـــس 
المركز فؤاد شـــهاب ذكـــر فيها أن األمم 
المتحـــدة أقـــرت هـــذا اليوم منـــذ العام 
الطفـــل  رفـــاه  تحســـين  1954بهـــدف 

وضمـــان حقوقه علـــى كافـــة األصعدة 
والنفســـية  الصحيـــة  والمجـــاالت 
والعلمية، وهذا ما ســـعت إليه الجمعية 
منـــذ  الطفولـــة  لتنميـــة  البحرينيـــة 

افتتاحها في1991 حتى اآلن. 
شـــهاب  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  فـــي 

بالحضـــور وتحدث قائـــال “إن االهتمام 
بالطفولة بدأ بشـــكل دقيق بعد الحرب 
وقـــد   ،1939-1945 الثانيـــة  العالميـــة 
اتجهـــت الجهـــود العالمية بعـــد الحرب 
لالهتمام بالطفولة من خالل االحتفال 
بيوم الطفولـــة ومن ثم جاءت اتفاقية 

حقـــوق الطفل لتضمن تنفيـــذ و تفعيل 
هذا الحقوق”. وانتهز شهاب هذا اليوم 
ليوجـــه الكلمة ألســـر ذوي االحتياجات 
أرســـلوا  الذيـــن  الســـمعية  الخاصـــة 
أبناءهم إلـــى المركـــز معبرا عن شـــكره 
وامتنانـــه إليمانهـــم بالنضـــال من أجل 
ابنـــة أو ابـــن لهم حتى ينطـــق ويندمج 
في المجتمع، وأكد أهمية ترسيخ روح 
المحبـــة والتســـامح وقبـــول اآلخر في 
عقـــول أطفالنا لننمي الروح اإلنســـانية 
الحفـــل  تقديـــم  فـــي  وشـــارك   . بهـــم 
األســـتاذة فضيلـــة إبراهيم من محالت 
ليرنكس لتقديـــم مجموعة من األلعاب 
والمســـابقات فـــي الحفـــل، كمـــا حضـــر 

الحفل عدد من طالب مدرسة المهد.

صورة حفل يوم الطفولة العالمي

 المنامة - الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة
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عبدالملك المخالفي

الــــــــوزارة ــط  ــطـ خـ ــض  ــاقـ ــنـ تـ لـــمـــنـــاقـــشـــة  طـــلـــبـــا  ــون  ــ ــع ــ ــوق ــ ي ــا  ــبـ ــائـ نـ  15

تعويضات الصيادين.. شبك “كراف” نيابي لـ “البلديات”

ســـارية المفعـــول وقت صدور القـــرار الوزاري 
رقـــم )205( لســـنة 2018 بشـــأن حظـــر الصيـــد 
البحري بواسطة شباك الجر القاعية )الكراف(؛ 

للمسارعة الستكمال بياناتهم وملء االستمارة 
الخاصـــة برغباتهم على النحو الوارد في قرار 

مجلس الوزراء.
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أعلنت جائزة محمد بن زايد ألفضل معلم خليجي عن انطالق الدورة الثالثة 
للجائـــزة للعـــام الدراســـي 2019 -  2020، خالل مؤتمر صحافـــي حضره وزير 
التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة حســـين الحمادي، 
ونائـــب رئيـــس اللجنة العليا والمشـــرف العـــام للجائزة عبدالرحمـــن الحمادي، 
وعدد من المسؤولين. وتم خالل المؤتمر الصحافي اإلعالن عن توسيع نطاق 
الـــدول المشـــاركة فـــي الجائزة لهذه الدورة، لتشـــمل إلى جانـــب دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة كاًل مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة والمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية لتكونا ضيفتي شـــرف، إلى جانب فتح المجال لمشـــاركة 
المعلميـــن المقيميـــن في الدول المشـــاركة الذين يعملون وفًقـــا لنظام التعليم 

المعتمد فيها والمستوفين لشروط االشتراك. 
 وتبلغ قيمة الجائزة مليون درهم إماراتي )قرابة 102 ألف دينار بحريني(  «

لكل معلم فائز في حال استيفائه للشروط والمعايير المعتمدة، إذ 
تتم عملية تقييم المشاركين في الجائزة وفق 3 مراحل، تبدأ بالتقييم 

المكتبي ومن ثم المقابالت الشخصية وأخيًرا الزيارات الميدانية.

102 ألف دينار ألفضل معلم خليجي

تكــريـــم أكثــــر مــــن 300 متفـــوق “عــــرادي”

تحــت رعايــة نائــب رئيــس الــوزراء رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تســتعد اللجنة 
المنظمة لحفل قناديل التفوق لتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء منطقة عراد لتنظيم حفلها السنوي احتفاًل بختام فعاليات مملكة البحرين 

بمئوية التعليم ومرور 62 عاًما على تأسيس مدرسة عراد البتدائية في العام 1957.

ممثـــل  أشـــاد  المناســـبة  وبهـــذه   
بمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة 
المحـــرق النائـــب عمـــار قمبر بهذه 
مشـــروًعا  تمثـــل  التـــي  الخطـــوة 
مشـــترًكا رائـــًدا بيـــن جمعية قرية 
عراد الخيرية ومركز شباب عراد، 
لتكريـــم أكثـــر مـــن 300 طالب من 
المتميزيـــن والمتفوقين من أبناء 
المراحـــل  مختلـــف  فـــي  الدائـــرة 

الدراسية، مشـــيًرا إلى أنه تشرف 
برعايـــة حفـــل تكريـــم المتفوقين 
في العام الفائت بمشـــاركة العضو 
البلـــدي أحمـــد المقهـــوي، معتبـــًرا 
اســـتمرار الجمعيـــة والمركـــز فـــي 
تنظيـــم وتطويـــر هـــذا االحتفـــال 
جـــزًءا فاعـــاًل من االلتـــزام األهلي 
بالتكامـــل مع مختلف مؤسســـات 
اســـتكمال  ســـبيل  فـــي  الدولـــة 

دائـــرة الرعاية واالهتمـــام بالطلبة 
وتشـــجيًعا لهـــم على بـــذل المزيد 
لتســـلم  اســـتعداًدا  الجهـــود  مـــن 
المســـتقبلية لخدمة  مسؤولياتهم 

بالدنا الغالية البحرين.
وأضـــاف قمبـــر أن حفـــل قناديـــل 
التفوق 4 الذي تنظمه جمعية قرية 
عراد الخيرية ومركز شـــباب عراد 
فـــي الدائـــرة الســـابعة بمحافظـــة 

المحرق يعتبر أحد عناوين التميز 
األهليـــة  المؤسســـات  أدوار  فـــي 
التي تســـتحق الدعم والمســـاندة 
من قبل الجميع، مشـــيًدا بالجهود 
الجمعيـــة  تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
هـــذه  مثـــل  لتنظيـــم  والمركـــز 
الفعاليات التي تشـــكل دافًعا قوًيا 
للشباب والطلبة؛ من أجل تحقيق 
مزيد من التفـــوق واإلنجاز، مبينا 

أن هـــذا االحتفـــال يعتبـــر تتويًجا 
لسلســـلة من الفعاليات التي تقوم 
بهـــا الجمعيـــة والمركز في ســـبيل 
خدمـــة المجتمـــع البحرينـــي فـــي 
هذه الدائرة التي تعتبر أكبر دائرة 
انتخابيـــة على مســـتوى البحرين 
والتالحـــم  التعايـــش  وتجســـد 
والوحـــدة الوطنيـــة بيـــن مختلف 
البحرينـــي،  المجتمـــع  مكونـــات 
الفًتـــا إلـــى أن االحتفـــال فـــي حد 
للتعـــاون  تجســـيًدا  يعتبـــر  ذاتـــه 
بيـــن مختلـــف الجهـــات الرســـمية 

عمار قمبروالتشريعية واألهلية.

اإلعالن عن انطالق جائزة محمد بن زايد  

ألعاب تفاعلية بخدمات الحكومة اإللكترونية
ــرح ــت ــق ــل م ــ ــض ــ ــزة أف ــ ــائ ــ ــج ــ ــوز ب ــ ــف ــ مـــعـــلـــمـــة ريــــاضــــيــــات ت

حصدت معلمة الرياضيات بمدرسة األندلس البتدائية للبنات فاطمة السيد 
مصطفــى الحــاي، جائــزة الحكومــة اإللكترونيــة ألفضــل مقترح عــن فكرتها 

)استخدام أسلوب اللعب في خدمات الحكومة اإللكترونية(.

وتضمـــن مقتـــرح الحـــالي الدعوة إلى 
إلكترونيـــة  مدونـــة  مشـــروع  تفعيـــل 
برمجـــت خاللهـــا  بتصميمهـــا،  قامـــت 
ٔالعـــاب الكترونية تفاعلية وتنافســـية 
تتعلـــق بٔاساســـات الرياضيات بشـــكل 
عام، ودروس منهج الصفين الخامس 
والســـادس االبتدائـــي خصوصـــا، مـــع 
مشـــاركتها مع المجتمع عبر اإلنترنت، 
وتوظيفهـــا لتحفيـــز الطلبـــة بمختلف 
وإثـــارة  وتشـــجيعهم  مســـتوياتهم 
النشـــط  االندمـــاج  نحـــو  دافعيتهـــم 
والمشاركة بفاعلية في عملية التعليم 

والتّعلم داخل المدرسة وخارجها. 
كما قامت بتعريـــف الطلبة والمعلمين 
فـــي  المشـــاركة  عبـــر  األلعـــاب  بهـــذه 
المعـــارض والمٔوتمـــرات التربوية؛ من 

ٔاجل تحقيق االستفادة للجميع.
وســـاهمت هـــذه المدونـــة فـــي إعطاء 
الطـــالب تغذيـــة راجعـــة فوريـــة مـــن 
خـــالل اللعب، بمـــا يتيح لهـــم التقييم 
الذاتـــي المســـتمر لمســـتوى إتقانهـــم، 
ويعـــزز من قدراتهم على التركيز على 
الهـــدف التعليمي، وإعطائهـــم قدرات 
عالية في اســـتخدام الطـــرق الذهنية 

لحل أكبر عدد ممكن من المســـائل في 
زمن محدد.

ويأتـــي ذلـــك في إطـــار حـــرص وزارة 
التربية والتعليم على تشـــجيع الطلبة 
علـــى  التربوييـــن  وســـائر  والمعلميـــن 

اإلبـــداع واالبتـــكار فـــي مجـــال إنتاج 
المحتـــوى التعليمي الرقمي، في إطار 
مشـــروع جاللـــة الملك حمـــد لمدارس 
المســـتقبل، والمرحلـــة المتقدمـــة منه 

وهي التمكين الرقمي في التعليم.

المعلمة الفائزة

6 رياض أطفال جديدة... والمجموع 142
ــم إلــــى 77 ــض ــن ــة جـــديـــدة ت ــاصـ الـــمـــوافـــقـــة عــلــى مـــدرســـة خـ

أعلــن الوكيــل المســاعد للتعليــم الخاص والمســتمر بــوزارة التربيــة والتعليم 
جعفر الشيخ، أنه وفي إطار تشجيع الستثمار في التعليم الخاص والتوسع 
فيــه وتنويــع أشــكاله، فإنــه يجــري حالًيــا اســتكمال إجــراءات الموافقــة على 
إنشــاء 6 ريــاض أطفــال جديــدة، ليرتفــع عددهــا إلــى 142 روضــة مرخصــة، 
وكذلــك الموافقــة على مدرســة خاصة جديــدة تضاف إلى المــدارس القائمة 
والبالــغ عددهــا 77 مدرســة، بعــد أن تــم التأكــد مــن توافــر جميــع الشــروط 
والمتطلبات وفًقا للمعايير المحددة حســب المرســوم بقانون رقم )25( لســنة 
1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات المنفذة له.

وأضـــاف الشـــيخ أنـــه تنفيـــًذا لتوجيهات 
ماجـــد النعيمـــي وزيـــر التربيـــة والتعليم، 
بشأن تعزيز الجهود المشجعة لالستثمار 
فـــي التعليـــم، فقد صدر أخيـــرا عن وكيل 
والمناهـــج  التعليـــم  لشـــؤون  الـــوزارة 
تعميـــم جديد بشـــأن آليـــة الموافقة على 
طلبـــات اســـتقدام أو توظيـــف المعلميـــن 

فـــي المؤسســـات التعليميـــة الخاصة من 
داخـــل مملكـــة البحريـــن أو خارجهـــا، إذ 
ينبغي على تلك المؤسســـات رفع طلبات 
الموافقـــة إلـــى إدارة التعليم الخاص قبل 
3 أشـــهر مـــن تاريـــخ التعاقد، بعـــد التأكد 
مـــن صحة المؤهل، وأن تكون المؤسســـة 
التـــي تخرج منهـــا المعلم معترًفـــا بها من 

قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة، مع 
إرفـــاق جميع الوثائق المطلوبة، إذ تتولى 
إدارة التعليـــم الخـــاص دراســـة الطلبـــات 
والـــرد على المؤسســـة في مهلـــة أقصاها 

30 يوًما إما بالموافقة أو بالرفض.
وأشـــار الشـــيخ إلى أن الموافقة المبدئية 

الخاصـــة  التعليميـــة  للمؤسســـات  تتيـــح 
مباشـــرة  وإمـــكان  المعلـــم  مـــع  التعاقـــد 
عملـــه فـــي المؤسســـة، على أن تســـتكمل 
الجهـــات  مـــع  المطلوبـــة  اإلجـــراءات 
المختصة في المملكة، إذ تصدر الموافقة 
النهائيـــة عند اســـتكمالها، وفي حال عدم 
اســـتكمال تلك اإلجراءات خالل شهرين 
مـــن تاريـــخ الموافقة المبدئيـــة، فإن هذه 

الموافقة تعّد الغية.

جعفر الشيخ

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

فـــي إطـــار االحتفال باليـــوم العالمـــي للمتطوعيـــن، تنظم كليـــة البحرين 
التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن( فعاليـــة “Give Back Bahrain“؛ بهـــدف 
التعريـــف بأعمـــال الجمعيات والمجموعـــات التي تعمل علـــى الصعيدين 
الوطني والدولي، والتشـــجيع على مختلـــف أنواع العمل التطوعي، التي 
تشـــمل العمل التطوعي االحترافي ومشـــاريع التعلم الخدمي، فضالً عن 

التطوع التقليدي.
وتشارك في هذه الفعالية مجموعة من المؤسسات الخيرية، ومجموعات 
المتطوعيـــن، التي تعمل على قضايـــا تمكين المجتمع، والتعليم، وحماية 

البيئة، وإدارة المخلفات، والتطوع.
وأكـــدت رئيس مجموعة المبـــادرات المجتمعية والتجارية الشـــيخة في 
بنت خليفة آل خليفة ســـعي البوليتكنك إلـــى دعم المبادرات المجتمعية 
بجميع أشـــكالها وتوجهاتها، تماشـــًيا مع أهدافها االستراتيجية، وحرص 

المؤسسة على تنمية ودعم ثقافة التطوع والمسؤولية االجتماعية.
ومن المقرر عقد هذه الفعالية التي ســـتكون مفتوحة للعامة )تناسب من 
هم في سن 16 عاًما فما فوق(، في الرابع من ديسمبر 2019، من الساعة 

5 مساًء وحتى 6:30 مساًء في حرم البوليتكنك بمدينة عيسى. 
ودعـــت البوليتكنـــك الراغبين في التســـجيل لزيارة موقعهـــا اإللكتروني 
باللغـــة  ســـيكون  العـــرض  أن  إلـــى  منوهـــًة   )www.polytechnic.bh(

اإلنجليزية.

عرض إنجليزي بفعالية المتطوعين بـ “بوليتكنك”

األنشطة والرياضة... مقرر جديد بـ “الخليجية”

أضافت الجامعة الخليجية مقرر األنشطة والرياضة 
)SPAC141A( مادة مشتركة تأتي كجزء من حزمة 
المقررات التي يدرسها الطالب المنظم لجميع برامج 
الجامعـــة األكاديميـــة: هندســـة التصميـــم الداخلـــي، 
الموارد البشرية، اإلعالم، المحاسبة والنظم المالية. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، قال رئيـــس الجامعـــة الخليجية 
مهند المشـــهداني إن فكرة إطالق هذا المقرر جاءت 
بنـــاًء علـــى الرؤيـــة الســـديدة لممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة مستشـــار األمـــن الوطني 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى ســـمو الشيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة، الرامية إلى تطوير القطاع 
الرياضـــي فـــي مملكـــة البحريـــن واســـتثمار التعليم 
والرياضـــة والشـــباب فـــي إبـــراز كوكبـــة جديدة من 

الطلبة والطالبات الرياضيين. 
وذكـــر نائـــب رئيـــس الجامعـــة الخليجيـــة للشـــؤون 

األكاديميـــة هشـــام المرصفـــاوي أن مقـــرر األنشـــطة 
والرياضـــة يجمـــع بيـــن الجانـــب العملـــي والنظـــري 
ويتنـــاول عـــددا من الموضوعات التـــي تنمي معرفة 
الطالب بأساسات الحياة الصحية والتغذية السليمة 
ورفـــع  المثالـــي  الـــوزن  علـــى  المحافظـــة  وكيفيـــة 

اللياقـــة البدنية، كما يحتوي على مـــادة علمية تبين 
تشـــريح جســـم اإلنســـان وخصائص الجهاز العصبي 
والتنفسي، إضافة إلى التدريبات العملية في الجري 
والتتابـــع والمهـــارات الدفاعيـــة والهجومية في كرة 

القدم والطائرة والسلة.

الجامعة الخليجية - سند

محرر الشؤون المحلية
محرر الشؤون المحلية

محمــد بــن مبــارك يرعــى احتفــاال بمــرور 62 عامــا علــى تأســيس مدرســة بالقريــة
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
رفع طلبات الموافقة 

على المعلمين 
للوزارة قبل 3 أشهر 

من التعاقد
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ــار ســـوق التنيـــن علـــى خرائـــط “غوغـــل” ــر مسـ تغييـ

تركيز زينة األعياد الوطنية بالتقاطعات الرئيسة

أوصـــى مجلـــس بلـــدي المحـــرق بتشـــكيل لجنـــة 
المحـــرق  بمحافظـــة  الشـــوارع  لتزييـــن  خاصـــة 
بمناســـبة األعيـــاد الوطنية، برئاســـة البلدي صالح 

بوهزاع.
وأشـــار مدير عام بلدية المحـــرق إبراهيم الجودر 
إلـــى أنـــه ونظـــرًا لمحدوديـــة الميزانيـــة المقترحة 
إلنارة الزينة في العيد الوطني فإنه سيتم التركيز 
علـــى تزيين التقاطعات على الشـــوارع الرئيســـية 

وخصوصًا المؤدية إلى مطار البحرين الدولي.
ولفت إلى أن تقســـيم المبلغ المخصص لكل دائرة 
لن يؤدي إلى نتائج ملموسة ومرضية، وأن عملية 
التزيين ســـتبدأ من نوفمبر بما سيؤدي لالستفادة 

القصوى من اإلنارة للمقيمين والزوار.
مـــن جهـــة أخـــرى، مـــرر المجلـــس مقترحـــًا بوضع 
الفتـــات إرشـــادية توضـــح موقـــع ســـوق التنيـــن 

بالشوارع الرئيسية بمحافظة المحرق.
وبـــرر المجلـــس مقترحه بكـــون الســـوق يعد أحد 
معالـــم المحافظـــة، وأن المتردديـــن عليـــه باتـــوا 
يســـتخدمون الطـــرق المختصـــرة داخـــل األحياء 
السكنية مما يؤدي إلى إحداث ازدحامات مرورية 

وحوادث.
ودعا المجلس الجهات المعنية إلى تغيير المســـار 
المـــؤدي إلى الســـوق على خرائط “غوغل” لســـلك 
الشـــوارع الرئيســـة بدالً من الدخـــول عبر األحياء 

السكنية من قريتي الدير وسماهيج.

ال غياب

لم يسجل اجتماع مجلس بلدي 
الثاني  للدور  الخامس  المحرق 
الخامس  التشريعي  الفصل  من 

غياب أي من أعضائه.

تغطية االجتماع:
سيدعلي المحافظة

منصة الرئاسة

أخصائي العالقات العامة بالمجلس خالل تسجيله لمداخالت األعضاء 
بواسطة هاتفه الذكي

إطــــالق اســـم “مـــدينــــة” علــــى عـــراد
“كــراجــاتــهــا” تــتــحــول إلـــى بــســطــات لــيــلــيــة لــلــعــمــالــة األجــنــبــيــة

مرر مجلس بلدي المحرق مقترحًا مقدمًا من ممثل المنطقة بإطالق مسمى 
“مدينــة” علــى منطقــة عــراد. وبــرر ممثــل المنطقــة البلدي أحمــد المقهوي 
طلبه بكون أن منطقة عراد تعد ثاني أكبر المناطق في محافظة المحرق 

بعد الحد من ناحية المساحة والكثافة السكانية والتوسع العمراني.

ولفـــت إلى أن المنطقة تشـــمل عراد 
وحالتي الســـلطة والنعيم، وتتضمن 
إلـــى جانـــب تضمنهـــا  9 مجمعـــات، 
أحد أبـــرز المعالم األثرية في مملكة 

البحرين والمتمثلة في قلعة عراد.
ورأى رئيس المجلس غازي المرباطي 
أن الوقـــت أصبح مالئما لتكون عراد 
مدينة، حيث أن المنطقة مســـتوفية 

لكل معايير المدن.
وفـــي ســـياق متصـــل، أفصـــح مدير 
عام بلديـــة المحرق إبراهيم الجودر 
تضميـــن  علـــى  البلديـــة  عمـــل  عـــن 
العقـــود الجديـــدة مـــع المســـتثمرين 

بمنطقـــة عراد الخدمية اشـــتراطات 
بتحديـــد أوقات العمل في المحالت 
من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 
العطـــل  أيـــام  عـــدا  8 مســـاًء، فيمـــا 

الرسمية وعطل نهاية األسبوع.
وقـــال المقهـــوي إن المحـــالت فـــي 
األوقات المتأخرة من الليل تتحول 
إلى بســـطات للعمالـــة األجنبية، مما 
يتســـبب فـــي تحولهـــا إلـــى مصـــدر 
إزعاج لألهالي المجاورين للمنطقة.

بلـــدي  مجلـــس  تمســـك  ذلـــك،  إلـــى 
المحرق برغبته بنقل مسجد حديقة 
المحـــرق الكبرى مـــن موقعه الحالي 

إلى موقع آخر.
غـــازي  المجلـــس  رئيـــس  ولفـــت 
المرباطـــي إلـــى أن إصـــرار المجلس 
مـــع  منســـجما  يأتـــي  طلبـــه  علـــى 
لفـــرض  المســـتقبلية  التوجهـــات 

رســـوم رمزية على دخول الحديقة، 
والحـــد مـــن الضغـــط المـــروري على 
شـــارع المطار لـــدى عمليـــة الدخول 
والخـــروج من الحديقـــة أثناء وقت 

الصلوات.

أحمد المقهوي

وافق مجلس بلدي الشمالية على إصدار 
قـــرار يلـــزم الجهـــاز التنفيـــذي بتســـوية 
المبالـــغ التي فرضت بنـــاء على تطبيق 
المـــادة رقـــم 66 من الالئحـــة التنفيذية 

بعد مراجعة وحصر الحسابات. 
ويأتـــي ذلك تنفيذا لما جاء في تفســـير 
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 

للمـــادة،  الـــوزراء  بمجلـــس  والقانونيـــة 
والتزامـــا بنـــص القانـــون دون الخـــروج 

عليه.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة عبـــدهللا 
القبيســـي إن التفســـير القانونـــي للمادة 
لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة  مـــن   66
البلديـــات أكـــد أن مجـــال تطبيقهـــا هـــو 

العقـــارات ذات العقـــود اإليجارية فقط، 
فـــي حال التعذر بتحديد الرســـوم لعدم 

تقديم عقود اإليجار والمستندات.
وأشار إلى أن التفسير بين عدم سريان 
الملكيـــة  ذات  المبانـــي  علـــى  المـــادة 
ابتـــداء  لهـــا  المرخصـــة  غيـــر  الخاصـــة 

بالبناء أو التعديل عليها.

وتنص المادة 66 من الالئحة التنفيذية 
لقانون البلديات على أنه “تقّدر الرسوم 
البلديـــة المرتبطـــة بالقيمـــة اإليجاريـــة 
والشـــقق  والمبانـــي  األراضـــي  علـــى 
الرســـوم عليهـــا  التـــي يتعـــذر تحديـــد 
بســـبب عـــدم تقديـــم عقود اإليجـــار أو 
المســـتندات المثبتة للقيمـــة اإليجارية 

لهـــا بواقع رســـم شـــهري ال يقـــل عن 10 
دنانيـــر وال يزيـــد عـــن دينـــار100، تبًعـــا 
لمســـاحة الموقـــع ووجـــه االنتفـــاع بـــه 
الالزمـــة  المســـتندات  تقديـــم  لحيـــن 
لتحديد الرســـوم البلديـــة بصفة نهائية 
لمدة أقصاها 6 أشـــهر من تاريخ الربط 

المؤقت للرسم.

إلـزام البلــديــة الشمــاليــة بتســويــة مبالــغ الرســوم المـؤقتـــة

مرر مجلس بلدي الشمالية مقترحًا بإنشاء 
نـــادي ثقافـــي ورياضـــي في مدينـــة حمد، 
الحتضان المواهب الرياضية في المدينة. 
وقال مقـــدم المقترح البلدي ياســـين زينل 
إن مدينة حمد تعد مـــن المدن النموذجية 
الكبـــرى حيث يبلغ عـــدد ســـكانها أكثر من 
الشـــباب  يشـــكل  فيمـــا  نســـمة،  ألـــف   100
نســـبة كبيرة من السكان. ولفت إلى افتقار 
المدينة إلى نادي يحتضن هؤالء الشـــباب، 

لتفريغ طاقاتهم، وإبراز مواهبهم.
وأشـــار إلى أهميـــة هذا المقتـــرح في إبراز 
مـــن  بـــدالً  للمدينـــة  الشـــبابية  المواهـــب 

توجههم إلى األندية األخرى.
مـــن جانب آخـــر، ناقش المجلـــس مقترحًا 
تعديـــل  اإلســـكان  وزارة  دراســـة  بشـــأن 

برنامـــج مزايا ليتيح شـــراء األراضي على 
غرار شراء الوحدات.

ولفـــت البلـــدي عبـــدهللا القبيســـي إلـــى أن 
مبـــررات المقتـــرح تعـــود لصعوبـــة شـــراء 
الوحدات الســـكنية نظـــرًا الرتفاع تكلفتها، 
إلـــى جانب عدم توفر الوحدات المناســـبة 
فضـــال  البحرينيـــة،  األســـرة  الحتياجـــات 
عـــن إتاحة المجـــال للمواطنيـــن ببناء تلك 

األراضي بحسب ميزانياتهم.

مرر مجلس بلدي الشــمالية مقترحًا بفتح منفذ لعبور الســيارات من شارع الشيخ 
حمــد بمنطقــة المالكيــة، لتخفيــف الضغط الواقع علــى المدخل الوحيــد للمنطقة 

من دوار 12.

وأشـــارت ممثـــل الدائـــرة البلديـــة زينب 
الدرازي إلى أن الشارع يشهد ازدحامات 
مســـتمرة عنـــد مدخـــل دوار 12 بســـبب 
وجـــود محطـــة الوقود خصوصـــا وقت 

الذروة.
ولفتـــت إلـــى أن ذلـــك يأتـــي فـــي وقـــت 
يجـــري فيـــه العمـــل على افتتـــاح مجمع 
تجـــاري غرب محطـــة الوقود وعلى بعد 

عشرات األمتار من الدوار 12.

ونوهـــت بحاجـــة المنطقة إلـــى المدخل 
نتيجـــة النمـــو العمرانـــي الـــذي تشـــهده 
المنطقـــة، إضافة إلى عـــدم وجود منفذ 
آخر عدا مدخل دوار 12 ذو مسار واحد 

في كل اتجاه.
ورأت أن تنفيـــذ المقترح سيســـاهم في 
تســـهيل الحركـــة المروريـــة على شـــارع 
الشيخ حمد، إضافة إلى تطوير المنطقة 
بما ينسجم مع تطلعات مملكة البحرين.

نادي ثقافي ورياضي ألهالي مدينة حمد فتح منفذ إضافي لعبور السيارات بشارع المالكية
أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلف لمجلس بلدي المحرق صحة إصدار رخص بناء شقق سكنية في 
مناطــق الســكن المتصــل باء بمــا ال يشــكل مخالفة تســتدعي التحقيق 

فيها.

ه علـــى طلـــب   جـــاء ذلـــك، فـــي ردِّ
المجلـــس البلـــدي بتشـــكيل لجنـــة 
تحقيـــق بشـــأن اســـتصدار رخـــص 
البناء بصورة مخالفة لقرار اللجنة 

العليا للتخطيط العمراني.
وبّيـــن مديـــر عـــام بلديـــة المحرق 
العقاريـــن  أن  الجـــودر  إبراهيـــم 
المعنيين بتشـــكيل لجنة التحقيق 
الســـكن  تصنيـــف  ضمـــن  يقعـــان 
يســـمح  حيـــث  بـــاء،  متصـــل 
بالمحالت التجارية وبيت ســـكني 
فقط، وال يســـمح بالشقق السكنية 
صـــرف  تجميـــد  قـــرار  حســـب 
تراخيص الشقق السكنية في هذه 
المناطـــق، اســـتناًدا لقـــرار اللجنـــة 

العليا للتخطيط العمراني.
بلـــدي  مجلـــس  رئيـــس  وعّلـــق   
المحـــرق غازي المرباطـــي على رد 

الوزيـــر قائـــالً: إن رد الوزيـــر بعدم 
وجـــود مخالفـــة هـــو مخالـــف بحد 
ذاته، كما أنه رمى الكرة في ملعب 
الجهـــاز التنفيـــذي، بدالً مـــن قيامه 

بإصالح الخلل الموجود.
 ولفـــت إلـــى أن المنطقـــة مكتظـــة 
بالســـكان وال تتحّمـــل المزيـــد مـــن 
مشاريع الشقق الســـكنية، ومؤكًدا 
ضرورة التحقيق فـــي تجاوز قرار 

اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

إصرار على التحقيق في صرف رخص مخالفة

 التفسير 
القانوني استثنى 

األمالك الخاصة 
من الرسم

القبيسي: لدراسة 
إضافة خدمة األراضي 

لبرنامج “مزايا”

خلف يؤكد صحتها 
والمرباطي: رمى 

الكرة بملعب 
البلدية



80 مضخة و34 صهريجا ذخيرة “األشغال والبلديات” لمواجهة األمطار
الــمــعــدات فـــي  زيــــــادة  ونـــحـــتـــاج  خــجــولــة  الــــــــوزارة  خــطــة   :”^“ لــــ  الـــمـــربـــاطـــي 

كشــف مصــدر مســؤول بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي لـ”البــاد” عــن أن الــوزارة أخــذت 
باالســتعدادات لمواجهة موســم األمطار وذلك عن طريق توفير 80 مضخة و 34 صهريًجا لشــفط المياه موزعة على 

محافظات المملكة األربع.

 وبّيـــن المصدر إلى أن عدد الصهاريج 
والمضخـــات قابـــل للزيـــادة فـــي حال 
تطلبـــت الحاجـــة لرفـــع عددهـــا وفًقـــا 
للمعطيـــات التي يمكـــن أن تخرج في 
التقلبات التي من الممكن أن تشـــهدها 

المملكة.
فـــي  تعتمـــد  الـــوزارة  بـــأن  وأفـــاد   
الجويـــة  األرصـــاد  علـــى  المعلومـــات 
عمليـــات  غرفـــة  ثمـــة  وأن  كمرجـــع، 
تضع كافة الخطـــط والتحركات وفق 
األرصـــاد  تزودهـــا  التـــي  المعطيـــات 

الجوية للوزارة.
 وأشـــار إلـــى أن هنالـــك غرفة موحدة 
علـــى المســـتوى الوطني تضـــم وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والبلديات 
األربـــع للمحافظـــات والدفـــاع المدني 
واألرصـــاد  والمـــاء  الكهربـــاء  وهيئـــة 
الغرفـــة  هـــذه  أن  موضًحـــا  الجويـــة، 
أوكل لهـــا بوضـــع خطة اســـتراتيجية 
احترازيـــة متكاملة جـــاري العمل على 
تنفيذها استعداًدا لموسم األمطار في 

البحرين. 

 وقال: “لقد تم رصد أماكن تجمع مياه 
األمطار، وتحديد مواقع التخلص من 
هـــذه الميـــاه، كتصريفها فـــي الوديان 
أو فـــي البحـــر، كمـــا تـــم وضـــع فـــرق 
تختص بتأمين مداخل المستشفيات 
والمدارس واألماكن العامة والحيوية 

من تجمعات مياه األمطار.
رئيـــس  أكـــد  الصعيـــد،  ذات  وعلـــى   
مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي 
البلديـــة  التحضيـــرات  أن  لـ”البـــاد” 
لمواجهة موسم األمطار تحتاج لدعم 

أكبر من ما هو عليه، ويجب زيادة عدد 
المضخات والصهاريج لتتمكن الوزارة 
بمعيـــة البلديـــات األربـــع بالمحافظات 
من تقديم خدمات أكثر فاعلية من ما 
هـــو عليه في العام الماضي.  وأوضح 

بعمليـــة  ســـتقوم  جهـــات  ثـــاث  أن 
وهـــي  الصهاريـــج،  وتوفيـــر  الشـــفط 
بتغطيـــة  ســـتقوم  إذ  األشـــغال  وزارة 
الشـــوارع الرئيسية ومداخل المناطق 
والمؤسسات الحيوية كالمستشفيات 
والوزارة والجامعات )... إلخ(، ووزارة 
اإلسكان وستهتم بالمشاريع الوزارية 
تحـــت اإلنشـــاء، والبلديـــات )األجهزة 

التنفيذية( في المحافظات.
 وأشار إلى أن المؤشرات والمعطيات 
التـــي خرجـــت مـــن خبـــراء األرصـــاد 
الجوية تبّشـــر بمواجهة موسم ممطر 
علـــى  ويجـــب  البحريـــن،  فـــي  لدينـــا 
الجميع التكاتف وبذل الجهد من أجل 

وضع خطة تليق مع التحديات.

 وذكر أن البلديات والمجالس البلدية 
فـــي  للبلديـــات  التنفيذيـــة  واألجهـــزة 
المحافظات األربع تبذل جهوًدا جّبارة 
المســـتلزمات  كل  توفيـــر  أجـــل  مـــن 
الازمة لمواجهة تحديات تجمع مياه 
األمطار، ولكـــن الميزانيات المرصودة 
قليلة من قبل الوزارة وال تتماشى مع 
حجم التحديات، مشيًرا إلى أن بلدية 
المحرق تبـــذل جهًدا كبيـــًرا، ولكنها ال 
تســـتطيع أن توفر ســـوى 11 صهريًجا 
فقـــط لتغطية نحـــو 8 إلـــى 10 دوائر، 
ومن الواضح أن عدد الصهاريج قليل 
بسبب شح الميزانية المخصصة لهذه 

األمور.

