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ج البحرين في باكويسرق 605 دنانير من حسابات زمالئه 31 سيارة على خط االنطالق بسباق للتحمل 8 ساعاتتكريم الفائزين بجائزة لولوة بنت محمد للقصةإعالن إتمام االنسحاب األميركي من سوريا“بحرين هوليديز” ُيروِّ
أيدت محكمة االستئناف العليا  «

الجنائية األولى معاقبة مقيم بالسجن 
3 سنوات وبتغريمه مبلغ 1000 دينار؛ 

إلدانته باالستيالء على 605 دنانير 
من أموال زمالئه في العمل، بتطبيق 

إلكتروني لتحويل األموال خاص بإحدى 
شركات االتصاالت.

انطلقت أعمال ملتقى “بحرين  «
هوليديز” الثاني للسياحة البينية 

في عاصمة جمهورية أذربيجان 
باكو بمشاركة 35 شركة سياحية؛ 

لمناقشة أساليب ترويج البحرين 
وتنشيط السياحة البينية بين 

البلدين.

قال وزير الدفاع األميركي،  «
مارك إسبر، أمس، إن الواليات 

المتحدة أتمت انسحابها 
العسكري من شمال شرقي 

سوريا، ليصبح عدد الجنود 
األميركيين في بقية أنحاء 

سوريا نحو 600 جندي.

كرم مركز معلومات المرأة والطفل  «
التابع لجمعية رعاية الطفل 

واألمومة الفائزين والمشاركين في 
مسابقة المغفور لها بإذن الله تعالى 
الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة 

للقصة القصيرة لألطفال للعام 
العاشر على التوالي.

توصل حلبة البحرين الدولية  «
“موطن رياضة السيارات في 

الشرق األوسط” استعداداتها 
الستضافة مهرجان العيد 

الوطني المجيد وسباق بابكو 
البحرين للتحمل 8 ساعات 

األسبوع المقبل.

مسؤولون ونواب: فخورون برعاية 
جاللة الملك االحتفال بمئوية الشرطة

)٠٤(

حسم قانون تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة األحد
ال شورية لضم “المؤقتين” تحت مظلة “التأمين”

فـــي  الشـــورى  أعضـــاء مجلـــس  يصـــوت 
جلســـته المقـــررة يوم األحد على تمســـك 
لجنة الخدمات الســـابقة برفض مشـــروع 
قانون بتعديل بعـــض أحكام القانون رقم 
)13( لســـنة 1975، بشـــأن تنظيم معاشات 
ومكافـــآت التقاعـــد لموظفـــي الحكومـــة، 
الموظفيـــن  لتغطيـــة  يهـــدف  والـــذي 
البحرينييـــن العامليـــن فـــي القطـــاع العام 
بعقـــود، أيـــا كانـــت مدتها، بمظلـــة التأمين 
االجتماعـــي ومزايـــاه، واحتســـاب قيمـــة 
االشـــتراكات التـــي تســـتقطع مـــن راتـــب 
عـــن  يقـــل  ال  بمـــا  المؤقتيـــن  الموظفيـــن 
قيمة االشـــتراكات المســـتقطعة من أجور 

نظرائهم الموظفين الدائمين.
وبينت اللجنة بمبررات تمســـكها بتوصية 
علـــى  الموافقـــة  بعـــدم  الســـابقة  اللجنـــة 
مشـــروع القانون، أنه يتعارض مع فلسفة 

أنظمـــة التأمين االجتماعـــي، والتي تحدد 
شـــروط المســـتحقين للمعـــاش التقاعدي 
للمتوفـــى، وتتضمن العديـــد من الضوابط 
عند تنظيمها لألحـــكام القانونية المتعلقة 
وقـــف  ومنهـــا  للمعـــاش،  بالمســـتحقين 
انتفـــاء  حـــال  فـــي  التقاعـــدي  المعـــاش 

الحاجـــة لإلعالـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال 
يتوقف صرف نصيـــب البنت من المعاش 
المســـتحق لهـــا عـــن والديهـــا إذا تزوجت، 
كمـــا ينقطـــع نصيـــب االبـــن مـــن المعـــاش 
المســـتحق له عن والديه عند بلوغه ســـن 

الثانية والعشرين.

فاطمة الكوهجي وجهاد الفاضل 

إبراهيم جناحي

أكـــدت األمين العام للمبادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام 
بنـــت عيســـى آل خليفـــة، أن مهرجان 
“خيرات بالدي” تم تنظيمه لالحتفاء 
بالعيـــد الوطنـــي واالحتفـــاء بالمنتج 

الوطني الذي نفتخر به دائما.
فـــي  مـــرام  الشـــيخة  وأوضحـــت 
تصريحـــات لــــ “البـــالد” أن المهرجـــان 

الـــذي انطلـــق أمـــس ويســـتمر حتـــى 
يشـــكل  الجـــاري  ديســـمبر   7 يـــوم 
علينـــا  ســـعيدة  وطنيـــة  مناســـبة 
جميعا، وســـوق المزارعيـــن اليوم هو 
مظلـــة واســـعة وشـــاملة يجمـــع فيها 
الشـــركات  مـــع  إنتاجهـــم  المزارعـــون 
ذات االختصاص، ولعرض المنتجات 

البحرينية بكل أشكالها.

“خيرات بالدي” يحتفي بالمزارعين

نمـــت المبالـــغ المحولـــة إلكترونيـــا 
عبر نظـــام “فواتير” بنســـبة 183.5 
%، إذ بلغـــت 49.9 مليـــون دينـــار 
بــــ  مقارنـــة  الماضـــي  أكتوبـــر  فـــي 
17.6 مليـــون دينـــار فـــي ســـبتمبر، 
فيمـــا زادت المبالـــغ المحولـــة مـــن 
الحســـابات الشـــخصية لألفراد عن 
طريـــق خدمـــة “فـــوري +” بنظـــام 
اإللكترونـــي  الماليـــة  التحويـــالت 
إلى 64.6 مليـــون دينار في أكتوبر 
الماضـــي، مقارنـــة بــــ 53.8 مليـــون 
دينار في سبتمبر 2019، أي بزيادة 

نسبتها 20.07 %.
و “فـــوري +” هـــي خدمـــة متميـــزة 
تتيح لجميع عمالء البنوك التجارية 
تحويـــل أي مبلغ حتـــى 1000 دينار 

يوميا كحد أقصى.

نمو التحويالت 
عبر “فواتير” 

% 183.5

أظهـــرت إحصـــاءات حديثـــة لمنظمة األمـــم المتحدة 
للطفولة )يونيســـيف( أن معـــدل االلتحاق في التعليم 
مـــا قبـــل االبتدائي )التعليـــم المبكر( فـــي البحرين بلغ 

.% 54.76
ويعـــد معـــدل المشـــاركة فـــي التعليـــم المبكـــر أحـــد 
مؤشـــرات الغاية الثانيـــة من الهدف الرابع من أهداف 
التنمية المستدامة، والتي تنص على “ضمان أن تتاح 
لجميـــع البنـــات والبنيـــن فرص الحصـــول على نوعية 
جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة 
والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم 

االبتدائي بحلول العام 2030”.
وأعلنـــت منظمـــة اليونيســـيف فـــي تقريرهـــا الصـــادر 
فـــي أبريـــل الماضي عـــن وجود أكثر مـــن 175 مليون 
طفل مـــا يعادل نصف عدد األطفال في ســـن التعليم 
قبـــل االبتدائي في العالم غير ملتحقين بالتعليم قبل 

االبتدائي.

54.7 % معدل االلتحاق بالتعليم المبكر بالبحرين
اليونيسـيــف: 175 ملـيــون طـفــل مـحــروم حــول العـالــم

أطفال بالروضة )أرشيفية(

بلـــغ منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة القـــدم نهائـــي كأس الخليـــج العربي 
“خليجـــي٢٤”، بتخطيـــه منتخـــب العـــراق بـــركالت الترجيـــح )٣/٥( في 
مبـــاراة نصف النهائي التي أقيمت أمس على اســـتاد عبدهللا بن خليفة، 

بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل اإليجابي )٢/٢(.
ويعد إنجاز المنتخب الوطني فريدا من نوعه؛ كونها المرة األولى التي 

يصل فيها منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية.

منتخبنا يبلغ نهائي خليجي ٢4

)11(
)05(

)٠٨(

)١٧(
)٢٠(

المنامة - تمكين

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين” 
مركزيـــن  تدشـــين  عـــن  أمـــس 
لالبتـــكار الســـحابي ودعم ريادة 
مـــع  بالشـــراكة  وذلـــك  األعمـــال 
الســـحابية”  أمـــازون  “خدمـــات 
وجامعة البحريـــن، وبوليتكنيك 

البحرين.

“تمكين” يطلق مركزين لالبتكار السحابي

)١٠(

سيدعلي المحافظة

منتخبنا الوطني تخطى منتخب العراق بركالت الترجيح )٥/ ٣(

بدور المالكي من هورة عالي| تصوير  خليل إبراهيم

مروة خميس زينب العكري

جلسة مجلس المناقصات أمس

طرحـــت وزارة الصحـــة في جلســـة 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
إلدارة  أبرزهمـــا  مناقصتيـــن  أمـــس 
خدمات النقل والمواصالت وتوفير 
المركبـــات والســـواق للـــوزارة تقـــدم 
إليهـــا 4 عطاءات علـــق أحدها وأقل 

عطاء بنحو 1.9 مليون دينار.

لخدمات نقل بـ “الصحة”

)١٠(

أمل الحامد

مليون دينار
1.9

الشـــيكات  إجمالـــي  بلـــغ 
أكتوبـــر  خـــالل  المرتجعـــة 
الماضي 8091 شـــيكا مصرفيا 
مرتجعـــا بقيمـــة 26.7 مليـــون 
دينـــار، وذلـــك بحســـب أحدث 
البحريـــن  مصـــرف  بيانـــات 

المركزي.

الشيكات المرتجعة بأكتوبر

)١٠(

زينب العكري

مليون دينار
26



صـــدر عـــن ولي العهد النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
قـــراران لســـنة 2019 بتعييـــن مديريـــن فـــي وزارة الداخلية 
والمحافظـــة الجنوبيـــة. ونـــص القرار رقم )33( لســـنة 2019 

بتعيين مديرين في وزارة الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى:

ن الســـادة التالية أســـماؤهم مدراء فـــي وزارة الداخلية:  ُيعيَّ
العقيـــد عدنان جمعة عبدهللا بحر، الرائد محمد أحمد محمد 

العباسي.

المادة الثانية:
يتولـــى وزيـــر الداخليـــة تســـكين المديريـــن المذكوريـــن في 
المـــادة األولى من هـــذا القرار في اإلدارات الشـــاغرة بوزارة 
الداخلية ِوْفق مهام ومســـؤوليات كل إدارة، واالشـــتراطات 
الالزمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهالت وخبرات كل منهم.