غازي المرباطي

local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

انطــالق ســوق المزارعيــن 14 ديسمبــر
ــيــات ــة فــعــال ــســل ــم ســل ــضـ ــاد الــوطــنــيــة وتـ ــ ــي ــ تـــزامـــنـــا مـــع األع

كشـــف وكيل الزراعـــة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، عن 
أن الوكالة تعتزم إطاق النسخة الثامنة 
من سوق المزارعين البحرينيين بحديقة 
البديـــع النباتيـــة بالشـــراكة مـــع المبـــادرة 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي، يوم 
الســـبت الموافـــق 14 ديســـمبر الجـــاري، 
تزامًنـــا مع األعيـــاد الوطنية التي تحتفل 

بها مملكة البحرين. 
 وأوضـــح أبوالفتـــح أن الفريـــق المعنـــي 
بتنظيـــم الســـوق بـــدأ مبكـــرا االســـتعداد 
الحتضـــان فعالياتـــه، إذ تم خال الشـــهر 
الماضـــي فتـــح المجـــال أمـــام المزارعين 
والشـــركات الراغبة في المشاركة للتقدم 
ا، فيمـــا باشـــر  بطلبـــات المشـــاركة رســـميًّ
علـــى  ميدانيـــة  زيـــارات  بعمـــل  الفريـــق 

المـــزارع الراغبة في المشـــاركة لاطاع 
عن كثـــب على اإلنتـــاج الزراعي الخاص 
بهـــا، وللتأكيـــد علـــى المزارعيـــن بـــأن مـــا 
يطـــرح فـــي الســـوق يجـــب أن يكون من 

اإلنتاج المحلي فقط. 
 وأشـــار أبوالفتح إلى أن النسخة الثامنة 
من سوق المزارعين البحرينيين ستضم 
سلســـلة مـــن الفعاليـــات المتنوعـــة التـــي 
سيحتضنها السوق كل يوم سبت، منوًها 
إلـــى التعـــاون مـــع جهـــات عدة مـــن أجل 

إظهار السوق بالصورة المشرفة. 
 وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن 
ســـوق المزارعين البحرينيين استطاعت 
أن تكـــون ضمن قائمة األجنـــدة الوطنية 
اســـتطاعت  كمـــا  البحريـــن،  لمملكـــة 
المقيميـــن  مـــن  أعـــداًدا  تســـتقطب  أن 
ومواطني الدول الشـــقيقة وزوار مملكة 

البحريـــن؛ لمـــا تمثلـــه مـــن منصـــة لعرض 
ترافقهـــا  المحليـــة  الزراعيـــة  المنتجـــات 

فعاليات متنوعة في أجواء عائلية.
 وبّيـــن أن ســـوق المزارعين تأتي ترجمة 
لتوجهات وكالة الزراعة والثروة البحرية 
للمزارعيـــن  التســـويقية  الجهـــود  بدعـــم 

البحرينييـــن، عبـــر توفيـــر المواقـــع التي 
تمكنهـــم مـــن تســـويق منتجاتهـــم، الفًتـــا 
فـــي  تتمحـــور  الســـوق  فكـــرة  أن  إلـــى 
توفير منصـــات البيع للمنتجات الزراعية 

المحلية للمزارعين البحرينيين.
وأكـــد أن التعاون مـــع المبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطاع الزراعـــي أثمر في ضمان 
اســـتمرارية النجاح المشهود الذي تحقق 
خال النســـخ الماضية للســـوق، مشـــيًدا 
إظهـــار  ســـبيل  فـــي  المبذولـــة  بالجهـــود 

الوجه الحضاري لمملكة البحرين.
 ومـــن المقّرر أن تضم الســـوق إلى جانب 
المنتجـــات  لبيـــع  المخصصـــة  المحـــات 
الزراعيـــة المحلية، أقســـاما عدة للحرف 
مـــن  وعـــدًدا  والفنانيـــن،  التقليديـــة، 

المطاعم، وأنشطة ترفيهية لألطفال.

نبيل أبوالفتح

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

حصر 1315 مسكًنا لتنظيم السكن الجماعي
السالمة اشتراطات  لتوفير  مبان  إلى  إخطار   600 إرســال  “البلديات”: 

أكـــد وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات 
الشـــيخ محمد بـــن أحمـــد آل خليفة أنه 
تـــم حصر 1315 ســـكًنا مشـــترًكا للعمال 
)الســـكن الجماعـــي(، ضمـــن اإلجـــراءات 
المتخـــذة لتنظيم آلية الســـكن الجماعي 
الـــوزارة  وكيـــل  وأوضـــح  المشـــترك.  
لشـــؤون البلديـــات” تـــم تشـــكيل فريـــق 
عمـــل مـــع المختصيـــن بأمانـــة العاصمة 
والبلديات الثاث، كمـــا تم التواصل مع 
وزارة الصحـــة واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدني لمتابعة ســـكن العمال المشـــترك 
ومراقبة المباني المخالفة لاشتراطات.
 وأشـــار الوكيـــل إلـــى توجيهـــات وزيـــر 
األشـــغال وشـــئون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلـــف بأهمية االهتمام 

المبانـــي  فـــي  الســـامة  باشـــتراطات 
ومتابعتـــه لعمـــل اللجنـــة المختصـــة من 
الســـكن  مبانـــي  أجـــل حصـــر وتحديـــد 

العمالي المشترك.
 وأكـــد أنه تم “إرســـال 600 إخطار لعدة 
مبانـــي مقيـــدة عن طريق فريـــق العمل، 
وذلـــك لتوفيـــر االشـــتراطات الصحيـــة 
واشـــتراطات األمـــن والســـامة، وجـــاٍر 
ا اتخـــاذ اإلجراءات الازمة بشـــأن  حاليًّ
باقي المباني، مشـــيًرا إلـــى أنه تم البدء 
بالمجمعـــات التـــي تتركـــز فيهـــا المباني 

الجماعية”.
الوزاريـــة  اللجنـــة  بمتابعـــة  وأشـــاد   
التحتيـــة  والبنـــى  التنمويـــة  للمشـــاريع 
وكذلـــك متابعة مجلس الدفـــاع المدني 

المحافظـــات  تلعبـــه  الـــذي  وبالـــدور 
مـــن خـــال حصـــر البيـــوت العشـــوائية 
ومتابعتهـــا مع الجهات المعنية، مشـــيًرا 
إلـــى أن دور البلديـــات فـــي الملف يأتي 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  المهـــم  للـــدور  مكمـــاً 

المحافظات.
 وأشـــار إلى أنه “يعتبر الســـكن مشـــترًكا 
ـــا حســـب نـــص المـــادة متـــى  أو جماعيًّ
شـــغلته مجموعـــة مـــن األفـــراد ال تربط 
صلـــة قرابـــة حتـــى الدرجـــة الرابعة وال 
يقـــل عددهم عن 5 أفراد، ويســـتوي أن 
يكون إشغالهم للســـكن بشكل مباشر أو 
مـــن الباطن، وعلى البلدية المختصة أن 
تقوم بقيد كافة المســـاكن المشـــتركة أو 

الجماعية بقاعدة البيانات لديها”. 
 وأكـــد وكيـــل شـــؤون البلديـــات أهميـــة 
اســـتمرار التنســـيق بين جميـــع الجهات 
قاعـــدة  بنـــاء  أجـــل  مـــن  العاقـــة  ذات 
البنايات المطلوبة وتطبيق االشتراطات 

على جميع مساكن العمال المشتركة.

الشيخ محمد بن أحمد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“األشغال”: شفط تجمعات األمطار بفترات قياسية والشوارع سالكة
أكدت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حرصها على التعامل مع موسم األمطار، وأوضحت 
في رّدها على مقال الزميل أسامة الماجد الذي نشر تحت عنوان “اجتماعات سنوية” ومشكلة مياه األمطار باقية 
بصورة دائمة، أن جميع الشوارع العامة في مملكة البحرين كانت انسيابية الحركة المرورية فيها طبيعية خال 

فترة هطول األمطار وما بعدها- مؤخًرا- دون أن تتضّرر الحركة المرورية.

 وأفـــادت أنها حرصت علـــى التعامل مع 
التجمعـــات فـــي الشـــوارع الفرعية وعند 
مداخل المدارس والمستشـــفيات داخل 
التعامـــل  تـــم  الســـكنية حيـــث  األحيـــاء 
مـــع جميـــع الباغـــات الـــواردة واالنتهاء 
من شـــفط الميـــاه المتجمعة فـــي فترات 
قياســـية دون حـــدوث أي إربـــاك فـــي أي 

من المرافق العامة والخاصة.
وفيما يلي رد الوزارة:

“تعقيًبا على مقال الكاتب أسامة الماجد 
فـــي صحيفة البـــاد في عددهـــا الصادر 
يـــوم الخميـــس 21 نوفمبـــر 2019، حول 

تجمعـــات ميـــاه األمطـــار”، يطيـــب لنا أن 
نورد لكم التعقيب اآلتي:

 إن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
علـــى  تحـــرص  العمرانـــي  والتخطيـــط 
حســـب  األمطـــار  موســـم  مـــع  التعامـــل 
مصالـــح  تخـــدم  التـــي  األولويـــات 
المواطنيـــن والصالـــح العـــام وذلك وفق 

اإلمكانات المتاحة لدى الوزارة.
 وإذ نلتمـــس للكاتـــب حرصه علـــى إبراز 
هموم المواطنيـــن فإننا نؤكد في الوقت 
نفســـه أن مـــا ذكر في المقـــال لم يامس 
جميـــع  إن  حيـــث  الميدانـــي،  الواقـــع 

الشـــوارع العامـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
كانـــت انســـيابية الحركـــة المرورية فيها 
طبيعيـــة خال فترة هطول األمطار وما 
بعدها- مؤخـــًرا- دون أن تتضرر الحركة 
المروريـــة، حيـــث حرصت الـــوزارة على 
أن تكـــون انســـيابية الحركـــة مـــن أهـــم 

أولوياتها في موسم األمطار.
أي  مـــع  التعامـــل  علـــى  حرصـــت  كمـــا   
تجمعـــات في الشـــوارع الفرعيـــة أو عند 
مداخل المدارس والمستشـــفيات داخل 
األحيـــاء الســـكنية، حيـــث تـــم التعامـــل 
مـــع جميـــع الباغـــات الـــواردة واالنتهاء 

من شـــفط الميـــاه المتجمعة فـــي فترات 
قياســـية دون حـــدوث أي إربـــاك فـــي أي 

من المرافق العامة والخاصة.
 كمـــا تؤكـــد الـــوزارة أنه خال الســـنوات 
الماضية قامت بتحديد عدد من المواقع 
المتضررة التي تتجمع فيها مياه األمطار 
بالتنســـيق مع المجالس البلدية ومجلس 
أمانـــة العاصمـــة، حيث عالجـــت الوزارة 
574 نقطة بعضها بشـــكل مؤقت وأخرى 
بشكل جذري حسب األولويات وتحليل 
قاعـــدة بيانات الســـنوات الماضية، ويتم 
التعامـــل مـــع بقيـــة النقـــاط وغيرهـــا من 
النقـــاط المســـتحدثة مـــن خـــال خطـــة 
الطـــوارئ، كما أن هذه الجهود مســـتمرة 
إذ إنـــه مـــع التطور العمرانـــي تظهر نقاط 
يتطلـــب  حيـــث  عـــام  كل  فـــي  جديـــدة 
التعامـــل معهـــا وضمهـــا لقائمـــة النقـــاط 

المطلوب معالجتها.
 وضمـــن خطـــة الصيانـــة الدوريـــة التـــي 
تقـــوم بها الـــوزارة على مـــدار العام، فقد 
باشـــرت بتنظيف فتحـــات تصريف مياه 
األمطـــار فـــي كافـــة محافظـــات المملكة 
فتحـــة   56427 عددهـــا  يبلـــغ  والتـــي 
لتصريف مياه األمطار، فضاً عن صيانة 
94 محطـــة ضـــخ لميـــاه األمطـــار موزعة 
علـــى كافـــة مناطـــق المملكـــة، وتنظيـــف 
المائيـــة  والمصبـــات  التفتيـــش  غـــرف 
المؤديـــة إلـــى البحـــر، وقنـــوات تصريف 
الميـــاه المفتوحـــة، والقنـــوات المفتوحة 
وتفريـــغ خزانـــات التجميـــع قبل موســـم 
األمطار للتأكد من فاعليتها وهو ما ظهر 
في قلـــة نقاط التجمع وســـرعة تصريف 

مياه األمطار.
الملحـــة  باالحتياجـــات  يتعلـــق  وفيمـــا   

للمواطنيـــن فـــإن الـــوزارة وقبل موســـم 
األمطـــار نجحت في االنتهاء من تركيب 
عـــوازل األمطار لجميـــع الطلبات الواردة 
والمســـتوفية  البلديـــة  المجالـــس  مـــن 
للشـــروط، حيث ال توجد أي طلبات على 
قائمة االنتظار وإنما يتم مباشـــرة العمل 

في هذه الطلبات فور ورودها.
نحـــن إذ نقـــّدر حـــرص الكاتـــب علـــى مـــا 
يقـــوم به من بـــث همـــوم المواطنين في 
الصحافة إال أننا نؤكد أهمية التعامل مع 
الوقائـــع الميدانية بواقعية ودون أحكام 

مسبقة.
 كما نؤكد لكاتب المقال استعدادنا لشرح 
كل التفاصيـــل المتعلقة بموســـم األمطار 
واســـتعدادات الـــوزارة الســـابقة وكذلـــك 

الطارئة خال موسم أمطار الخير”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - أمانة العاصمة

قامت مدير عـــام أمانة العاصمة 
شـــوقية حميدان بجولة تفقدية 
لســـوق المنامة المركزي ومجمع 
لطلـــب  تلبيـــة  التجـــاري  اللؤلـــؤ 
علـــى  االطـــاع  فـــي  التجـــار 
شـــأنها  مـــن  التـــي  احتياجاتهـــم 
الخدمـــات  مســـتوى  تحســـين 
والدفـــع بجهود توفير المقومات 
الرئيســـة الضروريـــة مـــن أعمال 
تطويرية لتعزيـــز عملية التنمية 
الشاملة المساهمة في االقتصاد 

الوطنـــي للمملكة. وأشـــارت إلى 
إمـــكان  ســـتدرس  األمانـــة  أن 
مـــن  لجـــزء  تراخيـــص  إصـــدار 
األرصفـــة الواســـعة في الســـوق 
المركزي لتوفير مساحات عرض 
جديـــدة للفرشـــات، حيـــث تبلـــغ 
ا 958 فرشة، لتوسيع دائرة  حاليًّ
التنـــوع فـــي المـــواد المعروضـــة 
أمـــام  المجـــال  وفتـــح  للبيـــع 
التجـــار لاســـتفادة مـــن المواقع 

المستحدثة.

 بحث إصدار تراخيص جديدة للفرشات

أشاد رئيس المجلس البلدي بالمنطقة 
الجنوبيـــة بدر التميمـــي بتفضل ملك 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برعايـــة حفل 
تدشين مشروع خط الصهر السادس 
للتوســـعة في ألبا، والـــذي يعد انجازا 
البحريـــن،  لمملكـــة  كبيـــرا  اقتصاديـــا 
واستكماال للمنجزات الرفيعة في ظل 
المســـيرة التنموية الشـــاملة، واسهاما 
بـــارزا فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي، 
وجهود تنويع مصادر الدخل القومي، 

وخلق الوظائف النوعية للمواطنين.
وأشـــار إلـــى أن المحافظـــة الجنوبية 
تعتـــز بوجـــود هـــذا الصـــرح الوطنـــي 

جالـــة  اهتمـــام  وأن  فيهـــا،  العالمـــي 
الملك وســـمو ولي العهـــد بالصناعات 
المحليـــة ودعـــم االقتصـــاد الوطنـــي 
عكـــس توجـــه البحريـــن نحـــو تنويـــع 
مصـــادر الدخـــل وخلـــق فـــرص عمـــل 

للمواطنين.

التميمي يشيد بتفضل جاللة 
الملك بافتتاح الخط السادس

بدر التميمي

محرر الشؤون المحلية



أكــدت مملكــة البحريــن موقفهــا الثابــت والدائم والذي عّبرت عنه فــي مختلف المحافل اإلقليمية والدوليــة والمتمثل في رفض 
جميــع الممارســات اإلســرائيلية فــي األراضي المحتلــة، والتي تتعارض وتنتهك قرارات الشــرعية الدوليــة وخاصة قرار مجلس 

األمن رقم 2334 لسنة 2016.

 جـــاء ذلـــك، فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا 
عبـــدهللا  الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد 
الدوســـري، أمـــام الـــدورة غيـــر العاديـــة 
لمجلس الجامعة العربية على مســـتوى 
وزراء الخارجيـــة، والتـــي عقـــدت فـــي 
الـــدول  لجامعـــة  العامـــة  األمانـــة  مقـــر 

العربية في القاهرة.
إنشـــاء  أن  الدوســـري  أوضـــح  حيـــث   
إســـرائيل للمســـتوطنات فـــي األراضي 
الفلســـطينية المحتلة، منذ عام 1967م 
بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، ليـــس لـــه 
أي شـــرعية قانونيـــة، ويشـــّكل انتهـــاًكا 
الدولـــي،  القانـــون  بموجـــب  صارًخـــا 

ويعـــد كذلك عقبـــة كبرى أمـــام تحقيق 
حـــل الدولتيـــن وإحال الســـام العادل 

والشامل.
 ونـــّوه بـــأن الســـام الشـــامل والعـــادل 
والدائم في منطقة الشـــرق األوسط لن 
يتحقق إال بانســـحاب إســـرائيل الكامل 

من كافة األراضي العربية المحتلة عام 
الفلســـطينية  الدولـــة  وإقامـــة  1967م، 
المســـتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
وعـــودة جميع الاجئين الفلســـطينيين 
إلـــى أراضيهم التي هجـــروا منها، وفق 
حـــل الدولتيـــن وطبًقـــا لمبادرة الســـام 
العربية لعام 2002، وقرارات الشـــرعية 

الدولية ذات الصلة.
 وأعـــرب عـــن إيمـــان مملكـــة البحريـــن 
الراســـخ بأنـــه ال يمكـــن إحـــال الســـام 
في الشـــرق األوسط عن طريق قرارات 
فرديـــة مـــن جانب واحـــد، وأن محاولة 
فرض األمر الواقع مجرد إجراءات من 

شـــأنها أن تزيـــد األمور تعقيـــًدا وتجعل 
فرص الســـام أكثـــر بعًدا مـــن أي وقت 

مضى.
وأكد فـــي ختام كلمته أمام الدورة غير 
العاديـــة لمجلس الجامعـــة العربية على 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة دعم مملكة 
البحرين للخطـــوات التي يراها مجلس 
جامعة الدول العربية مناسبة للتعاطي 

مـــع تداعيـــات مواصلـــة إســـرائيل بناء 
المســـتوطنات، والتي من شـــأنها عرقلة 
جهـــود الســـام العـــادل والشـــامل فـــي 
الدولـــي  المجتمـــع  داعًيـــا  المنطقـــة، 
لتحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية 
الدولية للشـــعب الفلسطيني والتصدي 
المخالفـــة  اإلســـرائيلية  للسياســـات 

للقرارات الدولية والقانون الدولي.

العاديـــة  غيـــر  الـــدورة  عـــن  وصـــدر   
لمجلـــس الجامعة التي دعت إليها دولة 
فلســـطين، قرار برفض القرار األميركي 
اعتبار االستيطان اإلسرائيلي ال يخالف 
القانـــون الدولـــي، وتكليـــف المجموعـــة 
العربيـــة فـــي نيويورك والعضـــو العربي 
الكويـــت”  “دولـــة  األمـــن  مجلـــس  فـــي 
لتكثيـــف الجهود والمشـــاورات الازمة 
لمواجهـــة القـــرار األميركـــي بخصوص 
وتكليـــف  اإلســـرائيلي  االســـتيطان 
وبعثـــات  العـــرب  الســـفراء  مجالـــس 
الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم 
المؤثـــرة حول العالـــم لنقـــل المضامين 
الـــدول  القـــرار، وشـــكر  هـــذا  وأهـــداف 
مواقـــف  اتخـــذت  التـــي  والمنظمـــات 
وتكليـــف  األميركـــي،  للقـــرار  رافضـــة 

األمين العام بمتابعة هذا القرار.

أمينة عيسى وكيال أول للتفتيش القضائي بالنيابة
أصدر النائب العام علي البوعينين القرار رقم )74( لسنة 2019 بتعيين المحامي العام المستشارة أمينة عيسى وكيالً أول للتفتيش 
القضائــي بالنيابــة العامــة، المعنــي بفحــص أعمــال أعضــاء النيابــة العامة وتقييم أدائهــم وتنمية قدراتهــم، لتكون بذلــك أول امرأة 

تتولى المنصب. 

وصـــرح النائـــب العـــام بـــأن القـــرار جاء 
مـــن  المـــرأة  تمكيـــن  بأهميـــة  إيماًنـــا 
االضطاع بدورها ومراعاة لمبدأ تكافؤ 
ا  الفرص الذي اعتمدته المملكة تشـــريعيًّ
ـــا تحقيًقا للمســـاواة، بناًء على  وتطبيقيًّ
مـــا تثبتـــه المـــرأة من كفـــاءة ومقـــدرة، 

تعييـــن  قـــرار  عليـــه  ابُتنـــي  مـــا  وهـــذا 
المستشـــارة أمينـــة عيســـى لمـــا توافـــر 
فيهـــا مـــن مقومـــات عملية وشـــخصية، 
عملهـــا،  فـــي  جـــدارة  مـــن  أثبتتـــه  ومـــا 
أوجبت االستفادة من كفاءتها بتعيينها 
وكيـــاً أول للتفتيـــش القضائي. وكانت 

المحامي العام المستشارة أمينة عيسى 
قد شـــغلت مـــن قبـــل مناصـــب مختلفة 
بالنيابـــة العامـــة، حيث توّلت اإلشـــراف 
علـــى مكتب التعـــاون الدولي، ورئاســـة 
نيابة األســـرة والطفل ونيابـــة الوزارات 
التنفيـــذ  ونيابـــة  العامـــة،  والجهـــات 
الجنائي، كما أســـند إليهـــا تمثيل النيابة 
العامة أمـــام محكمة التمييز، إلى أن تم 
إلحاقها بالتفتيـــش القضائي ثم تعيينها 

وكياً أول للتفتيش.
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أول امرأة تتولى 
المنصب في 

البحرين
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استبدال عقوبة مستأنفين مدانين بحرق خيام انتخابية
ســـنة إلـــى  ســـنوات   5 مـــن  المتهميـــن  عقوبـــة  خففـــت  المحكمـــة 

اكتفت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية 
األولـــى بســـجن شـــابين أحرقـــا خيمتيـــن 
االنتخابـــات  فتـــرة  أثنـــاء  انتخابيتيـــن 
النيابية والبلدية العام الماضي في منطقة 
دمســـتان، والتابعتيـــن ألحـــد المرشـــحين 
البلدييـــن عن الدائرة الســـابعة بالمحافظة 
الشـــمالية؛ وذلـــك بحبـــس كل منهمـــا لمدة 
ســـنة واحـــدة فقـــط بـــدالً مـــن 5 ســـنوات، 
الحبـــس  عقوبـــة  باســـتبدال  أمـــرت  كمـــا 
لكليهمـــا بعقوبة العمل في خدمة المجتمع 

وبموافقتهما.
 وبـــدأت تفاصيل القضية عندما ورد باغ 
لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، 
مفـــاده نشـــوب حريـــق فـــي مقـــر انتخابي 
النيابيـــة  باالنتخابـــات  المرشـــحين  ألحـــد 
الجهـــات  توّجـــه  وبعـــد   ،2018 والبلديـــة 
المختصـــة للموقـــع وإخمـــاد الحريـــق، تـــم 
العثـــور على عبـــوة “دبة” تبيـــن احتواؤها 
علـــى آثـــار الجازوليـــن “بترول” فـــي مكان 

قريب من إحدى الخيام المحترقة.

 وأســـفرت التحريـــات في موقـــع الجريمة 
إلى أن عينات الخايا البشـــرية المرفوعة 
مـــن علـــى تلـــك العبـــوة تعـــود للمســـتأنف 
األول، والـــذي اعترف عقـــب القبض عليه 
بارتكابـــه للجريمـــة بمســـاعدة واتفـــاق مع 

المستأنف الثاني.
حـــول  تفصيـــاً  األول  المســـتأنف  وقـــّرر   
الواقعـــة أنـــه اتفـــق مـــع الثاني علـــى حرق 

خيمـــة المرشـــح البلـــدي، فوافقـــه األخير، 
دمســـتان،  مقبـــرة  مـــن  بالقـــرب  وتقابـــا 
وهنـــاك حمل هو العبوة التي تحتوي على 
“البتـــرول” وتوجهـــا إلـــى خيمـــة المرشـــح 

البلدي المجني عليه.
 وأضـــاف أنـــه عنـــد وصولهمـــا بالقرب من 
الخيمة عمد إلى ســـكب البنزين في وعاء 
“ســـطل” وأعطـــاه للمســـتأنف الثانـــي الذي 

توّجه إلـــى الخيمة وســـكب البنزين عليها 
فـــي حين ظل هـــو يراقب المكان تحســـًبا 
لحضور أحد ومشـــاهدتهما، وبعدها أشعا 
النـــار بواســـطة “والعـــة”، ومـــا إن ارتفعت 
ألســـنة اللهـــب وامتدت للخيمـــة المجاورة 
للتـــي أحرقاهـــا رمـــى تلك العبـــوة من يده 

والذا بالفرار من الموقع.
 وثبـــت بتقريـــر طاقم مســـرح الجريمة أن 
الخيمتيـــن تعرضتـــا للحـــرق بالكامـــل، كما 
ثبـــت بتقريـــر مختبـــر البحـــث الجنائي أن 
المســـتأنف األول هـــو أحد مصـــادر خليط 
الخايا البشـــرية المرفوعة من على عبوة 
“البترول”، وتوّصلـــت التحريات أيًضا إلى 
الواقعـــة  بالفعـــل  ارتكبـــا  المســـتأنفين  أن 

محل التحقيق.
 هـــذا وقد ثبـــت للمحكمة أن المســـتأنفين 
بتاريـــخ 22 نوفمبـــر 2018، أشـــعا عمـــًدا 
حريًقـــا فـــي المنقـــوالت المبينـــة الوصـــف 
والنـــوع والمملوكـــة للمجنـــي عليـــه، وكان 
مـــن شـــأن الحريق تعريـــض حيـــاة الناس 

وأموالهم للخطر.
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استقبلت نيابة األسرة والطفل 
جمعيـــة  منتســـبي  مـــن  عـــدًدا 
البحرينيـــة  االجتماعييـــن 
ومركـــز عائشـــة يتيم لإلرشـــاد 
األســـري بمقـــر النيابـــة العامة، 
وقد ألقت رئيس نيابة األســـرة 
والطفل زينب العويناتي كلمة 
ترحيبيـــة بالضيـــوف، تناولـــت 
اختصاصـــات  بالشـــرح  فيهـــا 
نيابة األســـرة والطفل ودورها 
فـــي قضايـــا األطفـــال والعنف 
رئيـــس  قـــّدم  بينمـــا  األســـري، 
البنجاســـم  إبراهيـــم  النيابـــة 
محاضـــرة حـــول العنـــف ضـــد 
المـــرأة تناول فيها عدة محاور 

التـــي  القوانيـــن  بأهـــم  تتعلـــق 
تنظم حاالت العنف ضد المرأة 
البحريـــن،ودور  مملكـــة  فـــي 
النيابـــة العامة فـــي ذلك. وفي 
نهايـــة اللقـــاء تفقـــد الحضـــور 
الخاصـــة  التحقيـــق  غـــرف 
باألطفال والمخصصة لحماية 
واطلعـــوا  والضحايـــا  الشـــهود 

على آلية العمل فيها.
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء فـــي إطار 
لنشـــر  العامـــة  النيابـــة  نهـــج 
أفـــراد  بيـــن  القانونـــي  الوعـــي 
المجتمع، فضاً عن المشـــاركة 
فـــي االحتفال باليـــوم العالمي 
للقضاء على العنف ضد المرأة.

نيابة األسرة تحاضر عن العنف األسري

مساعد وزير الخارجية يلقي كلمته

أمينة عيسىالنائب العام

البحرين ترفض محاولة إسرائيل فرض األمر الواقع بشأن المستوطنات

ال يمكن إحالل السالم في 
الشرق األوسط عن طريق 

قرارات فردية

أّيدت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى معاقبة شــاب، بالســجن لمدة 3 ســنوات وبمصادرة هاتفه النقال المضبوط؛ إلدانته باالنضمام مع 
آخــر “هــارب – محكــوم بالســجن 10 ســنوات” لجماعــة إرهابية من ضمن الخاليــا النائمة التي دربتهم جماعة “ســرايا المقاومة الشــعبية” اإلرهابية، 

وكانت مهمتهما التدرب على عدم استعمال األجهزة الذكية حتى ال يتم االشتباه بهما كون أنهما تدربا على صناعة المتفجرات في العراق.

وقالـــت المحكمة فـــي أســـباب حكمها إنها 
أخـــذت المتهـــم بقســـط مـــن الرأفـــة نظـــرا 
لتوافـــر العـــذر القانونـــي المخفـــف بحقـــه 
عمـــا بنص المادتيـــن 70 و71 مـــن قانون 

العقوبات.
 وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن المتهـــم األول 
“المســـتأنف” وهو من ســـكنة منطقة العكر 
الغربي، قّرر بأنه ســـافر إلى العراق وتلقى 
تدريبـــات نظريـــة في األمنيـــات واألجهزة 
المســـتخدمة؛ حتـــى ال يتـــم الكشـــف عنـــه 
من قبـــل رجال األمن، كمـــا تلقى تدريبات 

العبـــوات  صنـــع  كيفيـــة  علـــى  نظريـــة 
المتفجرة، وقام بنقلها من مناطق مختلفة 

في المملكة للقيام بأعمال إرهابية.
 وأشار إلى أنه بعد القبض عليه تم العثور 
بحوزتـــه على 3 هواتف، كمـــا اعترف بأنه 
عبـــر  معـــه  تواصـــل   ،2017 العـــام  خـــال 
موقـــع  علـــى  حســـاب  صاحـــب  الرســـائل 
التواصل االجتماعي “اإلنســـتغرام” يدعى 
“جنـــرال ســـترة”، والذي أرســـل لـــه صورة 
فيهـــا أقـــوال دينيـــة، وأخبـــره بأنهـــم فـــي 
حاجة لضم أشخاص إلى “سرايا المقاومة 

الشـــعبية”، وطلب منه مساعدتهم فرفض 
ذلـــك، إال أنـــه عـــرض عليه مســـاعدته في 

األشياء البسيطة فقط.
كما أوضح أن صاحب الحساب طلب منه 
التواصل معه عبر تطبيق “التليغرام” كونه 
أكثر أماًنا، فأبلغه أنه سيســـافر إلى العراق 
ألداء مراســـم زيـــارة األربعيـــن فـــي نهاية 
العام 2018، وعندما وصل لمنطقة النجف 

األشرف تواصل معه المذكور.
عراقـــي  بشـــخص  التقـــى  النجـــف  وفـــي 
الجنســـية، والذي تولى تدريبه نظريا على 

كيفيـــة التعامل مع الهواتف الذكية، والتي 
تكمن خطورتهـــا في القدرة على الوصول 
ألصحابهـــا بســـهولة من قبل رجـــال األمن، 
وتحديـــد  أصحابهـــا  أصـــوات  وتســـجيل 
مواقعهم، وضرب له أمثلة على أشـــخاص 

تم القبض عليهم بسبب هواتفهم.
وأضـــاف أن صاحـــب الحســـاب طلب منه 
عـــدم الظهـــور فـــي أي فعاليـــات شـــغب أو 
التعليق في وســـائل التواصل، وأبلغه بأنه 
سوف يرسل له ذاكرة فاشية ومبلغ مالي 
وســـيتركه فـــي دورة مياه أحد المســـاجد، 
عـــرض  مـــن  ليتمكـــن  تلفـــاًزا  ليشـــتري 
المعلومات األمنيـــة المتوفرة بالذاكرة، إال 

أنه لم يستلم أي شيء.
وبين المستأنف أن من ضمن االحتياطات 
األمنية التي تم تنبيهه عليها هو استخدام 

هاتف بدون شـــريحة اتصال، واســـتخدام 
اإلنترنـــت من شـــبكة “WiFi” بمنطقة عامة 
يســـتخدمه أشـــخاص كثيـــرون للـــرد على 
رســـائل الخلية، كما تم تدريبه على كيفية 

صنع القنابل بأنواعها.
إال أنه وعقب عودته للمملكة بحوالي شهر 
واحد تم القبض عليه؛ وذلك إثر مشاركته 
فـــي تجمهـــر بمنطقـــة المعاميـــر، فاعترف 

وكشف للشرطة التفاصيل سالفة البيان.
فأحالتهمـــا النيابـــة العامـــة للمحاكمة على 
اعتبـــار أنهمـــا فـــي غضـــون العـــام 2018، 

ارتكبا اآلتي:
أوال: المتهمـــان: انضمـــا على خاف أحكام 
القانـــون إلى جماعـــة إرهابية هي “ســـرايا 
المقاومـــة الشـــعبية” الغرض منهـــا الدعوة 
إلـــى تعطيل أحكام الدســـتوري والقوانين 

األخرى ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
العامـــة مـــن ممارســـة أعمالهـــا، واالعتداء 
واإلضـــرار  الشـــخصية  الحريـــات  علـــى 
مـــن  اإلرهـــاب  وكان  الوطنيـــة،  بالوحـــدة 

الوسائل المستخدمة لذلك.
ثانًيا: المتهم األول “المستأنف”:

1. تدرب على صناعة المفرقعات واألعمال 
المسهلة الســـتعمالها بقصد ارتكاب جرائم 

إرهابية.
2. اشترك في تجمهر مع آخرين مجهولين 

مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص.
الثانـــي: اشـــترك بطريقـــي  ثالًثـــا: المتهـــم 
األول  المتهـــم  مـــع  والتحريـــض  االتفـــاق 
علـــى ارتـــكاب الجريمـــة موضـــوع التهمة 
“1” الـــواردة فـــي البند ثانًيـــا تنفيًذا لغرض 

إرهابي.

ــم بــــقــــســــط مــــــــن الــــــرأفــــــة ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــمــــحــــكــــمــــة أخــــــــــــذت الـ

تأييــد سجــن شــاب انضــم لـ“سرايــــا المقاومــــة”

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنه 
 ISIN( 1783 تمـــت تغطية اإلصدار رقم
BH0003433503( من أذونات الخزانة 
الحكوميـــة األســـبوعية التـــي يصدرها 

المصرف نيابة عن حكومة البحرين.
تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار 
لفترة اســـتحقاق 91 يومـــًا تبدأ في 27 
نوفمبـــر 2019 وتنتهـــي فـــي 26 فبراير 
2020، كمـــا بلـــغ معـــدل ســـعر الفائـــدة 

علـــى هـــذه األذونـــات %2.57 مقارنـــة 
بســـعر الفائدة %2.59 لإلصدار السابق 

بتاريخ 13 نوفمبر 2019.
و بلـــغ معدل ســـعر الخصـــم 99.354% 
وتم قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 
%99.345 علمـــًا بأنـــه قد تمـــت تغطية 
اإلصدار بنسبة %101. كما بلغ الرصيد 
القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.110 مليار دينار.

70 مليون دينار لتغطية أذونات خزانة

أزمة البصل تتصاعد.. واألسعار تتضاعف 100 %
ــداد ــ ــص اإلم ــق ــاع عــالــمــي بــســبــب الــطــلــب ون ــفـ الــبــســتــانــي: االرتـ

قــال تجــار خضــروات إن أزمــة امــدادات البصــل تفاقمــت فــي األيام 
الماضية مع ارتفاع جديد في األسعار بنحو الضعف، وأن هناك أزمة 

بصل يشهدها العالم.

رضـــا  الخضـــروات  تاجـــر  وذكـــر 
توقـــف  اســـتمرار  أن  البســـتاني، 
إمـــدادات البصـــل الهنـــدي للشـــهر 
الثاني وقرب انتهاء موسم البصل 
المصـــري رفع األســـعار في الوقت 
الـــذي ال تـــزال الهنـــد، وهـــي مزود 
عالمـــي للبصـــل، توقـــف عمليـــات 
الفيضانـــات  بســـبب  التصديـــر 

واألمطار.
وأشـــار البســـتاني أن ســـعر كيلـــو 
البصـــل المصري قفـــز ل400 فلس 
للكيلو وهو يمثل حاليا االمدادات 
الرئيســـة مـــن البصـــل في الســـوق 

المحلية.
البصـــل  كيلـــو  البســـتاتي:  وقـــال 
ارتفـــع مـــن 200 فلـــس إلـــى 400 
فلـــس خـــال 10 أيـــام مـــن اآلن، 
في حيـــن ارتفعت أســـعار الكيس 
)زنة عشـــرين كيلـــو( مـــن دينارين 
ونصـــف حتى بلغت نحو 6 دنانير، 
الســـوق  تختـــص  ال  والمشـــكلة 
المســـتوى  علـــى  ولكـــن  المحليـــة 
العالمي، والزيادة على جميع دول 

المنطقة”.
وتابـــع “البصل المصـــري حاليا هو 
فـــي آخر موســـمه، وهو مـــا يدعم 

االرتفاع، كما شهد البصل المصري 
طلبـــا عالميا من الهند وســـريانكا 
وبنغاديـــش وغيرهـــا مـــن الدول، 
إذ ارتفعت أســـعار البصل المصري 

وأثرت على أسواق الخليج.
تســـتمر  أن  البســـتاني  وتوقـــع 

اســـعار البصـــل في الفتـــرة المقبلة 
فـــي التصاعد، مـــع توقعات بتأخر 
لنهايـــة  الهنـــدي  البصـــل  موســـم 
ديســـمبر، موضحا “ كان المفترض 
أن يكون المحصول الجديد شـــهر 
نوفمبـــر، لكـــن موســـم األمطـــار ال 
يـــزال يؤثـــر علـــى اإلمـــدادات، إذ 

ستتأخر اإلمدادات لشهرين”.
وتابع “نتوقع دخول موسم البصل 
اليمنـــي ولكن ال أتوقع أنه ســـيؤثر 
على إمدادات السوق أو األسعار”.
وأوضـــح أن كميـــات مـــن البصـــل 
التركـــي دخلـــت الســـوق لكنهـــا ال 
تمثـــل إمدادات رئيســـة واألســـعار 
تحـــوم حـــول 400 فلســـًا للكيلـــو، 
في حيـــن اختفت كميـــات البصل 
الهندية من الســـوق بشكل تام من 

جميع الدول”.