المادة الثالثة:
علـــى وزيـــر الداخليـــة تنفيذ هـــذا القـــرار، وُيعمل به مـــن تاريخ 
صدوره، وُينشـــر في الجريدة الرســـمية. ونص القرار رقم )34( 
لسنة 2019 بتعيين مديرين في المحافظة الجنوبية، جاء فيه:

المادة األولى:
ن في المحافظة الجنوبية كٌل من: الســـيد محمد حســـن  يعيَّ
الفـــاو مديـــًرا إلدارة البرامج االجتماعية وشـــؤون المجتمع، 
إلدارة  مديـــًرا  الســـبيعي  ســـبت  إبراهيـــم  منيـــرة  الســـيدة 
المعلومات والمتابعة، السيد محمد إبراهيم الرميحي مديًرا 

إلدارة الموارد البشرية والمالية.
المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الداخلية تنفيذ هذا القـــرار، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد يصدر قرارين بتعيين مديرين في “الداخلية” و “الجنوبية”

الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الثاني 1441 - العدد 4070

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو 
ولي العهد يتلقيان 

شكر عون

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، برقية شكر جوابية من 
العماد  الشقيقة  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 
المهنئة  ميشال عون؛ ردا على برقية جاللته 
له بذكرى االستقالل. وتلقى ولي العهد نائب 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعــلــى  القائد 
الملكي األمير سلمان  الوزراء صاحب السمو 
بن حمد آل خليفة، برقية شكر جوابية مماثلة 
اللبنانية الشقيقة؛ ردا  من رئيس الجمهورية 

على برقية سموه المهنئة بذكرى االستقالل.

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة برقية إلـــى وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
الذكرى المئوية لتأســـيس شرطة البحرين، وفيما يلي 

نص البرقية:
معالي األخ الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدهللا 

آل خليفة حفظه هللا وزير الداخلية 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطيـــب لنـــا أن نبعث لكـــم وإلى جميع منســـوبي وزارة 
الداخليـــة واألمـــن العـــام بأطيـــب التحيـــات وأصـــدق 
األمنيـــات بموفـــور الصحـــة والعافية مقرونـــة بتهنئتنا 

لكم بالذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين.
معالي األخ إن ما شـــهدناه في احتفال وزارة الداخلية 
بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس شرطة البحرين، 

مألنا بمشـــاعر الفخر واالعتـــزاز والمزيد من الطمأنينة 
فـــي حاضـــر وطننـــا ومســـتقبله بعـــون هللا. لقـــد كان 

االحتفـــال والـــذي أبـــرز االســـتعدادات الكاملـــة لجهـــاز 
األمـــن وعكـــس بكل أمان القـــدرات التـــي بلغتها وزارة 
الداخليـــة مـــن كفاءة عاليـــة وتدريب محكـــم ومعمق، 
ممـــا يزيدنا ثقة بأن مكتســـبات هـــذا الوطن ومقدراته 
وأمنه الداخلي هو في أيدي قوى بشـــرية أمينة بلغت 
مـــن التنظيـــم والتدريـــب واالســـتعداد لحمـــل األمانـــة 
الغاليـــة المنوطـــة بهم بشـــكل يعد مفخـــرة لهذا الوطن 
العزيـــز. نشـــكركم وزمالئكم وجميع أفـــراد األمن العام 
ونهنئكـــم بهذه الذكـــرى المئوية لجهاز الشـــرطة، ولكم 
جميعـــا تحياتنـــا وتمنياتنـــا بدوام التوفيـــق وبارك هللا 
في جهودكـــم المخلصة، وليحفظكـــم هللا جميعا درعا 

ألمن هذا الوطن الغالي والمواطنين األعزاء.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان ال خليفـــة، برقيـــة شـــكر 
جوابيـــة مـــن أخيه نائـــب رئيس 
الوزراء لشـــؤون مجلس الوزراء 

بســـلطنة ُعمان الشقيقة صاحب 
السمو فهد بن محمود آل سعيد، 
ا علـــى برقيـــة ســـموه المهنئـــة  ردًّ
له بمناســـبة ذكرى العيد الوطني 

لبالده.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر فهد بن محمود

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير الديوان الملكي الشـــيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة بمكتبه أمس، 
بالديوان الملكي موظَفين من الديوان 
وهـــو  البنعلـــي  وهمـــا صبـــاح  الملكـــي 
المديـــر التنفيـــذي للشـــؤون القانونيـــة 
وفاطمـــة العوضي وهي مديـــرة إدارة 
واالتفاقيـــات  القانونيـــة  البحـــوث 
الدوليـــة اللذان تشـــّرفا بإهدائه نســـًخا 
الحاصليـــن  الماجســـتير  رســـائل  مـــن 
عليها من األكاديمية الملكية للشرطة.

 وهنـــأ وزير الديوان الملكي الموظفين 
بمناسبة حصولهما على هذه الدرجات 

العلمية، حيث قّدم صباح البنعلي إليه 
إيجاًزا عن دراســـته المتعلقة بضمانات 
النظـــام التأديبي فـــي الوظيفة العامة، 
وقدمـــت فاطمـــة العوضـــي لـــه أهم ما 
احتـــوت عليـــه رســـالتها بشـــأن اآلثـــار 
الجنســـية  اكتســـاب  علـــى  المترتبـــة 
المختلـــط  الـــزواج  البحرينيـــة بســـبب 

لغايات غير مشروعة.
 ونّوه الشـــيخ خالد بـــن أحمد بالجهود 
الطيبة الذي بذلت في إعداد الرســـائل 
األكاديميـــة، متمّنًيا لهما دوام التوفيق 

والنجاح.

وزير الديوان الملكي يهنئ موظَفين حازا الماجستير

جاللة الملك يبعث برقية إلى وزير الداخلية

عالقات تاريخية راسخة تجمع البحرين والسعودية
المستويات بمختلف  التعاون  أواصــر  تعزيز  مواصلة  العهد:  ولي  سمو 

أكـــد ولي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ما يجمع مملكـــة البحرين والمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة من عالقـــات تاريخية راســـخة عملت 
علـــى تعزيزها قيادتا البلدين جيالً بعد جيل حتى أصبحت 
عالقاتهمـــا مـــن أهـــم النمـــاذج الرائدة فـــي المنطقـــة، منّوًها 
ســـموه بما وصل إليه مســـتوى التعاون المشترك القائم بين 
البلدين الشـــقيقين مـــن تميز على كافة المســـتويات والذي 
يعكـــس رؤى وتطلعات عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وأخوه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 

السعودية حفظهما هللا.
 جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه بقصـــر القضيبية أمس ســـفير 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلطان بـــن أحمد بـــن عبد 
العزيز آل ســـعود، وذلك بمناســـبة تعيينه سفيًرا لبالده لدى 
المملكـــة، بحضور وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، حيث أعرب سموه عن تمنياته 
لـــه بـــدوام التوفيـــق والنجـــاح فـــي مواصلـــة تعزيـــز أواصر 
العالقـــات علـــى مختلـــف المســـتويات، ودفعهـــا نحـــو مزيٍد 
من التنســـيق المشـــترك بما يفتح آفاًقا جديدة في مسارات 

التعاون بما يعود على البلدين والشـــعبين الشقيقين بالخير 
والنماء واالزدهار.

 وأشـــاد ســـموه بخطـــى التطويـــر والتنميـــة التـــي تشـــهدها 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة على كافة المستويات 
فـــي عهـــد خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود بمؤازرٍة ودعم من ولي عهده صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان آل ســـعود، والذي 
ُينظـــر إليـــه فـــي مملكـــة البحريـــن بفخـــر واعتـــزاز، إذ يمّثل 
التطـــور واإلنجاز الذي تحققه الشـــقيقة الكبرى الســـعودية 
تطوًرا لنا جميًعا، مشيًدا بالنجاحات المتوالية التي تحققها 

المملكـــة علـــى كافـــة األصعـــدة، متمّنًيـــا للســـعودية وأبنائها 
مزيًدا من النماء واالزدهار.

 من جانبه، أعرب صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز آل ســـعود عن شـــكره لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه ســـموه من اهتمام في تعزيز 
عالقـــات مملكـــة البحريـــن والمملكة العربية الســـعودية في 
كافة المجاالت بما يســـهم في فتـــح مزيد من آفاق التعاون 
الـــذي يعـــود علـــى البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين بالخيـــر 

والنماء.

سمو ولي العهد يلتقي سفير السعودية لدى المملكة سمو األمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 

رئيـــس جمهورية فنلندا ســـاولي 
نينستو، بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده.

جاللة الملك يهنئ رئيس فنلندا بذكرى االستقالل

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــات تعزيـــة ومواســـاة 
إلـــى رئيس مجلس الســـيادة االنتقالي 
فـــي جمهورية الســـودان الفريق األول 

الركـــن عبدالفتـــاح البرهـــان؛ إثر وقوع 
وفيـــات وإصابـــات فـــي الحريـــق الذي 

اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية 
مماثلتيـــن إلى رئيـــس وزراء الحكومة 
عبـــدهللا  الســـودان  فـــي  االنتقاليـــة 

حمدوك.

البحرين تعزي السودان بضحايا الحريق

جاللة الملك

االرتقاء بالجهوزية القتالية يسير بخطى سريعة
الوحدات بإحدى  واإلداري  العسكري  العمل  سير  يتفقد  العام  القائد 

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  قـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة صباح 
أمـــس الخميـــس، بزيـــارة ميدانيـــة 
تفقديـــة إلـــى إحـــدى وحـــدات قوة 
دفـــاع البحريـــن، حيث اســـتمع إلى 
إيجاز عن مراحل التطوير والتقدم 
التـــي تشـــهدها تلـــك الوحـــدة، كمـــا 
اطلـــع علـــى ســـير العمل العســـكري 

واإلداري.
 وأوضـــح صاحـــب المعالـــي القائـــد 
أن  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
خطط االرتقـــاء بالجاهزية القتالية 
واإلداريـــة وتطوير برامـــج اإلعداد 
أســـلحة  بمختلـــف  والتدريـــب 

البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  ووحـــدات 
تسير بخطوات ســـريعة ومدروسة 
ومرتكزة دائًما على أرقى النظريات 
أحـــدث  توفيـــر  وعلـــى  العســـكرية 
المنظومـــات القتاليـــة والتجهيزات 

اإلدارية، وذلـــك بفضل التوجيهات 
السديدة والرعاية السامية الدائمة 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  لـــدن  مـــن 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، وأضاف أن هـــذه القوة 

ماضيـــة بكل مقدرة وثبات في رفع 
كفـــاءة وقدرات مختلف أســـلحتها 
ووحداتهـــا بشـــكل دائـــم ومســـتمر 
للوصـــول بهـــا إلـــى أقصـــى درجات 

الجاهزية القتالية واإلدارية.
لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد   وثّمـــن 
البحرين في ختـــام الزيارة الجهود 
وضبـــاط  ضابـــط  مـــن  المبذولـــة 
صـــف وأفـــراد قـــوة دفـــاع البحرين 
وتضحياتهـــم النبيلـــة والدائمة في 
الدفـــاع عـــن أمـــن ومكتســـبات هذا 
الوطن الغالي والحفاظ على سالمة 
أراضيـــه، وتنفيـــذ المهـــام الوطنيـــة 
الموكلة إليهم بـــكل إخالص وتفان 

واقتدار.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، صبـــاح امس، 
لـــدى  الشـــقيقة  الكويـــت  ســـفير دولـــة 
مملكـــة البحريـــن الشـــيخ ثامـــر الجابـــر 
األحمد الصباح، بمناسبة تعيينه سفيرا 

جديدا لبالده.

وقـــد رحـــب الوزيـــر بالســـفير الكويتي 
الجديد، مشيدًا بالعالقات الطيبة التي 
تربط بين البلدين الشقيقين وبمستوى 
فـــي  خاصـــة  والتنســـيق،  التعـــاون 
المجـــاالت األمنية، متمنيًا لـــه التوفيق 

والنجاح في مهام عمله الجديد.

وزير الداخلية يشيد بمستوى 
التنسيق األمني مع الكويت

بعـــث ولي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة إلـــى وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، بمناســـبة 
الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين. وفيما يلي نص 

البرقية:
معالي األخ الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل 

خليفة حفظه هللا 
وزير الداخلية 

السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته،
وزارة  منتســـبي  كافـــة  وإلـــى  لكـــم  أبعـــث  أن  يســـعدني 
الداخليـــة واألمـــن العـــام صـــادق التهاني وأحـــر التحيات 
وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين، 
متمنيـــن لكم موفـــور الصحة وكمال العافيـــة لمواصلة ما 
بـــدأه الرعيـــل األول المخلصين المؤسســـين لهـــذا الصرح 

الشـــامخ طـــوال مائة عـــام من اإلنجـــازات وحفـــظ األمن 
والذي يعد فخرًا لكافة أبناء الوطن.

إن مـــا شـــهدناه باألمـــس فـــي احتفـــال وزارة الداخليـــة 
بمناســـبة مـــرور مائة عام على تأســـيس شـــرطة البحرين 
زادنـــا فخرًا واعتزازًا بما وصلت إليه كافة قطاعات األمن 
مـــن تطور وجاهزية والذي جاء بفضل الرعاية واالهتمام 
مـــن حضرة صاحـــب الجاللة الوالد العزيـــز الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه 
لـــوزارة الداخلية، وهو ما يبرهن لجميع من يســـكن أرض 
البحريـــن المباركة أن هناك عيون ســـاهرة أمينة من أجل 
أمنـــه واســـتقراره ويعـــزز الطمأنينـــة لدينـــا علـــى حاضـــر 
ومســـتقبل هذا الوطن وأبنائه الكـــرام. إن ما أظهره كافة 
منتســـبو وزارة الداخليـــة واألمـــن العـــام خـــالل االحتفال 
من اســـتعدادات دلّلت للجميع على الكفـــاءة العالية التي 
يتحلـــى بها جهاز األمن العام، وذلـــك من خالل ما تولونه 

معاليكـــم من متابعة حثيثة للوصول لألهداف المنشـــودة 
لهـــذا الجهاز الحيـــوي والهـــام، متمنين لكـــم ولكافة أفراد 
األمـــن العام مواصلـــة تحقيق ما تصبـــون إليه من تطوير 
لكافة القطاعات األمنية بما يسهم في استمرار المنجزات 

المتحققة في مملكة البحرين. 
وفي الختام نشكركم وكافة زمالئكم وجميع أفراد األمن 
العام ونهنئكم بهذه الذكرى المئوية لجهاز الشرطة، ولكم 
جميعـــا تحياتنا وتمنياتنا بـــدوام التوفيق، وبارك هللا في 
جهودكـــم المخلصة، وليحفظكـــم هللا جميعا درًعا حصينًا 

ألمن هذا الوطن الغالي والمواطنين األعزاء.
والسالم عليكم ورحمة هللا و بركاته. 

 
سلمان بن حمد آل خليفة 

ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء

سمو ولي العهد يبعث برقية إلى وزير الداخلية



أشاد وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس 
السياسية  للتنمية  البحرين  معهد   أمناء 
علي الرميحي بالجهود الوطنية لشرطة 
البحرين في خدمة  الوطن والحفاظ على 
أمنه واستقراره، وتقديمها أروع األمثلة 
ــبــالد  ــعــاهــل ال فـــي الـــــوالء واإلخــــــالص  ل
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، والوفاء للمملكة الغالية والحرص 

على تقدمها وازدهارها. 
ــتــهــانــي  ــدم الـــرمـــيـــحـــي بـــأطـــيـــب ال ــقــ ــ وت
الفريق  الداخلية  وزيــر  إلــى  والتبريكات 
الــشــيــخ راشـــــد  بـــن عــبــدهللا  أول ركــــن 
الـــــوزارة؛  مــنــســوبــي  وجــمــيــع  خليفة  آل 
ــذكــرى الــمــئــويــة  ــال بــمــنــاســبــة االحــتــفــال  ب
كريمة  برعاية  البحرين  شرطة  لتأسيس 

وسط  الملك،  الجاللة  صاحب  لــدن  مــن 
الشرطة  ودولــي إلنجازات  تقدير وطني 
باعتبارها  ونــســاًء؛  رجـــاالً  ومنسوبيها، 
والتضحية  الــوالء  وعنوان  الوطن   فخر 
والتنمية  الــتــقــدم  وركــيــزة  واإلنــســانــيــة، 

االقتصادية  واالجتماعية المستدامة. 
ــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــتــأديــة  ــرب عـ ــ وأعــ
ــة  ــانـ الـــشـــرطـــة لـــواجـــبـــاتـــهـــا بـــصـــدق وأمـ
أرواح  وكفاءة  عالية في حماية  ونزاهة 
وممتلكات المواطنين والمقيمين، وحفظ 
السلم االجتماعي،  والدفاع المدني ورفع 
ومكافحة  الــمــروريــة،  السالمة  مستوى 
ــعــنــف واإلدمــــــان  والــفــســاد  ــاب وال ــ اإلرهــ
ــجــرائــم االقــتــصــاديــة واإللــكــتــرونــيــة،  وال
ــقــانــون  ــار الــتــزامــهــا بــســيــادة ال ــ فـــي إطـ
وفًقا  وكرامته،  اإلنسان  واحترام  حقوق 
للدستور والقانون ومبادئ مدونة سلوك 
الشرطة،  بالشراكة مع القضاء والمؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان واألمانة العامة 
السجناء  حــقــوق  للتظلمات  ومفوضية 
والــمــحــتــجــزيــن، وغــيــرهــا بــالــتــوافــق مع 

المعايير الحقوقية العالمية. 
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ــر الــداخــلــيــة الــفــريــق أول ركــن  ــ بــعــث وزي
شكر  برقية  خليفة  آل  عــبــدهللا  بــن  راشـــد 
قائد  الوطني  األمــن  مستشار  إلى  جوابية 
الحرس الملكي ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب سمو اللواء الركن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، هذا نصها:
سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة، حفظه هللا
ــألعــمــال الــخــيــريــة  مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك ل

وشؤون الشباب
مــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي، قــائــد الــحــرس 

الملكي 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

تصريح  بمضامين  أشــيــد  أن  ــي  ل يطيب 
يبذلها  الــتــي  للجهود  وتقديركم  سموكم 
حماية  أجــل  من  البحرين  شرطة  منتسبو 
إطار  إنجازات، في  الوطن وما تحقق من 
على  عـــام   100 بــمــرور  الــكــريــمــة  تهنئتكم 
يزيدنا  أمر  وهو  البحرين،  تأسيس شرطة 
أداء واجــبــاتــنــا  لــمــواصــلــة  قـــوة وعــزيــمــة 

األمنية.
كافة  عــن  ونــيــابــة  نفسي  عــن  ــة  ــاألصــال وب
نــؤكــد  فــإنــنــا  ــيــة،  ــداخــل ال وزارة  منتسبي 
ــانـــة والــنــهــوض  عــلــى مــواصــلــة حــمــل األمـ
ــتــي تــتــشــرف شرطة  بــالــرســالــة الــنــبــيــلــة ال
والواجبات  المهام  وأداء  بحملها  البحرين 

نظل  أن  هللا  مــعــاهــديــن  تقتضيها،  الــتــي 
الوالء  مسيرة  إطار  في  مخلصين  أوفياء 
واالنـــتـــمـــاء، تــحــت قــيــادة ســيــدي حضرة 
الملك حمد بن عيسى آل  صاحب الجاللة 
األعلى،  المفدى،القائد  البالد  عاهل  خليفة 

حفظه هللا ورعاه.
فــي جهودكم  وبـــارك  ســمــوكــم،  حفظ هللا 

الوطنية المخلصة
التحية ومــوفــور  فــائــق  بــقــبــول  وتــفــضــلــوا 

االحترام
الفريق أول ركن

راشد بن عبدهللا آل خليفة
وزير الداخلية

وزير الداخلية يشكر ناصر بن حمد

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  أشــاد 
أيمن المؤيد بمضامين الكاملة السامية 
لــعــاهــل الــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة في االحتفال 
على  عــام   100 مــرور  بمناسبة  البهيج 
تأسيس الشرطة البحرينية، مشيًرا إلى 
بالشرطة  السامي  الملكي  االهتمام  أن 
وازدهاًرا  تطوًرا  أكثر  جعلها  البحرينية 
فــــي مــخــتــلــف مــنــظــومــتــهــا األمـــنـــيـــة 
واألمــان  األمــن  ترسيخ  فــي  وساهمت 
في المملكة والمحافظة على إنجازاتها 

الحضارية والتنموية.
 وقــال وزيــر شــؤون الشباب والرياضة 
الــشــرطــة  تــعــيــشــه  ــذي  ــ الـ الــتــطــور  “إن 
الهتمام  حقيقي  نــتــاج  هــو  البحرينية 
حضرة صاحب الجاللة الملك بالشرطة 
البحرينية وحرص جاللته على تطوير 
ــتــي أّســســهــا حكام  ــذه الــمــنــظــومــة ال هـ
البحرين الكرام على مدار 100 عام من 
هذه  جاللته  ليواصل  والعطاء  الــبــذل 

المسيرة والبناء على اللبنات األساسية 
بفضل  البحرينية  الشرطة  باتت  حتى 
النموذج  جاللته  واهــتــمــام  توجيهات 
المثالي والحقيقي للتطور الذي تعيشه 
وألمنها  للبحرين  والــحــامــي  البحرين 
منجزاتها  على  والمحافظة  استقرارها 

في مختلف المجاالت”.
ــر الــمــلــكــي الــســامــي  ــ وأضـــــاف أن األمـ
للشرطة  الملكي  الــوســام  بــاســتــحــداث 
ووســــــام الـــخـــدمـــة األمـــنـــيـــة الــمــمــيــزة 

منتسبي  أمـــام  كــبــيــًرا  حــافــًزا  سيشّكل 
مواصلة  أجــل  من  البحرينية  الشرطة 
العطاء بكل عزم وحزم في سبيل رفعة 

البحرين وتحقيق األمن واألمان لها”.
 وأشــار “إلــى أن وزيــر الداخلية الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة بذل جهوًدا 
تــطــويــر منظومة  أجــــل  مـــن  واضـــحـــة 
الشرطة البحرينية حتى باتت نموذًجا 
مثاالً  الشرطة  منتسبو  وأضحى  ا  مثاليًّ
وأمــن  اســتــقــرار  سبيل  فــي  للتضحية 
الــبــحــريــن بــث الــطــمــأنــيــنــة فــي نفوس 

شعب البحرين”.
البحريني  “الــشــبــاب  أن  الــمــؤيــد  وأكـــد   
األمــــــن األول  بـــمـــثـــابـــة رجـــــل  ــر  يــعــتــب
وهــم  ومــقــدراتــهــا  للبحرين  والــحــامــي 
على  وتــقــع  المجتمعي  األمـــن  أســـاس 
حفظ  في  ا  جدًّ كبيرة  مسؤولية  عاتقه 
وبذل  البحرين  لمملكة  واألمـــان  األمــن 
عملية  في  المساهمة  أجل  من  العطاء 
ــتــي تــشــهــدهــا الــمــمــلــكــة في  الــتــنــمــيــة ال

مختلف الجوانب”.