رضا البستاني

منتدى اإلرشاد يســتهدف تســريع تنمية رأس المال البشري

“ممتلكات” تستعد إلطالق خطتها المطّورة قريبا

كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة خالــد الرميحــي أنهــم فــي طــور إعــداد خطــة 
لتقديمها لمجلس اإلدارة الســتكمال مســيرة “ممتلكات” الناجحة، مشيرا إلى أن الخطة ستركز على البحرين 

خصوًصا أن 70 % من أصول الشركة في المملكة، كما ستركز على الخارج أيضا.

وصـــرح الرميحـــي للصحافييـــن علـــى 
هامش انطاق أعمال منتدى اإلرشـــاد 
أنهـــم   أمـــس،  األول  األوســـط  الشـــرق 
ســـيواصلون التركيـــز علـــى البحريـــن، 
لكـــن أي محفظـــة بحاجـــة إلـــى تنويع، 

فإن خطة العمل ستعكس ذلك.
الشـــرق  اإلرشـــاد  منتـــدى  وأصبـــح  
األوســـط األول، حدثـــا ســـنويا مكّرس 
وتعزيـــز  باإلرشـــاد  التوعيـــة  لزيـــادة 
الترويج له على مستوى أبرز الشركات 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجي؛ 
وذلـــك مـــن أجـــل التســـريع مـــن خطى 
تنمية رأس المال البشـــري. واستضاف 
المنتـــدى الـــذي حمـــل عنوان “تســـخير 
قـــوة اإلرشـــاد” أكثـــر من 300 مشـــارك 

و28 متحدثا إقليميا وعالميا. 
وضمـــت قائمـــة المشـــاركين مجموعة 
متنوعـــة مـــن المتحدثيـــن ونخبـــة من 
والمختصيـــن  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
مـــن مختلـــف القطاعـــات فـــي المنطقة 
لتشمل القطاع العام، الخدمات المالية 
النفـــط  الصناعـــة،  واالســـتثمارات، 
والغـــاز، االتصـــاالت، الماحـــة الجويـــة 

والخدمات اللوجستية والنقل.  

جانـــب  مـــن  المنتـــدى  تنظيـــم  وجـــاء 
مـــارك كوميونيكيشـــنس،  فـــن  شـــركة 
وبشـــراكة إســـتراتيجية مـــع صنـــدوق 
العمل )تمكين( وبنك البحرين الوطني. 
وتخلـــل فعاليات المنتدى المقام خال 
يـــوم واحـــد كلمـــات رئيســـة مـــن قادة 
األعمـــال، ومناقشـــات حواريـــة رفيعة 
المســـتوى، إضافة إلـــى إقامة عدد من 
ورش العمـــل المتخصصـــة التي وفرت 
أدوات مشـــورة عمليـــة لجعل اإلرشـــاد 

قابا للتطبيق.
وأكد الرميحي فـــي الكلمة االفتتاحية 
للمنتـــدى “في خضم المنافســـة القوية 
نحـــو الموهبـــة، فـــإن منهجيـــة برامـــج 
علـــى  وحدهـــا  قـــادرة  غيـــر  اإلرشـــاد 
استقطاب أفضل المواهب واالحتفاظ 
بها، بل إن المؤسســـات األفقية، والتي 
تبنـــي فـــرق عمـــل متعاونـــة يتـــم مـــن 
خالهـــا تقديم اإلرشـــاد غيـــر الممنهج، 
تلك هي المؤسسات التي ستتمكن من 

استقطاب األفضل واألكثر تميزا”. 
فيما تحدثت خبيرة اإلرشـــاد، شـــريك 
المواهـــب واالتصـــاالت اإلقليميـــة في 
شـــركة “ديلويت الشـــرق األوســـط” رنا 

ســـلهب عـــن أهميـــة اإلرشـــاد، وكيفيـــة 
المضـــي قدًما وبخطى متســـارعة نحو 
البشـــري،  المـــال  رأس  تنميـــة  تعزيـــز 
مســـتعرضًة تجربتها الطويلة في عالم 
اإلرشـــاد كمؤسس ومشارك في العديد 
مـــن مبـــادرات اإلرشـــاد الناجحـــة على 

مستوى المنطقة. 
علـــى  الجلســـات  محـــاور  وتركـــزت 
كممارســـة،  اإلرشـــاد  عـــدة:  مواضيـــع 
تســـليط الضـــوء علـــى قصـــص نجـــاح 
وبرامـــج رائدة في اإلرشـــاد، شـــراكات 
األعمال، التشـــبيك وتطويـــر المواهب 
عبـــر اإلرشـــاد المتبـــادل، التكنولوجيا، 
التحول، التغيير نحو اإلرشاد، ومفهوم 
الرعاية مقابل اإلرشـــاد كخطوة قادمة 

للتطور الوظيفي. 
وقالـــت المديـــر العام لشـــركة فن مارك 
كوميونيكيشـــس المؤســـس والمنظـــم 
“إن  طاهـــر  زهـــراء  الفعاليـــة  لهـــذه 
االهتمـــام المتزايـــد باإلرشـــاد وحـــرص 
هـــذا  فـــي  المشـــاركة  علـــى  الكثيريـــن 
المنتـــدى يـــدل بصـــورة واضحـــة على 
األهميـــة الكبيـــرة لتنميـــة رأس المـــال 
البشـــرية كأولويـــة قصوى لـــدى جميع 

المؤسســـات. وقـــد أثبت اإلرشـــاد على 
مســـتوى العالـــم بأنـــه واحـــد مـــن أكثر 
األساليب فاعلية لتسريع خطى تنمية 

رأس المال البشري في المؤسسات”.
مـــن جهتـــه، أكـــد رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( وعضو 
مجلـــس إدارة الهيئـــة الوطنيـــة للنفط 
أهميـــة  داود نصيـــف،  )نوغـــا(،  والغـــاز 
هـــذه الفعالية لتدريـــب الجيل الجديد 
للمســـتقبل، إذ يعتبر التدريب وتطوير 
الموظفين لتقلد المناصب المســـتقبلية 
األساســـيات،  مـــن  النســـاء  خصوًصـــا 
مشـــيًرا إلى عدم وجود مســـاواة حالًيا 
في تدريـــب النســـاء والرجـــال، والذي 
نأمـــل فـــي تغيـــره مســـتقبا، حيث من 
المهم منح فرص متســـاوية للجنســـين 
الشـــخص  اختيـــار  يتـــم  ذلـــك  وبعـــد 
المناســـب للمكان المناسب بعد إعطائه 
التدريـــب. وأضاف أن وجود مشـــاريع 
كبـــرى فـــي البحريـــن بحاجـــة لجميـــع 

الكفاءات لتنفيذها في المستقبل.
بدوره، أكـــد الرئيس التنفيـــذي لخليج 
ســـعد  خالـــد  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
أهميـــة اإلرشـــاد والتوعيـــة، مبينـــا أن 
الفعاليـــة وهـــذه المنصـــات مهمـــة جدا 
لاســـتماع ألناس فـــي مناصب قيادية 
لديهم المشـــكات نفسها التي يواجهها 
الشـــخص بغض النظر على أي مستوى 
هـــو موجود بـــه في المؤسســـة أو رائد 

أعمال.

الرميحي متحدثا في المنتدى

إحدى الجلسات الحوارية

المنامة - مباشر

البورصة ترتفع بأكبر 
وتيرة منذ شهرين

البحرين  لبورصة  الــعــام  المؤشر  ارتــفــع 
تــزامــنــًا مــع نمو  تـــداوالت أمـــس،  بنهاية 
الــتــجــاريــة فــي مقدمتها  الــبــنــوك  قــطــاع 

أسهم األهلي المتحد.
وزاد المؤشر العام للسوق بنسبة 1.01% 
نهاية  منذ  يومية  صــعــود  وتــيــرة  “أكــبــر 
ُيــوازي  بما  الماضي”،  سبتمبر   22 جلسة 
15.21 نقطة، ليصل إلى 1520.76 نقطة، 
مقابل 1505.55 نقطة في جلسة األحد.

السجالت اإللكترونية واإلثبات
الثورة التقنية أحدثت تغييرا كبيرا في كل المعامات خاصة التجارية، 
حيث بدأ استخدام الوســـائل التقنية في المراسات والخطابات بصفة 
مســـتمرة. هـــذا الوضـــع الجديـــد، كان البد مـــن العمل علـــى تقنينه حتى 
يصبـــح قانونيا وأمرا ملزما. بدأت معالجة هذا األمر الهام بتشـــجيع من 
األمم المتحدة التي قامت بتكوين لجنة فنية لدراســـة الموضوع )لجنة 
اليونسيترال(. وبالفعل تم اصدار توصيات هذه اللجنة في شكل قانون 
نموذجـــي يعالـــج كل األمـــور المتعلقة بتقنيـــن التعامـــل التقني. وطلبت 
األمـــم المتحـــدة مـــن الـــدول اصـــدار قوانيـــن محليـــة وفـــق التوصيات 
الصـــادرة مـــن اليونســـيترال. وفـــي البحريـــن صـــدر قانـــون الخطابـــات 
والمعامـــات اإللكترونيـــة. ومـــن ضمـــن أحـــكام هـــذا القانـــون “حجيـــة 

السجات اإللكترونية في اإلثبات”.
وبنـــص القانـــون، يكـــون للســـجات اإللكترونية المســـتخدمة في نطاق 
المعامـــات المدنيـــة والتجاريـــة، ذات الحجيـــة المقـــررة فـــي اإلثبـــات 
للمحـــررات العرفيـــة. ويكـــون لهـــا ذات الحجيـــة المقـــررة فـــي اإلثبـــات 
للمحـــررات الرســـمية فـــي أحـــكام قانـــون اإلثبـــات فـــي المـــواد المدنية 
والتجاريـــة متـــى اســـتوفت الشـــروط الواردة فيـــه، والشـــروط األخرى 

المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
عليه، ال ينكر األثر القانوني للمعلومات الواردة في الســـجل اإللكتروني 
ال مـــن حيـــث صحتهـــا أو حجيتهـــا، لمجرد ورودهـــا، كليـــًا أو جزئيًا، في 
شـــكل ســـجل إلكتروني أو اإلشـــارة إليها فـــي هذا الســـجل. وإذا أوجب 
القانـــون أن تكـــون المعلومات مكتوبة، فإن ورود المعلومات في ســـجل 
إلكترونـــي يكون مســـتوفيًا لمتطلبات القانون. ولكن، شـــريطة أن تكون 
هـــذه المعلومـــات قابلة للنفاذ إليها بما يمكن من اســـتعمالها عند الرجوع 

إليها الحقًا.
 ووفـــق القانـــون هنـــاك نقـــاط هامة البـــد مراعاتهـــا، منهـــا أن يراعى في 
تقدير حجية الســـجل اإللكتروني في اإلثبات، عند النزاع في ســـامته، 
مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشـــاء أو تخزين أو إرســـال السجل 
اإللكترونـــي، ومـــدى الثقـــة فـــي الطريقـــة التـــي تـــم بهـــا توقيع الســـجل 
اإللكترونـــي، ومـــدى الثقـــة في الطريقة التي اســـتعِملت فـــي المحافظة 
على ســـامة المعلومات، اضافة إلى أية أمور أخرى ذات عاقة بسامة 

السجل اإللكتروني. وعلى الجميع االلتزام للنفاذ.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

علي الفردان

وقعـــت شـــركة عقـــارات الســـيف، اتفاقيـــة جديدة مؤخـــًرا مع 
مجموعة الجزيرة، والتي سيتم بموجبها افتتاح فرع ألسواق 

الجزيرة في مجمع السيف – ضاحية السيف.
وســـيحظى فـــرع أســـواق الجزيـــرة الجديـــد بمســـاحة قدرها 
2,000 متر مربع في الجناح الغربي للمجمع، وســـيتم تدشينه 
بحلـــول الربـــع األخيـــر 2020. وتـــم توقيـــع االتفاقيـــة من قبل 
رئيـــس مجلس إدارة شـــركة عقارات الســـيف، عيســـى نجيبي 
ورئيـــس مجلس إدارة مجموعة الجزيرة، عبدالحســـين خليل 

دواني وذلك يوم الثاثاء 19 نوفمبر 2019.
وقـــال نجيبي “يســـرنا الدخول فـــي هذه الشـــراكة التي تؤدي 
القطاعـــات  أبـــرز  أحـــد  التجزئـــة،  تجـــارة  فـــي  أساســـًيا  دوًرا 
الديناميكيـــة وأكثرها ازدهاًرا في البحرين، واإلســـهام بشـــكل 
كبير في االقتصاد الوطني. فنحن في عقارات الســـيف نسعى 
دائًما إلى تطبيق اســـتراتيجية التنوع من أجل تعزيز محفظة 
أصولنـــا عبـــر تطويـــر وجهات ســـياحية متكاملـــة تضاعف من 
إقبال المتســـوقين”. وقال الرئيس التنفيذي لعقارات الســـيف، 

أحمد يوسف “نسعى جاهدين لتوفير عروض متميزة وفريدة 
مـــن نوعهـــا لزوارنـــا األعـــزاء، ومـــع تدشـــين أســـواق الجزيرة 
بحلول الربع الرابع من العام المقبل، ســـنتمكن من إضافة ُبعًدا 

آخر لتجربة التسوق في مجمع السيف”.
ومـــن جانبه، قال ديواني “نتطلـــع ُقدًما الفتتاح الفرع الجديد 
في مجمع السيف، والذي سُيمكننا من خدمة زبائننا القاطنين 
بضاحية السيف والمناطق المجاورة لها. ويأتي توسعنا ليقف 

شاهًدا على ثقة زبائننا بنا، كوننا نقدم دائًما األفضل”.

مراسم توقيع االتفاقية

على مســاحة ألفــي متر فــي الجنــاح الغربــي للمجمع

افتتاح أسواق الجزيرة بـ“السيف” نهاية 2020

بتقديـــم  المعنيـــة  أيروســـبيس  مينـــا  شـــركة  أعلنـــت 
خدمات الطيران الشـــاملة والمملوكة بالكامل للبحرين 
عن تأســـيس شراكة إستراتيجية مع شركة إيروجلف، 
وهـــي أول شـــركة تجارية لخدمات تشـــغيل الطائرات 
المروحيـــة فـــي دبي. اتســـمت الشـــراكة ببدايـــة قوية 
وذلـــك بتوقيع شـــركة مينا أيروســـبيس علـــى اتفاقية 
شراء أربع مروحيات من “بيل للمروحيات” بمبلغ قدره 
2,7 مليـــون دوالر. يدعم هذا التعاون كلتا الشـــركتين 
لتوســـيع خدمات دعم وصيانة المروحيات لكل منهما 
باإلضافـــة إلـــى تطويـــر مشـــاريعهما للمروحيـــات فـــي 

المنطقة والشرق األوسط. 
 وقال المدير العام ومؤسس شركة “مينا أيروسبيس”، 
محمـــد جمعـــان “نحـــن متحمســـون جـــدا لإلعـــان عن 
شراكتنا مع شركه إيروجلف. تمكننا هذه االتفاقية من 
إضافة الحلول االقتصادية إلى خبراتنا الفنية لصيانة 

المروحيات على المستوى اإلقليمي والدولي ”. 

ومـــن جانبـــه، قال الرئيـــس التنفيـــذي إليروجلف، فهد 
محمـــد مير هاشـــم خوري”إن شـــركة إيروجلـــف رائدة 
فـــي هذا المجال في دبي واإلمـــارات العربية المتحدة 
ولدينـــا خبرة تمتد ألكثر من 40 عاًما في هذا المجال، 
ونحن اآلن أمام فرصة رائعة لتقديم خدماتنا بالخارج 

والتعاون مع مينا أيروسبيس”.

أثناء توقيع االتفاقية

توقيــع اتفاقية شــراء 4 مروحيات بـــ 2.7 مليون دوالر

“مينا أيروسبيس” و“إيرو جلف” تبرمان شراكة

المحرق -مينا أيروسبيس المنامة - عقارات السيف
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“صنع في روسيا” يعرض فرًصا استثمارية لـ”الخاص” البحريني
2018 الــــبــــلــــديــــن  بــــيــــن  الـــــتـــــجـــــاري  الـــــتـــــبـــــادل  ديــــــنــــــار  مــــلــــيــــون   38.7

بلـــغ حجـــم التبـــادل التجاري بيـــن البحرين 
وروســـيا أكثر من 38.7 مليـــون دينار العام 
الماضـــي 2018، حيث بلغ حجـــم الواردات 
37.05 مليـــون دينار فيما صـــدرت المملكة 

إلى روسيا سلعا بقيمة 1.7 مليون دينار.
 علـــى صعيد متصـــل، نّظمت غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين، أمس، معرًضا للمنتجات 
الروســـية بمبادرة من لجنة الثروة الغذائية 
برئاســـة خالد األمين وبالتعاون مع مجلس 
شـــورى المفتييـــن لروســـيا، وذلـــك حرًصـــا 
مـــن الغرفـــة إلشـــراك أكبـــر عـــدد ممكن من 
الشـــركات البحرينية المتخصصة بمختلف 
قطاعـــات األعمال فـــي المعـــارض المحلية 
والخارجيـــة وخلـــق شـــراكات واعـــدة مـــع 
التجـــار الروس بما ينعكس إيجاًبا على نمو 

االقتصاد المحلي.

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  وأشـــاد   
حجـــم  بتنامـــي  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن، 
العالقات االقتصادية البحرينية الروســـية؛ 
بفضـــل دعـــم القيـــادة السياســـية فـــي كال 
الصادقـــة  والرغبـــة  الصديقيـــن  البلديـــن 
لتعزيـــز التعاون الثنائي في ســـبيل تحقيق 

التطلعات المشتركة.
 جـــاء ذلـــك، فـــي كلمـــة لنـــاس ألقاهـــا لـــدى 
افتتاح فعاليات معرض المنتجات الروسية 
تحـــت عنوان )صنع في روســـيا( واللقاءات 
الثنائيـــة المصاحبة للمعـــرض بحضور عدد 
مـــن أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب 

األعمال.
ُكبـــرى  عـــن  ممثليـــن  المعـــرض  ويضـــم   
الشـــركات الروســـية من مختلف القطاعات 
االقتصاديـــة بجمهورية روســـيا االتحادية 
والمســـتثمرين  األعمـــال  رجـــال  وكبـــار 
الروس في كل مـــن المجاالت المتمثلة في 

قطـــاع معالجة المياه باســـتخدام التقنيات 
الصديقة للبيئة، وقطاع التجزئة واألقمشة 
واألزياء، النفط والغاز، إلى جانب مصنعي 
الصناعيـــة،  واإلطـــارات  الزراعيـــة  المـــواد 
وموردي المـــواد البيولوجيـــة والكيميائية، 
ومـــواد البناء والمـــواد الغذائيـــة، باإلضافة 
الغذائيـــة  للمـــواد  العضويـــة  المـــواد  إلـــى 

ومنتجـــات  التجميـــل،  ومســـتحضرات 
ومـــوردي  الحـــالل،  واللحـــوم  الدواجـــن 
المعدات الطبية، وأنظمة تقنية المعلومات 

الخاصة باألمن.
الروســـي  الجانـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن   
باإلصالحات التنموية فـــي البحرين والتي 
شـــهدت ازدهـــاًرا ملحوًظـــا فـــي هـــذا العهد 

الزاهر لجاللة الملك، معرًبا في الوقت ذاته 
عـــن اعتـــزازه بتطـــور العالقات السياســـية 
واالقتصادية بين البحرين وروســـيا، داعًيا 
إلـــى تكثيـــف إقامـــة مثـــل هـــذه الفعاليـــات 
االقتصادية وتيسير زيارة الوفود التجارية 
بيـــن البلدين في ســـبيل التعـــرف عن كثب 
علـــى مزيـــٍد من فـــرص االســـتثمار المتاحة 

اســـتثمارية  مشـــروعات  إلقامـــة  تمهيـــًدا 
بحرينية روسية واعدة.

 وذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين “أن 
فعاليات معرض المنتجات الروسية يستمر 
حتـــى اليوم الثالثاء من الســـاعة العاشـــرة 
صباًحـــا حتى الثالثة مســـاًء بقاعـــة الرفاع 

بفندق انتركونتننتال ريجنسي البحرين”.

المعرض يضم ممثلين عن ُكبرى الشركات الروسية جانب من المعرض

أجمع عدد من المسؤولين على أهمية مشروع تدشين خط الصهر السادس لشركة “ألبا” وما لذلك من انعكاسات على االقتصاد البحريني 
وتقويتــه ونمــوه، لتصبــح الشــركة أكبــر مصهــر ذي موقع واحد في العالم  باســتثناء الصيــن بطاقة إنتاجية قدرهــا 1.54 مليون طن متري، 
ويضيف الخط السادس نحو 540 ألف طن متري إلجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة. وتم توظيف أكثر من 500 بحريني للعمل بهذا الخط.

الصهـــر  يعمـــل مشـــروع خـــط  وســـوف 
السادس على رفع نسبة مساهمة قطاع 
صناعـــة األلمنيـــوم فـــي الناتـــج المحلي 
اإلجمالي الســـنوي للمملكـــة من نحو 12 

% الحالية لتبلغ 15 %.
وأكـــد الســـفير األميركـــي لـــدى المملكـــة 
علـــى  للصحافييـــن  ســـيبريل  جاســـتن 
هامـــش تدشـــين خـــط الصهر الســـادس 
أمـــس األول أن خـــط الصهـــر الســـادس 
في ألبـــا يعتبر يوما مفصلًيـــا في تاريخ 
أصبحـــت  حيـــث  والبحريـــن،  الشـــركة 
المملكـــة تمتلـــك أكبـــر مصهـــر لأللمنيوم 
فـــي العالم فـــي موقع واحـــد، معبًرا عن 
ســـعادته بهـــذا المشـــروع، خصوًصـــا أن 

ألبا حرصت على استخدام التكنولوجيا 
والخبـــرات األميركيـــة، حيـــث تعاونـــت 
مـــع شـــركات مجموعـــة بكتـــل وجنـــرال 

إليكترك.
بالتقـــدم  األميركـــي  الســـفير  وأشـــاد 
المملكـــة،  تشـــهده  الـــذي  الصناعـــي 
مؤكـــًدا أن هـــذا التدشـــين يعـــد إنجـــازا 
اقتصاديـــا كبيـــرا للبحريـــن، واســـتكماال 
للمنجـــزات الرفيعـــة فـــي ظل المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة، وإســـهاما بـــارزا في 
دعـــم االقتصاد الوطنـــي، وجهود تنويع 
مصادر الدخل القومي، وخلق الوظائف 

النوعية للمواطنين.
وقال الســـفير نتطلع لمزيد من صادرات 

المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  األلمنيـــوم 
األميركية. 

وذكر الرئيس التنفيذي باإلنابة للشـــركة 
علـــي البقالـــي خـــالل مؤتمـــر صحافـــي 
عقـــد بهـــذه المناســـبة أن “ألبـــا” تغطـــي 
جميع األســـواق الرئيســـة، إال أن الطلب 
األكبـــر حالًيا من الســـوق األميركية؛ لذا 
فإن جـــزءا كبيرا إنتاج الخط الســـادس 
يتـــم تصديره إلى الســـوق األميركية، إذ 
يتـــم حالًيا تصديـــر 120 ألف طن متري، 
وهدفنا رفع التصدير إلى 200 ألف طن 

متري في الفترة المقبلة.
بـــدوره، رأى محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 

األهـــم  مـــن  يعـــد  األلمنيـــوم  قطـــاع  أن 
القطاعـــات بعـــد النفـــط فـــي البحريـــن، 
مؤكًدا أن تدشـــين الخط الســـادس يعد 
مفخرة للبحرين، ويجعل ألبا واحدة من 

أكبر المصانع في العالم.
وأوضح أن تدشين خط الصهر السادس 

سيســـاهم في توظيف األيادي الوطنية 
ويضيف لالقتصاد الوطني والصناعات 
فـــي  المصانـــع  تغـــذي  التـــي  التكميليـــة 
المملكـــة، مضيًفـــا أن ألبـــا ســـتصبح في 
مصـــاف المصانـــع الكبيرة التـــي لها دور 
في تغذية جميـــع الصناعات التحويلية 

فـــي المنطقـــة، واألهم توفيـــر الوظائف 
للعنصر البشـــري وفتح مجال االستثمار 

في الصناعات التكميلية. 
إلى ذلـــك، قال النائب أحمد الســـلوم إن 
مجلـــس النواب يحـــث دائًما على إيجاد 
الوظائف ولتحقيق ذلك يجب أن يكون 
هنالـــك صناعـــات، الفًتا إلـــى أن مجلس 
النواب لديه خطة لالســـتفادة من مبالغ 
التعطل في إنشاء مصانع تدعم صناعة 
األلمنيـــوم فـــي البحريـــن؛ لخلـــق فـــرص 

عمل، مؤكًدا أن هذا سيكون توجههم.
وفيمـــا يتعلـــق بالتطلعـــات بعد تدشـــين 
“تطلعاتنـــا  الســـلوم  أوضـــح  المشـــروع، 
كنواب لخلـــق صناعات مكملـــة لصناعة 
األلمنيـــوم، وخلـــق مصانـــع أخـــرى مثـــل 
صناعـــة الكابـــالت والســـيارات وهياكل 
الطائـــرات لتســـتفيد هـــذه المصانـــع من 

هذه المادة الخام وتكون تكميلية لها.

السفير األميركي النائب أحمد السلوم

الخط السادس في “ألبا” يخلق صناعات مكملة بالبحرين
ــغ الــتــعــطــل ــال ــب ــن م ــوم بـــاالســـتـــفـــادة مـ ــي ــن ــم ــأل ــآت ل ــش ــن ــواب”: بـــنـــاء م ــ ــنـ ــ “الـ

3.5 مليــون دينـــار الستئجـــار مركبـــات لـ “الكهربــاء”
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  طرحـــت 
مناقصة الســـتئجار مركبـــات خفيفة 
 4 إليهـــا  تقـــدم  ســـنوات   4 لمـــدة 
عطـــاءات، أقلهـــا بنحـــو 3.5 مليـــون 
دينار لشـــركة كانو لتأجير السيارات، 
في حيـــن أكبرها بقرابـــة 6.2 مليون 
دينـــار. وتهدف المناقصـــة للحصول 
علـــى عـــروض الســـتئجار المركبـــات 
الخفيفـــة )10 أنواع مختلفة( لمدة 4 

سنوات.
نشـــرت  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت 
المناقصـــات  مجلـــس  موقـــع  علـــى 
والمزايـــدات أمس فتح 4 مناقصات 
تابعة ل 4 جهات حكومية، بإجمالي 
8 عطـــاءات، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 
عطاءيـــن تابعين لمناقصـــة وحيدة. 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 

المقدمة نحو 4 ماليين دينار.
لهيئـــة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
تنظيـــم االتصاالت لتقديـــم خدمات 
استشـــارية تتعلق بدراسة ومراجعة 
أســـواق خدمـــات النطـــاق العريـــض 
وخطـــوط البيانـــات المحليـــة تقـــدم 
بنحـــو  أقلهـــا  وحيـــد،  عطـــاء  إليهـــا 
165.5 ألـــف دوالر )مـــا يعـــادل 62.2 
ألـــف دينـــار(، واشـــترطت الهيئـــة أن 
قـــد  االستشـــارية  الشـــركة  تكـــون 
أنجـــزت ســـابًقا عـــدد مـــن المشـــاريع 
بجـــودة  الصلـــة  ذات  االستشـــارية 

عالية على مستوى العالم.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لهيئة 
للقيـــام  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
بأعمـــال التنظيفـــات وتوفيـــر رجـــال 
األمـــن لجنـــاح البحرين في )إكســـبو 

2020 دبـــي( تقدم إليهـــا عطاءان تم 
تعليقهمـــا، وأقـــل عطـــاء بنحـــو 1.5 
مليـــون درهـــم إماراتـــي )مـــا يعـــادل 
150.4 ألـــف دينار( فـــي حين أكبرها 
بقرابة 2.8 مليون درهم إماراتي )ما 

يعادل 291.2 ألف دينار(.
فرصـــًة   2020 إكســـبو  وسيشـــّكل 

منجـــزات  الســـتعراض  مثالّيـــة 
البحريـــن ونهضتهـــا التنموّية. خالل 
فترة المعرض مـــن 20 أكتوبر 2020 
ســـيعمل   ،2021 أبريـــل   10 وحتـــى 
جنـــاح البحرين كجناٍح مســـتقّل مّما 

يتطّلب خدمات التنظيف واألمن.
كذلك فتح المجلس مناقصة لشركة 

مطار البحرين لتزويد وتركيب نظام 
إدارة الحوادث واإلرســـال المعروف 
)بإنفيـــس 2019( تقـــدم إليهـــا عطاء 
وحيـــد بنحـــو 799.9 ألـــف يـــورو )ما 
يعـــادل 331.5 ألـــف دينـــار(. ويهدف 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، مـــن خالل 
شـــركة مطار البحرين، إلى تحســـين 

مستوى فعالية أجهزة إنذار الحريق 
إدارة  نظـــام  تركيـــب  خـــالل  مـــن 
الحـــوادث واإلرســـال لتقليـــل تأثيـــر 
الحـــوادث علـــى العمليات، تحســـين 
أصـــول  حمايـــة  الســـالمة،  مســـتوى 
البحريـــن وتخفيـــض  مطـــار  شـــركة 

كلفة التأمين.
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المنامة - إنفستكورب

أعلنــت إنفســتكورب، عــن نجاحها في إتمام صفقة اســتثمار بقيمة 3,16 مليار روبية هنديــة )ما يعادل حوالي 45 مليون 
دوالر( في رأس مال شركة “نيفروبلس هيلث سيرفيسز برايفيت ليمتد”. 

و”نيفروبلس”، شـــركة رائدة في 
تقديـــم خدمـــات غســـيل الكلى 
فـــي الهنـــد حيث تجري شـــهريًا 
أكثر من 140 ألف جلسة لغسيل 
الكلى من خالل شـــبكة مراكزها 
البـــالد  فـــي  انتشـــارًا  األوســـع 
والتـــي تضـــم 196 مركزًا في ما 

يزيـــد عن 115 مدينة في الهند، 
أي أكبر بأربعة أضعاف من ثاني 

أكبر العب في هذا القطاع. 
و قال الرئيس المشـــارك لقطاع 
الشـــركات  فـــي  االســـتثمار 
إنفســـتكورب  لـــدى  الخاصـــة 
“تلبـــي  شـــارما  غـــوراف  الهنـــد، 

نيفروبلـــس كافـــة المعايير التي 
تجعـــل منهـــا اســـتثمارًا مجزيـــًا 
بدايـــة  بالنســـبة إلنفســـتكورب، 
مـــن مؤسســـيها وفريـــق عملهـــا 
ذوي الكفاءة والخبرة الواسعة، 
والتزامها الدائـــم بأعلى معايير 

الجودة في خدماتها”.

45 مليون دوالر استثمار إنفستكورب في “نيفروبلس”
السنابس - الغرفة

دعـــا رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير ناس 
إلى ضرورة االســـتفادة مـــن العالقات المتميـــزة التي تربط 
البحريـــن بالمغرب في ســـبيل تعزيز العالقـــات االقتصادية، 
موضحًا بأن تطور المناخ االستثماري في كل البلدين يهيئ 
المجـــال أمـــام زيـــادة حجم التبـــادل التجاري خـــالل الفترة 
المقبلة. جاء ذلك خالل لقاء رئيس الغرفة بوفد من أعضاء 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة فـــاس مكنـــاس المغربيـــة. وتلقـــت 
الغرفـــة خـــالل اللقـــاء دعـــوة لحضـــور المنتـــدى االقتصادي 
بالمغـــرب خـــالل الربـــع األول من العـــام المقبـــل. وأكد ناس 
علـــى أهميـــة المشـــاركة فـــي هـــذه النوعيـــة مـــن الفعاليات 

االقتصاديـــة الكبيـــرة لما لها مـــن اثر ايجابـــي على مختلف 
القطاعـــات االقتصاديـــة. بدوره أعـــرب الوفـــد المغربي عن 
تطلعهم إلى تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري 

واالقتصادي والثقافي والسياحي مع البحرين.

“الغرفة” تبحث تعزيز الشراكة مع المغرب

ناس مستقبال الوفد المغربي

أمل الحامد من عسكر

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي
أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

3,458,448.00  KANOO VEHICLE LEASING 4 استئجار مركبات خفيفة لمدة اربع سنوات - استئجار رقم 76 هيئة الكهرباء

165,535.000 دوالر  Frontier Economics Ltd 1
خدمات استشارية تتعلق بدراسة ومراجعة أسواق خدمات 

النطاق العريض وخطوط البيانات المحلية
تنظيم االتصاالت

799,867 يورو  Rosenbauer International 1
تزويد و تركيب نظام إدارة الحوادث و اإلرسال المعروف 

بإنفيس 2019
شركة المطار

1,469,400 درهم إماراتي  ISMCO COMPANY W.L.L. 2
أعمال التنظيفات وتوفير رجال األمن لجناح مملكة البحرين 

في اكسبو 2020 دبي
هيئة الثقافة
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قيد رقم: ١-١١٢٥٠٢

قيد رقم: ٤-٧٧٨٤١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة السجل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٣٢٧١٢
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٣٩٩٧
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي عبدالكريم مكي علي جمعة

االسم التجاري الحالي: أولد فور جيم
االسم التجاري الجديد: ليفرون جيم

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديــه 

اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ 

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي مهدي عبدالوهاب سلمان

االسم التجاري الحالي: كفتيريا رقاق تايم

االسم التجاري الجديد: مطعم طوبى

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد/ علي حســن محمد ســلمان الصائغ باعتباره المصفــي القانوني 
لشــركة القاســمية لاستشــارات تضامــن ألصحابهــا مــي الهاشــمي وايمــان 
ابراهيم، والمســجلة كشــركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم ١٠٩٨٤٤، 
طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة القاسمية لالستشارات تضامن ألصحابها مي الهاشمي وايمان ابراهيم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )147771( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة  

الى شركة الشخص الواحد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )147435( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة  

الى شركة الشخص الواحد 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة نيو شاين للذهب واأللماس ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة  
الى شركة الشخص الواحد 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  السادة 

في شركة أي اتش لو ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٢٥٩٧ ، طالببين تحويل 

الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة تضامــن برأســمال وقــدره ٥٠٠ دينار 

بحريني، بين كل من:

١. هدى محمد علي حميد محمد احمد يوسف

٢. اماني محسن علي احمد

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة 
الشــركاء في شــركة راس زويد للعقارات ذ.م.م. المســجلة بموجب القيد رقم 83638، 
طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحــد 
برأســمال وقــدره مائتيــن وخمســين ألــف دينــار بحرينــي )250.000 دينــار بحرينــي(، 

لتصبح مملوكة من شركة سيتيز القابضة ذ.م.م. 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خال مدة خمسة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة 
الشــركاء في شــركة السام دبلوماتك لاستثمارات العقارية ذ.م.م. المسجلة بموجب 
القيــد رقــم 71152، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة 
الشــخص الواحــد برأســمال وقــدره مائتيــن وخمســين ألف دينــار بحرينــي )250.000 

دينار بحريني(، لتصبح مملوكة من آر إل إنتربرايسيز ش.ش.و. 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خال مدة خمسة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها أصحاب 
لشــركة )نيو شــاين للذهــب واأللماس ذ.م.م( المســجلة بموجب القيد رقــم )١١٧٥٥٦-١(، 

طالبين تغيير االسم التجاري
من: نيو شاين للذهب واأللماس ذ.م.م

NWE SHINE GOLD AND DIAMOND W.L.L
الى: شاين للذهب واأللماس ذ.م.م

SHINE GOLD AND DIAMOND W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خال مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

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

الشــركاء فــي الجســرة العقاريــة ذ.م.م. المســجلة بموجب القيد رقــم 81241، لتصبح 

مملوكة من إل بي إنتربرايسيز ش.ش.و. 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خال مدة خمسة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.

القيد : ١٠٢٥٩٧ 

 تاريخ: 2019/٢٤/١١

)CR2019-إعالن رقم )١٢٢٤١٥
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلن أدناه/  اســيا عبدهللا حســن عبدهللا احمــد بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/ موسى السيد علي سعيد علي 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٢-١٠٢٤٢٤

االسم التجاري
ابراج اليورو للسيراميك

 تاريخ: 2019/١٨/١١

)CR2019-156630( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد/  عبــاس علــي حســين االعــرج بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي: الى السيد/ جاد عبدالحسن ربيع ابراهيم علي الحلواكي 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خال خمســة 
عشر يوما من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٤-٣٦٣٩٣

االسم التجاري
ميقات للخياطة الرجالية

 تاريخ: ٢٤/١١/2019 تاريخ: 2019/١١/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة 
واتر ليون للترفيه ش.ش.و لمالكها نصر الدين محمدنور سعيد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك شركة 
واتر ليون للترفيه ش.ش.و لمالكها نصر الدين محمدنور سعيد، المسجلة بموجب القيد 

رقم ١٢٠٠٢٩-١، طالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة واتر ليون للترفيه ش.ش.و لمالكها نصر الدين محمدنور سعيد

 WATER LION FOR ENTERTAINMENT CO. S.P.C OWNED BY NESREDIN
MOHAMEDNUR SAEED

الى: العماق للبلياردو ش.ش.و لمالكها شياس جير وكابيليل محمد
 ALAMLAQ BILLIARDS S.P.C OWNED BY SHIYAS CHERUKKAPPILLIL

MUHAMMED
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه الى االدارة المذكورة خال مدة خمســة 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا االعان.
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الحرس الثوري: لوال قطع اإلنترنــت لعّمت االحتجاجات البالد

معتقالت إيران تكتظ بالمتظاهرين.. وقتلى تحت التعذيب

بعد تعبير عدة منظمات حقوقية عن قلقها من اكتظاظ معتقالت وســجون إيران بالمتظاهرين من مختلف المحافظات اإليرانية، عّبر 
حسن خليل أبادي، رئيس مجلس بلدية الري، جنوب طهران، عن قلقه من أوضاع المعتقلين في سجن “ فشافويه”.

 ونقلت وكالة “إيلنا” اإلثنين عن خليل 
المعتقلين  ــاع  أوضــ “إن  قــولــه  ــادي  ــ أب
للغاية  صعب  “فــشــافــويــه”  سجن  فــي 
اإلمكانيات  ألبسط  يفتقر  السجن  ألن 

الالزمة”.
 وأضــــــاف: “حـــتـــى مــوظــفــي الــســجــن 
هناك  الصعبة  ــظــروف  ال مــن  يشكون 

فكيف بالسجناء؟”.
 كما أشار خليل أبادي إلى أن معتقلي 
االحــتــجــاجــات يــتــم احــتــجــازهــم إلــى 
جــانــب ســجــنــاء الــجــرائــم الــخــطــرة ما 

يزيد من تعقيد األوضاع.
اإليــرانــي محمد  الــعــام  المدعي  وكــان 
جعفر منتظري قد زار، السبت، معتقل 
وقال  طــهــران.  في  “فشافويه”  سجن 
لمعتقلي االحتجاجات إن المحتجزين 
راضون عن أوضاعهم. ونقلت وسائل 
ــن مــنــتــظــري قــولــه  إعـــــالم رســمــيــة عـ
مخاطبا المعتقلين: “اعترفوا أو قدموا 
تحريض  وراء  يقف  عمن  معلومات 

الـــنـــاس عــلــى الــمــظــاهــرات لــكــي يتم 
التخفيف عن عقوباتكم”.

قتل تحت التعذيب

أفادت  كانت  منظمات  عدة  أن  يذكر   
االحتجاجات  معتقلي  من  العديد  بأن 
يتعّرضون للتعذيب لكسب االعترافات 
القسرية، على جري عادة أجهزة األمن 

اإليرانية.
ناشطون  الــســيــاق، كشف  هــذا  وفــي   
المتظاهرين تحت  من  قتيل  أول  عن 
الشيخاني،  التعذيب وهو حميد حمد 
اعتقاله  األهــواز، والــذي تم  اقليم  من 
ــوع الــمــاضــي،  ــبـ يـــوم األحــــد مـــن األسـ
خالل مظاهرة في بلدة الكورة، جنوب 
لعائلته  جثمانه  تسليم  وتــم  اإلقليم، 

يوم السبت.
وبينما تشير منظمات حقوقية إلى أن 
أكثر  بلغ  االحتجاجات  معتقلي  عــدد 

مــن 4800 شــخــص، تــتــحــدث مــصــادر 
 10 من  أكثر  عن  اإليرانية  المعارضة 
المحافظات  جميع  فــي  معتقل  آالف 

اإليرانية.
إن  الــدولــيــة  العفو  منظمة  قــالــت  كما 
بكثير  أكثر  االحتجاجات  قتلى  عــدد 
لكن  115 متظاهًرا،  برقم  مما أحصته 
أرقام المعارضة تشير إلى أن حصيلة 

القتلى بلغت 300 شخص لحد اآلن.

قطع اإلنترنت 

الثوري،  الحرس  قائد  مستشار  اعتبر 
عــلــي بــاللــي، أنـــه لـــوال قــطــع اإلنــتــرنــت 
في  البالد،  جميع  االضطرابات  لعّمت 
ــراف ضــمــنــي بــحــجــم االحــتــجــاج  ــتـ اعـ
ــذي عـــم األســـبـــوع الــمــاضــي معظم  ــ ال
على  احتجاًجا  اإليرانية  المحافظات 

قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.
الثوري  الحرس  اعتبر قائد   في حين 

“الشعب  أن  سالمي  حسين  اإليــرانــي 
اإليراني لن يستبدل ثورته بالغالء وما 
على  ذريعة”،  إال  البنزين  سعر  ارتفاع 
الرغم من أن مجمع تشخيص مصلحة 
مــا جــرى،  األحــد بخطورة  أقــر  النظام 
االقتصادية  اإلصــالحــات  بــأن  معترًفا 

باتت ملحة أكثر.
 وقــال محسن رضــائــي، األمــيــن العام 
لــمــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام: 
ــجــِر إصـــالحـــات فـــي الــنــظــام  إذا لـــم ن
انهياًرا  نتوقع  أن  علينا  االقــتــصــادي، 
مقابل  تــومــان  ألــف  لـــ25  يصل  للعملة 

دوالر واحد.
انطلقت  عارمة  احتجاجات  أن  يذكر   
فـــي مــعــظــم الــمــحــافــظــات اإليــرانــيــة، 
واســتــمــرت  ــر(،  نــوفــمــب  15( الــجــمــعــة، 
قرار  على  احتجاًجا  أيــام،   5 من  أكثر 
البنزين  الحكومة اإليرانية رفع أسعار 
وامــتــدت  ــل.  األقــ عــلــى   %  50 بنسبة 
وبلدة  مدينة  مئة  إلــى  االحتجاجات 
إلى مطالب سياسية  وتحولت سريعا 
شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.

طهران ـ وكاالت

من تظاهرات إيران

القاهرة ـ وكاالت

متهمين  سبعة  بمعاقبة  اإلثــنــيــن،  أمــس  الــقــاهــرة،  جــنــايــات  محكمة  قضت 
باإلعدام، والمشدد 15 عاًما لثالثة آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 15 متهًما، 
ا بخلية “ميكروباص حلوان”،  وبراءة 7 آخرين، في القضية المعروفة إعالميًّ

والتي أسفرت عن اغتيال ضابط وسبعة أمناء شرطة.
رأيه  للمفتي، ألخذ  أوراق سبعة متهمين  إرسال  قّررت  المحكمة قد  وكانت 
الشرعي في إعدامهم.  وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات ألنهم 
محظورة  جماعة  إلــى  انضموا   ،2016 حتى   2015 من  الفترة  غضون  في 
والسلطات  الدولة،  منع مؤسسات  إلى  تهدف  والجيزة،  القاهرة  بمحافظتي 
والسالم  الشخصية  الحرية  على  واالعــتــداء  أعمالهم  ممارسة  مــن  العامة 
االجتماعي. كما قالت النيابة إن األشخاص متهمون باالنضمام “إلى جماعة 
تدعو إلى تكفير الحاكم، واستباحة دماء المسيحيين، واستحالل أموالهم، 
وتعريض سالمة المجتمع للخطر، وكان اإلرهاب من الوسائل التي تستخدمها 

هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها”.

مصر.. أحكام بإعدام 7 متهمين في خلية “حلوان”

لندن ـ أ ف ب

أثار الوضع الصحي لمؤسس ويكيليكس 
جوليان أسانج قلق عشرات األطباء في 
وفاته  احتمال  من  ــّذروا  وحـ بريطانيا، 
وّجه  فقد  بريطانيا.  في  سجنه  داخــل 
أكثر من 60 طبيًبا رسالة مفتوحة، أمس 
الداخلي في  األمن  إلى وزيــرة  اإلثنين، 
عن  فيها  أعــربــوا  باتل  بريتي  بريطانيا 
جوليان  األسترالي  وضــع  حيال  قلقهم 
ــجــســدي والــعــقــلــي،  أســـانـــج الــصــحــي ال
المستشفيات  أحــد  إلــى  بنقله  وطالبوا 
األطباء في رسالتهم  الجامعية.  وقال 
أسانج،  وفــاة  احتمال  من  يخشون  إنه 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 48 عــاًمــا، فــي سجن 
بلمارش، الواقع جنوب شرقي العاصمة 

البريطانية لندن.
يــكــافــح  أســـانـــج  يـــــزال  وال 

ضـــــــــــــد مــــــــحــــــــاولــــــــة 
لتسلمه  أمــيــركــيــة 
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ مــــــن بـ

بــالئــحــة اتـــهـــام تـــم تــقــديــمــهــا بــمــوجــب 
ــذي يــمــكــن أن  ــ ــ ــــون الـــتـــجـــســـس، ال ــان قــ
مؤسس  على  بالسجن  عقوبات  يفرض 
عــاًمــا   175 إلـــى  تــصــل  قــد  ويكيليكس 
في السجون األميركية، وفًقا لما ذكرته 
وكالة فرانس برس.  وجاء نداء األطباء، 
وهم من 8 جنسيات مختلفة، إثر تقييم 
ـــ”روايـــات مــروعــة لشهود  مــا وصــفــوه بـ
عيان” عندما مثل أسانج أمام المحكمة 
في 21 أكتوبر في لندن، وكذلك استناد 
المتحدة  لألمم  الخاص  المقرر  لتقرير 
حول قضايا التعذيب نيلس ميلزر، في 
األول من نوفمبر.  ونقلت فرانس برس 
بحقوق  المعني  المستقل  الخبير  عــن 
اإلنسان في األمم المتحدة قوله إن 
“للمعاملة  المستمر  أسانج  تعرض 
يــؤدي  قــد  والتعسفية  السيئة 
حياته  يدفع  أن  إلــى  قريًبا 

ثمن ذلك”.

الوضع الصحي لمؤسس ويكيليكس يثير القلق

بيروت - سكاي نيوز عربية

بعد ليلة من المواجهات بين المتظاهرين 
وأنصار ميليشيات حزب هللا وحركة أمل 
في العاصمة بيروت، استيقظ اللبنانيون 
ــعــدد من  ــيــن عــلــى إغــــالق ل ــن ــاح اإلث صــب

الطرق في عدة مناطق من لبنان.
 وفيما تمكنت األجهزة اللبنانية من فتح 
طريق رئيسي في بيروت، استمر إغالق 
عدد من الطرق في شمال البالد والبقاع 
وفـــي الــعــاصــمــة، وفـــق مـــا ذكـــر مــراســل 

سكاي نيوز عربية.
الـــوســـيـــلـــة  ــذه  ــ ــ هـ ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ وأدى   
االحتجاجية إلى انقسام بين المحتجين، 
إلجبار  ضــروريــة  بأنها  فريق  يــرى  حيث 
إلى  االســتــمــاع  على  اللبنانية  الحكومة 
مــطــالــبــهــم، ويـــرى فــريــق آخـــر أنــهــا تثير 
االحــتــكــاك مــع الــمــواطــنــيــن.  وفــي وقت 
سابق، دعا المتظاهرون اللبنانيون إلغالق 
 40 مرور  بمناسبة  االثنين،  أمس  الطرق 

االحتجاجية  الحركة  انــدالع  على  يوًما 
الواسعة ضد الفساد والنخبة الحاكمة في 
البالد.  وكان الشارع اللبناني شهد مساء 
المتظاهرين  بين  مواجهات  األحــد  وليل 
وأنــصــار حــزب هللا وحــركــة أمـــل، الذين 
ــى الــمــحــتــجــيــن عــنــد جسر  ــدوا عــل ــتــ اعــ

“الرينغ”، أو الطريق الدائري، في بيروت.  
وقام أنصار حزب هللا والحركة بتحطيم 
ساحتي  قــرب  والخاصة  العامة  األمــالك 
ــداء، كــمــا ألــقــوا  ــهـ ــشـ ريــــاض الــصــلــح والـ
واإلعالميين  المحتجين  على  بالحجارة 

والعناصر األمنية.

متظاهرون يحرقون اإلطارات أثناء إغالقهم الطريق المؤدي إلى المدخل الجنوبي لمدينة 
طرابلس )أ ف ب(

أنصار حزب اهلل وحركة أمل يعتدون على المحتجين عند جسر “الرينغ”
بعد ليلة من االشتباكات.. طرق لبنانية ال تزال مغلقة

بغداد ـ وكاالت

ــيــن، على  ــن ــراق، أمـــس اإلث ــعـ اســتــفــاق الـ
في  سقطوا  لمحتجين  دامــيــة  حصيلة 
مواجهات  إثر  تحديًدا،  الجنوب  مناطق 

بين القوى األمنية والمحتجين.
فقد أعلن مسؤولون عراقيون، عن مقتل 
ـــ24  ال الــعــراق خــالل  ا جــنــوب  13 محتجًّ
أفادت وكالة  الماضية، بحسب ما  ساعة 

أسوشيتد برس.
ــان  ــسـ ــوق اإلنـ ــقـ  وذكـــــــرت مــفــوضــيــة حـ
فــي الـــعـــراق أمـــس أن الـــقـــوات األمــنــيــة 
أدى  مما  الــمــفــرط”،  “الــعــنــف  استخدمت 
 68 وإصــابــة  بــغــداد،  فــي  متظاهر  لمقتل 
في  متظاهرين  سبعة  ومقتل  آخــريــن، 
الزيتون  جسري  قــرب  قــار  ذي  محافظة 

والنصر، وإصابة 131 آخرين.
ــقــوات   ووّثـــقـــت الــمــفــوضــيــة احــتــجــاز ال
األمنية مسعفين، واالعتداء عليهم، قرب 
الرشيد  شــارع  في  المركزي  البنك  مبنى 

بالعاصمة، الجمعة الماضية، حيث “كانوا 
يــقــّدمــون إســعــافــات وعـــالجـــات خاصة 
التي تحدث  للجرحى وحاالت االختناق 
عند رميهم بالرصاص أو القنابل المسيلة 
أنها  إلــى  المفوضية  ــارت  وأشـ لــلــدمــوع”. 
“بــالغــات وشــكــاوى عن  تتلقى  تـــزال  ال 
ومحامين  وإعالمين  ناشطين  اختطاف 
وتــجــار مــن قــبــل مــجــهــولــيــن”، وطــالــبــت 

بتكثيف  األمــنــيــة  ــزة  ــهـ واألجـ الــحــكــومــة 
المخطوفين،  مصير  لمعرفة  جــهــودهــا 
ــقــضــاء.  أفـــادت  ــل ــة الــمــجــرمــيــن ل ــالـ وإحـ
مصادر بقطع المتظاهرين، أمس اإلثنين، 
الرئيسية  والــتــقــاطــعــات  الــطــرق  معظم 
بعض  أظهرت  كما  والنجف.  البصرة  في 
جسري  قطع  استمرار  المصورة  المقاطع 

الزيتون والنصر في الناصرية.

متظاهرون عراقيون يحملون علًما عمالًقا بينما يحرق آخرون اإلطارات في البصرة )أ ف ب(

قطع جسور بالنجف والناصرية.. وطالب البصرة في الشارع
العراق.. “عنف مفرط” وحصيلة القتلى في ازدياد

القاهرة ـ وكاالت

ــــدول  أكــــد األمـــيـــن الـــعـــام لــجــامــعــة ال
ــو الــغــيــط، أمــس  ــ ــيــة، أحـــمـــد أب ــعــرب ال
ــالن األمــيــركــي  ــ اإلثــنــيــن، رفـــض اإلعـ
األخــــــيــــــر بـــــشـــــأن الـــمـــســـتـــوطـــنـــات 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
الــمــحــتــلــة.  وشــــّدد أبـــو الــغــيــط، على 
اإلسرائيلي،  االستيطان  شرعية  عدم 
في  انعقدت  طارئة  قمة  وذلك خالل 

العاصمة المصرية القاهرة.
قالت  بعدما  العربي،  االجتماع  وجاء 
لم  إنــهــا  مــؤخــًرا،  المتحدة،  ــواليــات  ال
اإلسرائيلية  المستوطنات  تعتبر  تعد 

انتهاًكا للقانون الدولي.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــن جــانــبــه، قــ مـ

الــمــالــكــي،  ريـــاض  الفلسطيني، 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  إن 

ــذت  ــخـ ــة اتـ ــيـ ــالـ ــحـ الـ
قــــــــرارات ضــد   9
الــفــلــســطــيــنــيــيــن 

ــكــي، أن  ــمــال وقــضــيــتــهــم. وأضـــــاف ال
الحالية  األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــوقــف 
بشأن االستيطان يتناقض مع مواقف 
“على  قائالً:  وتابع  السابقة.  اإلدارات 
الــرغــم مــن عـــدم قــانــونــيــة االعــتــراف 
األمــيــركــي بــمــشــروعــيــة االســتــيــطــان 
خطيرة  الخطوة  أن  إال  اإلسرائيلي، 
وتهّدد المشروع الوطني الفلسطيني”.  
وُفـــســـر تـــحـــّول الــمــوقــف األمــيــركــي، 
أخضر  بأنه ضــوء  واســع،  نطاق  على 
في  اإلسرائيلية  المستوطنات  لبناء 
التي يريدها  المحتلة،  الغربية  الضفة 
الــفــلــســطــيــنــيــون جـــــزًءا مـــن دولــتــهــم 

المستقبلية.
 وجميع المستوطنات في األراضي 
المحتلة تعتبر غير شرعية بنظر 
القانون الدولي، وهي العقبة 
تحقيق  ــام  أمــ األســاســيــة 

السالم.

أبو الغيط: االستيطان في الضفة غير شرعي
لندن ـ رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق 
توني بلير أمس االثنين إن بريطانيا 
أنه  من  محّذًرا  الفوضى،  في  غارقة 
ال حزب العمال الذي ينتمي إليه وال 
رئيس  بــزعــامــة  المحافظين  حـــزب 
يستحق  جونسون  بوريس  الـــوزراء 

الفوز في انتخابات 12 ديسمبر. 
)رويترز  بلير خالل منتدى   وأضاف 
ــيــوز مــيــكــر( ”نــحــن فـــي فـــوضـــى...  ن
ــا في  ــقــان ــم أب ــعــال نــشــاط اقــتــصــاد ال
تحسن إلى اآلن، لكن إذا توقف ذلك 

فسنصبح في مشكلة كبيرة“. 
 ودعا بلير، الذي كان رئيًسا للوزراء 
1997 و2007، مراًرا إلى  بين عامي 

التراجع عن الخروج من االتحاد 
ــريــكــســت(،  األوروبــــــــي )ب

واســـتـــخـــدم كــلــمــتــه 
أمـــــــام الـــمـــنـــتـــدى 
ــلـــى  ــث عـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ لـ

ــى قـــرار  ــاء ثــــان عــل ــت ــف إجــــــراء اســت
االنــفــصــال عـــن الــتــكــتــل، وقــــال إنــه 
تتبعه  ألن  حـــاجـــة  هـــنـــاك  ســتــكــون 

انتخابات عامة. 
 وتــجــري بــريــطــانــيــا انــتــخــابــات قبل 
الموعد بثالث سنوات بسبب وصول 
الــبــرلــمــان إلـــى طــريــق مــســدود فيما 
قــادر  غير  إنــه  إذ  ببريكست،  يتعلق 
على االتفاق على الطريقة الصحيحة 
البعض  التكتل وما زال  للخروج من 

يحثون على التراجع عن القرار. 
ديــســمــبــر   12 انـــتـــخـــابـــات  وتــتــيــح   
ــا حــكــومــة اشــتــراكــيــة  خـــيـــاريـــن: إمــ
يعرض  الــذي  العمال،  حــزب  يقودها 
إجراء استفتاء ثان على الخروج، 
الذين  للمحافظين  حكومة  أو 
ــســــوق الـــحـــرة  ــ يــــؤيــــدون ال
ويريدون إتمام االنفصال 

بحلول نهاية يناير.

توني بلير: بريطانيا غارقة في فوضى

السعودية: نؤكد رفضنا لموقف 
أميركا إزاء االستيطان

دبي- العربية.نت

ــخــارجــيــة الــســعــودي،  ــر ال ــ ــد وزيـ أكــ
اإلثنين،  أمــس  فــرحــان،  بــن  فيصل 
الــخــارجــيــة  وزراء  اجــتــمــاع  ــام  ــ أمـ
الثابت تجاه  المملكة  العرب، موقف 

القضية الفلسطينية.
ــي بــشــأن  ــركــ ــ ــي ــرار األمــ ــ ــقـ ــ  وعـــــن الـ
ــتــــراف بــشــرعــيــة االســتــيــطــان،  االعــ
ــد الـــمـــمـــلـــكـــة رفــضــهــا  ــ ــؤكـ ــ قـــــــال: “تـ
لــلــمــوقــف األمــيــركــي الــجــديــد تجاه 
ــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة في  ــمــســتــوطــن ال

األراضي الفلسطينية المحتلة”.
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تحت شـــعار “تعزيز الترابط األســـري كمدخل لالســـتقرار المجتمعي” دشـــن المجلس 
األعلـــى للمـــرأة “اإلطار الموحد لخدمات اإلرشـــاد والتوعية األســـرية” بمقره بالرفاع 
بحضور شـــركاء المجلس من الجهات الرســـمية واألهلية واإلعالميين، وذلك بهدف 
تطويـــر الخدمـــات التـــي ُيقدمهـــا المجلس للمـــرأة وتعزيـــز المفاهيم الداعمـــة لزيادة 
الترابط واالســـتقرار األســـري، وهي إحدى المبادرات الوطنيـــة للمجلس والمتضمنة 
مجموعة من البرامج للنهوض بالمرأة البحرينية، ويتزامن هذا التدشـــين مع الحملة 
األممية السنوية “وقفة 16 يوما لتحدي العنف ضد النساء والفتيات” بمناسبة اليوم 

العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويستهدف هذا اإلطار طلبة الثانوية والمقبلين على الزواج ومعالجة الخالفات في 
األســـر واألســـر ما بعد الطالق ألجل تحقيق التوفيق األســـري ولحياة أســـرية قوية 
وآمنة مســـتقرة. إن اســـتقرار األسرة جزء ال يتجزأ من االستقرار االجتماعي، وُيقلل 
من الخالفات األســـرية وُيعزز الترابط واألمـــن االجتماعي، ويتطلب تنفيذ البرنامج 
تعاضـــد جميـــع المؤسســـات العامـــة واألهلية في تقديـــم خدمات اإلرشـــاد والتوعية 
لألســـر والمرأة البحرينيـــة. لقد نالت المرأة البحرينية الكثير من الحقوق السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والحقوقية، ما جعلها شـــريكا فاعال فـــي صياغة القرار 
الوطنـــي، بجانب مـــا يوفره المجلس األعلى مـــن برامج التدريـــب والتأهيل لتمكين 

المرأة في كل المجاالت.
إن المجلس األعلى للمرأة قدم الكثير من المبادرات التي أكسبت العديد من النساء 
المهارات الالزمة والتي أدت إلى تحســـين وضعهن االقتصادي واالجتماعي وتقديم 
خدمات اإلرشـــاد المهني واألســـري والعمـــل على تحقيق االكتفـــاء الذاتي واالعتماد 
على أنفســـهن بعيًدا عن اإلعانات والتبرعات وتمكينهـــن بالمهارة والمعرفة لمواجهة 
تحديات الحياة وألجل حياة كريمة ومستقرة مستدامة بهدف تعزيز جودة الحياة 
األســـرية وتحقيـــق ســـعادة الفرد واألســـرة، فتحقيـــق التوازن واالســـتقرار األســـري 

ُيساهم كثيًرا في جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
واهتمت مملكة البحرين بالمرأة وبناء األســـرة واالرتقاء بمســـتوى خدمات اإلرشـــاد 
األســـري الذي تم تفعيله منُذ مايو ســـنة 2007م بافتتاح مكاتب اإلرشاد األسري في 
المراكـــز االجتماعيـــة بمحافظات البحرين التي عملت على تحقيق الســـعادة والرضا 
وخفض نســـبة المشكالت والصراعات األسرية ونشـــر الثقافة األسرية في المجتمع، 

حيث ساهمت جميعها في المحافظة على بناء األسرة البحرينية.
إن “المجلس” ومن خالل هذا اإلطار يستهدف الحفاظ على القيم األسرية وتماسكها  «

ووضع نهاية سعيدة لكل الصراعات األسرية والتوتر بين أفرادها وصوال إلى تحقيق 
االنسجام والتوازن والتوافق النفسي في جو أسري مشبع باألمن واألمان.

من يرفع الغبن عن المعلمين
التوجيهـــات الصـــادرة عـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيس مجلس الـــوزراء الموقر صريحـــة ال لبس فيها 
وتحث الـــوزارات والهيئات الحكومية على المبادرة بالرد على شـــكاوى 
المواطنين، وإّن ســـموه يشدد على ســـرعة إنجاز المعامالت دون إبطاء 
أو تســـويف، إال أن الذي يثير الدهشـــة أّن هناك جهات حكومية تضرب 
بالشـــكاوى عرض الحائط، وخصوصا ما ينشـــر عبر الصحافة. كنا نتمنى 
لـــو أّن أحد المســـؤولين بـــوزارة التربية والتعليم تجشـــم عناء الرد على 
مـــا أثرنـــاه بخصوص “قضيـــة المعلمة”، لكن الـــذي اتضح لنـــا أن الوزارة 

تعاملت معها بوصفها ليست أكثر من “كالم جرايد” وهذا محزن جدا!
يبـــدو لنـــا أّن مـــا يتعرض لـــه المعلمـــون والمعلمات من أزمـــات صحية ال 
يهم الوزارة وال يشكل عائقا في مسيرة التعليم، وكأّن المنتسبين لحقل 
التربية والتعليم مجرد “روبوتات” ال يمســـهم أي عارض صحّي يعيقهم 
عـــن النهوض بالرســـالة لبعض الوقت، وكم هو محـــزن أّن وزارة التربية 
والتعليـــم ال تتذكر أعضاء الهيئات التعليميـــة إال بعد الوفاة، فتبادر إلى 
إعـــالن التعزية مرفقة بالعبـــارة المألوفة... إّن المعلم أفنى زهرة شـــبابه 
في أقدس رسالة... إلخ. ماذا تنفع الكلمات بحق المعلمين بعد تهميشهم 
خالل حياتهم؟ إنها صحوة ضمير متأخرة كما عّبر البعض عنها وبعبارة 

أكثر صراحة إنها تقليل من شأنهم ومكانتهم.
ثم إن األمر الذي يدعو إلى األســـى واألســـف في ذات الوقت أن يطلب 
مـــن المعلميـــن تنفيـــذ المنهـــج دون حتـــى استشـــارتهم، وكأن المعلم آلة 
أوتوماتيكيـــة ال تحتاج ســـوى ضغطة زر. المعلمون يطالبون بإشـــراكهم 
في صياغة المناهج المدرســـية، وليســـوا مجرد “كومبـــارس” ال دور لهم 
في الرواية. ومن هنا فال أحد يســـتغرب إذا ما وجدنا فئة من المعلمين 
تمـــارس التدريـــس بســـلبية وعـــدم اهتمـــام، والمفارقـــة هنـــا تتمثل في 

مطالبة المعلمين بإصالح الثغرات.
الذي ال يغيب عن الذاكرة أن مســـؤوال في التربية في تصريح له ألصق 
بالمعلميـــن البحرينييـــن تهمـــة أنهـــم “ال يحبـــون التطوير...” لكـــن الواقع 
يدحض هذه التهمة تماما، فالذي تأكد أّن الكثيرين يقبلون على الدراسة 

وعلى حسابهم الخاص لنيل أعلى الدرجات العلمية.
ختاما ندعوا أصحاب القرار بوزارة التربية والتعليم إلى الرفق بهذا اإلنسان  «

الذي لم يبخل ال بالوقت وال بالجهد وتحت أقسى الظروف وكان يجب 
بالتالي تقدير ظروفه وتذليل الصعاب أمامه.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

عبدعلي الغسرة

خدمات اإلرشاد والتوعية األسرية

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

للتواصل: 17111483

حوار المنامة.. خطوات واسعة لتحقيق السالم واألمن في كل مكان
من يقرأ الخطاب السامي لسيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه خالل اســـتقبال جاللته 
كبـــار المشـــاركين في مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامســـة عشـــرة، 
سيلمح النطاق الواسع الذي تعمل فيه مملكة البحرين من أجل تحقيق 
وترســـيخ األمـــن واالســـتقرار فـــي ربـــوع العالـــم علـــى كل المســـتويات، 
وتعميـــق قواعـــد التفاهـــم والســـلم بيـــن األمـــم واالندفاع نحـــو تحقيق 

األهداف السامية التي تسهم في خير وازدهار وتقدم الشعوب.
يقول جاللته حفظه هللا ورعاه “قد تكون هذه التحديات عظيمة، لكننا 
ملتزمون بمســـيرتنا لتحقيق الســـالم، كلما زاد تخطيط األعداء لإلضرار 
باســـتقرارنا كلمـــا زاد تعاوننـــا مع أصدقائنا، من تعـــاون في مياه الخليج 
إلـــى تنســـيقنا في تعزيز األمـــن الســـيبراني، نحن أقوى معـــا، وهذه هي 
روح حـــوار المنامـــة. إننا نأمـــل أن يـــرى أبناؤنا وأحفادنا عالما يســـتتب 
فيـــه األمن والســـالم، حيث الدين يجمع الجميـــع وال يفرق وحيث ينعم 
الجميع بالحرية الحقة، هذا المستقبل يعتمد على أمن الشرق المتوسط 
وبـــدوره يعتمـــد على الذيـــن يحضرون هـــذه الفعالية وهذه المناقشـــات 

التي تعقدونها والعالقات التي تكونونها”.
فـــي مناســـبة ســـابقة ذكرنـــا أن البحرين هـــي المؤهلة الوحيـــدة من بين 
الكثيـــر من الدول األخرى الســـتالم هـــذه القيادة “تنظيم حـــوار المنامة 
الـــذي ينظمه ســـنويًا المعهد الدولي للدراســـات االســـتراتيجية بالتعاون 
مع وزارة الخارجية”، ألســـباب كثيرة أهمها معالجتها القضايا والتصدي 
للتحديـــات التـــي تواجهها والعامل الثاني قـــوة التنظيم والتحرك بزخم 
كامـــل إلنجـــاح أي حـــدث يرتبـــط باســـم وســـمعة البحريـــن، فالبحريـــن 
بتنظيمها هذا الحوار تخدم العالم وتنشط العمل اإلنساني واالقتصادي 
وتقف بشكل مطلق إلى جانب الشعوب والحق بإظهار صوت وشخصية 
دول الخليج العربي التي أصبحت بال أدنى شك تلعب دورا حاسما في 

رسم القرارات التاريخية ومحاربة كل أشكال التطرف واإلرهاب.
حوار المنامة بالنظرة والتحليل ليس مجرد حوار عادي بين عدة أطراف،  «

إنما خطوات واسعة لتحقيق السالم واألمن في كل مكان ومجتمعات 
آمنة متعاونة متعايشة، والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا من أجل 

الخير والسالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مؤتمر حوار المنامة
تســـتضيف البحريـــن كل عـــام مؤتمر حـــوار المنامـــة الذي يســـتمر لمدة 
ثالثـــة أيـــام، وتشـــارك فيه شـــخصيات مهمة مـــن دول العالـــم، خصوصا 
المســـؤولين األمنييـــن والعســـكريين والخبراء من كل الـــدول والقائمين 
على االســـتراتيجيات األمنية لدولهم ولمناطـــق العالم المختلفة، وتأتي 
نســـخة هذا العام وهي النســـخة الخامســـة عشـــرة وســـط ظروف غاية 
فـــي الدقـــة والخطـــورة خصوصا فـــي المنطقة التي نعيـــش فيها، فهناك 
مشـــكالت عديـــدة تواجـــه األمـــن القومـــي العربـــي وتهدد أمـــن المنطقة 
والعالـــم كلـــه، ويكفـــي أن تتفاقم مشـــكلة واحدة لكي تشـــتعل المنطقة 

ويتزلزل استقرار العالم وربما تشتعل حرب إقليمية أو عالمية.
وإلـــى جانـــب قضايا اإلرهاب واألمن البحري الـــذي تعرض للخطر مرات 
عديـــدة خالل هذا العام، قام المؤتمرون ببحث قضية غاية في األهمية 
والخطـــورة بالنســـبة لنا نحن العرب وهي ما يســـمى باألمن الســـيبراني، 
قضيـــة األمن الســـيبراني من أخطـــر القضايا التي تواجـــه األمن العربي 

كله.
لقد ضربت الدول العربية في مقتل وتعرضت لالنهيار والتفكك بســـبب 
غياب األمن الســـيبراني وبســـبب التدفق المعلوماتي االحتكاري الغربي 
الذي أدى إلى تزييف الوعي وغيابه وتسبب في كل التغيرات اإلقليمية 
التي نراها والتي تمت تحت شـــعار مزيـــف أيضا هو الربيع العربي الذي 
أحدثته قوى كبرى في هذا العالم، واستخدمت فيه ما تمتلكه من تفوق 
تكنولوجي وسيبراني وقامت بتسخيره لعمالئها في المنطقة ليخوضوا 
حربا بالوكالة عنها وكانت النتيجة التي نراها في ليبيا وسوريا والعراق 

واليمن.
نتمنى أن تتقدم دولنا العربية بمقارباتها حول سد الفجوة الرقمية بينها  «

وبين الدول الكبرى وتتفق مع هذه الدول على آليات مشتركة لمواجهة 
التطرف واإلرهاب.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

تعصـــف رياح ما عرفه بعض المحللين بالموجة الثانية من الربيع العربي بدول 
المنطقـــة في تحـــد جديد من قبل الشـــعوب لألنظمة السياســـية القائمة، حيث 
رفع أغلب من خرج للتظاهر شـــعارات طالبت بإســـقاط األنظمة السياســـية بعد 

أن فقدت األمل في إمكانية إصالح مكامن الخلل فيها.
ظاهرة ســـقوط وتهاوي األنظمة السياســـية ليســـت ظاهرة عشوائية، حيث إن 
دراســـة وتحليل النظم من أهم أقســـام العلوم السياسية التي اختصت بدراسة 
عناصرهـــا وخصائصهـــا وتفاعالتهـــا وتأثيـــر ذلـــك علـــى المســـتويات الداخليـــة 

والخارجية.
مقاربـــة ديفيـــد إيســـتون تعتبر مـــن أهـــم المقاربات التي اســـتطاع مـــن خاللها 
أن يطرح نموذجًا لنظام سياســـي ديناميكي ومســـتمر، فبشـــكل مبســـط يشرح 
إيســـتون كيف أن النظام السياســـي يتعـــرض للعديد من التأثيـــرات النابعة من 
البيئـــة الداخلية كاآليديولوجيـــة الفكرية والمطالبـــات االجتماعية دون إغفال 
التأثيـــرات الـــواردة من خـــارج بيئته كمتغيـــرات الوضع اإلقليمـــي والدولي من 
أزمـــات وحـــروب وضغـــوظ، تلك ما عرفهـــا إيســـتون بالمدخالت التـــي يتلقاها 

النظام السياســـي والتي وجب عليه التعامل معها داخل مؤسســـاته التشريعية 
والتنفيذيـــة فـــي عملية تســـمى بالمعالجـــة تنتج عنها سياســـات وقـــرارات من 

المفترض أن تنعكس بشكل عادل في التوزيع السلطوي للقيم والموارد.
إذا مـــا افترضنـــا أن خلـــال وقع أو قصورا فـــي معالجة المدخـــالت داخل أجهزة 
ومؤسســـات النظام السياســـي أدى ذلك إلى قرارات غيـــر موفقة وذات موضع 
انتقـــاد وجب على النظام اســـتيعابها مجـــددًا كمدخالت عبر عنها إيســـتون بما 
أسماه التغذية الراجعة، وهي التي تشكل ردود األفعال واآلراء حول مخرجات 

النظام.
إحدى أكبر مشاكل النظم السياسية العربية هو ضعف – معالجة - واستيعاب  «

وفي كثير من األحيان تجاهل - المدخالت - خصوصًا الداخلية منها، ما ينتج عنه 
سوء - المخرجات - والتي ال تتوافق مع تطلعات البيئة الداخلية المحيطة بالنظام، 
ما يؤدي إلى سخط الشعوب المعلن على هذه األنظمة، هذا ما يمكن تداركه إذا ما 
أخذ صانعوا القرار باالعتبار مدخالت - التغذية الراجعة - وأصلحوا أعطاب النظام، 

ولكن ما يحدث في عالمنا العربي هو سوء تعامل مع المدخالت في الحالتين يؤدي 
إلى انتفاضات وثورات شعبية تؤدي في الغالب لسقوط األنظمة السياسية.