أيمن المؤيد

علي الرميحي

المؤيد: الشباب البحريني “رجل األمن األول والحامي للمملكة”

اهتمام جاللة الملك جعل منظومة الشرطة أكثر تطّوًرا

مئوية الشرطة مناسبة الستذكار أمجاد الماضي والمستقبل
ـــان ـــن واألم ـــر األم ـــا لنش ـــا مثالي ـــا أنموذج ـــك جعله ـــة المل ـــام جالل ـــد: اهتم ـــن حم ـــر ب ناص

الوطني  األمــن  مستشار  هنأ 
ــلـــس األعـــلـــى  ــمـــجـ ــس الـ ــيــ ــ رئ
ــة ســمــو  ــاضــ ــ ــري ــ لـــلـــشـــبـــاب وال
ــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل  ال
صاحب  البالد  عاهل  خليفة، 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
ــوزراء  الـ ورئــيــس  خليفة،  آل 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة،  آل  عيسى  بن  خليفة 
ــقــائــد  ــائـــب ال وولـــــي الــعــهــد نـ
لرئيس  األول  النائب  األعلى 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بمناسبة  خليفة  آل  حمد  بــن 
تأسيس  100 عام على  مرور 
ــبـــحـــريـــن، مــشــيــدا  ــة الـ ــرطـ شـ
الذي  الكبير  باالهتمام  سموه 
ــشــرطــة  ــال ــتـــه ب ــبـــديـــه جـــاللـ يـ
البحرينية والعمل على تطوير 
مستمرة  بــصــورة  منظومتها 
المثالي  األنموذج  باتت  حتى 

في المنطقة.
بن  ناصر  الشيخ  سمو  وقــال 
السامية  المضامين  “إن  حمد 
صاحب  كلمة  تضمنتها  التي 
ــة الــمــلــك فـــي الــحــفــل  ــجــالل ال
البهيج بهذه المناسبة العطرة 
تؤكد االهتمام البالغ والتقدير 
الملك  جاللة  قبل  من  الرفيع 
منتسبو  يبذلها  التي  للجهود 
أجل  من  البحرينية  الشرطة 
ــوطــن ونــشــر األمــن  حــمــايــة ال
واألمـــــان وحــمــايــة مــنــجــزات 
البحرين والتضحية من أجل 
واحة  لتكون  البحرين  رفعة 

األمن واألمان”.
ــفــضــل االهــتــمــام  وأضــــــاف “ب
الــكــبــيــر مـــن حــكــام الــبــحــريــن 
ــرام وأجــــــدادنــــــا الـــذيـــن  ــ ــكـ ــ الـ
اللبنات  بوضع  كثيرا  اهتموا 
البحرينية  للشرطة  األساسية 
باتت  الملك  جاللة  واهــتــمــام 
ثــابــتــة ورؤى  بــخــطــى  تــســيــر 

تعزيز  فــي  أسهمت  واضــحــة 
مسيرة الخير والعطاء لمملكة 
الملكية  الرؤية  البحرين وفق 
السامية ونشر رسالة الشرطة 
البحرينية بالتضحية وتقديم 
ــي والــنــفــيــس مـــن أجــل  ــغــال ال
حماية البحرين وشعبها ونشر 

األمن واالستقرار”.
وأوضــــح ســمــو الــشــيــخ ناصر 

ــر  ــ ــن حـــمـــد “لـــقـــد بـــــذل وزي ــ ب
الشيخ  أول  الفريق  الداخلية 
خليفة،  آل  عبدهللا  بن  راشــد 
ــن أجـــل  ــ ــودا كـــبـــيـــرة مـ ــ ــهـ ــ جـ
ــا تــحــقــق من  ــى مـ الـــبـــنـــاء عــل
البحرينية،  للشرطة  إنجازات 
الــدؤوب  عمله  بفضل  وتمكن 
والمتواصل من جعل الشرطة 
البحرينية تعيش تطورا كبيرا 
وملحوظا في مختلف أركانها 

ومنظومتها”.
مرور  ذكرى  “إن  سموه  وتابع 
تــأســيــس  عـــلـــى  عــــــام   100
مناسبة  البحرين؛ هي  شرطة 
عمل  مــن  وتــذكــر  الستنهاض 
في الشرطة البحرينية وقدم 
األوائــل  من  والنفيس  الغالي 
حملوا  والذين  لهم  والتابعين 
واألمان  واألمــن  الخير  رسالة 
في  وتفانوا  البحرين  لمملكة 
على  الــبــحــريــن  لتظل  الــعــمــل 

الدوام واحة األمن واألمان”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات
٧-٩ ديسمبر  ٢٠١٩
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معرض البحرين للعقارات
تفضل بزيارتنا لتكتشف منزل أحالمك
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المنامة - بنا

الرميحي يشيد بالرعاية الملكية الحتفالية “الداخلية” بالذكرى المئوية
شرطة البحرين فخر الوطن وعنوان الوالء والتضحية

سلمان بن إبراهيم يهنئ البحرين بمرور 100 عام على تأسيس الشرطة
ــل ــ ــواس ــ ــب ــ ــن رجـــــــــال األمـــــــــن ال ــ ــ ــب م ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــداء الـ ــ ــ ــه ــ ــ ــرا ش ــ ــذك ــ ــت ــ ــس ــ م

األعــلــى  للمجلس  ــعــام  ال األمــيــن  رفـــع 
بن  سلمان  الشيخ  والرياضة  للشباب 
التهاني  خــالــص  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
صاحب  البالد  عاهل  إلى  والتبريكات 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو 
آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي 
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 

سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة االحتفال 
شرطة  تأسيس  على  عام   100 بمرور 

البحرين.
بهذه  التهاني  خــالــص  عــن  أعـــرب  كما 
الشيخ  الداخلية  وزيــر  إلــى  المناسبة 
مشيدا  خليفة،  آل  عبدهللا  بــن  راشــد 
ــم خطط  بــجــهــوده الــمــتــمــيــزة فــي دعـ
البحرينية  الــشــرطــة  نــجــاحــات  تعزيز 

على مختلف األصعدة.
آل  إبــراهــيــم  بــن  سلمان  الشيخ  وأكـــد 
خليفة أن هذا االحتفال المتميز يمثل 
الــتــقــديــر  عـــن  للتعبير  طــيــبــة  فــرصــة 
بـــدور وإســهــامــات الشرطة  والــعــرفــان 
البحرينية في المحافظة على مقدرات 
الوطن العزيز على مدى سنوات طويلة 
في  الكبيرين  والعطاء  بالبذل  حافلة 
تــرســيــخ قـــواعـــد األمــــن واالســـتـــقـــرار 
لرؤية  تجسيدا  البحرين؛  مملكة  في 

القيادة الرشيدة في وضع األمن على 
رأس أولويات التنمية المستدامة.

األعلى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  وأكـــد 
االحــتــفــال  أن  والـــريـــاضـــة  ــشــبــاب  ــل ل
يــعــد مــنــاســبــة الســتــحــضــار مــنــجــزات 
وممتلكات  أرواح  الشرطة في حماية 
السلم  وحفظ  والمقيمين،  المواطنين 
االجــتــمــاعــي،  والــدفــاع الــمــدنــي ورفــع 
ومكافحة  المرورية،  السالمة  مستوى 
ــان  والفساد  واإلدمــ والعنف  اإلرهـــاب 

واإللكترونية،  االقتصادية  والجرائم 
ــتـــزام بــســيــادة الــقــانــون  فــي إطـــار االلـ

واحترام  حقوق اإلنسان وكرامته.  
ــن إبــراهــيــم  ــمــان بـ ــال الــشــيــخ ســل ــ وقـ
المناسبة  ــذه  هـ فــي  “إنــنــا  خليفة  آل 
بالتقدير  نستذكر  الــعــزيــزة  الوطنية 
الــواجــب من رجال  واإلجـــالل شهداء 
األمن البواسل الذي ضحوا بأرواحهم 
ــا لـــألرواح  دفــاًعــا عــن الــوطــن، وصــون
والــمــمــتــلــكــات؛ لــكــي يــنــعــم الــجــمــيــع 

ــرار، داعـــيـــن هللا  ــقـ ــتـ بــالــســكــيــنــة واالسـ
البحرين  مملكة  على  يديم  أن  تعالى 
القيادة  واألمـــان في ظل  األمــن  نعمة 
المفدى حفظه  الملك  الحكيمة لجاللة 

هللا ورعاه”.

الشيخ سلمان بن إبراهيم

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

وزير الداخلية



رفــع رئيــس األمــن العــام الفريــق طارق الحســن أســمى التهاني والتبريكات إلى المقام الســامي لعاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، كما رفع التهاني إلى وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناســبة مرور 100 عام 

على تأسيس شرطة البحرين، آمال أن تنعم البحرين بأعلى درجات االزدهار والرخاء.

أن  الحســـن  طـــارق  الفريـــق  وأكـــد 
علـــى  عـــام   100 بمـــرور  االحتفـــال 
فـــي  النظاميـــة  الشـــرطة  تأســـيس 
البحرين، مناســـبة عزيزة على النفس، 
ونســـتذكر فيها تضحيات رجال األمن 
المؤسسين وهي مناســـبة نراجع فيها 
عملنا وخططنا وطرق تطوير أساليب 
عملنا، منوها إلى أن رعاية جاللة الملك 
وتشريفه االحتفال بهذه المناسبة زاد 
من أهميتها ورفعتها وأثرها الكبير في 
نفوسنا، كما أن تفضل جاللته وتكرمه 
باســـتحداث وســـامين للشـــرطة، يدل 
علـــى تقديـــر جاللتـــه لرجال الشـــرطة 
ووزارة الداخليـــة وقـــال “ال يمكـــن أن 
يكـــون هنـــاك ازدهـــار أو تطويـــر ما لم 
يكـــن هنـــاك أمن واهتمـــام بأمن الناس 

وتثبيت ركائز األمن”.
وأوضـــح رئيـــس األمن العـــام أنه “في 
مـــرت  التـــي  الحقـــب  مـــن  حقبـــة  كل 
لديهـــا  كان  البحريـــن  شـــرطة  علـــى 
شـــعار يمثلها، واليـــوم نحن أمام حقبة 
جديـــدة نتطلـــع مـــن خاللهـــا أن يكون 
هناك مســـتقبل باهر للشرطة، والشعار 
الجديد الذي تم تدشينه يرمز للحقبة 
هللا  وبـــإذن  والمســـتقبلية،  الحاليـــة 
ســـوف تبقى شـــرطة البحرين حديثة 
وســـائل  أحـــدث  وتتبنـــى  ومتطـــورة 
الـــذكاء  وتطبيقـــات  التكنولوجيـــا 
الشـــرطي،  العمـــل  فـــي  االصطناعـــي 
باإلضافة لشـــرطة تقوم على الشراكة 
المجتمعيـــة وتراعـــي حقوق اإلنســـان 

ومسؤولية إنفاذ القانون”.
البحريـــن  “شـــرطة  أن  إلـــى  وأشـــار 
ومنـــذ تأسيســـها وللـــه الحمـــد، موضع 
اهتمـــام من حكام مملكـــة البحرين، إذ 
كان االهتمـــام باألمـــن بهـــدف تحقيـــق 
دائمـــا  وكانـــت  واالزدهـــار  الرفاهيـــة 
شـــرطة البحرين تحظى بهذه الرعاية 
إلـــى يومنـــا هـــذا، وفـــي عهـــد صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البالد تمكنت شـــرطة 
البحريـــن مـــن قطـــع شـــوط كبيـــر، كما 

قفزت قفزات شاسعة”.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  واســـتذكر 
الرجـــال  “تضحيـــات  المناســـبة  بهـــذه 
الشـــامخ،  الصـــرح  لهـــذا  المؤسســـين 
وأيضا نســـتذكر اليوم شـــهداءنا الذين 
ضحـــوا بأرواحهـــم والجرحى ونســـأل 
هللا الشـــفاء العاجل لمـــن ضحوا أثناء 

قيامهم بتأدية الواجب الوطني”.
مـــن جهتـــه، أكد قائـــد خفر الســـواحل 
اللـــواء ركـــن بحـــري عـــالء ســـيادي أن 
رعايـــة صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد 
لالحتفـــال، تكريم لكل ضباط وضباط 
وزارة  ومنتســـبي  واألفـــراد  الصـــف 
الداخلية عموما، وهو يوم تجسد فيه 

شرطة البحرين الوالء واالنتماء.
وأشـــار إلى أن وزارة الداخلية حققت 
خـــالل مئة عام الكثيـــر من اإلنجازات، 
كمـــا أن رجالهـــا ضحـــوا بأنفســـهم في 
مواقـــف كثيـــرة ســـواء كانـــت متعلقة 
باألمـــن أو الســـالمة، كمـــا أنهـــم دائمـــا 
قريبـــون مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن 
وموجـــودون فـــي كل مـــكان؛ ليشـــعر 

الجميع باألمن واألمان.
وأضـــاف أن إنجـــازات وزارة الداخلية 
مـــا كانـــت لتتحقـــق لوال دعـــم صاحب 

الجاللـــة عاهل البالد إضافـــة للمتابعة 
الحثيثـــة والتطويـــر والتحديـــث الذي 
قام به وزير الداخلية مما كان له األثر 

الملموس لدى الجميع.
من جهته، هنأ محافظ العاصمة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، جاللة 
الملك، وصاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء، وصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
بمناســـبة  الـــوزراء؛  مجلـــس  لرئيـــس 
مـــرور 100 عام على تأســـيس شـــرطة 
البحريـــن. وقـــال “إن رجـــال الشـــرطة 
قدمـــوا الكثيـــر مـــن التضحيـــات، ولله 
الحمد دائًما يعم األمن واألمان بفضل 
بمـــرور  واحتفالنـــا  الشـــرطة،  وجـــود 
100 عـــام حدث نفتخـــر به وهي فترة 

مضيئة في تاريخ مملكة البحرين”.
مـــن جهتها، أشـــارت رئيس المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان ماريا خوري 
إلـــى أن العـــرض المرئي الذي شـــاهده 
الجميع وحمل شـــعار مئوية الشـــرطة 
“والء وتضحية” عكس مظاهر المحبة 

والســـالم والتعايـــش واإلخـــالص، كما 
شـــاهدنا تاريـــخ البحريـــن وأن الـــدور 
الكبير الـــذي تقوم بـــه وزارة الداخلية 

أرسى شعور األمن واألمان.
من جهته، أعرب وزير اإلســـكان باسم 
الحمر عن خالص التهاني لعاهل البالد 
بمناســـبة االحتفـــال بمـــرور 100 عـــام 
على تأســـيس الشـــرطة، وأكد أن هذه 
مناســـبة عزيـــزة على مواطنـــي مملكة 
البحريـــن الحبيبة، مضيفا أن تشـــريف 
جاللتـــه لهـــذه المناســـبة، يمثـــل دعًمـــا 
كبيـــًرا لرجـــال األمـــن المخلصيـــن عبر 

هذه المسيرة التي امتدت 100 عام.
بحضـــور  وســـعدنا  “تشـــرفنا  وقـــال 
هـــذه المناســـبة التـــي شـــهدنا خاللهـــا 
مســـيرة حافلـــة مـــن العطـــاء واإلنجاز 
واإلخـــالص، التي عكســـت دور رجال 
منـــذ  المخلصيـــن  البحريـــن  شـــرطة 
التأســـيس إلـــى يومنـــا هـــذا”، موجهـــا 
الشـــكر لوزير الداخلية بهذه المناسبة، 
ولجميع منتسبي وزارة الداخلية على 
جهودهم المتواصلة في خدمة مملكة 

البحرين”.
وأشـــار نائب رئيس األمن العام اللواء 
عبـــدهللا الزايد إلـــى أن رعاية صاحب 
الجاللة الملك احتفالية مرور مئة عام 
على تأســـيس شـــرطة البحرين، تؤكد 
حـــرص جاللتـــه على دعـــم كل القوات 
األمنيـــة والعســـكرية، وحضـــوره لهذه 
المناســـبة أكبر دافع لنا لمواصلة العمل 
والعطـــاء وتعزيـــز المعنويـــات، مقدما 
شكره لوزير الداخلية لجهوده الكبيرة 
في التطوير والتحديث ليســـود األمن 

واألمان.
وأوضـــح نائـــب رئيس األمـــن العام أن 
“هذا اليوم المميز، ال يمثل يوم الشرطة 
البحريـــن  تاريـــخ  يمثـــل  إنمـــا  فقـــط، 
المعاصـــر، ونحـــن بـــال شـــك فخـــورون 
بشـــرطة البحريـــن، ونعمـــل دوما على 

خدمة المواطنين والمقيمين”.
للمناهـــج  المســـاعد  الوكيـــل  ورفعـــت 
واإلشـــراف التربـــوي بـــوزارة التربيـــة 
والتعليـــم أحـــالم العامر، أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب 

الجاللة الملك، وصاحب السمو الملكي 
الســـمو  وصاحـــب  الـــوزراء،  رئيـــس 
الملكي ولي العهـــد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  وإلـــى 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة؛ 
بمناســـبة مرور مئة عام على تأســـيس 

شرطة البحرين.
وأعربـــت عـــن ســـعادتها لحضـــور هذه 
التـــي  رائعـــة  مـــن  األكثـــر  االحتفاليـــة 
شـــملت تاريـــخ مملكـــة البحريـــن منـــذ 
بدء تأسيس الشـــرطة إلى يومنا هذا، 
مؤكدًة “إننا دائًما وفي كل لحظة نشعر 
باألمـــن واألمـــان، وخـــالل االحتفاليـــة 
شـــعرت بمزيد من الطمأنينة ألن لدينا 
تاريخا عريقا، نفتخر به كبحرينيين”.

الشـــرطة  رجـــال  أن  إلـــى  وأشـــارت 
فخـــر للوطـــن وعنـــوان للـــوالء ورمـــز 
للتضحيـــة، ويخدمـــون الجميـــع علـــى 
حـــد ســـواء، ونقـــول لهـــم شـــكًرا مـــن 
أعمـــاق قلوبنـــا “وزارة الداخليـــة بـــكل 
أقسامها يجب أن تفخر بكل ما قامت 
بـــه خـــالل مســـيرة 100 عـــام قطعـــت 
خاللهـــا أشـــواًطا كبيـــرة، وكان لها في 
كل عقـــد مـــن الزمـــن بصمـــة واضحـــة 
فـــي التطـــور واالســـتعداد والجهوزية 
والتي ســـاهمت في أمن وأمان مملكة 
البحريـــن، ونحـــن ولله الحمـــد في أيد 

أمينة بفضل رجال األمن”.
وأكـــدت أن رعايـــة جاللة الملـــك لهذه 
االحتفاليـــة لـــه مدلول عظيـــم وتعبير 
كبيـــر وصل لجميـــع المواطنين يشـــير 
ألهميـــة الـــدور الكبيـــر الـــذي تقـــوم به 
وزارة الداخليـــة، مضيفة أن “البحرين 
كلهـــا تشـــعر بالفرحة ونلخص شـــكرنا 
وتقديرنـــا للرجال الذين ضحوا لحفظ 
األمـــن، كما أننا بهذه المناســـبة نترحم 

على شهدائنا األبرار”.
وأشـــادت بالحفل الذي لخص مســـيرة 
شرطة البحرين منذ بدايتها ولغاية ما 
وصلـــت إليـــه اآلن من تطـــور كبير في 
مستوى التخطيط والتنفيذ والتنظيم.

بـــدوره، قـــال رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الخارجيـــة واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
البوعنييـــن  محمـــد  النائـــب  النـــواب 
لالحتفـــال  الملـــك  جاللـــة  رعايـــة  إن 
لهـــا دالالت كبيـــرة تـــدل علـــى الفخـــر 
واالعتزاز بدور شرطة البحرين، وهذا 
االعتزاز نتج عنه األمر الملكي السامي 
باستحداث وسامين للشرطة، ما يدل 
على الدعم الكبير من جاللته لشـــرطة 

البحريـــن، مضيًفـــا أن وزارة الداخليـــة 
لهـــا إســـهامات كبيرة ســـواء من العمل 

الشرطي أو من مختلف أقسامها.
وأوضح أن وزارة الداخلية تسعى دوًما 
لتطوير الكادر البشـــري والتكنولوجي، 
وإدخال منظومات جديدة كالشـــرطة 
المجتمعيـــة التي أســـهمت في الوقاية 
مـــن الجريمـــة ومنعهـــا قبـــل وقوعهـــا، 
إضافـــة لدورهـــا فـــي توعيـــة طـــالب 
المـــدارس والنشء من خـــالل برنامج 
“معـــا” لمكافحة العنـــف واإلدمان، وهو 
مـــا يتـــم بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الـــذي لم يـــأل جهدا في دعم الشـــرطة 
الحديثـــة  المنظومـــات  واســـتحداث 

ومواكبة آخر التطورات.
وقـــال “في لجنـــة الخارجيـــة والدفاع 
النـــواب  بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن 
نشـــكر الوزيـــر علـــى جهـــوده العظيمة 
والواضحـــة ونســـتذكر في هـــذا اليوم 
ســـمو  الســـابق  الداخليـــة  وزيـــر  دور 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة 
الـــذي كرمـــة جاللة الملـــك على عطائه 
فـــي الفترة الســـابقة التـــي كانت فترة 

انتقالية من التأسيس إلى التطوير”.
عبـــدهللا  النائـــب  بـــارك  جهتـــه،  مـــن 
الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب  الدوســـري 
ولســـمو ولـــي العهـــد، ووزيـــر الداخلية 
الداخليـــة  وزارة  منتســـبي  وجميـــع 
لمـــرور مئة عام على تأســـيس شـــرطة 
البحريـــن، وأكـــد أن لهـــم الفضـــل مـــن 
بعد هللا في اســـتقرار مملكة البحرين، 
ســـائاًل المولى عز وجل أن يديم األمن 
البحريـــن  مملكـــة  علـــى  واالســـتقرار 