بدور عدنان

كيف تضمن األنظمة السياسية بقاءها... مقاربة ديفيد إيستون

bedoor.articles 
@gmail.com



هزم فريق باربار نظيره النجمة بنتيجة )24/40( في المباراة النهائية لكأس 
الســوبر البحرينــي لكرة اليــد التي جمعتهما أمس وســط حضور جماهيري 

كبير ملئ مدرجات صالة ام الحصم.

انتهى  قـــد  االول  الـــشـــوط  وكــــان 
وبــذلــك   ،)13/15( ــار  ــاربـ بـ بــتــقــدم 
ظـــفـــر الـــبـــنـــفـــســـج بــــــــأول ألـــقـــاب 
أيضًا  ويتأهل  الرياضي،  الموسم 
“البحريني  السوبر  نهائي  لخوض 
اإلماراتي” ومالقاة فريق الشارقة 

مطلع الشهر المقبل.
اللقا، قــام رئــيــس االتــحــاد  وعــقــب 
عيسى  علي  اليد  لكرة  البحريني 
اإلمــاراتــي  االتــحــاد  رئــيــس  بمعية 
بتتويج  جــفــار  محمد  الــيــد  لــكــرة 
ــكـــاس الــبــطــولــة  ــار بـ ــ ــارب ــ ــبـــي ب العـ
تقلد  فيما  الذهبية  والــمــيــدالــيــات 

العبي النجمة بالميداليات الفضية.
بــاربــار تمكن من  لــلــمــبــاراة،  عـــودة 
خطف نتيجة الشوط األول بفارق 
هدفين )13/15( بعد صحوة كبيرة 

من خالل الربع الثاني.
التي  النجمة  لكتيبة  كانت  البداية 
تسيدت امن خالل القوة الدفاعية 
وفي  البارباري،  المد  أوقفت  التي 
دورا  حبيب  محمد  لعب  الهجوم 
والتسجيل  االخـــتـــراق  فــي  كــبــيــرا 
وتكفل حسين بابور في التصويب 
الجناح  فــي  سعد  ومــهــدي  البعيد 
ــنــجــمــة  ــدم ال ــقـ ــتـ ــيـ ــت، لـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ والـ

لتحدث  دفــيــقــة،   12 خـــالل   3/8
الوقت  بعد  لــبــاربــار  تــحــول  نقطة 
مع  العــبــيــه  ليصحو  الــمــســتــقــطــع، 
تــحــســن الـــحـــراســـة عــيــســى خلف 
لعب  المقدمة  وفــي  الدفاع  وخــط 
أحــمــد الــمــقــابــي واالخـــويـــن جعفر 
ومحمود عبدالقادر والجناح قاسم 
التسجيل،  فــي  ــارزا  ــ ب دورا  قمبر 
ويقلص  تدريجيا  البنفسج  ليعود 
ــام ونــقــص  ــ ــي ــط صــ ــ الـــــقـــــارق وســ

عددي مستمر في صفوف النجمة 
لاليقاف، 6/8 عند الدقيقة 15.

ــار انــتــفــضــاتــه واخـــذ  ــاربـ واصــــل بـ
ــحــه وســـط  ــصــال ــارق ل ــ ــف ــ ــع ال يـــوسـ

الهجوم  النجمة في  أداء  تضعضع 
لالخطاء وااليقاف رغم محاوالت 
بــــابــــور ومـــحـــمـــد حــبــيــب وســعــد 

المستمرة هجوميا.

باربار  واصــل  الثاني،  الــشــوط  وفــي 
ــفــنــيــة ووســـــع الـــفـــارق  أفــضــلــيــتــه ال
بتألق   )19/25( ثم   )15/20( لصالحه 
الجاد  حارسه عيسى خلف والدفاع 
والهجوم الفعال لكافة المراكز مقابل 
لحراسته  النجمة  في  كبيرة  معاناة 
او  إيقاف  في  تمكنه  وعدم  ودفاعه 
الحد من خطورة باربار، وفي الهجوم 
للوصول  الــتــركــيــز والــحــلــول  افــتــقــد 
لمرمى عيسى خلف وارتكب اخطاء 
كثيرة واضاع كرات عدة ليجد نفسه 
محاوالت  رغــم  كبير  بفارق  متخلفا 
العبيه بأرضية الملعب وبالتغييرات 
التي اجــراهــا مــدربــه اال ان ذلــك لم 
ــل فـــــارق االهـــــداف  ــي ظـ يــســعــفــه فـ

وافضلية باربار الفنية.

البنفسج البارباري بطل السوبر البحريني
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اللجنة اإلعالمية

تعقــد الجمعيــة العموميــة العادية لنــادي البحرين للتنــس اجتماعها 
الســنوي في الســاعة السابعة من مســاء اليوم الثالثاء بمقر النادي 
بالجفيــر؛ لعرض وإقرار التقاريــر اإلدارية والمالية عن العام 2018، 
وبعدهــا يعقــد اجتمــاع للجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للنظر في 
زيــادة رســوم االشــتراك الســنوية واعتماد الشــعار الجديــد للنادي، 
وفي حال عدم اســتكمال النصاب القانوني ســيكون االجتماع بعد 
ســاعة واحــدة أي في الســاعة الثامنة من مســاء اليــوم قانونيا إذا 

حضره 10 % من األعضاء الذين يحق لهم الحضور.

ــه  وكـــــــــان الـــــــنـــــــادي قــــــد وجــ
الجمعية  أعضاء  لكل  الدعوة 
االجتماع  لحضور  العمومية 
المقرر  مــن  كـــان  الـــذي  األول 
عقده يوم األحد 17 نوفمبر، 

لعدم  ونــظــرا  أنــه  إال 
ــر الـــنـــصـــاب  ــوفــ ــ ت

القانوني الالزم، 
عقد  تقرر  فقد 

االجتماع الثاني 
الثالثاء،  اليوم 
ويــــــتــــــضــــــمــــــن 

جــــــــــــــــدول 
أعـــــــــمـــــــــال 

اجتماع عرض واقرار التقارير 
اإلداريــة، وبعد اقرارها سيتم 
ــوع زيــــادة  ــوضـ ــي مـ ــنــظــر فـ ال
العضوية  اشــتــراكــات  رســـوم 
عرض  يتم  وأخــيــرا  السنوية 
واعـــــتـــــمـــــاد الـــشـــعـــار 

الجديد للنادي.
ــو الـــنـــادي  ــدعـ ويـ
كافة  األعـــضـــاء 
ــق  ــحـ الــــــــــــــذي يـ
لـــهـــم الـــحـــضـــور 
لـــــحـــــضـــــور هـــــذا 
اإلجــــتــــمــــاع 

المهم.

اليوم عمومية نادي التنس

قال مدير لعبة الكرة الطائرة بنادي المحرق أحمد يوســف أن مســتوى محترف الفريق األول الكاميروني “إيفان كودي” يتطور من 
مباراة ألخرى، وهو يعتبر واحد من أفضل المحترفين في الدوري مع العب النجمة البرازيلي “كوستا”.

وكـــان الــمــحــرق فــاز على بني جــمــرة في 
في  عالي  على  تغلب  ثم  ــى،  األول الجولة 
أنه  كما  نقاط،   6 وكسب  الثانية  الجولة 
توج بكأس االتحاد أولى بطوالت الموسم 

الحالي لفئة الرجال.
وأضاف يوسف أن المحترف قدم مردود 
يختبر  لـــم  لــكــنــه   ،)2( بــمــركــز  جــيــد  فــنــي 
التي  الــمــبــاريــات  جميع  ألن  اآلن؛  لــغــايــة 
والندية  بالقوة  تتسم  لم  المحرق  خاضها 
القادمة  واللقاءات  ــدوري،  ال مسابقة  في 
بأنه  مؤكدا  لالعب،  حقيقيا  محكا  تشكل 
ليقدمه  األداء  من  المزيد  بجعبته  مــازال 

في باقي المواجهات.
قال  المحترفين،  لمستوى  تقييمه  وعــن 
“محترفنا مع محترف النجمة هما األبرز، 
أما بالنسبة لمحترف عالي المغربي حمزة 
وافي ال يمكن الحكم عليه من لقاء واحد، 
أما محترف األهلي الكندي رايموند يبدو 
حتى  الحقيقي  بــمــســتــواه  يظهر  لــم  أنـــه 
باقي  في  األفضل  لديه  بأن  ويبدو  اآلن، 
المواجهات عندما ينسجم بشكل أكبر مع 
على جميع  ينطبق  ذاته  واألمر  الالعبين، 

المحترفين..”.
وأكـــــد يـــوســـف اهـــتـــمـــام الـــفـــريـــق بــكــافــة 

عناصره بمن فيهم العب منتخب الشباب 
حسن الحداد الذي يشغل مركز 2، موضحا 
بأن االعتماد على الكاميروني في المركز 
جهود  من  االستفادة  عــدم  يعني  ال  ذاتــه 
األول، مضيفا “الحداد حصل على فرصته 
وأثبت جدارته، ونحن بحاجة إلى جميع 
الالعبين؛ ألننا على ثقة بأن البدالء يجب 
أن يكونوا بمستوى األساسيين وال نفرق 
دوره  سيأخذ  ــحــداد  وال منهم،  أحــد  بين 
ــمــدرب  ال نــظــر  وجــهــة  بــحــســب  مستقبال 

وقراءته للمنافس”.
الطائرة  الكرة  لعبة  أن  يوسف  وأوضــح 

تسير  خصوصا  األول  والفريق  عموما، 
إدارة  جانب  مــن  مرسومة  خطة  وفــق 
ــادي وجــهــاز الــلــعــبــة، مــشــيــرا إلـــى أن  ــن ال
والتمسك  واإلداري  الــفــنــي  االســتــقــرار 

ــراء بعض  ــ فـــي الــعــنــاصــر ذاتـــهـــا مـــع إجـ
التغييرات في بعض المراكز كان له دور 
كبير في تحقيق تلك النقلة التي شهدها 
والتي  األخيرة،  السنوات  خالل  الفريق 

النهائيات وتحقيق  إلى  تكللت بوصوله 
ــمــوســم الــحــالــي،  ــاد فـــي ال ــحـ كـــأس االتـ
لتحقيق  المرة  هذه  الفريق  عزم  مؤكدا 

إنجاز للنادي.

فريق المحرق أحمد يوسف

دوره ســـيـــأخـــذ  والــــــحــــــداد  ــة  ــ ــوم ــ ــرس ــ م خـــطـــة  وفــــــق  نـــســـيـــر  ــف:  ــ ــوسـ ــ يـ

“إيفــان كــودي” مــن أفضــل المحتــرفــين

ــو ــو روسـ ــ ــ ــدرب الـــصـــربـــي دارك ــ ــم ــ ــع ال ــر خـــافـــه مـ ــ إث

ريان المحمود يرحل عن “أحمر السلة”

ترك مساعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة ريان المحمود بعثة منتخبنا المشاركة في البطولة الخليجية لكرة السلة للرجال، التي تستضيفها 
الكويت في الفترة من 23 نوفمبر الجاري لغاية األول من ديسمبر القادم، إثر خالفات مع مدرب المنتخب الصربي داركو روسو.

أحمر  ــدرب  مـ بــيــن  الــخــالفــات  وأّدت   
السلة داركو والمساعد ريان إلى رحيل 
بعد  وذلك  السلة،  منتخب  عن  األخير 
المنتخب  الذي جمع  األول  أمس  لقاء 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــولـ ــجـ ــقــطــر ضـــمـــن الـ ب
العودة  المحمود  قــّرر  حيث  البطولة، 

إلى البحرين.
المساعد  الــمــدرب  مــهــام  وسيتسلم   
يتواجد  حيث  فانيا،  غوسا  الصربي 

ا مع بعثة المنتخب في الكويت. حاليًّ
 ويتصّدر منتخبنا قائمة الترتيب العام 

من  حققها  نــقــاط   4 برصيد  للبطولة 
استهل  حيث  متتاليين،  انتصاريين 

األحــمــر مــشــواره فــي البطولة 
المنتخب  عــلــى  ــفــوز  ــال ب

الجولة  في  اإلماراتي 
ــتــيــجــة  ــن األولـــــــــــى ب
أن  ــل  ــبـ قـ  ،71/53
يــتــفــوق عــلــى قطر 
ــقــاء الــثــانــي  ــل فـــي ال

الـــــذي جــمــعــهــمــا يــوم 
بــنــتــيــجــة  األول  ــس  ــ أمــ

.69/62
وتبقت لمنتخبنا مواجهتان في الدور 
يوم  ســيــواجــه  إذ  التمهيدي، 
ــر  ــضـ ــٍد شــقــيــقــه األخـ ــ غــ
ــد  ــنـ الـــــــســـــــعـــــــودي عـ
ــاًء،  الــخــامــســة مـــسـ
يــخــتــتــم  أن  قـــبـــل 
هــــذا الــــــدور بــلــقــاء 
الكويت عند الساعة 
ــن مــســاء  ــعــة مـ ــســاب ال

يوم الخميس المقبل.

 وينص نظام البطولة على إقامة دور 
الدوري من دور واحد  تمهيدي بنظام 
أربع  بواقع  الخمسة،  المنتخبات  بين 
مــبــاريــات لكل فــريــق، وبــعــدهــا يخرج 
الـــفـــريـــق صـــاحـــب الـــمـــركـــز الــخــامــس 
مــن الــبــطــولــة وتــتــأهــل أربــعــة لنصف 
مع  األول  فيه  يلتقي  بحيث  النهائي، 
والفائزان  الثالث،  مع  والثاني  الــرابــع 
يــتــواجــهــان فــي الــنــهــائــي والــخــاســران 
ــل تــحــديــد الــمــركــزيــن  يــلــعــبــان مــن أجـ

الثالث والرابع.

أكد سعيه لتحقيق رؤية ناصر بن حمد بكسب المراكز األولى

المالح ثانًيا في بطولة مورس لقفز الحواجز

حقق الفارس البحريني كميل المالح 
ــثــانــي فـــي بــطــولــة مـــورس  الــمــركــز ال
مشاركة  شهدت  والــتــي  البريطانية، 
الــفــرســان  قــبــل مختلف  مــن  واســعــة 
المراكز  على  والتنافس  باللقب  للفوز 

األولى للبطولة.
الفارس البحريني كميل المالح شارك 
في بطولة مورس على ارتفاع -115

120 ســـم، حــيــث حــقــق جــولــة أولــى 
من دون أخطاء تلتها جولة السرعة، 
والتي حقق فيها توقيت زمني سريع 
ــدارة مــمــا شــكــل ضغط  خــاطــًفــا الـــصـ
المالح  وظــل  المشاركين  بقية  على 
تمكن  أن  إلى  الصدارة  محافظا على 
الفارس األخير في المسابقة من كسر 

رقمه وخطف المركز األول.

ــارس الـــمـــالح قـــد خــاض  ــفــ ــ وكـــــان ال
الــعــديــد مــن الــمــشــاركــات فــي الفترة 
الــصــيــفــيــة وذلــــك بــمــتــابــعــة الــمــدرب 
البحريني سيدعدنان العلوي وشركة 
ضــمــن   AA Equesty Services
االستعدادات للبطولة الكبرى الوينتر 
كالسيك في شهر ديسمبر المقبل في 

بريطانيا.
سعادته  عن  المالح  الفارس  وأعــرب 
كونه  مــورس؛  بطولة  في  بالمشاركة 
العربي الوحيد وممثل مملكة البحرين 
ــة، والـــتـــي شــهــدت  ــبــطــول فـــي هـــذه ال
جانب  مــن  وواســعــة  كبيرة  مشاركة 
والــعــالــم،  بريطانيا  فــرســان  مختلف 

لتحقيق  الــمــتــواصــل  ســعــيــه  مــؤكــدا 
لألعمال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل  رؤيـــة 
مستشار  الشباب  وشـــؤون  الخيرية 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة في كسب المراكز 
األولى في المحافل والرياضيه كافة 

ورفع اسم وعلم البحرين عاليا.  
الشيخ  سمو  بمتابعة  الــمــالح  وأشـــاد 
رئيس  خليفة  آل  عبدهللا  بن  عيسى 
وسباقات  للفروسية  الملكي  االتحاد 
القدرة وكافة كوادر االتحاد ودعمهم 
مثنيا  البطولة،  هــذه  فــي  لمشاركته 
الــتــي يبذلها  الــكــبــيــرة  الــجــهــود  عــلــى 
ــمــدرب ســيــدعــدنــان الــعــلــوي وعلي  ال

عيسى ومساندتهم الدائمة له.

اللجنة اإلعالمية

لقطة للفارس كميل المالح

حسن علي

علي مجيد
هزم النجمة في 

النهائي وحصد 
أول ألقاب موسم 

األقوياء

سبورت



بدعم من مجلس إدارة النادي األهلي، وبمبادرة من عضو مجلس اإلدارة، 
رئيس جهاز الفئات الســنية لكرة القدم نادر زليخ، نظم النادي سلســلة من 
حصــص التقويــة والمراجعــة في عــدد من المــواد الدراســية لالعبي فئتي 

األشبال والناشئين بمقر النادي بالماحوز.

ــورت” أن  ــبـ ــاد سـ ــبـ وأكــــد زلــيــخ لــــ “الـ
تــســتــهــدف جميع  ــتــقــويــة  ال حــصــص 
والــنــاشــئــيــن بجميع  األشـــبـــال  العــبــي 
األلعاب الرياضية بالنادي، وليس كرة 
ــقــدم فــقــط وذلـــك فــي إطـــار حــرص  ال
تحصيلهم  مستوى  رفــع  على  الــنــادي 
ــي وتــهــيــئــتــهــم لــامــتــحــانــات  ــدراســ ــ ال
مختلف  في  العلمية  قدراتهم  وتعزيز 
مقدمتها  ــي  وفــ الـــدراســـيـــة،  الـــمـــواد 
تنظيم  يــتــم  أن  عــلــى  “الـــريـــاضـــيـــات” 
اإلنجليزية”  “اللغة  في  مماثلة  دروس 

وعدد من المواد األخرى.
وأضاف “إن التحصيل العلمي للطاب 
ضمن  من  تعتبر  مستوياتهم  وتطوير 
النادي األهلي،  أولويات مجلس إدارة 
ــمــواضــيــع الــمــهــمــة الــتــي  وهــــي مـــن ال
تحظى بمتابعة مستمرة من األعضاء؛ 
الاعبين ودفعهم نحو  لتعزيز قدرات 
خالص  مع  الــدراســي  والتفوق  التميز 
ــأن يــســتــفــيــد الــطــلــبــة من  ــ تــمــنــيــاتــنــا ب
على  ذلــك  وينعكس  التقوية  حصص 
الــمــدرســة، وأن يكون  فــي  درجــاتــهــم 

التوفيق والنجاح حليفهم..”.
الــنــادي األهــلــي هو  وأوضـــح زليخ أن 
من  وانطاقا  وريــاضــي،  ثقافي  نــادي 
تلك المسؤولية، فإنه يقوم بدوره في 
تأهيل العبيه من الطلبة لصناعة جيل 
خصوصا  والــمــعــرفــة،  بالعلم  متسلح 

حريصون  األمـــور  أولــيــاء  معظم  وأن 
وقد  الــدراســي،  أبنائهم  مستقبل  على 
المميزين  الاعبين  من  العديد  تسرب 
بسبب مطالبة أولياء أمورهم بالتركيز 
النادي  يقدم  وعندما  الــدراســة،  على 
يعزز  فــإنــه  الــتــربــويــة،  الحصص  تلك 

ثقة اآلباء بالنادي ويحفزهم لتشجيع 
ــة الـــريـــاضـــة  ــارسـ ــمـ أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى مـ
والتعليم في آن واحد. وأضاف زليخ 
“إن تلك الخطوة هي بداية االنطاق 
لتوسيع نطاق برنامج حصص التقوية 
اإلمكانات  مــع  يتوافق  بما  الــدراســيــة 

السائد  االتــجــاه  إن  حــيــث  الــمــتــاحــة، 
ــعــمــل على  ــو ال ــيــا هـ ــي الـــعـــالـــم حــال فـ
التي  واألكاديميات  المدارس  تصميم 
آن  في  وعلميا  رياضيا  الطلبة  تدعم 
الجانبين  التوازن بين  واحد؛ لتحقيق 
واالرتـــــقـــــاء بــمــســتــويــات الــاعــبــيــن 
التعليمية والفنية والمهارية والبدنية، 
ونحن في النادي األهلي نقوم بجهود 
ليكون  المتاحة  الموارد  وفق  بسيطة 
وتربوية  ثقافية  مؤسسة  حقا  النادي 

ورياضية في آن واحد..”.

األهلي يدشن برنامج حصص التقوية لالعبيه

دروس التقوية التي ينظمها النادي األهلي نادر زليخ

المصرف  فريق  منافسه  والكويت  البحرين  بنك  فريق  أقصى 
الخليجي التجاري من خارج مسابقة كأس البنوك والمؤسسات 
المصرفية 2019 وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-3، كما أخرج 
فريق بنك األهلي المتحد منافسه فريق بيت التمويل الكويتي 
من المسابقة ذاتها بالفوز عليه بنتيجة -2صفر في البطولة التي 
تقام تحت رعاية المصرف الخليجي التجاري وبتنظيم من نادي 

النجمة.
الــدوري في  بطولة  لقب  استطاع حامل  األولــى  المباراة   ففي 
العام الماضي فريق بنك البحرين والكويت من تعويض إخفاقه 
الموسم، وحقق فوزا  التي خرج منها هذا  الدوري  في مسابقة 
بثاثة  التجاري  الخليجي  المصرف  فريق  حساب  على  مثيرا 
حتى  الجانبين  من  مثيرة  مــبــاراة  بعد  هدفين،  مقابل  أهــداف 

اللحظات األخيرة منها.
وفي المباراة الثانية استطاع فريق بنك األهلي المتحد أن يحرز 
انتصارا ثمينا على حساب منافسه فريق بيت التمويل الكويتي 
بنتيجة -2صفر، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لماقاة منافسه 

فريق بنك البحرين والكويت في قمة كروية مرتقبة.

الكأس،  النهائي من مسابقة  قبل  الــدور  منافسات  الليلة  وتقام 
ستاندرد  وبنك  تمكين  فريقا  األولــى  المباراة  في  يلتقي  حيث 
مرتقبة  مباراة  تليها  مساء،  الثامنة  الساعة  تمام  في  تشارترد 
ستجمع ما بين األهلي المتحد وبنك البحرين والكويت في تمام 

الساعة التاسعة مساء وذلك على صالة نادي النجمة بالجفير.

اليوم نصف نهائي كأس البنوك والمؤسســات المصرفية
البحرين والكويت يقصي الخليجي التجاري

تفتتح اليوم )الثالثاء( الجولة الخامسة لدوري الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراة واحدة تجمع التضامن مع األهلي في تمام 
الساعة 6.30 مساًء وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ــعــاء مــبــاراتــيــن، وهما  تــقــام غــدا األرب على أن 
االتحاد والشباب وتوبلي مع الدير وتختتم بعد 
مع  واإلنــفــاق  وبــاربــار  البحرين  بمواجهتي  غد 

النجمة. وستتوقف عجلة منافسات 
الجولة  انتهاء هذه  الدوري بعد 

ــســبــب تــحــضــيــر  مـــبـــاشـــرة، ب
الوطني  منتخبنا  ــداد  وإعــ

اآلسيوية  للبطولة  األول 
ــام  ــقـ ــتـ سـ والــــــتــــــي   ،19
شهر  منتصف  بــالــكــويــت 
والــمــؤهــلــة   2020 يــنــايــر 
العالم  كأس  نهائيات  الى 

2021 في مصر.
ــســـب  ــحـ لـــــقـــــاء الــــــيــــــوم وبـ

الــمــعــطــيــات، فـــإن الــكــفــة تميل 

لــصــاحــب الــعــنــاصــر الــبــشــريــة الــخــبــرة أال وهــو 
بقدرتها  ــدة  عـ بــعــنــاصــر  يتمتع  ــــذي  ال األهــلــي 
الخروج بنقاط الفوز حتى وإن كان المستوى 
ــاءات  ــقـ ــلـ ــع كـــمـــا ظـــهـــر فــــي الـ غـــيـــر مــقــن
يسعى  نــقــاط(   9( األصــفــر  السابقة. 
بالترتيب  منفردا  الجولة  إلنهاء 
وخصوصا  الكاملة  وبالعامة 
االتفاق  المباشر  منافسه  أن 
النجمة.  سيواجه  نــقــاط(   9(
ــتــضــامــن )4  ــمــقــابــل ال فـــي ال
نقاط( من مباراتين، ستكون 
اختبار  أمــام  الشابة  عناصره 
والظهور  الوجود  قوي إلثبات 
محاولة  مــع  بها  يليق  بمستوى 

الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

عجلة الدوري ســتتوقف 60 يوما إلعداد “األحمر” لآلسيوية
لقاء وحيد بافتتاح الجولة الخامسة لدوري اليد
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تســتعد حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” الستضافتها ســباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة الرابعة 
من بطولة العالم للتحمل وذلك على مضمار الصخير في الفترة من 13 و14 نوفمبر المقبل عدد من السباقات المساندة لهذا السباق العالمي.   

ويــنــتــظــر عــشــاق ريـــاضـــة الــســيــارات 
يومين متواصلين من إثارة السباقات 
فـــي الــصــخــيــر لــمــتــابــعــة الــســبــاقــات 
 8 للتحمل  بــابــكــو  لــســبــاق  الــمــســانــدة 
ــات، حــيــث ســيــنــطــلــق الــجــولــة  ــاعــ ســ
البورش  تحدي  سباقات  مــن  األولـــى 
والبطولة  األوســــط،  الــشــرق  سبرنت 

.MRF الدولية
وسيكون جدول حافا من السباقات 
من الصباح وحتى المساء، حيث تعد 
سلسلة سباقات تحدي بورش سبرنت 
ــط، األكــثــر احــتــرافــيــة  ــ ــشــرق األوسـ ال
 GT سيارات  فئة  في  نجاًحا  واألكثر 
بدعم  البطولة  وتحضى  الــمــوحــّدة. 
مــن خــبــراء ريــاضــة الــســيــارات “ليكنر 
ريسينج”، برئاسة أسطورة السباقات 
تتخذ  والتي  ليكنر،  والتر  النمساوية 

لها.  مقرا  الدولية  البحرين  حلبة  من 
بورش سبرنت  تحدي  تقدم سباقات 
الشرق األوسط منصة مثالية لسائقي 
سباقات السيارات الموهوبين لتوسيع 
تجربتهم في أبرز مضامير السباقات 

جاذبية في المنطقة.
ــمــقــبــلــة ضمن  الــبــطــولــة ال وتــنــطــلــق 
َتعد  والتي  عشرة،  الحادية  السلسلة 
ــدة مــن أكــثــر النسخ  بـــأن تــكــون واحــ
الجولة  تمثل  انــطــاقــهــا.  مــنــذ  ــارة  ــ إث
االفتتاحية  الــجــولــة  ستنطلق  الــتــي 
أن  المقرر  2019/2020. ومن  لموسم 
تضم ثاثة سباقات على مدار عطلة 
البطولة  تــعــود  كما  األســبــوع.  نهاية 
الجولة الرابعة يومي 21 و22 فبراير، 
ثم ختام الموسم المقرر له يومي 21 
و22 مارس ضمن السباقات المساندة 

ــكــبــرى لــطــيــران  ــزة الــبــحــريــن ال ــجــائ ل
الخليج للفورموال وان 2020.

وفي الوقت نفسه فأن حلبة البحرين 
ستشهد منافسات بطولة MRF، حيث 
تعد البطولة القادمة من الهند الوحيدة 
المنضوية تحت مظلة االتحاد الدولي 
لــلــســيــارات )فــيــا( وواحــــدة مــن أولــى 
المقعد  أحــاديــة  السيارات  منافسات 
السبع  النسخ  مــدار  وعلى  آسيا.  في 
الــمــاضــيــة، أثــبــتــت بــطــولــة تــحــدي إم 
للسائقين  رائــعــة  منصة  إنــهــا  إف  آر 
الواعدين، والذين ال تقتصر تطلعاتهم 
أنفسهم فترة  الحفاظ على  فقط في 
ولكن  ــيــة،  األوروب المنافسات  توقف 
لتعزيز أوراق اعتمادهم في السباقات 
الــبــحــريــن ضمن  جــولــة  تعتبر  ــا.  ــًض أي
بطولة تحدي “ام آر اف”، واحدة من 

أفضل الوجهات في تقويمها السنوي 
بانتظام  إقامتها  يتم  حيث  للسباق، 
عــلــى” مــوطــن ريــاضــة الــســيــارات في 
الـــشـــرق األوســــــط” خــــال الــســنــوات 

القليلة الماضية.
الدولية  الــســبــاقــات  إثـــارة  تــفــوتــوا  ال 
الترفيهية وفي  الفعاليات  إلى جانب 
1 دينار  الرمزية والبالغة  التذاكر  ظل 

االستمتاع  جانب  إلى  فقط  بحريني 
بــفــعــالــيــات مــهــرجــان الــعــيــد الــوطــنــي 
السباق،  مع  سينطق  والــذي  المجيد، 

ولكنه يستمر حتى 16 ديسمبر.

ســاعــات  8 للتحمل  الــبــحــريــن  بــابــكــو  ــاق  ــب س فــي  ــمــســانــدة  ال ــاقــات  ــســب ال إثــــارة 

MRF تحدي البورش سبرنت والبطولة الدولية

جانب من السباقات

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  هــنــأ 
ــدم الــشــيــخ  ــ ــق ــ الـــبـــحـــريـــنـــي لـــكـــرة ال
رئيس  خليفة،  آل  خليفة  بــن  عــلــي 
للرياضة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 
سمو  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة 
الفيصل،  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير 
السعودي  الهال  نــادي  فوز  بمناسبة 
لكرة   2019 آسيا  أبطال  بلقب دوري 

القدم.
ــا الــشــيــخ عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل   وهــن

خــلــيــفــة، أســــرة االتـــحـــاد الــســعــودي 
الهال  ــراز  إحـ بمناسبة  الــقــدم  لــكــرة 
فوزه  بعد  آسيا،  أبطال  دوري  للقب 
فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى نـــادي 
بن  عــلــي  ــال  ــ وقـ الـــيـــابـــانـــي.  أوراوا 
خليفة:”باسمي ونيابة عن أسرة كرة 
القدم البحرينية يطيب لنا أن نعرب 
األشقاء  لألخوة  تهانينا  خالص  عن 
في االتحاد السعودي برئاسة رئيس 
بمناسبة  الــمــســحــل  يــاســر  ــاد  ــحـ االتـ

الــذي تــوج به نادي  اللقب اآلســيــوي 
الهال، والذي أحرز النجمة اآلسيوية 

الثالثة في تاريخه”.
وأوضح أن إحراز الهال للقب دوري 
للنجاحات  أبــطــال آســيــا هــو امــتــداد 
المتعددة التي تحققها الكرة العربية 
أن  إلى  األصعدة، مشيرا  على جميع 
اإلنجاز السعودي هو أمر يبعث على 
القدم  كــرة  ألســـرة  واالعــتــزاز  الفخر 

العربية.

رئيس اتحاد الكرة يهنئ عبدالعزيز بن تركي
اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

يبذلها  ــتــي  ال ــجــهــود  ال إطــــار  فـــي 
الطائرة  الــريــشــة  لعبة  شــأن  لــرفــع 
واالرتـــــــــقـــــــــاء بــــهــــا إلــــــــى أعـــلـــى 
ــات، أقــــــــام االتــــحــــاد  ــ ــوي ــتــ ــســ ــمــ ــ ال
ــمــضــرب  الــفــلــســطــيــنــي أللـــعـــاب ال
الــورشــة الــتــطــويــريــة الــثــالــثــة في 
وذلك  األمريكية  العربية  الجامعة 
مـــع وزارة  والــتــنــســيــق  بــالــتــعــاون 

التربية والتعليم.
عدي  رحــب  الختام  حفل  وخــال 

دراغمة رئيس االتحاد الفلسطيني 
ونقل  بالحضور  المضرب  أللــعــاب 
لهم تحيات اللواء جبريل الرجوب 
للشباب  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
بــأن  دراغــمــة  ــد  وأكـ الفلسطينية. 
إقامة  ستشهد  الــقــادمــة  المرحلة 
العديد من ورش العمل والدورات 
اللعبة  مستوى  رفــع  إلــى  الــهــادفــة 
وتــخــريــج كــوكــبــة مـــن الــمــدربــيــن 

العصب  يشكلون  الذين  والحكام 
األساسي لتطوير الريشة الطائرة، 
ــدا عـــــزم االتــــحــــاد لــلــمــضــي  ــؤكــ مــ
قــدمــا بكل مــا مــن شــأنــه أن يقود 
النجاحات  من  المزيد  إلــى  اللعبة 

واإلنجازات.
حــاضــر فــي الـــورشـــة الــتــطــويــريــة 
الــدورة  وحضر  العيسي،  يعقوب 
األمين العام لاتحاد أماني دروزي، 

وعضو االتحاد تامر خمارشة.

ورشة عمل تطويرية للريشة الطائرة

علي مجيد

حسن علي
بدعم مجلس 

اإلدارة ومبادرة 
نادر زليخ

جانب من المنافسات



“بتلكو” راعًيا بالتينًيا وشريًكا حصرًيا لالتصاالت
أعلنــت اللجنــة المنظمــة لبطولة الشــرق األوســط للرجــل الحديــدي 70.3 عن 
انضمــام شــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية والالســلكية )بتلكــو(، شــركة 
االتصاالت الرائدة بمملكة البحرين، كراٍع بالتيني وشريك حصري لالتصاالت 

في البطولة التي ستقام في 7 ديسمبر 2019. 