وعلى جميع بالد المسلمين.
وبارك النائب علي العرادي لكل شـــعب 
البحرين على تفضـــل صاحب الجاللة 
الملـــك برعاية هـــذه المناســـبة العزيزة 
علـــى قلوبنا جميعـــا، وتفضـــل جاللته 
بإلقـــاء كلمة ســـامية بهـــذه المناســـبة، 
وهنـــأ بهـــذه المناســـبة وزيـــر الداخلية 
علـــى  الـــوزارة  منتســـبي  وجميـــع 
جهودهـــم فـــي اســـتتباب أمـــن وأمان 
مملكة البحرين. وأشار إلى أننا “اليوم 
نشـــعر بفخـــر واعتزاز كبيـــر بوجودهم 
لتوفير األمـــن والحماية لنا كمواطنين 
قبـــل أن نكـــون مســـؤولين أو أعضـــاء 
في الســـلطة التشـــريعية، واليوم أيضا 
مـــا شـــهدناه يشـــعرنا بالكثيـــر بالفخـــر 
لهؤالء القادرين دائما على حماية أمن 
البحريـــن حامليـــن أهلها فـــي قلوبهم، 
متمنيـــن لهم مزيدا مـــن التقدم”. ومن 
جهتـــه، أعـــرب عضـــو لجنـــة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطني 
بمجلس النواب النائب غازي آل رحمة 
عـــن ســـعادته لحضـــور هـــذا االحتفال 
الباهـــر وعلـــى التنظيم المميـــز، مؤكًدا 
أن حضـــور عاهـــل البـــالد يبيـــن أهمية 
ودور رجـــال األمـــن في خدمـــة مملكة 
الداخليـــة  وزيـــر  هنـــأ  كمـــا  البحريـــن، 
ورجـــال شـــرطة البحريـــن علـــى مرور 
شـــرطة  تأســـيس  علـــى  عـــام   100
البحريـــن، والذين حفظـــوا خاللها أمن 
البحريـــن في جميـــع المراحل الزمنية، 
متمنًيـــا أن تكـــون البحريـــن دوًمـــا في 
رايـــة  تحـــت  واســـتقرار  وأمـــان  أمـــن 

صاحب الجاللة الملك.
وأكـــد أن “األمـــن يحقـــق االزدهـــار في 
مملكـــة البحريـــن ولـــه دور رئيـــس في 
التنمية االقتصادية، ونحن ولله الحمد 
نعيـــش في جو يســـوده األمـــن؛ بفضل 

جهود وزير الداخلية ورجال األمن”.

المنامة - وزارة الداخلية

رعاية جاللة الملك احتفال مئوية الشرطة موضع فخر واعتزاز
الوطـــن أمـــن  حفـــظ  فـــي  البحريـــن  شـــرطة  دور  نقـــدر  ونـــواب:  مســـؤولون 

محافظ العاصمة:
رجال الشرطة 

قدموا الكثير من 
التضحيات ويعم 

األمن واألمان 
بتواجدهم

رئيس األمن العام: 
نحن أمام حقبة 

جديدة نتطلع من 
خاللها أن يكون 
هناك مستقبل 

باهر للشرطة

قائد خفر السواحل:
موجودون في 

كل مكان ليشعر 
جميع المواطنين 

والمقيمين باألمن 
واألمان
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المنامة - بنا

مـــن  الثانيـــة  النســـخة  إطـــار  فـــي 
مســـابقة االبتكار الحكومـــي )فكرة( 
نائـــب  العهـــد  ولـــي  أطلقهـــا  التـــي 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة خـــال الملتقـــى الحكومـــي 
2019، عقدت دورة تدريبية مكثفة 
مـــن  األولـــى  للمرحلـــة  للمتأهليـــن 
التقييـــم، حيث أســـفرت عملية فرز 
وتقييـــم األفكار التـــي تم التقدم بها 
للمشـــاركة في المســـابقة عـــن تأهل 

40 فكـــرة للمرحلـــة المقبلـــة. وتأتـــي 
الـــدورة التدريبيـــة بالتعـــاون مـــع معهد 
اإلدارة العامـــة )بيبـــا( وكليـــة “بابســـون” 
العـــرض  مهـــارات  حـــول  األميركيـــة 
والتقديـــم لتأهيل المشـــاركين من أفراد 
علـــى  أفكارهـــم  لعـــرض  ومجموعـــات 
لجنـــة من المختصين اســـتعداًدا للتأهل 
فيهـــا  ســـيقوم  التـــي  المقبلـــة  للمرحلـــة 
لجنـــة مـــن الـــوزراء باختيـــار المشـــاريع 
النهائية بالتنســـيق مع الجهـــات المعنية 
والموافقـــة للنهائيـــة للبـــدء فـــي تنفيـــذ 

المشاريع المقترحة.

40 مشروًعا تتنافس للمرحلة المقبلة بـ “فكرة”
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
مواصلـــة النمـــو االقتصـــادي اإليجابـــي 
لمملكة البحرين بما يتواكب ومتطلبات 
التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــال متابعة 
بيئـــة  لخلـــق  الســـاعية  الجهـــود  كافـــة 
تنافسية ومناخ استثماري للمملكة قائم 
على مبادئ رؤيـــة البحرين االقتصادية 
االســـتدامة  فـــي  المتمثلـــة   2030
والتنافســـية والعدالـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
لمختلـــف  االقتصـــادي  األداء  نتائـــج 
القطاعـــات الحيوية الداعمـــة لاقتصاد 
الوطنـــي هـــي مؤشـــرات لقيـــاس صحة 

لتحقيـــق  انتهاجـــه  يتـــم  الـــذي  المســـار 
لـــدى  ذلـــك  المنشـــودة.جاء  األهـــداف 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اجتمـــاع 
الوطني مع رئيس المجلس االستشاري 
لمركز كونفرنس بـــورد الخليج للبحوث 
االقتصادية والتجارية هشـــام الرزوقي 
العـــام مهـــدي  المديـــر  مـــن  يرافقـــه كل 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ونائـــب  الجـــزاف، 
تبـــادل  وتـــم  آرك.  فـــان  بـــارت  للمركـــز 
وجهات النظر حول آخر التطورات على 
صعيد االقتصـــاد العالمي، واســـتعراض 
مجمل القضايا ذات االهتمام المشـــترك 
على الصعيدين التجاري واالقتصادي. 

وزير المالية: جهود حثيثة لخلق مناخ استثماري

“وطنية للمعلومات والسكان” تستعرض تطوير آلية عملها
ـــة ـــات اإلحصائي ـــة البيان ـــرات ومعالج ـــث المؤش ـــى تحدي ـــب عل ـــوع: التدري المط

الوطنيـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
برئاســـة  للمعلومـــات والســـكان 
وزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء 
محمـــد المطـــوع صبـــاح أمـــس 
اجتماعهـــا األول عقـــب صـــدور 
قـــرار صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيس الوزراء بإنشاء وتشكيل 
اللجنـــة رقـــم 19 لســـنة 2019، 
وتكليفهـــا بمهمـــة متابعة تنفيذ 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
2030 وربطهـــا ببرنامـــج عمـــل 
الحكومة، واقتراح السياســـات 

الوطنية للسكان.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب 
المطوع بأعضاء اللجنة، متمنيا 
فـــي  والســـداد  التوفيـــق  لهـــم 
والمســـؤوليات  المهـــام  إنجـــاز 
وبالشـــكل  باللجنـــة،  المناطـــة 
الـــذي يعـــزز من تقـــدم البحرين 
أهـــداف  تحقيـــق  مجـــال  فـــي 
واالرتقاء  المســـتدامة  التنميـــة 
بالمؤشـــرات التنمويـــة للمملكـــة 

في مختلف المجاالت.
وأعـــرب الوزير عـــن تطلعه إلى 
مواصلـــة الجهـــود مـــع أعضـــاء 
اللجنـــة لتطويـــر آليـــات العمـــل 
الجديـــدة  المهـــام  يواكـــب  بمـــا 
اللجنـــة،  عمـــل  إلـــى  المضافـــة 
اقتـــراح  يخـــص  فيمـــا  الســـيما 
السياســـات الوطنيـــة للســـكان، 
مـــع مهامهـــا  إلـــى جنـــب  جنبـــا 
األساســـية الســـابقة في متابعة 
تحديـــث المعلومـــات والبيانات 
المؤشـــرات  بكافـــة  المتعلقـــة 
واإلحصـــاءات  والمعلومـــات 
التنميـــة  وأهـــداف  الوطنيـــة 

المستدامة ومؤشراتها.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، اســـتعرض 
االجتمـــاع عددا من المقترحات 
والتوصيـــات الخاصـــة بتطوير 
الوطنيـــة  اللجنـــة  عمـــل  آليـــة 

للمعلومات والســـكان والمقدمة 
من قبـــل أمانـــة اللجنـــة؛ بهدف 
الصعوبـــات  مـــن  عـــدد  تافـــي 
التـــي واجهت عمـــل اللجنة في 
شـــأن  فـــي  الســـابقة  المرحلـــة 
تحديـــث البيانـــات والمعلومات 
الـــواردة  االســـتبانات  ومـــلء 
مـــن المنظمـــات الدوليـــة لرصد 
بمملكـــة  الخاصـــة  المؤشـــرات 
البحرين في مختلف المجاالت، 
المعلومـــات  توفيـــر  وضمـــان 

الدوليـــة  للمنظمـــات  المطلوبـــة 
في الوقت المناســـب لتضمينها 
في التقاريـــر الدوليـــة الصادرة 

عن تلك المنظمات.
وقد وجه وزير شـــؤون مجلس 
ورشـــة  إقامـــة  إلـــى  الـــوزراء 
بالمنظمـــات  باالســـتعانة  عمـــل 
لاســـتفادة  الدولية؛  والخبرات 
مـــن تجاربها فـــي تدريب نقاط 
االتصال والمعنيين في الجهات 
والمؤسســـات الحكوميـــة كافة 

على كيفية تحديث المؤشرات 
والمعلومات  البيانات  ومعالجة 
اإلحصائيـــة وإنتاج المؤشـــرات 
التي ترصد مدى تقدم البحرين 
علـــى صعيـــد تحقيـــق أهـــداف 

التنمية المستدامة.
كما اطلع االجتماع على العرض 
المقدم من قبل المجلس األعلى 
للبيئـــة حـــول تحديـــث بيانـــات 
منظمـــة  لـــدى  الهـــواء  جـــودة 

الصحة العالمية.
وأكد المطـــوع أن الحفاظ على 
ســـامة النظـــام المناخي يحتل 
أولويـــة متقدمة ضمـــن أهداف 
التنمية المســـتدامة 2030، وأن 
مملكـــة البحرين تعطـــي أهمية 
كبيـــرة لقضايـــا المنـــاخ والبيئة 
ورصـــد  متابعـــة  خـــال  مـــن 
المتعلقـــة  كافـــة  المؤشـــرات 
الســـيطرة  ومحاولـــة  بالتلـــوث 
علـــى االنبعاثـــات الضـــارة التي 
تشكل خطرا على جودة الهواء 

وغيره من مقومات الحياة.