وســـتنطلق البطولة التي ســـتمتد إلى مدى 
ديســـمبر  مـــن  الخامـــس  فـــي  أيـــام  ثالثـــة 
وستشمل فعاليات مختلفة موجهة لجميع 
أفـــراد العائلـــة مـــن بينهـــا بطولـــة اآليـــرون 
كيدز، واآليرون كيـــدز أكواثلون، واآليرون 

جيرل، إضافة إلى معرض لثالثة أيام.
المؤسســـي  االتصـــال  رئيـــس  وأعـــرب 
والتســـويق بشـــركة بتلكـــو الشـــيخ بـــدر آل 
خليفـــة بعـــد توقيـــع اتفاقيـــة الرعايـــة عـــن 
فخـــره واعتزازه بـــأن تكون الشـــركة جزًءا 
من هـــذه الفعالية الرياضية الدولية، والتي 

تزداد شعبيتها بالمنطقة.
وقال في هذا الصدد: “نمت بطولة الشـــرق 
األوســـط للرجـــل الحديـــدي فـــي مكانتهـــا 
الرجـــل  فعاليـــات  مـــن  واحـــدة  لتصبـــح 
الحديـــدي الرائدة في جميـــع أنحاء العالم، 
بفضـــل العـــدد الكبيـــر مـــن المشـــاركين من 

جميـــع أنحـــاء العالـــم، إن دعمنـــا نابـــع مـــن 
الرغبـــة فـــي المشـــاركة إلنجـــاح مثـــل هذه 
الفعاليـــات التي تعكس قـــدرة المملكة على 
استضافة وتنظيم األحداث الرياضية ذات 

العيار الكبير بهذا الحجم”.
وأضاف: “لقد ســـاهمت رياضـــة الترايثلون 
بتغييـــر نمـــط حيـــاة الكثيـــر مـــن مختلـــف 
األعمار من كال الجنســـين، مـــع تبني الكثير 
صحـــة  أكثـــر  حيـــاة  أســـلوب  النـــاس  مـــن 
وممارســـة الرياضـــة في كثير مـــن األحيان 

نتيجة لذلك”.
من جهتهـــا، أعربت أمـــل المرباطي، العضو 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  وعضـــو  المنتـــدب 
فعاليـــات، الشـــركة المنظمـــة للفاعليـــة، عن 
ســـعادتها وفخرها بانضمام بتلكو كشـــريك 

للفعالية للعام الثاني على التوالي.
وقدمـــت أمـــل المرباطـــي شـــكرها للشـــركة 

ونجـــاح  بتطويـــر  والتزامهـــا  دعمهـــا  علـــى 
بطولـــة الشـــرق األوســـط للرجـــل الحديدي 

70.3 البحرين.
وقال الحاج إن اللجنة المنظمة ســـتحرض 
علـــى إقامـــة عـــدد مـــن “البروفـــات” التـــي 
ســـبيل  فـــي  الثـــالث  المراحـــل  تســـتهدف 
إتاحة الفرصة للمتسابقين لخوض جوالت 
الســـباق؛  موقـــع  فـــي  تدريبيـــة  تنافســـية 
لمعرفة جاهزيتهم ودراسة الخطط الكفيلة 
بتقديم مستويات طيبة لهم أثناء البطولة.

كما كشف الحاج أن موعد افتتاح المعرض 
المصاحب للبطولة “األكســـبو” ســـيكون في 
الخامس من شـــهر ديســـمبر المقبـــل والذي 
سيشـــهد أيضا افتتاح التســـجيل الرســـمي 

للبطولة للمسابقات كافة.

برنامج البطولة

وكانـــت اللجنـــة قـــد اعتمـــدت برنامج 
البطولة، حيث سيتم تنظيم 3 سباقات 
من المؤكد أن تكون مثيرة، وســـيكون 
كلـــم،   1.9 لمســـافة  الســـباحة  ســـباق 
وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 
كلم، وسباق الجري لمسافة 21.1 كلم، 
وســـيمر متســـابقي الدراجات والجري 
بمعالـــم البحرين كما جـــرت العادة في 

السنوات السابقة.
وكانـــت اللجنـــة المنظمة قـــد اعتمدت 

برنامج البطولة، وذلك يوم 5 ديســـمبر 
الفتتـــاح القريـــة وتســـجيل الالعبيـــن 
كافـــة  فـــي  المشـــاركين  والالعبـــات 
الســـباقات، حيث سيشـــهد هـــذا اليوم 
أيضًا توزيع المالبس على المشاركين، 
عالوة على افتتاح المعرض المصاحب 
للبطولة “األكسبو” الذي سيضم العديد 
مـــن األركان منهـــا المحـــالت التجارية 
لبيـــع مســـتلزمات رياضـــة الترايثلـــون 
هنـــاك  أن  كمـــا  وغيرهـــا،  والمطاعـــم 

عيادات طبية سيتم تدشينها.

أما بالنســـبة ليوم 6 ديســـمبر ســـيكون 
مخصصا لسباق األكواثلون في الفترة 
الصباحية، والفترة المســـائية سيكون 
لسباق اآليرون كيدز واآليرون غيرلز، 
عالوة على ســـباق مرضى الســـرطان، 
وجميع هذه السباقات من المتوقع أن 

تشهد مشاركة واسعة.
وفي يوم الســـبت 7 ديســـمبر سيكون 
وهـــي  الرئيســـة،  للبطولـــة  مخصصـــا 
للرجـــل  األوســـط  الشـــرق  بطولـــة 

الحديدي.

جانب من توقيع االتفاقيةأحمد الحاج

المكتب اإلعالمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

انطلقـــت فعاليـــات بطولـــة النخبـــة المدرســـية 
لكـــرة القدم للمدارس الثانويـــة في كرة القدم، 
وهـــي البطولـــة المســـتحدثة هذا العام وســـط 

مشاركة واسعة من المدارس.
والتقـــى فـــي اليـــوم االفتتاحي فريقا مدرســـة 
المجموعـــة  فـــي  والنعيـــم  الخليفيـــة  الهدايـــة 
األولى، وانتهـــت المباراة بفوز الهداية، وكذلك 
فـــاز فريق مدرســـة أحمـــد العمـــران على فريق 
بالمجموعـــة  الصناعيـــة  جدحفـــص  مدرســـة 

الثانية.
ويلتقي اليـــوم ضمن المجموعـــة األولى معهد 
الشـــيخ خليفـــة مـــع مدرســـة المحـــرق وذلـــك 
علـــى ملعب مدرســـة مدينة عيســـى االبتدائية 
مدرســـة  ملعـــب  علـــى  وســـيلعب  اإلعداديـــة، 
وادي الســـيل اإلعدادية فريق مدرســـة الشيخ 
ضمـــن  الصناعيـــة  الجابريـــة  مـــع  عبدالعزيـــز 

المجموعة الثانية.
وكان وزيـــر التربيـــة والتعليـــم الدكتـــور ماجد 
النعيمـــي قـــد اعتمد إقامة بطولـــة النخبة لكرة 
القدم لطلبـــة المدارس الثانوية للبنين، وكذلك 
بطولـــة النخبـــة لطالبـــات المـــدارس الثانويـــة 
لكرة القدم، وفقـــا للنظام الجديد والمطّور عن 
السابق، وبمشاركة المدارس الخاصة، في نقلة 

نوعية للرياضة المدرسية. 
والبطولتـــان خـــالل العـــام الدراســـي الجـــاري، 

بإشـــراف كامـــل مـــن إدارة التربيـــة الرياضيـــة 
حيـــث  بالـــوزارة،  والمرشـــدات  والكشـــفية 
تحتضن المالعب المفتوحة منافســـات البنين، 
فيما تقام منافسات البنات في الصاالت، وذلك 
وفقـــا لنظـــام المجموعـــات، بعد اختيـــار أفضل 

المدارس عن طريق التصفيات.
وهذا المشـــروع يأتي في إطار اهتمام الوزارة 
الكبيـــر بالرياضة المدرســـية، فمـــدارس مملكة 
البحرين تزخـــر بالعديد من المواهب الصاعدة 
التـــي تحتاج الرعاية واالهتمـــام، والبد من أن 
يبـــدأ ذلك من المدارس وفي ســـن مبكرة وعبر 

إقامة مثل هذه البطوالت التنافسية.
ويهـــدف هـــذا المشـــروع إلـــى المســـاهمة فـــي 

تطويـــر ودعـــم رياضـــة كـــرة القدم فـــي مملكة 
الموهوبيـــن  الالعبيـــن  واكتشـــاف  البحريـــن، 
وتوفيـــر  وتطويرهـــم،  والمتميزيـــن وصقلهـــم 
أفضـــل فـــرص التدريـــب تحـــت ظـــل مدربيـــن 
المدرســـين  توزيـــع  تـــم  إذ  متخصصيـــن، 
المتخصصيـــن فـــي تدريـــب كـــرة القـــدم علـــى 
االنتمـــاء  روح  وتنميـــة  الثانويـــة،  المـــدارس 
والمواطنـــة، وتوفير أفضل اإلمكانات من أجل 
تطويـــر الالعبيـــن، وإعداد منتخبات مدرســـية 
فـــي لعبـــة كـــرة القـــدم لتكـــون علـــى جاهزيـــة 
للمشـــاركة في البطوالت المدرسية الخارجية، 
وكذلـــك االرتقـــاء بمســـتوى تنظيـــم البطوالت 

المدرسية وإعطائها زخما أكبر.

جانب من المنافسات

في إطــار اهتمام وزارة التربية الكبير بالرياضة المدرســية
انطالق بطولة النخبة لمدارس البنين الثانوية

وزارة الشباب

ابتســـمت ركالت الترجيـــح لفريـــق نـــادي اتحاد الريـــف في آخر 
أيـــام الـــدور األول من مســـابقة دوري المراكز الشـــبابية واألندية 
)دورينا(، والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، انسجاما 
مع رؤية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون مستشار 
األمن الوطني الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى زيادة نسبة 
البرامـــج الموجهـــة إلـــى الشـــباب البحرينـــي وتنفيذهـــا بصـــورة 
مســـتمرة طـــوال العـــام، وهو األمـــر الـــذي يتوافق مع سياســـات 
المجلس األعلى للشباب والرياضة في إشراك الشباب في برامج 
متنوعة بمختلف المجاالت وإســـتراتيجية وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاســـة أيمن المؤيد في تعظيم دور المراكز الشبابية 

واألندية الوطنية في احتضان الشباب. 
وانتصـــر اتحـــاد الريف علـــى فريق مركز شـــباب الهملـــة بنتيجة 
أربعـــة مقابـــل ثالثـــة بـــركالت الترجيـــح، بعـــد أن انتهـــى الوقت 
األصلـــي من المبـــاراة بتعـــادل الفريقين بهدف، ليتألـــق الحارس 
الشـــاب مصطفـــى عيســـى ويرجـــح كفة فريقـــه بتصديـــه للركلة 

الخامسة واألخيرة ويؤهل فريقه إلى الدور ربع النهائي. 
 وجـــاءت أهـــداف المباراة في الوقـــت األصلي عن طريق عباس 
حســـن في الدقيقة )69( لمصلحة اتحـــاد الريف، وعادله الالعب 
حســـين خلـــف فـــي الدقيقـــة )93( لمصلحة الهملة، بعـــد أن كانت 
المبـــاراة فـــي طريقهـــا لالنتهاء فـــي الوقت األصلي بفـــوز اتحاد 

الريف. 

الشاخورة يضرب بقوة 

وفـــي المباراة األولى ضرب فريق مركز شـــباب الشـــاخورة بقوة 

وأســـقط منافســـه فريـــق مركـــز شـــباب المحـــرق بأربعـــة أهداف 
مقابـــل هدف وحيـــد، وتناوب على تســـجيل أهداف الشـــاخورة 
علي أحمد سبت في الدقيقة )4(، هشام جواد في الدقيقة )80(، 
حمـــد عيســـى في الدقيقة )82(، محمود مكـــي في الدقيقة )83(، 
فيمـــا جاء هـــدف المحرق الوحيد عن طريق أبـــرز العبي الفريق 
ســـلمان محمد في الدقيقة )41(، ليصعد الشـــاخورة للدور الثاني 

من المسابقة، ويودع المحرق من الدور األول. 

 مباراتا الخميس 

وُتســـتأنف المباريات ابتداء من يـــوم بعد غد الخميس بمباراتي 
مركز شباب دمستان ومركز شباب كرباباد في الساعة السادسة 
مساء على استاد نادي اتحاد الريف، وفي الساعة الثامنة يلتقي 

مركز شباب السهلة الشمالية ومركز شباب الرفاع الشرقي.

من مباراة اتحاد الريف والهملة

ــرق ــح ــم ــوة ويــســقــط ال ــقـ ــرب بـ ــضـ الـــشـــاخـــورة يـ
ركالت الترجيح تبتسم التحاد الريف في دورينا

خالد بن سلطان: شكًرا لالتحاد البحريني للسيارات
E ـــوال ـــة الفورم ـــم عالمي ـــاهمين بتنظي ـــالز المس ـــم المارش ـــل تكري ـــال حف خ

أقــام االتحــاد الســعودي للســيارات والدراجــات الناريــة صبــاح يــوم األحــد 
الماضــي حفــل تكريم للمارشــالز المســاهمين فــي تنظيم أولــى وثاني جوالت 
بطولــة العالــم للفورمــوال إي، والتــي أقيمت علــى مضمار الدرعيــة التاريخية 

والذي حقق نجاحا باهرا للسنة الثانية على التوالي.

وألقـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
رئيـــس  الفيصـــل  ســـلطان  بـــن  خالـــد 
الســـعودي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
للســـيارات والدراجـــات الناريـــة كلمـــة 
في بدايـــة الحفل مرحبـــا فيها بجميع 
الحضـــور والمنظمين، معربا عن فخره 
واعتـــزازه بالجهـــود الجبـــارة التي قام 
بها كل من ســـاهم في تنظيم الســـباق 
وساهم في إخراجه بالصورة المشرفة 
التـــي تليـــق بســـمعة ومكانـــة المملكـــة 
العالمية، وأكد أن ما قاموا به من عمل 
تطوعـــي؛ من أجل إنجاح الســـباق لهو 
نابع مـــن حبهم لوطنهـــم وإيمانهم من 
أجـــل االرتقاء به، وذكر رئيس االتحاد 
البحرينـــي  االتحـــاد  وفـــد  مشـــاركة 
للســـيارات في تحقيق النجـــاح، وقال 
تواجـــد ومشـــاركة  عـــن  لنـــا  غنـــى  “ال 
أصحـــاب  البحريـــن  بمملكـــة  إخواننـــا 
الخبـــرة والباع الطويل الذين ســـبقونا 
فـــي تنظيـــم رياضـــة الســـيارات وعلى 
قائمتها سباقات الفورموال واحدة قمة 
سباقات السيارات، وجودكم معنا كان 
لـــه األثر في تحقيق النجاح المنشـــود، 

االتحـــاد  مـــع  بالشـــراكة  فخوريـــن 
البحريني للسيارات الشقيق، كان لدور 
الوفـــد البحريـــن دور كبيـــر فـــي تهيئة 
وتجهيز وتدريب المارشالز السعودي، 
كل الشكر والتقدير لكم، وهذا التعاون 
أحد أوجه الروابط الوثيقة التي تجمع 

البلدين الشقيقين”.
وأكد األمير خالد بن سلطان أن الجهود 
المشـــتركة من تأتي تحت شعار فريق 
واحـــد وحلم واحد يجمع الســـعوديين 
والبحرينييـــن الذيـــن تربطهـــم العديد 

من األواصر والروابط.
ثم ألقـــى نيابة عن االتحـــاد البحريني 
للسيارات ونادي المارشـــالز البحريني 
محمد الجودر كلمة شكر فيها االتحاد 
والدراجـــات  للســـيارات  الســـعودي 
الناريـــة وعلـــى رأســـه األميـــر خالد بن 
ســـلطان على حســـن الضيافة وحفاوة 
االســـتقبال، وأكد أن الوفـــد البحريني 
الســـعودية  الثانـــي  بلـــده  فـــي  عـــاش 
األيام الماضية وبين إخوانه وأشقائه، 
ونجاح الســـباق العالمي الســـعودي هو 
نجاح للبحرين، نحن اتحاد الســـيارات 

البحريني وعلى رأســـه الشيخ عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفة فخور بالشـــراكة 
مع أشـــقائه الســـعوديين ونقل خبراته 
إليهـــم، نعدكـــم دائمـــا بالتواجـــد معكم 

في جميع سباقاتكم وبطوالتكم.
المارشـــالز  فريـــق  رئيـــس  ألقـــى  كمـــا 
الســـعودي ســـليمان الشايع شـــكر فيها 
كل الجهـــود التـــي بذلهـــا المتطوعـــون 
المنظمـــون وثمـــن دور وفـــد االتحـــاد 
البحرينـــي للســـيارات، مشـــيرا للخبرة 
الواســـعة التـــي يمتلكونهـــا فـــي مجال 
الدوليـــة  الســـباقات  وادارة  تنظيـــم 
والعالميـــة وفخر لنا أن يشـــاركونا في 

تنظيم هذا الحدث العالمي.
بعدهـــا تـــم الســـحب علـــى عـــدد مـــن 
الجوائز التي قدمت من جانب شـــركة 
العيسائي للسيارات، وتم تكريم الفرق 

المنظمة وأعضائها.
االتحـــاد  وفـــد  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
عميـــق  عـــن  للســـيارات  البحرينـــي 
شـــكرهم وعظيـــم امتنانهـــم لصاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خالد بن سلطان 
علـــى هـــذا التكريم والتقديـــر، متمنين 
للمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
وتحقيـــق  واالزدهـــار  التقـــدم  دوام 

المزيد من النجاحات.
وبلغ عدد أفراد وفد االتحاد البحريني 
للســـيارات المســـاهم في تنظيم سباق 
مختلـــف  مـــن  فـــردا   149 الدرعيـــة 
الفـــرق المنظمـــة، وللســـنة الثانية على 
التوالي التي يساهم فيها وفد االتحاد 
البحريني للســـيارات فـــي تنظيم هذه 
البطولـــة العالمية الضخمـــة التي تزور 

الشقيقة الكبرى.

صور جماعية خالل حفل تكريم المارشالز

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات
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الحاج: أجواء إيجابية 
تحيط باستعدادات 

مهرجان الشرق 
األوسط للرجل الحديدي

مخاطرة “السبيشل وان”
بعــد أن كانــت الكثيــر مــن الوســائل اإلعالميــة تتحــدث عــن 
اقتــراب المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مــن مهمة قيادة 
نــادي بايــرن ميونيــخ األلمانــي، تظهــر المفاجأة التــي لم تكن 
فــي الحســبان علــى اإلطــالق، وهــي تعييــن “السبيشــل وان” 
مدربــا لفريــق توتنهام االنجليــزي خلفا لالرجنتينــي بوكتينو 
الــذي تمــت إقالتــه لوجــود اختــالف فــي وجهــات النظــر مــع 

رئيس النادي ليفي.
توتنهام..فـــ  تولــي  مهمــة  بقبــول  الجميــع  فاجــأ  مورينيــو 
“النورمــال مــان” طوال مســيرته التدريبية ال يتجه إال للنادي 
الــذي يمتلــك النجــوم، والــذي يمتلــك الميزانيــات الضخمــة 
لشــراء النجــوم )باســتثناء بورتــو(، وتوتنهــام ليــس بالنــادي 
القــادر علــى تلبيــة احتياجاتــه وال يمتلــك النجــوم الكثــر في 
قائمــة الفريق..لذلــك كان قبولــه للعرض مفاجــأ إلى حد كبير 
بــل انــه يقودنا إلــى عدة تســاؤالت..هل يبحــث مورينيو عن 
تجربة جديدة في الدوري اإلنجليزي الذي يحبذ ان يتواجد 
فيــه؟ أم إنــه فــي األســاس لــم يتلــق أي عرض رســمي إال من 

السبيرز وقبل به فورًا؟
صحيح أن العرض المقدم لمورينيو يسيل له اللعاب ويصعب 
رفضه، لكن بقبوله لهذا العرض يكون قد عرض نفسه لمخاطر 
كبيرة قد تؤثر على مسيرته وسمعته التدريبية أكثر مما هي 
متأثــرة فــي األســاس، فمورينيــو يعــود للواجهة ليــس بثوب 
البطــل وال ذاك المــدرب الجبــار الــذي كان يتصــدر العنوانيــن 
وتتغنى الصحف بإنجازاته، إنما يعود بوضع “مكسور” ووهن 
بعد تعرضه إلقالتين متتاليتين مع نادين مختلفين؛ لذلك إن 
أخفــق فــي وضع بصماتــه وقيادة توتنهام لما هــو أفضل مما 
قام به بوكتينيو، فإنه سيؤكد على انتهاء صالحيته رسميا.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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اتحاد الجولف

أشــاد مدير المنتخبات الوطنية عادل علي الفياض بدعم شــركة ناس للمقاوالت 
لبطولة كأس جاللة الملك حمد الدولية الثانية عشــر للجولف، والتي ســتقام على 

مالعب نادي الملكي الجولف خالل الفترة من 1 ولغاية 4 ديسمبر المقبل.

96 العًبـــا  البطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
مختلـــف  مـــن  دولـــة   20 يمثلـــون 
علـــى  ويشـــرف  العالـــم  أنحـــاء 
البحرينـــي  االتحـــاد  تنظيمهـــا 
للجولـــف للمرة الثانية عشـــرة على 
التوالـــي منـــذ انطالقتهـــا فـــي عام 
2007م. ويأتـــي هذا الدعم المقدم 
من هذه الشـــركة الوطنية باهتمام 
المســـؤولين فيها بدعـــم الفعاليات 
الرياضية الدولية التي تستضيفها 
مملكـــة البحرين من اجـــل نجاحها 

بالمســـتوى  وإلظهارهـــا  وتميزهـــا 
الرائـــع الـــذي يليـــق بالتنظيـــم فـــي 
مملكـــة البحريـــن خاصـــة أن هـــذه 
البطولـــة تقام تحـــت رعاية ملكية 
مـــن  بمتابعـــة  وتحظـــى  ســـامية 
الجمهـــور الرياضـــي الـــذي يعشـــق 
لعبـــة الجولف وليؤكـــد الدور المهم 
الـــذي تقـــوم به الشـــركة في خدمة 
المجتمـــع البحريني وتقديم الدعم 
المالـــي والمعنوي لجميع الفعاليات 

الرياضية واالجتماعية.

ناس للمقاوالت تدعم بطولة الملك للجولف

برونزيتان لفتيات السباحة بدولية ألمانيا
ــظــهــر ــة وال ــراشـ ــات الـــفـ ــس ــاف ــن ــم ــان ب ــق ــأل ــت ــور ت ــ ــب ونـ ــ ــن رج بـ

إنجاز جديد يحســـب للسباحة 
مشـــاركة  بعـــد  البحرينيـــة 
للفتيـــات  البحريـــن  منتخـــب 
الدوليـــة  بالبطولـــة  للســـباحة 
فـــي  أقيمـــت  والتـــي  الوديـــة، 
بـــون  بمدينـــة  فرانكنبـــاد 
األلمانيـــة فـــي الفتـــرة مـــا بين 
22 - 24 نوفمبـــر 2019، حيث 
تمكنـــت الســـباحة آيـــة عـــادل 
بـــن رجـــب مـــن الفـــوز بالمركز 
الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة 
في مســـابقة 50 مترا فراشـــة، 
فيما حققت زميلتها الســـباحة 
نور يوســـف طه المركز الثالث 
الميداليـــة  علـــى  وحصولهـــا 

البرونزية في مسابقة 50 مترا 
ظهرا.

يذكـــر بـــأن البطولـــة تعـــد مـــن 
البطوالت األبرز على مســـتوى 
المانيا، حيث شـــارك فيها 544 
اتحـــادا   45 يمثلـــون  ســـباحا 
وناديـــا مـــن عـــدة دول أوربية 
منهـــا بلجيكا وألمانيـــا. وتكون 
وفـــد الســـباحة كل مـــن عضـــو 
مجلـــس اإلدارة فيصل النبول 
وأعضـــاء  للوفـــد(،  )رئيســـا 
آالء  مـــن:  المكـــون  المنتخـــب 
عـــادل بـــن رجـــب - آيـــة عادل 
بن رجب - نور يوســـف - مريم 

آية عادل بن رجب نور يوسف طهالعريض - هبه خالد.

اتحاد السباحة

حــط منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم، رحالــه فــي العاصمــة القطريــة- الدوحــة، يــوم أمــس )اإلثنيــن(؛ اســتعدادا للمشــاركة في 
منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 24”، والتي تقام بدءا من اليوم وحتى 8 ديسمبر المقبل.

ووصـــل وفد منتخبنا الوطني مســـاء يوم 
أمـــس، قبـــل أن يســـتقر فـــي مقـــر إقامتـــه 

بفندق “كمبينسكي”.
فـــي  البطولـــة  فـــي  منتخبنـــا  ويلعـــب 
المجموعـــة الثانيـــة التي تضـــم منتخبات 
عمـــان والســـعودية والكويـــت، فيما تضم 
األولـــى منتخبات قطر واإلمارات والعراق 
واليمـــن، وينص نظام التأهل على ترشـــح 
صاحبـــي المركزيـــن األول والثاني من كل 

مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
ويترأس وفـــد منتخبنا الوطني األول في 
“خليجـــي24” رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم ســـعادة الشيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ويضم 
نائـــب رئيـــس االتحـــاد للشـــؤون اإلداريـــة 
والماليـــة علي البوعينيـــن، وعضو مجلس 

إدارة االتحاد محمد الحمادي.
وتضـــم قائمـــة الجهازيـــن الفنـــي واإلداري 
كال من:مديـــر المنتخبـــات الوطنية راشـــد 
البوعينيـــن، رئيس قســـم الشـــؤون الفنية 
عابـــد األنصـــاري، مدير المنتخـــب عبدهللا 
يحيـــى  المنتخـــب  إداري  البوعينيـــن، 
بوعالي، إداري المنتخب عبدهللا المطوع، 
مـــدرب المنتخـــب هيليـــو ســـوزا، مســـاعد 
المـــدرب األول جوزيـــه كارنيـــرو، مســـاعد 
مـــدرب  عيســـى،  أحمـــد  الثانـــي  المـــدرب 
اللياقـــة البدنية جوزيـــه هيركالنو، مدرب 
الحـــراس بيدرو روما، المحلل الفني أحمد 
كمـــال، اختصاصي العالج الطبيعي ماركو 
أنطونيـــو  المنتخـــب  طبيـــب  فونســـيكا، 
محمـــد  اإلعالمـــي  المنســـق  مورايـــش، 
عبدالغفار، مصور الفيديو جليل كوهجي، 
المصـــور الفوتوغرافـــي ســـيد علـــي شـــبر، 
خالد خليل من العالقات العامة، المحاسب 
سعيد اإلســـكافي، المدلك “راجان” وعامل 

المهمات “جريش “.
واختار المدرب هيليو ســـوزا قائمة مكونة 
مـــن 23 العبا للمنتخب، وهم:ســـيد محمد 
الحـــردان  محمـــد  الحيـــام،  وليـــد  جعفـــر، 
وتياغـــو أوقســـتو )المحـــرق(، ســـيد شـــبر 
علوي، ســـيد رضا عيسى، علي حرم، سيد 
مهدي باقر، محمد مرهون وكميل األســـود 
)الرفـــاع(، علي مدن )النجمـــة(، أحمد نبيل 
ومحمـــد عـــادل )المنامـــة(، عبـــدهللا الهزاع 
الشـــرقي(،  )الرفـــاع  الرميحـــي  ومحمـــد 
أحمـــد بوغمـــار، راشـــد الحوطـــي، محمـــد 
عبدالوهـــاب وعبدالوهاب المالـــود )الحد(، 
جاســـم الشـــيخ ومهدي حميدان )األهلي(، 
حمـــد الدوســـري )الحالـــة(، وســـيد ضيـــاء 

سعيد )النصر الكويتي( .

المران المسائي

رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
لكرة القدم ســـعادة الشيخ علي بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، شـــهد المران المسائي 
األخيـــر للمنتخـــب فـــي البحريـــن، والـــذي 
أقيم مساء األحد 24 نوفمبر الجاري على 

المالعب الخارجية التابعة لالتحاد.
علـــى  االتحـــاد  رئيـــس  ســـعادة  وحـــرص 
واإلداري  الفنـــي  بالجهازيـــن  االلتقـــاء 
للمنتخـــب باإلضافـــة إلـــى الالعبين، حيث 
حـــث الجميـــع علـــى بـــذل أقصـــى الجهود 
من أجل تســـجيل الظهور الجيد والنتائج 

اإليجابيـــة، شـــاكرا العمـــل المبـــذول خالل 
التوفيـــق  ومتمنيـــا  الماضيـــة،  الفتـــرة 

للمنتخب في مشواره الخليجي.
كمـــا شـــهد المـــران عضـــوي مجلـــس إدارة 
وعبدالرضـــا  الحمـــادي  محمـــد  االتحـــاد 

حقيقي.

تدريب صباحي

وكان “األحمـــر” اختتـــم سلســـلة تدريباتـــه 
المحليـــة بخوضه مرانا أخيـــرا يوم أمس، 
علـــى  الصباحيـــة  الفتـــرة  خـــالل  وذلـــك 
لالتحـــاد  التابعـــة  الخارجيـــة  المالعـــب 

البحريني لكرة القدم.
وقـــاد المـــران المـــدرب البرتغالـــي هيليـــو 
سوزا بحضور جميع الالعبين الموجودين 

في القائمة.
وتركـــز المـــران علـــى نـــواح فنيـــة وبدنية 
الفنـــي  الجهـــاز  فضـــل  فيمـــا  مختلفـــة، 
للمنتخب عـــدم إجراء أي حصـــة تدريبية 
خالل الفترة المســـائية أمس، حيث مكث 
الالعبون للراحة بعد وصولهم، وسيختتم 
“األحمر” سلسلة تحضيراته للظهور األول 
حيـــث  اليـــوم،  الخليجيـــة،  البطولـــة  فـــي 

التمرين األخير قبل مباراة عمان غدا.

عادل بديل سمعة

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الالعب 
إســـماعيل  لالعـــب  بديـــال  عـــادل  محمـــد 
لإلصابـــة  تعـــرض  والـــذي  عبداللطيـــف، 

حديثا.
المنتخـــب  صفـــوف  مـــع  عـــادل  وانضـــم 
فـــي  أمـــس الصباحـــي،  مـــران  بـــدءا مـــن 

عبداللطيـــف  إســـماعيل  ســـيرافق  حيـــن 
وفـــد المنتخب فـــي الدوحة أيضـــا، حيث 
سيتواجد مع الوفد طيلة فترة المنافسات 
بقـــرار من الجهـــاز الفنـــي للمنتخب، وذلك 

رغم تعذر خوضه مباريات البطولة.

االجتماع الفني

عقـــد يـــوم أمـــس االجتمـــاع الفنـــي الـــذي 
يســـبق انطالقة البطولة. وشهد االجتماع 
حضـــور األميـــن العـــام لالتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم إبراهيـــم البوعينيـــن بصفتـــه 
للبطولـــة،  الفنيـــة  اللجنـــة  فـــي  عضـــوا 
باإلضافة إلى مراقب المباريات البحريني 

سعد العيسى.
كل  االجتمـــاع  فـــي  منتخبنـــا  ومثـــل 
من:رئيس قســـم الشـــؤون الفنية باالتحاد 
القـــدم عابـــد األنصـــاري  لكـــرة  البحرينـــي 
المطـــوع،  عبـــدهللا  المنتخـــب  وإداري 

واللذين سبقا الوفد.
وشـــهد االجتماع اســـتعراض كافـــة األمور 
أهليـــة  واعتمـــاد  والتنظيميـــة  اإلداريـــة 
الالعبيـــن، كما تم اعتماد ألوان المنتخبات 
لمباريـــات دور المجموعات، حيث تقرر أن 
يلعب منتخبنا الوطني باللون األبيض في 
مباراة عمان بالجولة األولى، فيما سيلعب 
منتخبنـــا بزيـــه المعتاد األحمر فـــي لقاءي 
الجولتيـــن الثانية والثالثة أمـــام منتخبي 

السعودية والكويت على التوالي.

فرصة مناسبة

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم محمـــد الحمـــادي أن بطولـــة 

“خليجـــي 24” تعد فرصة مناســـبة للجهاز 
الفنـــي للمنتخب الوطني للمضي قدما في 
تنفيـــذ أفكاره وخططـــه، خاصة بعد مرور 
حوالـــي 5 أشـــهر على تولي ســـوزا القيادة 

الفنية لـ”األحمر”.
وأشـــار محمـــد الحمادي إلـــى أن المنتخب 
الدوحـــة؛  إلـــى  اإلثنيـــن  مســـاء  وصـــل 
استعدادا للمباراة األولى في البطولة التي 
ســـتجمعه بمنتخـــب عمـــان يـــوم األربعاء 
المقبـــل ضمـــن الجولـــة األولـــى للمجموعة 
الثانيـــة، مبينا أن المباريات ســـتكون أمام 
فرق قوية ولها الطابع الخاص في أسلوب 

اللعب.
وقـــال إن المنتخب اســـتأنف التحضيرات 
للبطولة الخليجية عبر التدريبات المحلية 
إثر عودته من لقاءي التصفيات المزدوجة 
أمام منتخبي هونغ كونغ والعراق منتصف 

الشهر الجاري.
ولفـــت إلـــى أن المنتخـــب يتســـلح بـــروح 
العزيمـــة واإلصـــرار علـــى تقديـــم أفضـــل 
اإليجابيـــة،  النتائـــج  وتحقيـــق  العـــروض 
معربـــا عـــن ثقتـــه فـــي العبـــي المنتخـــب 
الفنـــي  الجهازيـــن  توجيهـــات  لترجمـــة 

واإلداري على الصورة المثلى.

اعتذار مهدي

قـــدم العـــب منتخبنا الوطني ســـيد مهدي 
باقـــر اعتذاره إلى جماهيـــر منتخب هونغ 
كونـــغ؛ وذلك علـــى ما بدر منـــه خالل لقاء 
منتخبنـــا وهونـــغ كونـــغ يـــوم 14 نوفمبـــر 
إطـــار  ضمـــن  كونـــغ  هونـــغ  فـــي  الجـــاري 
التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلـــة إلى كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأكـــد ســـيد مهـــدي باقـــر أنـــه لـــم يقصـــد 
اإلســـاءة مـــن خـــالل اإلشـــارة التي أشـــار 
بهـــا للجمهور فـــي هونغ كونغ، مشـــيرا إلى 
أنـــه يكن كل االحتـــرام والتقدير للجماهير 
المنافســـة التـــي تضفـــي صـــورا رائعة من 
علـــى المدرجات خـــالل المباريـــات، ومنها 
المبـــاراة التي جمعت “األحمر” بهونغ كونغ 
وشـــهدت حضـــورا مميـــزا أضفـــى رونقـــا 

خاصا على المجريات.
ولفـــت إلى أن جمهـــور هونغ كونـــغ يتمتع 
مثـــال  وتشـــجيع  عاليـــة  رياضيـــة  بـــروح 
وخاص، مجددا تقديـــم االعتذار للجمهور 
بشـــكل خاص وشـــعب هونغ كونـــغ عموما 
عـــن أي إســـاءة غيـــر مقصـــودة قـــد تكون 

بدرت منه بعد نهاية المباراة.
وأوضـــح ســـيد مهـــدي باقـــر أنـــه أعجـــب 
بلـــد  كونهـــا  فـــي  كونـــغ  بهونـــغ  شـــخصيا 
باألخـــالق  يتصـــف  وشـــعبها  مضيـــاف 
الرفيعـــة، معربا عن ســـعادته بزيـــارة البلد 
أنـــه  ومؤكـــدا  الجـــاري،  الشـــهر  منتصـــف 
إجازاتـــه  فـــي  وجهاتـــه  إحـــدى  ســـيكون 
الخاصـــة المقبلـــة؛ نظرا لما وجـــد فيها من 

أماكن جميلة وشعب مضياف.
المؤتمر الصحافي

يعقد عند 11.30 من صباح اليوم )الثلثاء(، 
بمـــدرب  الخـــاص  الصحافـــي  المؤتمـــر 
منتخبنا الوطني هيليو سوزا وأحد العبي 
المنتخـــب، وذلـــك فـــي قاعـــة المؤتمـــرات 
بفنـــدق “وينـــدام” مقـــر إقامـــة اإلعالميين 
في “خليجي 24”، ومقـــر المركز اإلعالمي 

الرئيسي للبطولة.
وســـيخصص المؤتمـــر الصحافي للحديث 
حـــول آخر اســـتعدادات “األحمـــر” للبطولة 
إلـــى التحضيـــرات  الخليجيـــة، باإلضافـــة 
الخاصـــة بمباراة عمان في افتتاح لقاءات 

المجموعة.
ويعقد عنـــد 11 صباحا المؤتمر الصحافي 
الخاص بمدرب والعب من منتخب عمان.

وكانـــت المؤتمرات الصحافيـــة قد عقدت 
بـــدءا مـــن يـــوم أمـــس، والتـــي خصصـــت 
األولـــى،  المجموعـــة  منتخبـــات  لمدربـــي 

فيما تخصص اليوم لمنتخبات المجموعة 
الثانية.

قبـــل  الصحافيـــة  المؤتمـــرات  وســـتقام 
دور  مـــن  بـــدءا  واحـــد،  بيـــوم  كل جولـــة 
المبـــاراة  حتـــى  واســـتكماال  المجموعـــات 

النهائية.

اختبار اللياقة

اجتـــاز طاقم التحكيـــم البحريني الدولي، 
اختبـــار اللياقـــة البدنيـــة، الـــذي أقيم يوم 
األحـــد، لحـــكام البطولـــة المشـــاركين فـــي 

إدارة المنافسات.
وكان االتحاد البحريني لكرة القدم رشـــح 
طاقمـــا تحكيميا مكون من حكم الســـاحة 
الدولي علي الســـماهيجي، حكم الســـاحة 
الدولـــي عمـــار محفـــوظ، الحكم المســـاعد 
الدولـــي ياســـر تلفـــت والحكـــم المســـاعد 
الدولـــي صـــالح جناحـــي؛ للمشـــاركة فـــي 

إدارة مباريات البطولة.
وتمكـــن الطاقم من اجتيـــاز اختبار اللياقة 

البدنية بنجاح.

سعد مراقًبا

تـــم تكليـــف مراقـــب المباريـــات البحريني 
لمبـــاراة  مراقبـــا  ليكـــون  العيســـى  ســـعد 
والتـــي  واليمـــن،  اإلمـــارات  منتخبـــي 
ســـتقام مســـاء اليوم ضمن الجولة األولى 

للمجموعة األولى.
وكان االتحاد البحريني لكرة القدم رشـــح 
سعد العيســـى ليكون ضمن قائمة مراقبي 

مباريات البطولة.
وســـيتولى ســـعد العيســـى اإلشـــراف على 

مراقبة المباراة مساء اليوم.

نقطة االنطالقة

منافســـات  )الثالثـــاء(  اليـــوم  وتفتتـــح 
البطولـــة، عبـــر الحفـــل الـــذي ســـيحتضنه 
استاد خليفة الدولي، فيما ستلعب مباراة 
االفتتـــاح عند 7.30 مســـاء بيـــن منتخبي 
قطـــر والعـــراق، علـــى أن تقـــام عنـــد 9.30 
مســـاء مبـــاراة منتخبي اإلمـــارات واليمن 

على استاد عبدهللا بن خليفة.

هيليو سوزا

محمد عادل

محمد الحمادي

إسماعيل عبداللطيف

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

سيد مهدي باقر

استدعاء محمد عادل بدياًل إلسماعيل عبداللطيف في خليجي 24
ــان ــمـ ــُعـ ــم الـــتـــحـــضـــيـــرات لـ ــتـ ــتـ ــخـ “األحــــــمــــــر” يـــصـــل الـــــــدوحـــــــة.. ويـ
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وكاالت

قــال فابيــو جروســو مدرب بريشــيا، إن المهاجم ماريو بالوتيلي سيســتعيد مكانه في 
الفريــق، إذا أظهــر “عزيمــة وحمــاس” أكبــر، بعــد اســتبعاده مــن الهزيمــة 3 - صفر أمام 

روما، في الدوري اإليطالي.

وأضاف جروســـو بعد الهزيمة التي جعلت 
فريقه يســـتمر فـــي المركـــز األخير برصيد 
ســـبع نقاط مـــن 12 مباراة “ســـيظل ماريو 

موضع جدل دائما ألنه يصنع العناوين”.
أن  ويمكنـــه  الفريـــق  أدرب  “أنـــا  وتابـــع 
يلعـــب دورا رئيســـا اذا كانت لديـــه الرغبة 

والحماس، أنا من يقرر في هذه الحالة”.
مباراتيـــن  فـــي  الفريـــق  جروســـو  وقـــاد 
ودفـــع  أهـــداف،   7 واســـتقبل  خســـرهما 
ببالوتيلي في الشـــوط األول فـــي مباراته 
4 - صفـــر مـــن  األولـــى، خـــال الخســـارة 

تورينـــو، واســـتبدله بيـــن الشـــوطين بعـــد 
اضطرار بريشيا للمواصلة بعشرة العبين.

وتابع جروســـو “يتمتع بالقدرات المطلوبة 
للقيام بمهامه على نحو جيد لكننا في قاع 
الترتيب ونحتـــاج ألكثر من مجرد مهاجم 
يسدد بقوة ويسجل، نحتاج أيضا للشغف 
والعمل الجاد وأشياء أكثر، إذا لم يستطع 
ماريو أن يجهز نفســـه سيعجز الفريق عن 
دعمـــه”.  وســـجل بالوتيلـــي هدفين في ٧ 
مباريـــات منـــذ انضمامـــه إلى بريشـــيا هذا 

الموسم.

أزمـــــة بالـوتيلـــــي
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األحـــــق

تـوتنهــــام وجــــد ضــالـتـــه

يــرى األلمانــي يورجــن كلــوب، مــدرب ليفربــول، أن العــب الفريــق 
األحمر، هو األحق بالتتويج بالكرة الذهبية هذا العام.

نجـــوم  مـــن  العديـــد  ويتواجـــد 
ليفربـــول فـــي قائمـــة الــــ 30 العًبا 
التـــي تم اإلعـــان عنها في شـــهر 
أكتوبر الماضي، للمرشحين للفوز 
بالكرة الذهبية، على رأســـهم فان 
دايـــك ومحمـــد صـــاح وســـاديو 

ماني.
وقـــال كلوب في تصريحات نقلها 
“إذا  ســـبورتس”:  “ســـكاي  موقـــع 
قررت منح الكرة الذهبية ألفضل 
العـــب فـــي هـــذا الجيـــل، حينهـــا 
لليونيـــل  منحهـــا  عليـــك  يجـــب 

ميسي”.
وأضـــاف: “ولكن إذا قررت منحها 
الموســـم  فـــي  العـــب  ألفضـــل 
الماضي، فهو فيرجيل فان دايك، 

ال أعـــرف كيـــف ستســـير األمـــور، 
ولكـــن هـــذه هـــي رؤيتـــي، أفضل 
العـــب على اإلطاق هـــو ليونيل، 
أما أفضل العب الموسم الماضي 

هو فيرجيل، سنرى”.
وعـــن ثقته فـــي تتويـــج ليفربول 
بلقـــب الـــدوري، بعد ابتعـــاده في 
الصدارة بفارق 9 نقاط عن حامل 
اللقـــب مانشســـتر ســـيتي، أشـــار 
كلوب إلى منافســـة كل من ليستر 
ســـيتي وتشيلســـي علـــى اللقـــب 

أيًضا.
وتابـــع األلمانـــي: “األمر ال يشـــغل 
بالنـــا، الفارق بيننا وبين ليســـتر 8 
نقـــاط فقـــط، وال يجب نســـيانهم، 
فهـــم مـــن توجـــوا بلقـــب الـــدوري 

منـــذ 3 أو 4 ســـنوات، كمـــا يقـــدم 
تشيلســـي موســـًما مذهـــًا حتـــى 

اآلن”.
وواصل: “إذا كنا خســـرنا المباراة 
الماضيـــة أمام كريســـتال باالس، 
نقـــاط   5 إلـــى  الفـــارق  لوصـــل 

فقـــط، والختلـــف الحديـــث اآلن، 
وبالتالي يجب علينا االســـترخاء 
وعـــدم التفكير في فـــارق النقاط، 
والتركيـــز علـــى المبـــاراة المقبلة، 
أمـــًا فـــي أن نحافـــظ علـــى هـــذا 

الفارق”.

قــال هــاري كين مهاجم توتنهام هوتســبير، إن فريقه وجد ضالته 
فــي مــدرب حقــق نجاحات كبيــرة بالتعاقــد مع جوزيــه مورينيو، 
ويتعيــن عليــه اآلن التفكيــر فــي لقبــي كأس االتحــاد اإلنجليــزي 

ودوري أبطال أوروبا.

وقـــاد مورينيـــو، الذي حـــل بداًل 
من المـــدرب المقال ماوريســـيو 
الماضـــي،  األســـبوع  بوكيتينـــو 
توتنهام للفـــوز 2-3 في الدوري 
علـــى  الممتـــاز  اإلنجليـــزي 
مســـتضيفه وست هام، في أول 

مباراة له في تدريب السبيرز.
ونقلت وســـائل إعام بريطانية 
عـــن كيـــن قولـــه “هـــذا المـــدرب 
فـــاز بألقـــاب مـــع جميـــع األندية 
التـــي عمل بها. ســـجله معروف 

للجميع”.
وتابـــع “حقـــق نجاحـــات كبيرة. 
ببطـــوالت،  الفـــوز  فـــي  أرغـــب 

مـــع  ذلـــك  يتحقـــق  أن  أتمنـــى 
توتنهـــام وأعتقـــد انـــه ســـيكون 

عاما رائعا للفريق”.
وبعد انتصاره على وســـت هام، 
تقـــدم توتنهـــام للمركز العاشـــر، 
وقال كين إن وصـــول مورينيو 

سيمنح الفريق بداية جديدة.
وقـــال “عندمـــا يدربك شـــخص 
في مكانته وســـمعته ترتفع ثقة 

الفريق بنفسه وقدراته”.
وتابـــع “ســـتكون بدايـــة جديدة 
للجميـــع اآلن، إلظهـــار قدراتنـــا 
يســـتغل  أن  أتمنـــى  للمـــدرب، 

الاعبون هذه الفرصة”.

فيرجيل فان دايك

هاري كين وجوزيه مورينيو

وكاالت
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وكاالت

تراجـــع إيفرتـــون لمنطقـــة الخطر بعد الهزيمة أمام نورويتش ســـيتي يوم الســـبت، 
وطالـــب المـــدرب ماركـــو ســـيلفا، الـــذي يتعـــرض لضغـــوط، العبيـــه برد ســـريع في 

المباريات الصعبة المقبلة لتحسين حظوظه في الدوري اإلنجليزي.
وأطلقت جماهير صيحات اســـتهجان ضد ســـيلفا في ملعب جوديســـون بارك بعد 
أن تجرع إيفرتون سابع هزيمة له هذا الموسم ليبتعد بأربع نقاط فقط عن منطقة 
الهبوط، ووبخ المدرب البرتغالي بعدها العبيه. وأبلغ سيلفا وسائل إعام بريطانية 
“بعـــد األداء أمـــام نورويتـــش، يتعيـــن أن نـــرد بســـرعة وبقوة حيث يجـــب أن نرفع 

مستوانا للحصول على النقاط التي نريدها”. ويحل إيفرتون ضيفا على 
ليســـتر ســـيتي صاحب المركز الثاني يوم األحد، قبل أن يتوجه 

إلى ليفربول المتصدر بعدها بثاثة أيام، وســـيكمل 6 أيام 
صعبة باللعب على أرضه أمام تشيلســـي، وســـيواجه 

مانشستر يونايتد وآرسنال قبل عيد المياد.
وقـــال “يجب أن نركز في المباراة التالية، حيث 
الخمـــس  المواجهـــات  فـــي  التفكيـــر  يمكننـــا  ال 
المقبلة دفعة واحدة، سنركز على مباراة ليستر 

فقط في هذه المرحلة”.
وتابع “ســـيكون أســـبوعا صعبا سيشـــهد خوض 3 

مباريـــات فـــي 6 أيام لكن يتعيـــن التعامل مع مباراة 
تلو األخرى”.

انهيــــار ايفـــرتـــون

جــولـــة مـرتقبـــة
تنطلق الجولة الخامســـة مـــن دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا اليوم الثاثاء، وقد ضمن بالفعل كل من باريس ســـان 

جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس التأهل لدور الـ16.
وتشـــهد هـــذه الجولـــة، قبـــل الختاميـــة صراعـــا قويا لحســـم 
التأهـــل. وتســـلط األضـــواء على قمـــة ريال مدريـــد وباريس 
ســـان جيرمان، اليوم، في سانتياجو برنابيو، مع عودة النجم 
البرازيلـــي نيمـــار للمشـــاركة مـــع البـــي إس جي بعـــد غيابه 4 
أسابيع لإلصابة، بينما يتطلع الملكي للثأر من نتيجة الذهاب، 

حيث خسر في حديقة األمراء 3-0.
ويحتـــل الريـــال حاليـــا وصافـــة المجموعـــة برصيـــد 7 نقاط، 
بعدمـــا تجـــاوز تعثره فـــي افتتـــاح دور المجموعـــات، فعقب 
خســـارته من ســـان جيرمان، وتعادله مع كلـــوب بروج )2-2(، 
عـــاد لانتصـــارات أمام جالطة ســـراي، ذهابا فـــي تركيا 0-1، 
و0-6 فـــي مدريـــد. علـــى الجانـــب اآلخـــر لـــم يخســـر باريس 
ســـان جيرمان )12 نقطـــة( أي مباراة فـــي دوري األبطال هذا 
الموســـم، لكـــن في حال حقق فريق المـــدرب زيدان االنتصار 
علـــى الفرنســـيين في ملعبه، ســـيحجز مقعده بثمـــن النهائي، 
بينمـــا يحتاج فريق المدرب توخيل نقطة لضمان التأهل في 
صدارة المجموعة األولى. وسيصب في مصلحة الريال أيضا 
تعادل كلوب بروج مع مضيفه جالطة سراي الذي بات خارج 

المنافســـة. ويواجـــه توتنهام وضعا مشـــابها للريـــال إذ يحتل 
وصافـــة المجموعة الثانية بـ7 نقـــاط بفارق 5 نقاط أيضا عن 

بايرن المتصدر، الذي حجز بالفعل بطاقته لثمن النهائي.
وســـيضمن توتنهـــام الذي يدخل أول مبارياتـــه القارية تحت 
قيـــادة المـــدرب جوزيـــه مورينيـــو، التأهل لدور الــــ16 إذا فاز 

على أوليمبياكوس متذيل المجموعة بنقطة.
ويســـتقبل يوفنتوس الذي ضمن بلـــوغ ثمن النهائي بتصدره 
المجموعـــة الرابعـــة ب 10 نقـــاط، اليـــوم الثاثـــاء، أتلتيكـــو 

مدريد وصيف المجموعة بـ7 نقاط.
وســـيضمن اليوفـــي التأهـــل مـــن الصـــدارة إذا تغلـــب علـــى 
أتلتيكـــو، أمـــا الفريـــق اإلســـباني فيحتـــاج للفـــوز أو التعـــادل 
إذا انتهـــت مواجهـــة لوكوموتيـــف موســـكو وبايـــر ليفركوزن 

بالتعادل أيضا، وذلك لضمان التأهل.
واألربعاء، يكفي مانشســـتر سيتي متصدر المجموعة الثالثة 
بــــ10 نقـــاط، الـــذي يســـتضيف شـــاختار دونيتســـك، التعادل 
لضمان التأهل، بينما يتطلع الفريق األوكراني )5 نقاط( للفوز 
لحجـــز بطاقة التأهل. ويســـتقبل ليفربول متصدر المجموعة 
الخامســـة بــــ9 نقـــاط، األربعاء، نابولـــي وصيفه بفـــارق نقطة 
واحدة. ويحتـــاج الريدز للفوز لضمان بلوغ ثمن النهائي، كما 

يحافظ فريق الجنوب اإليطالي على آماله في التأهل.
وعلى ملعب “كامب نو” يستقبل برشلونة متصدر المجموعة 

8 نقـــاط، وصيـــف المجموعـــة بفـــارق نقطـــة  السادســـة، ب 
بوروســـيا دورتموند، الطامح لتجاوز تعادله السلبي المخيب 
بالجولة الماضية مع سافيا براغ التشيكي متذيل المجموعة 
بنقطتيـــن، الذي يســـتقبل في نفس اليوم إنتـــر ميان الثالث 
بــــ4 نقاط. والفائز من مواجهة البارســـا وبوروســـيا ســـيضمن 

التأهـــل لـــدور الـ16 كمـــا أن التعادل قـــد يمنح بطاقة 
العبور للبارسا بشرط انتهاء لقاء سافيا 

واإلنتر بالتعادل.
وقـــد يتأهـــل اليبزيـــج )9 نقـــاط( 
ثمـــن  إلـــى  نقـــاط(   7( وليـــون 
ووصيـــف  كمتصـــدر  النهائـــي 
فـــاز  إذا  الســـابعة،  للمجموعـــة 
الفريق الفرنســـي علـــى مضيفه 
زينيت ســـان بطرسبرج الروسي 

)4 نقـــاط(، وتعـــادل اليبزج أو فاز 
على بنفيكا )3 نقاط(.

تشيلســـي  فالنســـيا  ويســـتقبل 
والفائـــز منهمـــا ســـيبلغ دور الــــ16، 
أمـــا أياكس فلن يتمكن من ضمان 
التأهـــل حتى إذا فاز على مضيفه 

ليل.

وكاالت

وكاالت

دخـــل الســـير أليكـــس فيرجســـون المدرب األســـطوري 
الســـابق لمانشســـتر يونايتد، في مناقشـــة حـــادة مع إد 
وودوارد المدير التنفيذي للفريق، خال أحداث مباراة 

الشياطين الحمر أمام شيفيلد األحد.
وتعادل مانشســـتر يونايتد مع مضيفه شيفيلد يونايتد 
3-3، ضمـــن مباريـــات الجولـــة الــــ 13 مـــن عمـــر الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وذكـــرت صحيفـــة “ميـــرور”، أن فيرجســـون دخـــل في 
نقاش ســـاخن مـــع إد وودوارد، خال تأخر الشـــياطين 

الحمر بهدفين دون رد في الشوط األول.
حـــول  يـــدور  كان  النقـــاش  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
المشـــاكل واألزمات التي يعاني منها مانشستر يونايتد 

هذا الموسم.
وال يزال مانشســـتر يونايتد يحقق أسوأ أرقامه، بعدما 
جمع 17 نقطة من 13 مباراة، ليحتل بهم المركز التاسع 

في جدول ترتيب البريميرليج. 
وقال أولي جونار سولسكيار مدرب مانشستر يونايتد، 
إن الـــروح القتالية التي أظهرها العبـــوه لقلب تأخرهم 

بهدفيـــن إلـــى تقـــدم 2-3 علـــى أرض شـــيفيلد يونايتد، 
أســـعدته، لكنـــه تحســـر علـــى أداء متواضـــع آخـــر فـــي 

المجمل.
وبـــدا فريق المدرب سولســـكاير بـــا روح، بعد تأخره 2 
- صفـــر في بداية الشـــوط الثاني، وتفـــوق عليه الوافد 

الجديد في كل الجوانب.
ومـــع ذلك نجح الفريق في تســـجيل 3 أهداف متتالية 

فـــي غضـــون 7 دقائق عبـــر براندون ويليامز وميســـون 
جرينـــوود وماركـــوس راشـــفورد ليقلـــب المباراة رأســـا 
علـــى عقـــب، واالقتـــراب مـــن تحقيـــق انتصـــار، عقـــب 
انتفاضـــة على غرار ما كان يحدث خال فترة المدرب 

السابق أليكس فيرجسون.
وفي المقابل لم يستسلم صاحب األرض، إذ أدرك أولي 
مكبيرنـــي التعـــادل في الوقت المحتســـب بدل الضائع، 
ليحرم مانشســـتر يونايتد من فوزه الثاني خارج أرضه 
فـــي الدوري هذا الموســـم، ويترك سولســـكاير بمشـــاعر 

مختلطة.
وقـــال المدرب النرويجـــي “كان أداء متواضعـــا للغاية، 
حتـــى أكـــون صريحا أفكـــر فيما حـــدث أمـــام إيفرتون 
)الخســـارة فـــي أبريـــل( ألن الفريق استســـلم، لكن هذه 
المـــرة لـــم يحـــدث ذلك، لـــذا عندما قلبنـــا المبـــاراة بهذا 

الشكل كان بمثابة رد فعل رائع من الاعبين”.
وأكمل “قدمنا أداء سيئا في الشوط األول، ولم نفز بأي 
مواجهة، لكـــن القدرة على التخلص من هذه المخاوف 
التي كانت تســـتحوذ على الاعبين في الشـــوط األول 

وعندما تأخرنا 2 - صفر، وعدم االستسام أسعدني”.

نقـــــاش حـــــــاد

السير أليكس فيرجسون وإد وودوارد
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حصدت ســيارة مازدا 3 على جائزة “ســوبريم” وهي أرفع جائزة في فئات جوائز أفضل ســيارة في العالم للســيدات لعام 2019 وباإلضافة إلى 
الحصول على الجائزة الكبرى، فاز النموذج أيًضا بجائزة سيارة العائلة العالمية للسيدات لهذا العام. 

 تأسست في عام 2010، السيارة العالمية 
ويتـــم   WWCOTY# للعـــام  للســـيدات 
التصويـــت عليهـــا مـــن قبل لجنـــة تحكيم 
من النســـاء من أكثر من 30 دولة مختلفة 
ويطلـــب منهـــم التصويت وفقـــا للمعايير 
التي تستخدمها المرأة عند شراء سيارة.
تصميـــم مازدا3 يعتمد لغة تصميم ’كودو‘ 
تجســـيد  إلـــى  تهـــدف  والتـــي  الناضجـــة 
جوهـــر الجماليات اليابانيـــة، في حين ان 
الشـــكل العام يقدم حركة بسيطة احادية 
التصميـــم  الدقيقـــة تجعـــل  والتموجـــات 
ينبض بالحياة مـــن خالل تحويل الضوء 
الســـيارة  هيـــكل  علـــى  واالنعاكاســـات 
بطريقـــة فريدة ليظهـــر الجوانب الجذابة 
للتصميـــم والنتيجـــة هـــي تعبيـــر طبيعي 
وقـــوي عن الحيوية اكثر من نماذج كودو 

الســـابقة، علـــى الرغم من مشـــاركة مازدا 
3 فـــي اللقـــب، فـــإن موديلـــي الهاتشـــباك 
متميـــزة،  شـــخصيات  لهمـــا  والســـيدان 
انفعالـــي والســـيدان  الهاتشـــباك  تصميـــم 
أنيق. النموذج يدمج مازدا سكاي اكتيف- 
هندسة السيارة، والتي صممت لمساعدة 
النـــاس على تحقيق أقصى اســـتفادة من 

إحساســـهم الطبيعـــي بالتوازن.  تشـــتمل 
أحـــدث  علـــى  الحركـــة  نقـــل  مجموعـــة 
 X((Skyactiv-X محركات ســـكاي اكتيـــف
وسكاي اكتيف G (Skyactiv-G( وسكاي 
اكتيـــف D (Skyactiv-D(، كل منهـــا يوفر 
تحكًما ســـريًعا في الســـرعة فـــي أي حالة 

قيادة. 

تزامنًا مع اليوم العالمي للمســنين في األول من أكتوبر من كل عام، نظم بنك ســتاندرد تشــارترد البحرين مؤخرًا زيارة إلى مركز 
المحرق للرعاية االجتماعية، الذي يرعى حاليًا 60 من كبار السن البحرينيين.

واســـتقبلت مديـــرة المركز الســـيدة 
بدريـــة الجناحـــي فريـــق ســـتاندرد 
تشـــارترد البحريـــن برئاســـة المدير 
التنفيـــذي لبنك ســـتاندرد تشـــارترد 
البحريـــن، عبـــد هللا بوخـــوة. ومـــن 
خـــالل الزيـــارة تمكـــن فريـــق بنـــك 
التعـــرف  مـــن  تشـــارترد  ســـتاندرد 
علـــى خدمات المركز الشـــاملة التي 
تصب في مصلحة المسنين، والتي 
تشـــمل خدمات الرعاية االجتماعية 
والصحيـــة والنفســـية والترفيهيـــة، 

فضالً عن اإلقامة الدائمة.
وقد تفاعل متطوعو بنك ســـتاندرد 
تشارترد مع نزالء المركز، فيما نظم 
البنـــك عرضـــًا فنيـــًا قدمتـــه إحـــدى 
التـــي  الشـــعبية  البحرينيـــة  الفـــرق 

قدمت مـــن خالله عددًا من األغاني 
الشعبية للترفيه عن المسنين.

مـــع  تماشـــيًا  الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي 
تشـــارترد  ســـتاندرد  بنـــك  أجنـــدة 

للتنـــوع واإلدمـــاج، وإيمانـــًا منه بأن 
االســـتثمار في المجتمعات المحلية 
هو أحد أهم أركان إطار عمل البنك 

لالستدامة بمسيرته.

ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــف ــ ــاك ان ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــم الـ ــ ــي ــ ــم ــ ــص ــ ت ــي لــلــمــســنــيــن ــمـ ــالـ ــعـ تـــزامـــنـــا مــــع الــــيــــوم الـ
“مازدا 3” أفضل سيارة في العالم للسيدات“ستاندرد تشارترد” يزور مركز المحرق للرعاية
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وعائشـــة  يوســـف  لجنـــة  احتفلـــت 
التابعـــة  الخيريـــة  لألعمـــال  المؤيـــد 
لشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده 
بتخريـــج الفـــوج الثانـــي مـــن طلبـــة 
الجامعـــة البحرينييـــن، الذين أكلموا 
البكالوريـــوس  لبرنامـــج  دراســـتهم 
يوســـف  منحـــة  تحـــت  الجامعـــي 

وعائشة المؤيد الجامعية.
وكرمـــت عضـــو مجلـــس إدارة فـــي 
المؤيـــد  وعائشـــة  يوســـف  لجنـــة 
المؤيـــد،  آمـــال  الخيريـــة  لألعمـــال 
الطلبـــة يـــوم الخميـــس الموافـــق 14 
نوفمبـــر 2019 م فـــي صالـــة شـــركة 

أشرف الكائن في منطقة الحورة.
الخريجيـــن  الطلبـــة  ضمـــن  وكان   

المفتوحـــة  العربيـــة  الجامعـــة  مـــن 
ميعـــاد عبـــدهللا باقـــر التـــي أكملت 
بكالوريـــوس إدارة أعمـــال بتفـــوق 
مـــع مرتبـــة الشـــرف، وزهـــرة علـــي 
عبـــدهللا التـــي أكملـــت بكالوريوس 
األدب اإلنجليـــزي بتفـــوق، وأحمـــد 
عبـــد الرحمـــن الـــذي أكمـــل بتفـــوق 
برنامج بكالوريوس إدارة المشاريع 
التطبيقيـــة،  العلـــوم  جامعـــة  مـــن 
التـــي  الحـــوري  شـــاكر  وبلقيـــس 
دراســـات  بكالوريـــوس  أكملـــت 
 ،AMA تجاريـــة بتفوق مـــن جامعة
جامعـــة  طلبـــة  مـــن  ومجموعـــة 
بنجـــاح  اجتـــازوا  الـــذي  البحريـــن 

برنامج البكالوريوس.
وتعتبر “لجنة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية” مبادرة من  «

شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده، تقدم من خاللها مختلف أنواع الدعم 
والمساهمة في بناء المجتمع البحريني.

“المؤيد الخيرية” تخرج الدفعة الثانية من الجامعيين

20 عامـــا مـــن الخبـــرة فـــي مجـــال الفندقـــة والمطاعـــم

جيكاتي “شيفا تنفيذيا” جديدا لـ “موفنبيك البحرين”

أعلن فندق موڤنبيك البحرين عن تعيين دومينيكو جيكاتي في منصب الشيف التنفيذي الجديد. ويحمل دومينيكو جيكاتي 
20 عاما من الخبرة في مجال الفندقة والمطاعم العالمية ويتوّقع أن يجذب الذواقة من سّكان البحرين. 

دومينيكـــو  شـــيف  تخـــرج 
جيكاتي من كلية وستمنســـتر 
كينغســـواي في لندن، المملكة 
حصـــد  وبعدهـــا  المتحـــدة 
مـــن أفضـــل  الطبـــخ  مهـــارات 
العالـــم واكتســـب  طهـــاه فـــي 
خبرتـــه مـــن خـــالل عملـــه في 
مطاعـــم معروفـــة والحاصلـــة 

على ميشالن ستار.
أثـــر الســـفر علـــى مهاراته في 
الطهـــي بطريقـــة كبيـــرة، ممـــا 
ســـمح لـــه بإنشـــاء مزيـــج من 
النكهـــات التي تنقـــل الصفات 
األصلية والفريدة إلى األطباق 
حيـــث بـــدأ الشـــيف التنفيذي 
عـــام  فـــي  المهنيـــة  مســـيرته 
2001 في أحد أفضل مطاعم 
ميشـــالن فـــي إيطاليـــا، حيث 
أتقن مهاراته. في عام 2004، 
واصـــل دومينيكـــو رحلته إلى 
المملكـــة المتحـــدة وعمل في 
أحـــد أفضل مطاعم ميشـــالن 
فـــي  اإليطاليـــة، جياردينيتـــو 
مايفيـــر، لندن بصفته مســـاعد 
شـــيف التنفيـــذي، ثـــم واصـــل 
مســـيرته المهنيـــة فـــي لنـــدن 
وانتقـــل إلـــى مطعـــم آرك وان 
كشـــيف  وعمـــل  األوروبـــي 

تنفيذي ألول مرة.
بعـــد العمـــل لعدة ســـنوات في 
لندن، انتقل الشيف دومينيكو 
شـــيكاتي إلـــى البرازيـــل لمدة 
رحلـــة  واصـــل  ثـــم  عاميـــن 
الطهي إلى آســـيا، وحصل بعد 
ذلك على العديـــد من الجوائز 

والتقدير.

وقـــال جيكاتي: “إننـــي أتطلع 
إلـــى تقديم وصفـــات إبداعية 
الخاصة بي وأعتقد أن الطعام 
الـــذي أعـــده يقـــدم لضيوفـــي 
والشـــعور  فريـــدة  تجربـــة 

بالسرور”.
يقـــع الفنـــدق األنيـــق على بعد 
دقيقتيـــن بالســـيارة من مطار 
البحريـــن الدولـــي ويطّل على 

خليج عراد.
يضـــم الفنـــدق 97 غرفـــة تـــم 
تجديدها مؤخرًا و10 أجنحة 
بمرافـــق ووســـائل راحـــة على 
أحدث طـــراز. تحـــّول الفندق 

تحـــوالً كامـــالً، بمـــا فـــي ذلـــك 
المطاعم والمقهى.

يقـــّدم مطعـــم ســـيلك الطعـــام 
يقـــّدم  كمـــا  اليـــوم،  طـــوال 
المأكـــوالت العالميـــة والليالي 
ردهـــة  تقـــع  الترفيهيـــة. 
زجاجـــي  بهـــو  فـــي  جاليـــري 
عالي الســـقف تغمره اإلضاءة 
م  النهاريـــة الطبيعيـــة، إذ ُتقـــدِّ
المعجنـــات الفرنســـية وبوفيه 
موفنبيـــك  وقهـــوة  شـــاي 
السويســـرية وأطايب الطعام، 
وقد تـــم افتتاح مقهى وردهة 
م  ُتقـــدَّ حيـــث  مؤخـــرًا،  زينيـــا 

الكوكتيـــالت غيـــر التقليديـــة 
مـــع  المأكـــوالت  وبوفيـــه 
الحيوية  الترفيهيـــة  العروض 
فنـــدق  يشـــتهر  ليلـــة.  كل 
بوجبـــة  البحريـــن  موفنبيـــك 
برانـــش الجمعـــة الحائزة على 

جوائز.
يحتوي منتجع ريمال الصحي 
األوروبي والحائز على جوائز 
علـــى 12 غرفـــة معالجـــة، من 
بينها أجنحـــة معالجة فردية، 
مـــزدوج،  نســـائي  وجنـــاح 
وجناحي حمام تركي تقليدي، 
مع غرف البخـــار الخاصة بهم 
والطاوالت المبللة المســـّخنة. 
منتجـــع ريمـــال الصحـــي هـــو 
المنتجـــع الوحيد الـــذي يتميز 
غيـــر   CACI Synergy بآلـــة 
الجراحيـــة فـــي المملكـــة. تـــم 
تصميم جميع غرف المعالجة 
وبهـــا  مســـتوى  أعلـــى  علـــى 

كابينات ُدش خاصة. 
وُيعّد فندق موفنبيك البحرين 
الضيافـــة  لمعايشـــة  مكانـــًا 
العالميـــة الفاخرة مـــع التقاليد 
العربية واللمســـة السويسرية 
التي تجعل ضيوفنا يشعرون 
بأنهم في منازلهم بواحدة من 
أكثـــر الوجهـــات جاذبيـــًة ووّد 
فـــي منطقـــة الخليـــج وفندق 
موڤنبيـــك البحريـــن قـــد حـــاز 
ســـكايتراكس  جائـــزة  علـــى 
فـــي  مطـــار  فنـــدق  ألفضـــل 
فـــي وقـــت  الشـــرق األوســـط 
ســـابق من هـــذا العـــام، وللمرة 

الثالثة على التوالي.

دومينيكو جيكاتي

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

4 فائزين يحصدون 100,000 دوالر في “ادخار الوطني”
أعلــن بنــك البحريــن الوطني أمس عن أســماء الفائزيــن األربعة المحظوظين بالجوائز النقدية لشــهر أكتوبر 2019، بمجمــوع 100,000 دوالر من 
الجوائز لهذا الشهر في االحتفالية التي أقيمت يوم األربعاء بفرع مجمع السيف بالمنامة، وذلك ضمن المكافآت الُمجزية لبرنامجه الرائد برنامج 

“ادخار الوطني”. 

 وقـــد حصـــل كالً مـــن عبداالميـــر عبدهللا 
محســـن، وفاطمـــة جاســـم علـــي، وهـــدى 
سعيد طبارة، وأمل أحمد الدوسري، على 

مبلغ 25,000 دوالر.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس الخدمات 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  صبـــاح  الوطنـــي، 
الفائزيـــن  أســـماء  عـــن  نعلـــن  أن  “يســـرنا 
بجوائز شهر أكتوبر النقدية ضمن برنامج 
نتقـــدم  أن  ويســـعدنا  الوطنـــي،  ادخـــار 
لهـــم بخالـــص التهنئـــة علـــى تلقيهـــم هذه 
الجوائـــز القّيمـــة. إن توفيـــر هـــذه الفرص 
المشّوقة للفوز إلى عمالئنا من المدخرين 
ومكافئتهـــم علـــى الثقـــة التـــي منحوهـــا 

للبنـــك مـــن أولوياتنـــا”.   كما علقـــت منال 
مشـــعل، رئيســـة قســـم تطويـــر مميـــزات 
العمـــالء والودائع ببنـــك البحرين الوطني 
قائلـــة “هدفنـــا األول مـــن خـــالل برنامـــج 
ادخار الوطني هو تشـــجيع ثقافة االدخار 
وتوجيه أفراد المجتمع الستثمار أموالهم 
بالطريقـــة الصحيحـــة بمـــا يعـــود عليهـــم 
بالمنفعة. ويســـعدنا بهذه المناســـبة تهنئة 
الفائزين لهذا الشـــهر، والتذكير بأن جائزة 
الحلـــم لهذا العام هي األكبر على اإلطالق 
وســـتغير حيـــاة الفائـــز أو الفائـــزة بمنـــح 
مليـــون دوالر نقـــًدا وفيال وراتب شـــهري 
لمـــدة 5 ســـنوات، كمـــا ســـيقدم البنـــك 12 

جائزة أخرى قيمة كال منها $25,000”. 

 ومـــن جانبـــه، قـــال عبداالميـــر عبـــدهللا 
محســـن، أحد الفائزيـــن “أعجز عن وصف 
مشاعري، حيث ال تسعني الفرحة للتعبير 
عـــن مدى ســـعادتي بربحي لهـــذه الجائزة 
القّيمـــة. وإنني أتطلع ُقدًمـــا للفوز بجائزة 
الحلـــم، وأود –بـــكل تأكيـــد – أن أشـــّجع 
الجميع على االســـتثمار مـــع بنك البحرين 
الوطنـــي عبـــر فتـــح حســـابات توفيريـــة، 

وإيداع مدخراتهم بها”.
 ويقـــّدم برنامج “ادخـــار الوطني” – التابع 
لبنـــك البحريـــن الوطنـــي – جوائـــز نقدية 
التوفيـــر  حســـابات  ألصحـــاب  ســـخية 
باألطفـــال  الخاصـــة  وتلـــك  العاديـــة، 
والشـــباب. فعنـــد إيداع مـــا ال يقل عن 50 

دينـــاًرا، ســـيحصلون على فرصـــة التأهل 
للفوز بالجوائز الشـــهرية والنصف سنوية 
الذيـــن  للبرنامـــج. كمـــا ســـيتأهل هـــؤالء 
يدخـــرون 1000 دينـــار أو أكثـــر، لدخـــول 
الســـحب على جميـــع الجوائـــز، باإلضافة 

إلى الجائزة الكبرى وجائزة الحلم.
وذكر بيان من البنك أنه لضمان الحصول 
القّيمـــة  بالجوائـــز  للفـــوز  فرصـــة  علـــى 
المقدمـــة مـــن قبـــل البنـــك، ولمســـاعدتك 
في تحقيق أحالمك وطموحاتك، ســـارع 
باالدخار اآلن. آخر فرصة لإليداع هي 31 

ديسمبر 2019.