جانب من االجتماع

 المنامة - بنا

للمبـــادرة الوطنيـــة  العـــام  أكـــدت األميـــن 
لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت 
عيســـى آل خليفـــة، أن مهرجـــان “خيـــرات 
بالعيـــد  لاحتفـــاء  تنظيمـــه  تـــم  بـــادي” 
الوطنـــي  بالمنتـــج  واالحتفـــاء  الوطنـــي 
الـــذي نفتخر بـــه دائما.وأوضحت الشـــيخة 
مـــرام في تصريحات لــــ “الباد” أن المهرجان 
يشكل مناسبة وطنية ســـعيدة علينا جميعا، 
وســـوق المزارعيـــن اليـــوم هو مظلة واســـعة 
وشـــاملة يجمـــع فيهـــا المزارعـــون إنتاجهـــم 
ولعـــرض  االختصـــاص،  ذات  الشـــركات  مـــع 
المنتجـــات البحرينيـــة بكافـــة أشـــكالها أمـــام 
األســـر البحرينيـــة والجمهـــور في جـــو يزهو 
بالحاضر ويعبق بالتراث، من خال مشـــاركة 
الفـــرق التراثية واألســـر المنتجة، وفي نهاية 
األسبوع التي تعد أجازة، نتمنى من األهالي 
زيارة الســـوق في فترة إقامته والتي تستمر 

حتى يوم 7 ديسمبر الجاري.
تنظيـــم  أن  إلـــى  مـــرام  الشـــيخة  وأشـــارت 
المعـــرض يأتي متزامنا مـــع احتفال البحرين 
جلـــوس  ويـــوم  المجيـــد  الوطنـــي  باليـــوم 
 17 16 و  الـــذي يصـــادف  صاحـــب الجالـــة 
ديســـمبر من كل عام، حيث يهدف المهرجان 
إلـــى ترســـيخ الثقافـــة والهويـــة البحرينيـــة، 
والمساهمة في إنجاح المشاريع والصناعات 
للمنتجـــات  التســـويق  مـــن خـــال  الوطنيـــة 
الزراعيـــة والغذائية والصناعـــات التحويلية 
والمشروبات والضيافة، إضافة إلى المطاعم 
البحرينيـــة المتميـــزة. وأوضحـــت أن الهدف 
مـــن المهرجان هو دعم وتشـــجيع الصناعات 
المحلية والمنتجات الوطنية، وجذب الزوار 
إلـــى مقر ســـوق المزارعين الدائـــم في هورة 

عالـــي، ونحـــن فـــي موســـم اإلنتـــاج المحلي، 
حيـــث أثمـــرت خيـــرات هـــذا البلـــد، داعيـــة 
الجمهـــور لزيـــارة المهرجـــان والتعـــرف علـــى 

اإلنتاج والصناعات المحلية المتميزة”.
جـــاء ذلك خـــال إطـــاق المبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي أمـــس، المهرجـــان 
بـــادي”،  “خيـــرات  عنـــوان  تحـــت  الوطنـــي 

بالتعـــاون مع كل مـــن مجموعة بنك البحرين 
للتنميـــة، ووكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحرية 
التابعـــة لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي بمشـــاركة العديد من 
المزارعين البحرينيين والمصانع والشـــركات 
الخاصة وأصحاب المشـــاريع الصغيرة وعدد 

من رواد األعمال والهواة واألسر المنتجة.

اإلدارة  رئيـــس مجلـــس  أكـــد  ومـــن جانبـــه، 
والعضـــو المنتـــدب لشـــركة البحريـــن لتنمية 
الصناعـــات الناشـــئة التابعـــة لمجموعـــة بنك 
البحريـــن للتنميـــة الشـــيخ هشـــام بـــن محمد 
“خيـــرات  مهرجـــان  أهميـــة  أن  خليفـــة  آل 
بـــادي” بســـوق المزارعيـــن في هـــورة عالي 
تأتـــي انطاقا من تنظيمه فـــي فترة األعياد 

الوطنية مع ما يعكسه ذلك من تحفيز ودعم 
خصوصـــا،  الوطنيـــة  الزراعيـــة  للمنتجـــات 

والمنتجات المحلية األخرى.
ونوه الشـــيخ هشام في تصريحات لـ “الباد” 
إلى أن المهرجان جمع شركاء إستراتيجيين 
وشـــؤون  الوطنيـــة  المبـــادرة  هـــم  ومهميـــن 
الزراعـــة وتمكين وبنك البحرين للتنمية؛ من 

أجل دعم المنتج الزراعي البحريني، مضيفا 
أن االحتفالية دعمت حتى منتجات المطبخ 
والخلطـــات  والحـــرف  البحرينيـــة  واألكات 
البحرينيـــة لنبـــرز هـــذا الجانـــب الـــذي تقـــوم 
بـــه األســـر المنتجـــة، متوقعا حضورا واســـعا 
لهـــذه الفعالية الوطنية وســـط هـــذه األجواء 
الجميلـــة. وتضمـــن الحفل عـــروض فلكورية 
متميزة لـــدار يوكو لرعايـــة الوالدين، إضافة 
إلـــى شـــيات وطنيـــة متنوعة مـــن العرضة، 
والتي تحمل معاني الحب والوفاء لهذا البلد 

المعطاء قدمتها فرقة دار شباب الرفاع.
يتضمـــن  لألطفـــال  ركـــن  تخصيـــص  وتـــم 
مجموعـــة مـــن األلعـــاب التـــي تناســـب الفئة 
العمريـــة من 3 - 12 ســـنة، إضافة إلى وجود 
ركـــن لعرض وبيـــع مجموعة مـــن الحيوانات 
المهرجـــان  وســـيكون  المحليـــة.  والطيـــور 
مفتوحا للعموم الجمعة والسبت من العاشرة 

صباحا حتى التاسعة مساًء.

بالتزامن مع األعياد الوطنية وبشراكة “بنك التنمية” و “المبادرة الوطنية” و ”الزراعة” و “تمكين”

هورة عالي تحتضن “خيرات بالدي” لالحتفاء بالمزارعين والمنتج الوطني

بدور المالكي من سوق المزارعين | تصوير: خليل إبراهيم

الشيخة مرام بنت عيسى لدى افتتاح مهرجان “خيرات بالدي”



تحتفــل مملكــة البحريــن بمــرور 100 عــام علــى تأســيس شــرطة البحرين في 
العام 1919، فيما تأسســت الشــرطة النسائية البحرينية في نوفمبر من العام 
1970 أي منــذ مــا يقــارب الخمســين عاما، تمكنت خاللها المرأة الشــرطية من 

تعزيز حضورها على كل المستويات وفي مختلف مجاالت العمل الشرطي.

للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  ويعمـــل 
برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة على 
دعـــم مســـيرة الشـــرطة النســـائية في 
البحرين، وإبـــراز إنجازاتها، وتكريمها 
إبـــراز  فـــي  تســـهم  التـــي  بالصـــورة 
منجزاتهـــا ودفعها لتحقيـــق مزيد من 
خالل األنشـــطة التي تبرز مكتســـباتها 
كافـــة  علـــى  حضورهـــا  مـــن  وعـــزز 

األصعدة.
وكانت الشـــرطة النســـائية فـــي بداية 
المتعلقـــة  القضايـــا  تباشـــر  تأسيســـها 
تقاريـــر  ومتابعـــة  والطفـــل  بالمـــرأة 
ودراسات حاالت األحداث الجانحين، 
ليتطور عملها بعد ذلك وتتنوع المهام 
النســـائية،  الشـــرطة  تباشـــرها  التـــي 
إذ باتـــت موجـــودة بفاعليـــة فـــي كل 
أقســـام  مـــن  النوعيـــة  التخصصـــات 
وزارة الداخليـــة وفـــي كل دائـــرة مـــن 
دوائر المجتمع التـــي تتطلب خدمات 
شـــرطية للعنصر النســـائي، وأصبحت 
مدربًة للمشـــاة واألسلحة في عدد من 
مراكز التدريب العسكرية، ونراها في 
مطـــار البحرين الدولي تباشـــر أعمالها 
ممتحنـــة  فهـــي  وكذلـــك  المختلفـــة، 
للمتقدمات بطلب رخصة القيادة، كما 
أنهـــا ترافق كبـــار الشـــخصيات المهمة 
سواء على الصعيد المحلي أم مرافقة 
الشـــخصيات الزائـــرة للمملكـــة وتقوم 
بمهام الحماية لهن، وهي في وحدات 
اإلرشاد األسري في جميع المديريات 

األمنية.
وجاء تأســـيس الشـــرطة النسائية من 

منطلـــق حاجـــة وخصوصيـــة قضايـــا 
النساء واألطفال، لما للعنصر النسائي 
مـــن طبيعة تتفهم لهاتيـــن الفئتين، إذ 
يقدمن لهما الرعاية والعناية المطلوبة 
أثنـــاء مباشـــرة القضايـــا إلـــى جانـــب 
والتمســـك  العـــادات  علـــى  الحفـــاظ 
باألعـــراف والتقاليـــد، مـــع التأكيـــد أن 
مملكة البحرين أصبحت رائدة الدول 
العربية في هذا المجال، إذ اســـتعانت 
بمملكـــة  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة 
البحريـــن فـــي العـــام 2008 لتأســـيس 
الشرطة النســـائية، واعتبرت الشرطة 
الطلـــب  هـــذا  البحرينيـــة  النســـائية 
تشـــريًفا لهـــا وليـــس تكليًفـــا وتحدًيـــا 
كبيـــًرا لنقـــل تجربـــة 38 عاًمـــا مضاًفـــا 

إليها البدء من النهاية.
وفـــي المناســـبات الكبـــرى التـــي تقام 
في المملكة تشـــارك الشرطة النسائية 
فـــي الترتيبـــات األمنيـــة أيضـــا، وهـــا 
جنـــب  إلـــى  جنبـــا  تقـــف  اليـــوم  هـــي 
مـــع أخيهـــا الرجل فـــي معظـــم المهام 
المناطـــة بأعضـــاء قوات األمـــن العام، 
وتأسســـت أخيرا وحـــدة حفظ النظام 
مـــن الشـــرطة النســـائية بقيـــادة قـــوة 
األمن الخاصة وبالتالي يكون تحديد 
القضايـــا والمهـــام المناطـــة بالشـــرطة 
النســـائية اليوم أكبر وأشـــمل مما كان 

عليه سابًقا.
وتشغل المرأة البحرينية اليوم بفضل 
شجاعتها وِصدق أدائها وما ملكت من 
لياقـــة جســـدية عالية وإمـــكان كبيرة 
فـــي تنفيـــذ األوامـــر بدقـــة متناهيـــة، 
مكانة متميزة في ســـلك الشـــرطة، إذ 

ســـعت الشرطة النسائية للوصول إلى 
أعلـــى المناصـــب والرتـــب فـــي وزارة 
الداخلية متســـلحة بمســـتويات عالية 
واالســـتعداد  والتطـــور  التعليـــم  مـــن 
مختلـــف  فـــي  المســـؤولية  لتحمـــل 

الميادين التي يعول عليها فيها.
وبعـــد ســـنوات مـــن تدريـــب وتأهيـــل 
منتسبات الشرطة النســـائية والخبرة 
الطويلـــة فـــي مجال العمل الشـــرطي، 
اســـتطاعت المرأة في وزارة الداخلية 

تقلـــد العديـــد مـــن المناصـــب القيادية 
لشـــؤون  الوزيـــر  مستشـــار  منهـــا 
الشـــرطة النســـائية، ومســـاعد رئيـــس 
األمـــن العام لشـــؤون المجتمع، ومدير 
شـــرطة  ومديـــر  النســـائية،  الشـــرطة 
جـــاء  ذلـــك  وكل  المجتمـــع،  خدمـــة 
مـــن خـــالل مشـــاركتها فـــي البرامـــج 
التدريبيـــة المتخصصـــة فـــي العديـــد 
مـــن المجـــاالت ومنهـــا دورات البحث 
والتحري، وإدارة األزمـــات، والجرائم 

االقتصاديـــة واإللكترونية، ومكافحة 
اإلرهـــاب، وفنـــون االتصـــال بوســـائل 
والوســـائل  االجتماعـــي  التواصـــل 

اإلعالمية المختلفة.
وحققت الشـــرطة النسائية الكثير من 
اإلنجـــازات على الصعيد الرياضي في 
المســـابقات المختلفـــة وأهمها رياضة 
الرمايـــة بأنواعها، إذ حصـــدت العديد 
من الجوائز على المســـتوى اإلقليمي، 

إضافة إلى المشاركات الدولية.