في احتفالية أقيمت 
يوم األربعاء بفرع 
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عصبيتك ستؤثر سلبا على عملك.

يجب أن تفصل بين العمل والبيت.

تحرص على تناول الفاكهة والخضروات.

استشر طبيبا في مشكلة تساقط الشعر.

يجب أن تعبر عن ما يدور بداخلك.

تتخلص قريبا من الذي يضايقك.

 تبدأ تجربة جديدة مريحة الفترة المقبلة.

تصرف بعقالنية، وال تندفع وراء مشاعرك.

تتفاقم مشكلتك مع القولون، يجب أن تتعامل 
بهدوء.

اندفاعك يؤثر سلبا عليك، فحاذر كثيرا.
 

 ال يمكنك أن تترك العنان لمشاعرك فقط.
 

محيطك مليء بالتوتر، خصوصا في العمل.
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قوات الجيش الصيني تدخل 

كوريا الشمالية لمساندتها 
ضد تحالف كوريا الجنوبية 

والواليات المتحدة وذلك أثناء 
الحرب الكورية، 

وساهم هذا 
التدخل في تعديل 

موازين القوى.

يســتعد الفنــان أحمد إيــراج لتصويــر دوره فــي الدراما 
االجتماعية الجديدة “في ذاكــرة الظل”، المقرر انطالقه 
مطلع ديسمبر المقبل، على أن ُيعرض في موسم دراما 
رمضــان 2020. أعرب إيــراج عن ســعادته بتلك التجربة 

الجديدة، التي وصفها بالمختلفة والمتفردة، الســيما أنه 
يشارك فيها نخبة من النجوم الذين يعتز بهم، قائال: إن “في 

ذاكرة الظل” دراما تلفزيونية اجتماعية تذهب إلى موضوعات ثرية بالمضامين 
والقيم، ومن المتوقع أن نبدأ التصوير خالل الشهر المقبل”.

خضــع النجم الكوميــدي محمد هنيدي لعمليــة جراحية في 
فكيه، بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر، واستغرقت 
العمليــة 8 ســاعات ومن المقــرر أن يســتأنف هنيدي، بعد 
عودتــه للقاهرة، اســتعداداته لتصوير فيلمه “كينج ســايز”، 

حيث يعقد جلسات عمل استعدادا إلعالن األبطال المشاركين 
في الفيلم، وتحديد موعد انطــالق التصوير، بعد االطمئنان على 

صحته، وصور هنيدي يوما واحدا، ونشــر “التيزر” الدعائي للفيلم، وبســبب انشــغاله 
بتقديم عرضه المسرحي “3 أيام في الساحل” بالسعودية، تم تأجيل التصوير.

أعلنــت النجمة هنــد صبري مشــاركتها فــي الماراثون 
الرمضانــي المقبل بمسلســل جديد، تعــود من خالله 
للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 ســنوات منذ أن قدمت 
مسلســل “حالوة الدنيا”، وتحفظت هند على تفاصيل 

المسلسل، لكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى 
الدرامــا.  يذكر أن هند قدمت جائــزة فاتن حمامة لزميلتها 

الفنانة منة شــلبي، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 
ال41، برئاسة السيناريست محمد حفظي.

عودة هندعملية جراحيةفي ذاكرة الظل
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بـــدأت مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
الفنانـــة  لمسلســـل  مبكـــرًا  الترويـــج 
القديـــرة حيـــاة الفهـــد الجديـــد الذي 
“أم  اســـم  تحـــت  يعـــرض  ســـوف 

هارون”.
للعمـــل  المنتجـــة  الشـــركة  وتعكـــف 
كمـــا الممثلين المشـــاركين فيه، على 
نشـــر بوســـترات دعائية لهـــذا العمل 
الخليجـــي الذي ســـوف يعـــرض في 

الموسم الرمضاني 2020.
مسلســـل “أم هـــارون” للمؤلفين علي 
محمـــد  والمخـــرج  شـــمس  ومحمـــد 
جمال العدل، ويشـــارك فـــي بطولته 

مجموعـــة مـــن الفنانيـــن، مـــن بينهم 
حيـــاة الفهـــد، فاطمة الصفـــي، احمد 
فخريـــة  جابـــر،  محمـــد  الجســـمي، 
خميـــس، ســـعاد علـــي، عبدالمحســـن 
العلـــوي،  النمـــر، آالء شـــاكر، محمـــد 
فاطمة الصفي، فرح الصراف، روان، 
إلهام علي، آالء الهندي، ونواف البدر 

وغيرهم.
وكانت الفنانة حياة الفهد قد قدمت 
آخـــر أعمالها في رمضـــان 2019 عبر 
مسلســـل “حـــدود الشـــر” الـــذي جمع 
المخضرميـــن  الممثليـــن  مـــن  نخبـــة 

والممثلين الشباب.

حياة الفهد تنافس في رمضان بـ “أم هارون”

 1962
أحمد بن بلة يشكل أول حكومة في الجزائر بعد االستقالل.

 1973
موريتانيا تصبح عضًوا في جامعة الدول العربية.

2003
الكونكورد تحلق برحلتها األخيرة في مدينة برستل.

 2008
سلسلة انفجارات تهز مومباي العاصمة االقتصادية للهند.

 
2011

 إطالق مختبر علوم المريخ مع عربة كيوريوسيتي روفر

رد الفنان اللبناني وائل جسار 
على ما وصفه بشائعات منعه من 

دخول المكسيك إلحياء حفل 
في الكنكون، لعدم امتالكه فيزا. 

ونشر جسار فيديو عبر حسابه 
على “إنستغرام” يرد فيه على 
هذه الشائعات. وقال: “البعض 

يقول إني لم استطع دخول 
المكسيك لعدم حملي فيزا، ال أنا 

معي فيزا وفيزا شنجن، وهذا 
يسمح لي بدخول المكسيك”.

ــذار ــ ــتـ ــ ــى االعـ ــلـ ــا عـ ــهـ ــرتـ ــبـ ــل أجـ ــمـ ــعـ ظـــــــروف الـ

فّي الشرقاوي تعتذر عن المشاركة في “جنة هلي”

فـــّي  البحرينيـــة  الفنانـــة  تنشـــغل 
الشـــرقاوي بتصويـــر عمليـــن تخوض 
بهمـــا الســـباق الدرامـــي فـــي رمضـــان 
المقبـــل، فـــي حين اعتـــذرت عن عدم 
المشـــاركة فـــي مسلســـل “جنـــة هلي” 

بعد إعالن انضمامها لفريق العمل.
كشـــفت الفنانة فّي الشرقاوي حسب 
ســـبب  عـــن  الكويتيـــة”  “الجريـــدة 
اعتذارهـــا عـــن عـــدم المشـــاركة فـــي 
العمـــل الذي تخوض به الفنانة ســـعاد 
المقبـــل،  الدرامـــي  الموســـم  عبـــدهللا 
مؤكدة أن ظروف العمل أجبرتها على 

االعتـــذار؛ الرتباطهـــا مســـبقا ببطولـــة 
مسلسل مطلوب سكن”، وعدم القدرة 

على التنسيق بين العملين.
رت الشرقاوي عن أمنياتها لفريق  وعبَّ
العمل بمسلســـل “جنة هلـــي” بالنجاح 
واســـتمرار الصـــدارة، كســـابق أعمـــال 

الفنانة سعاد عبدهللا
ســـك”  “مطلـــوب  مسلســـلها  وحـــول 
منشـــغلة  بأنهـــا  الشـــرقاوي  صرحـــت 
حاليـــا بتصوير مشـــاهدها في العمل، 
الـــذي لـــم يتم االســـتقرار على اســـمه 
أن  فســـبق  اآلن،  حتـــى  النهائـــي 

تـــم طرحـــه بعنـــوان “مـــن الضاحيـــة 
إلـــى  تغييـــره  جـــرى  ثـــم  للضاحيـــة”، 
“مطلوب ســـكن”، ومـــن المتوقع طرح 
عنـــوان نهائـــي للعـــرض فـــي رمضـــان 

المقبل.
ولفتـــت إلـــى أنها تجســـد دور ســـيدة 
متقدمـــة بالعمـــر تدعـــى “نـــوال”، في 
تواجـــه  عائلـــة  يتنـــاول قصـــة  عمـــل 
ظروفـــا معيشـــية صعبـــة، بعـــد حياة 
رغـــدة ومرفهة، حيث تخســـر العائلة 
وممتلكاتهـــا  االجتماعيـــة  مكانتهـــا 

ومصدر رزقها.

يعرض نادي البحرين للسينما يوم غدا 
األربعـــاء  وفي تمام الســـاعة الســـابعة 
مســـاء وضمـــن برنامجـــه األســـبوعي 
الفيلم األســـتوني الروســـي الجورجي 
المشترك “ثمار اليوسفي” للمخرج زازا 
ومدتـــه ســـاعة ونصـــف الســـاعة ومن 
إنتـــاج العام 2013 وتدور قصته حول 
رجل أســـتوني مســـن يهتـــم بجنديين 

جريحيـــن مـــن الجانبيـــن المتعارضين 
في حرب التسعينات في جورجيا.

يذكـــر أن نـــادي البحريـــن للســـينما قد 
أعلن قبل أيام عن فتح باب التسجيل 
مـــن  األولـــى  الـــدورة  فـــي  للمشـــاركة 
مهرجـــان البحريـــن الســـينمائي الـــذي 
ينطلـــق فـــي الفتـــرة مـــن 4 ولغايـــة 8 

مارس 2020.

ثمار اليوسفي بنادي البحرين للسينما

مكتبة األطفال بـ “مركز عيسى الثقافي” تحتفي بيوم الطفل
تزامنا مـــع االحتفالية العالمية بيوم 
الطفـــل في 20 نوفمبـــر من كل عام، 
نظمت مكتبة األطفال بمركز عيسى 
بتدشـــين  ثقافيـــا  نشـــاطا  الثقافـــي 
 Upside“ بعنـــوان  لألطفـــال  قصـــة 
مؤلفـــة  وقامـــت   ،”down Abbey
الكتـــاب بـــدور خلف بتقديـــم قراءة 
في كتابهـــا لألطفال، وتوزيع نســـخ 
مـــن الكتـــاب على 40 طفال مشـــاركا 
من مدرسة الجيل الجديد الخاصة، 
وذلك بحضور ســـعادة الشـــيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيس 

مجلـــس األمنـــاء المديـــر التنفيـــذي 
لمركز عيسى الثقافي. 

وتقدم القصة مجموعة من المعاني 
تشـــجيع  تســـتهدف  التـــي  العبـــر 

أحالمهـــم  تحقيـــق  نحـــو  األطفـــال 
شـــغفهم  وجعـــل  وطموحاتهـــم، 
وهواياتهـــم جزء مـــن أولوياتهم، إذ 
تتحـــدث القصـــة عـــن طفلـــة تدعى 
وممارســـة  اللعـــب  تحـــب  “آبـــي”، 
الجمبـــاز، وكانـــت لها نظـــرة متفائلة 
للحياة، وتســـعى دائمـــا إلى تحقيق 
أحالمهـــا، وذلـــك بمـــا ال يخـــل مـــن 
واجباتها تجـــاه والديها والمدرســـة 
بالمركـــز  األطفـــال  مكتبـــة  تســـعى 
من خالل أنشـــطتها نحـــو بث القيم 

وثقافة الطفل.
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“بوليوود” تطرح 5 أفالم جديدة في ديسمبر 
تختتــم بوليــوود هــذا العــام بطــرح 5 أفــام جديــدة فــي ديســمبر لتدخــل فــي 
منافســة أقــوى أفــام العام وهي “كبير ســينغ” لشــاهد كابور، “بهارات” لســلمان 
خــان وكاترينــا كييــف، “أرتيــكال 15، دريــم جيــرل، بــاال” أليــوش مــان كورانــا، 
“كيســاري، هــوس فــول 4” ألكشــاي كومــار، “زيــرو” لشــاروخان، و”وار” لتايجــر 
شــروف وهريثيــك روشــان، وشــهد عــام 2019 تألقــًا ملحوظــًا لغالبيــة نجــوم 
الســينما الهنديــة ســواء جيــل الشــباب العائــد بقــوة أو جيــل العمالقــة، وحتــى 

النجوم العائدين بعد سنوات من الغياب عن الشاشة.

وال تقـــل أفـــام ديســـمبر قـــوة عن 
مـــن حيـــث  األعمـــال ســـواء  تلـــك 
القصة أو اإلنتاج، لذا سيتم تأجيل 
أي إحصائيـــات لهـــذا العـــام لحيـــن 
االنتهـــاء مـــن عـــرض األفـــام ال5 

وهي: 
 6 العـــرض  موعـــد  بانيبـــات-   .1
ديســـمبر فيلم تاريخي يســـتوحي 
الزمنيـــة  الحقبـــة  مـــن  قصتـــه 
صراعـــًا  شـــهدت  التـــي  الحقيقيـــة 
بين المغـــول وملوك واليـــات الهند 
المختلفة، وهـــو من بطولة النجوم 
كابـــور  أرجـــون  دات،  ســـانجاي 

وكريتي سانون.

2. مارداني 2 – 13 ديســـمبر ُعرض 
الجزء األول منه عام 2014، وتدور 
أحـــداث الفيلـــم فـــي إطـــار حركي 
تشـــويقي حول قصة ســـيدة تعمل 
شرطية وتحاول كشف النقاب عن 
العديـــد من جرائم خطف األطفال. 
ويعـــد هـــذا الفيلـــم عـــودة حقيقية 
بطلـــة  موخرجـــي،  رانـــي  للنجمـــة 

العمل، بعد غياب سنوات عديدة.
 3. باتي باتني أور وه – 6 ديســـمبر 
بطولة الثاثي أنانيا باندي، كارثيك 
أريـــان وبهومي بيدنكار، وهو فيلم 
رومانســـي كوميـــدي يعيـــد تقديم 
نســـخة أصليـــة مـــن فيلـــم يحمـــل 

االســـم نفســـه وُطـــِرح عـــام 1978، 
ومن إخراج مدثر عزيز.

 4. براهمستارا – 25 ديسمبر ويعد 
هذا الفيلم التجربة األولى للنجمين 
عاليـــا بهات وأرجـــون كابور أحدث 
ثنائيـــات بوليـــوود المقبليـــن علـــى 
الـــزواج. ويظهر النجم األســـطوري 
شـــرف  كضيـــف  باتشـــان  أميتـــاب 
الفيلـــم، وهـــو مـــن إنتـــاج المخـــرج 

الكبير كاران جوهار.
ديســـمبر   27  – نيـــوز  جـــود   .5  
الفيلـــم الرابع ألكشـــاي كومـــار هذا 
العـــام، والتعـــاون األول بينه وبين 
المغنـــي البنجابي الشـــهير دالجيت 
البطولـــة  ويشـــاركهما  دوســـانجي، 
كارينا كابور وكيارا أدفاني، وإنتاج 
مشترك بين كاران جوهار وأكشاي 

كومار.

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صورا لعارضة األزياء الشهيرة  «
سيندي كروفرد في ماليبو. سيندي البالغة من العمر 53 عامًا قضت 

يومها بين العمل وجولة تسوق.

وتألقت سيندي بإطاللة كاجوال. يذكر أن سيندي متزوجة من رجل  «
األعمال األميركي والعارض السابق رندي غيربر، منذ عام 1998 ولديهما 

ولدان هما بريسلي )ولد العام 1999( وكايا )ولدت العام 2001(.

٢٣
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الســـينمائي  القاهـــرة  مهرجـــان  أقـــام 
نـــدوة  ال41  دورتـــه  فـــي  الدولـــي 
الكبيـــر  المصـــري  للمخـــرج  تكريميـــة 
شـــريف عرفـــة، بـــإدارة الناقـــد طـــارق 
بعنـــوان  كتابـــا  أعـــد  الـــذي  الشـــناوي 
“شـــريف عرفة.. المايســـترو”، يصدره 
المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر، 
القاهـــرة  وبحضـــور رئيـــس مهرجـــان 
بالمســـرح  وذلـــك  حفظـــي،  محمـــد 
المكشـــوف فـــي دار األوبـــرا المصرية، 
ســـعادته  عـــن  بالتعبيـــر  كلمتـــه  وبـــدأ 
لتكريم شـــريف عرفـــة وحصوله على 
جائزة فاتن حمامـــة، في الوقت الذي 
يرأس فيـــه مهرجان القاهـــرة، خاصة 
أنـــه تربـــى علـــى أفامـــه وحببـــه فـــي 
الســـينما لكنه في نفـــس الوقت حزين 

ألنه لم يعمل معه كمنتج.
كانـــت كلمة البدايـــة لرئيس المهرجان 
محمـــد حفظـــي، الـــذي أكـــد أن اســـم 
شـــريف عرفة كان مطروحا منذ فترة 
لتكريمه بهذه الجائزة مشـــيرا إلى أنه 

فخور بهذا التكريم كثيرا.
 وأضـــاف حفظـــي قائـــا: ” أنـــا ســـعيد 
عرفـــة  بتكريـــم  مهرجـــان  كرئيـــس 
التقديريـــة،  حمامـــة  فاتـــن  بجائـــزة 
وحزيـــن كمنتج ألنني لـــم أتعامل معه 
إلـــى حـــد اآلن.. وأتمنـــى أن يجمعنـــا 
عمـــل قريبا ألنني تربيـــت على أعماله 
وهـــو مـــن المخرجيـــن الذيـــن أعطـــوا 
الكثيـــر للســـينما المصريـــة، كمـــا أننـــا 
ســـعداء بآخـــر أعمالـــه “الممـــر”، ورغم 
أننـــي أعتبـــر أن هذا التكريـــم أتى في 
الوقـــت المناســـب خاصـــة بعـــد نجاح 
فيلم “الممر” لكن أرى أنه كان متأخرا”.

وقـــال المخـــرج شـــريف عرفـــة خال 
المؤتمر الصحفي إن السينما المصرية 
تتعثـــر وتمرض ولكنهـــا ال تموت، وأن 
طبيعة تغير االنتاج الســـينمائي أظهر 
جيـــا جديـــدا فـــي الســـينما المصرية 
وعاطـــف  الســـيد  عبـــد  داوود  مثـــل 

الطيـــب وغيرهـــم قام بعمـــل نقلة في 
الســـينما المصرية، وأضـــاف عرفة ان 
زيـــادة دور العـــرض يجعلنا نتطلع الى 
تنفيـــذ اعمـــال اكثر ذات جـــودة، واكد 
المخرج شريف عرفة على أن السينما 
المصريـــة مســـتمرة رغـــم الصعوبـــات 
ان  هـــو  الســـينما  مـــن حلـــول  وجـــزء 
يدخل الفنان كشـــريك فـــي االنتاج او 

يقوم باالنتاج بنفسه.
وقـــال عرفة: ”يعتبـــر مهرجان القاهرة 
عامـــة مميـــزة فـــي مســـيرتي الفنيـــة 
والشـــخصية، واذكـــر عندمـــا كنا طلبة 
فـــي معهـــد الســـينما لـــم نكـــن نشـــاهد 
األفـــام إال فـــي المراكـــز الثقافيـــة أو 
وكان  القاهـــرة  مهرجـــان  خـــال  مـــن 
لدي فيلم شـــهير يتضمن مشـــهدا أمام 
حفـــل المهرجان دار ما بين عادل امام 
ومحمـــد هنيـــدي، كمـــا أننـــي أخرجت 
حفلـــي افتتـــاح واختتـــام وكان ذلـــك 
ســـنة  90 و100  االحتفـــاء ب  ضمـــن 

سينما”.
وعن عاقته بالســـينما قـــال للحضور: 
“ عملـــي مع والـــدي واالســـاتذة الكبار 
خلقـــوا عندي رغبة لتكملة مســـيرتهم 
هـــي  المصريـــة  الســـينما  االخراجيـــة، 
وهـــي  الجيـــش  بعـــد  الثانيـــة  القـــوة 
مؤثـــرة في الخارج جـــدا ويحضر في 
ذهني واقعة عندما اســـتوقف مواطن 
عربي الرئيس جمال عبدالناصر أثناء 

زيارته إلحدى الدول العربية وقال له 
أبلغ سامي إلسماعيل ياسين، فنحن 
توارثنـــا الســـينما المصريـــة وأهميتها 
وعندمـــا ال نعمل من واقع وإحســـاس 
الســـينما،  هـــذه  تجـــاه  بالمســـؤولية 
ســـيكون هناك نقصا ألننا ســـنفقد قوة 
كبيرة جد.. لذلك طلبي من أي شخص 
يعمـــل فـــي هـــذا المجـــال ســـواء كان 
ناقدا أو فنانا أو سيناريســـت أن يفكر 
في المســـؤولية التي يحملها لمواصلة 

إرث السينما المصرية والعربية”.
وقـــال عرفـــة انـــه عندما يقـــرر تقديم 
فيلـــم يكون هدفه األول هو الجمهور، 
القاعـــدة  هـــو  األســـمى  الهـــدف  ألن 
العريضـــة للفيلـــم وال يمكـــن تصديـــق 
المخـــرج الـــذي يقـــول إن النجـــاح في 
المهرجانات والحصـــول على الجوائز 

أهم من النجاح الجماهيري في شباك 
التذاكر، فهو يقدم فيلما للجمهور أوال 
قبل المشـــاركة في المهرجانات، وعن 
الصعوبـــات التـــي مـــرت بهـــا الســـينما 
المصرية قال: “الســـينما تســـير بشكل 
جيد وحتى إن مرضت فهي ال تموت، 
ففـــي فتـــرة الســـتينات عندمـــا ضعف 
اإلنتـــاج ظهر جيـــل جديـــد بعدها من 
عاطف الطيب وخان وبشارة وقدموا 
نقلـــة جديـــدة فـــي الســـينما ثـــم جـــاء 
جيلـــي بعـــد ذلـــك، فالســـينما حقنـــت 
نفسها ونحن متفائلين برغم صعوبات 
كثيرة مرت بهـــا”. وعن وجود الكاتب 
الكبيـــر وحيـــد حامـــد معه فـــي حياته 
قـــال بأنـــه صاحـــب كبير عليـــه، كذلك 
شـــكر عدد من الفنانين علـــى المخرج 
الكبيـــر من بينهم الممثل شـــريف منير 

وغيره.
وتحـــدث المخـــرج الكبيـــر عـــن الكثير 
مـــن المواقف واللقـــاءات المهمة فغي 
حياتـــه مثـــل اجتماعـــه مـــع المخـــرج 
صاح أبو سيف، والنجمة ليلى علوي 
التـــي كانـــت من أوائـــل الداعميـــن له، 
واثنـــى على الفنانة يســـرا التي أهدته 
الجائـــزة فـــي حفـــل االفتتـــاح، وأثنى 
“بـــدأت  بقولـــه  االختيـــار  هـــذا  علـــى 
عاقتـــي بيســـرا عندمـــا شـــاهدت لهـــا 
أول اختبار سينمائي على يد والدي”. 
ليلـــى  الفنانـــة  عليـــه  ردت  وبدورهـــا 
علوي في النـــدوة قائلة:” تكريمك هو 
تكريم لماهر عواد، ممدوح عبدالعليم، 
ويسرا ووحيد حامد وليا ولكل الذين 
تعاملـــوا معـــك، رغـــم أننـــي أعتبـــر أنه 
تأخـــر”. واكـــدت ليلـــى أن تكريمه في 

أهـــم مهرجان للســـينما وهـــو مهرجان 
القاهـــرة هـــو تكريـــم لـــكل مـــن تعاون 

معه. 
أما المخرج عمرو عرفة شقيق شريف 
عرفة، فأكد في كلمته أنه من الصعب 
أن يتحدث األخ عن أخاه لكنه كشـــف 
أن االلتزام وعشقه للفن وللسينما كانا 

عنوان حياته وهذا هو سر نجاحه.
وحكى المخرج شريف عرفة ذكرياته 
مـــع الراحل احمد زكى، وقال:” هو من 
الممثلين الموهوبيـــن 100 في المائة، 
الكاميـــرا،  أمـــام  للتكنيـــك  يلجـــأ  وال 
بـــل يمثـــل بإحساســـه، واذكـــر عندمـــا 
صورنـــا فيلم “حليم” كان بحال افضل 
الخطـــرة  المرحلـــة  وتجـــاوز  كثيـــرا 
وبعـــد انتهائـــه مـــن %90 مـــن الفيلـــم 
ســـاءت حالته من جديد، والغريب أن 
صحتـــه كانـــت تتحســـن عندما يدخل 
االســـتوديو، فكان االطباء ينصحوننا 
بتركـــه هناك والتمثيـــل، واضاف: “هللا 
يرحمه ال يعـــوض، واتمنى كلنا نموت 

اثناء التصوير”.
ويعرض مهرجان القاهرة الســـينمائي 
ضمـــن برنامج تكريم المخرج شـــريف 
عرفـــة، عـــددا مـــن أبـــرز أفامـــه هـــي، 
“اإلرهـــاب والكبـــاب”، “طيـــور الظام”، 
“ســـمع هس”، “اللعـــب مع الكبـــار”، كما 
يعرض فيلمه األخير “الممر” في قسم 

بانوراما السينما المصرية.

المخرج شريف عرفة: “السينما المصرية تتعثر وتمرض ولكنها ال تموت”
ــوم ونـــقـــاد الــفــن ــج ــور ن ــض ــح ــرة الــســيــنــمــائــي وب ــاه ــق ــان ال ــرج ــه ــدوات م ــ ضــمــن نـ

طارق البحار
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انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت مستويات عالية
بلغــت انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، المســبب 
الرئيســي للتغيــر المناخي، مســتويات عالية 
قياســية العام الماضي، وفق ما أعلنت األمم 
ســريع  تحــرك  إلــى  داعيــة  أمــس  المتحــدة 
لضمان “مســتقبل جيد للبشــرية”.وقال رئيس 
المنظمــة العالمية لألرصاد الجوية بيتيري تاالس 
فــي بيان “ال يوجد أي مؤشــر علــى تباطؤ، ناهيك 
الغــازات  تركيــز  مســتويات  فــي  انخفــاض،  عــن 
الدفيئة في الجو، رغم جميع االلتزامات بموجب 

اتفاق باريس حول التغير المناخي”.
ووفــق التقريــر الســنوي للمنظمــة حــول الغــازات 
فإن معدالت تركيز غاز ثاني أكســيد الكربون في 
2018 بلغــت 407,8 جــزءا فــي المليــون، مقارنــة 

بـ405.5 جزءا في المليون العام 2017.
وهــذه الزيــادة تتخطــى بقليــل معــدل الزيــادات 

السنوية خالل العقد الماضي.
اآلخريــن  الغازيــن  تركيــز  معــدالت  وبلغــت 
الرئيســيين المســبيين لالحتبــاس الحــراري وهما 
عاليــة  مســتويات  النيتــروز،  وأكســيد  الميثــان 

قياسية في 2018 وفق منظمة األرصاد.

وقالــت المنظمــة إن “هــذا النمــط المســتمر طويل 
ســتواجه  المســتقبل  أجيــال  أن  يعنــي  األمــد 
تداعيــات حــادة متزايــدة للتغير المناخــي، ومنها 
ارتفــاع الحــرارة، وطقس أكثر قســوة ونقص في 
الميــاه وارتفاع في مســتوى ميــاه البحر وتعطيل 

النظم البيئية البحرية والبرية”.
يحــدد  الــذي  الرئيــس  العامــل  هــي  واالنبعاثــات 
مســتويات الغــازات الدفيئــة، لكــن نســب التركيــز 
هــي مقيــاس ما يبقى بعد سلســلة مــن التفاعالت 
والمحيــط  الجــوي  الغــالف  بيــن  المعقــدة 
الحيــوي والغــالف الصخــري والغــالف الجليــدي 

والمحيطات.
وتمتص المحيطات والغالف الحيوي -- التسمية 
التي تشمل جميع األنظمة البيئية على االرض -- 

نحو 25 % من كافة االنبعاثات.
مــن  الخارجــي  الجــزء  هــو  الصخــري  والغــالف 
األرض، فيما الغالف الجليدي يشــمل الجزء الذي 

يغطيه الجليد.
وقالــت الهيئــة الحكوميــة الدولية المعنيــة بتغير 
أجــل  مــن  إنــه  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  المنــاخ 
احتــواء االحتــرار دون 1.5 درجــة مئويــة يتعيــن 
أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون معدومة.

عثــر علــى نجمــة البوب الكــوري “غو هــارا” ميتة 
فــي منزلهــا فــي ســيئول، بعد مــا يزيــد قليال عن 
شهر واحد من إنهاء مغنية كورية شهيرة أخرى 
حياتهــا باالنتحار.  وذكرت الشــرطة أنها وجدت 
هــارا، التــي كانــت واحدة مــن أعضــاء مجموعة 
Kara فــي الســابق، ميتــة في منزلهــا في حوالي 
لكوريــا  المحلــي  بالتوقيــت  مســاء   6 الســاعة 

الجنوبية يوم األحد، دون أن تكشف عن المزيد 
من التفاصيل، قائلة إن التحقيق في سبب وفاة 
الشابة البالغة من العمر 28 عاما، جار حتى اآلن.
المستشــفى  الشــابة  المغنيــة  وســبق أن دخلــت 
فــي مايــو الماضي بعد محاولــة انتحار واضحة، 
عندما عثر عليها مدير أعمالها فاقدة للوعي في 

منزلها.

العثور على نجمة بوب شهيرة ميتة في منزلها

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، أثناء تفقده حرس الشرف في عشرينات القرن 
الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المتحركــة  الرســوم  فيلــم  تصــدر 
إيــرادات   ”2 “فــروزن  الجديــد 
مطلــع  الشــمالية  بأميــركا  الســينما 
األســبوع محققا 130 مليون دوالر 

أميركي.
والســيرة  الحركــة  فيلــم  وتراجــع 
الذاتيــة “فــورد فــي فيــراري” عــن 
الثانــي،  المركــز  ليحتــل  الصــدارة، 
مســجال 16 مليــون دوالر. والفيلــم 
بطولــة مــات ديمــون وكريســتيان 
بيل وجــون بيرنثال وكاترينا بالف 

ومن إخراج جيمس مانغولد.
وجاء الفيلم الدرامي الجديد “يوم 
جميــل في الجوار” )أبيوتيفول دي 
إن ذا نيبورهــود( في المركز الثالث 
بمبيعات تذاكر قدرها 13.5 مليون 
دوالر. ويقــوم ببطولــة الفيلــم توم 
ريــس وتخرجــه  هانكــس وماثيــو 

ماريال هيلر.

الواقــع  تلفزيــون  نجمــة  اعترفــت 
كارداشــيان،  كيــم  األميركــي، 
إلــى  الطريــق  طــوال  “بكــت  أنهــا 
المنزل”، بعدما سخر الكثيرون من 

فستانها.
وارتــدت نجمــة الواقــع ثوًبــا مزيًنا 
باألزهــار في حفل غاال عام 2013، 
“نــورث”،  بابنتهــا  الحمــل  أثنــاء 
التــي تبلــغ 6 أعــوام اآلن، بحســب 

صحيفة “ذي سان”.
وكشــفت النجمــة أن ردود الفعــل 
أصابتهــا  فســتانها  علــى  الســلبية 

باإلحباط الشديد.
ثم قالــت كارداشــيان لمجلة فوغ: 
قــام  ويليامــز  روبــن  أن  “أعتقــد 
أننــي  فيهــا  كتــب  تغريــدة،  بنشــر 
أبدو كالســيدة داوتفاير )شخصية 
فــي فيلــم كوميــدي يحمــل نفــس 

االسم(”.

“فروزن 2” يتصدر 
إيرادات السينما 

بأميركا الشمالية

كارداشيان 
تبكي بشدة 

بسبب فستان
فازت المطربة األميركية، تايلور ســويفت، بـ“نصيب األســد” وانتزعت 
ســتا مــن جوائز الموســيقى األميركية يوم األحــد، لتتفوق على مايكل 

جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على اإلطالق.

أهــم  علــى  “ســويفت”  وحصلــت 
جائــزة فــي الحفــل، وهــي جائــزة 
أفضــل فنــان فــي العــام، وعلــى 4 
جوائز أخرى، بحســب صحيفة “ذا 

غارديان” البريطانية.
وقال المنظمون إنها حصلت أيضا 

على جائــزة )فنان العقد( الفخرية، 
لتصــل مجمــوع جوائز الموســيقى 
علــى  حصدتهــا  التــي  األمريكيــة 
مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، 
مايــكل  الراحــل  علــى  وتتفــوق 

جاكسون الذي حصد 24 جائزة.

تايلور سويفت تتفوق على مايكل جاكسون

وقالت تايلور سويفت للحاضرين في الحفل، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس 
األميركية، بعد أن أدت بعض أشهر أغانيها: “كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها 

معكم أيها الرفاق... أيها المعجبون على مر السنين”.

فقــد ســائق الســيطرة علــى ســيارته وهــو يســير أعلى كوبري مســرعا بشــكل 
جنوني، ما تسبب في سقوط السيارة بشكل مروع على المارة.

ووثــق فيديــو لحظة الســقوط المرعبة للســيارة إثر فقدان الســائق الســيطرة 
عليهــا عنــد أحــد المنعطفــات، لتقفــز مــن فــوق الجســر، وتهبــط علــى رؤوس 
المارة. وطارت السيارة في الهواء في مشهد مهيب تقشعر له األبدان، حيث 
ظهــرت فــي مقطــع الفيديو الذي نشــرته صحيفة “ديلي ميل” ســيارة حمراء 

صغيرة أثناء سيرها بسرعة رهيبة أعلى الكوبري الذي كان خاليا.
وبحســب ما التقطته كاميرات المراقبة فجأة طارت الســيارة في الهواء من 
فــوق الكوبــري وســقطت علــى المارة خالل الزحام في األســفل ما أســفر عنه 
ســقوط ضحايا. لســوء الحظ من بين الذين تواجدوا أســفل الكوبري ســيدة 
لقت حتفها بعدما دهستها السيارة بسقوطها القوي من فوق الكوبري عليها، 

ونتج عن الحادث إصابة 6 آخرين.
وكانت الضحية قد وقفت تنتظر الحافلة في مدينة حيدر أباد الهندية، بينما 
يظهر في مقطع الفيديو رعب المارة وركضهم عند ســقوط الســيارة محدثة 

ضجة كبيرة.

سقوط سيارة من كوبري على رؤوس المارة

كشــفت امــرأة هنديــة ولــدت 
قدميهــا  فــي  إصبعــا   19 بـــ 
و12 إصبعــا فــي يديهــا، عــن 
مــن  لهــا  القاســية  المعاملــة 
قبل جيرانهــا، العتقادهم أنها 

“ساحرة”. 
وولدت كومار ناياك، البالغة 63 عاما، مع شــذوذ في تشــوه خلقي يعرف بالعنش أو 
كثــرة األصابــع، وهــو عيــب خلقــي وراثي يــؤدي إلى امتــالك صاحبه زيــادة في عدد 

أصابع اليدين أو القديمين أو كليهما.
وتقــول التقاريــر المحليــة إن المرأة الهندية بالكاد تغــادر منزلها في مقاطعة غانجام 
التابعة لوالية أوديشا الهندية؛ ألن السكان يسيئون معاملتها بسبب حالتها الشاذة.

وقالت كومار “ولدت بهذا العيب، ولم يكن باستطاعتي الحصول على العالج، ألنني 
أنتمــي إلــى عائلــة فقيرة... مرت 63 ســنة وأنــا بهذه الحال التي أعيشــها اليوم، فيما 

يعتقد السكان القريبون أنني ساحرة ويبقون أنفسهم بعيدا عني”.

اعتقدوها ساحرة.. معاناة هندية بـ 31 إصبعا

الغازات الدفيئة المسبب الرئيس للتغير المناخي
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