كما توجد الشـــرطة النسائية وشرطة 
خدمـــة المجتمع في جميـــع الفعاليات 
تهتـــم  التـــي  الخدميـــة  واألقســـام 
بالمواطـــن وأموره الحياتيـــة اليومية 
وهـــذا يســـلط الضـــوء على المســـتوى 
الذي وصلت إليه منتســـبات الشـــرطة 
التواصـــل  مجـــال  فـــي  النســـائية 

االجتماعي.
وفي إطار خطـــوات تعزيز دور المرأة 
البحرينيـــة فـــي المنظومـــة المرورية، 
بـــدأت اإلدارة العامـــة للمـــرور أخيـــرا 
تســـيير دوريات مرورية من الشـــرطة 
النسائية؛ لمباشرة الحوادث المرورية 
بعـــد اكتســـاب خبـــرة كافيـــة لتســـيير 
الدوريـــات االعتيادية ألكثـــر من عام، 
تنظيـــم  فـــي  عاليـــة  جـــدارة  وأثبتـــن 
الحركـــة المروريـــة وتميزا فـــي جميع 

المهام المنوطة بها.
وبـــرزت المـــرأة البحرينية فـــي جميع 
مياديـــن العمـــل الشـــرطي الـــذي يعـــد 
ركيـــزة مهمـــة مـــن ركائز حفـــظ األمن 
المجتمـــع،  مكونـــات  علـــى  والحفـــاظ 
ونهضـــت المـــرأة بـــدور فاعـــل ال يقـــل 
أهميـــة عـــن دور الرجـــل خصوصا مع 
التطور الكبير الذي تشـــهده البحرين، 
مـــا يجعل من الخدمـــات التي تقدمها 
ضروريـــا  شـــيًئا  النســـائية  الشـــرطة 
وحتمًيـــا في كل مفصل مـــن مكونات 

المجتمع.
المتحضـــر،  البحرينـــي  للرجـــل  وكان 
فـــي  والزميـــل  والـــزوج  واألخ  األب 
العمـــل، دور كبيـــر في تشـــجيع المرأة 
أصعـــب  دخـــول  علـــى  البحرينيـــة 
المجـــاالت، ومـــن بينهـــا مجـــال العمل 
الشـــرطي، رغم ما يتطلبـــه هذا العمل 
وانضبـــاط  كبيـــرة  مســـؤوليات  مـــن 
وحـــزم، وتمكنـــت المـــرأة مـــن تأديـــة 
التزاماتهـــا ومســـؤولياتها والمحافظة 

على أمن واستقرار وازدهار وطنها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الشرطة النسائية البحرينية... نصف قرن من العطاء
ــل الـــمـــســـتـــويـــات ــ ــا عـــلـــى كـ ــ ــوره ــ ــض ــ ــرأة”: عــــــــززت ح ــ ــمـ ــ ــلـ ــ “األعـــــلـــــى لـ

local@albiladpress.com

الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الثاني 1441 - العدد 4070
06



local@albiladpress.com

الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الثاني 1441 - العدد 4070
07

“البحرينية” أثبتت قدرتها على العطاء واإلنجاز
جناحـــي: نســـبة المـــرأة تجـــاوزت النصـــف مـــن إجمالـــي موظفـــي “تمكيـــن”

إيماًنــا مــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” بــدور المــرأة البحرينيــة فــي تحقيــق 
التقدم والنمو في جميع المجاالت، وسعًيا لتقديم جميع التسهيالت التي 
تســاعدها علــى أداء دورها والمشــاركة في االزدهــار االقتصادي، أقامت 
“تمكيــن” احتفــاال تكريمًيــا للمــرأة البحرينيــة العاملة فــي الصندوق وذلك 
بالتزامــن مــع يــوم المــرأة البحرينيــة، والــذي يقام هــذا العام تحت شــعار 

“المرأة في التعليم العالي وعلوم المستقبل”.

وبهذه المناســـبة، قال الرئيس التنفيذي 
إبراهيـــم  “تمكيـــن”  العمـــل  لصنـــدوق 
جناحـــي: “إن حـــرص تمكيـــن على دعم 
المـــرأة ال يقتصـــر علـــى عمالئنـــا فقـــط، 
بـــل يمتـــد ليشـــمل المـــرأة العاملـــة فـــي 
الصنـــدوق، حيـــث نحرص علـــى ضمان 
تقديم كافة الحقوق واالمتيازات للمرأة 
البحرينيـــة العاملة ضمـــن هيكل تمكين 
مـــن خـــالل وجودهـــا فـــي العديـــد مـــن 
المراكز القيادية واإلدارية، ومشـــاركتها 
فـــي صنـــع القـــرار إلـــى جانـــب تفعيـــل 
النمـــوذج الوطنـــي إلدمـــاج احتياجـــات 

المرأة، وتعزيز دور لجنة تكافؤ الفرص؛ 
سعًيا لتحقيق األثر المستدام من تفعيل 
هـــذا النموذج في ظل الشـــراكة المثمرة 
مـــع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، وتحقيق 
مبـــدأ التكافـــؤ بيـــن جميـــع الموظفيـــن 
والعمـــالء المســـتفيدين مـــن الخدمـــات 

التي تقدمها تمكين”.
وأوضح أّن نســـبة المـــرأة البحرينية قد 
تجـــاوزت النصف مـــن إجمالي موظفي 
“تمكيـــن” ممـــا يـــدّل علـــى قـــدرة المرأة 
البحرينيـــة علـــى العطـــاء واإلنجـــاز في 
مختلـــف األدوار التـــي تتقلدهـــا ضمـــن 

المؤسسة.
حرصـــت  “لطالمـــا  جناحـــي:  وأضـــاف 
تمكين طوال سنوات عملها على تقديم 
الدعـــم للمـــرأة البحرينيـــة مـــن مختلف 
الفئـــات ســـواًء كانـــت موظفـــة أو رائدة 
عمـــل أو باحثـــة عـــن عمـــل، وذلـــك عـــن 
طريـــق إتاحة المجال لهـــا في الحصول 
علـــى كافة أشـــكال الدعم التـــي تقدمها 
تمكيـــن إلى جانب تخصيص العديد من 
المبـــادرات للمرأة البحرينيـــة مثل مركز 

تنمية قدرات المرأة )مجمع ريادات( في 
عالي ومحفظة تمويل النشاط التجاري 
للمـــرأة )ريادات( بالشـــراكة مع المجلس 
األعلـــى للمـــرأة وبنك البحريـــن للتنمية، 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  جانـــب  إلـــى 
والفنيـــة  واالستشـــارية  التدريبيـــة 
المتخصصـــة، ونحن فخـــورون بأن هذا 
الدعم المتنامي للمرأة البحرينية ساهم 
في تقديـــم العديد من النماذج الناجحة 

في جميع المجاالت”.

ضاحية السيف - تمكين

رسومات حديقة الديه المائية لـ “المناقصات”

أعلنت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
طرحهـــا  عـــن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
مناقصـــة إلعـــداد التصاميم الهندســـية 

لرسومات حديقة الديه المائية.
مـــن جهته، قال رئيـــس لجنة الخدمات 
أمانـــة  بمجلـــس  العامـــة  والمرافـــق 
العاصمـــة عبدالواحـــد النـــكال لـ”البالد”: 
إن مشـــروع الحديقـــة المزمـــع إقامتهـــا 
تقـــع بمجمـــع 424 على مســـاحة 6829 
متـــرًا مربعًا، حيث ســـيتم إنشـــاؤها عن 

طريق طرحها في مزايدة عامة.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع الحديقـــة من 
المتوقـــع أن يضم مســـبحا كبيـــرا وآخر 
لألطفال، إلى جانـــب منطقة مخصصة 

لأللعاب المائية.
وأضـــاف أن الحديقـــة تتضمـــن مطعمًا 

مفتوحـــًا يطـــل علـــى بركـــة الســـباحة، 
إلـــى جانـــب محـــالت مخصصـــة لبيـــع 
مستلزمات الســـباحة، ومرافق صحية، 

إلـــى جانب احتوائها علـــى أكثر من 30 
موقفًا للسيارات.

مناقشـــته  لـــدى  المجلـــس  أن  وبيـــن 

المشـــروع قدم عددًا من المرئيات على 
المشروع وتصاميمه األولية.

ولفت إلى أن أبرز تلك المرئيات تمثلت 

في تظليـــل برك الســـباحة، وتخصيص 
مراعـــاة  جانـــب  إلـــى  للنســـاء،  أيـــام 
تشـــغيل  فـــي  واألمـــان  الخصوصيـــة 

الحديقـــة، فضالً عن اشـــتراط أن تكون 
رسوم الدخول منخفضة وتتناسب مع 

مختلف شرائح المجتمع.

الرسومات األولية للمشروع موقع الحديقة 

“العمل” تحتفي بموظفاتها بيوم المرأة البحرينية
ــمــيــز ــت ــن وســعــيــهــن الــــــــدؤوب نـــحـــو ال ــهـ ــاصـ تـــقـــديـــًرا إلخـ

احتفلت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، بحضور 
وبمشـــاركة  حميـــدان،  جميـــل  الوزيـــر 
وذلـــك  الـــوزارة،  وموظفـــات  المســـئولين 
بمبنـــى الـــوزارة فـــي مدينـــة زايـــد، حيث 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  الحفـــل  تضّمـــن 
وكفـــاءة  بـــدور  باالحتفـــاء  المتعلقـــة 
العامـــالت في الوزارة ولقائهن وتقديرهن 
على إخالصهـــن وأداء مهامهن الوظيفية 
وســـعيهن الـــدؤوب نحـــو التميـــز، واللقاء 
المباشـــر معهن وتقديـــم التهاني لهن بهذه 

المناسبة السنوية.

وفـــي كلمته التي ألقاها، أشـــار الوزير إلى 
أن المـــرأة البحرينيـــة مثـــاالً يحتذى على 
جميـــع األصعدة والمجـــاالت، ومنّوًها في 

الوقـــت ذاتـــه، أن االحتفـــاء هـــذا العـــام، 
بالمـــرأة في مجال التعليـــم العالي وعلوم 
المـــرأة  حققتـــه  مـــا  يعكـــس  المســـتقبل 

البحرينية من إنجـــازات متقدمة في هذا 
المجال.

 وعلـــى صعيـــد متصـــل، نّظمـــت الـــوزارة 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة 
مراكزهـــا التابعـــة فـــي جميـــع محافظات 
مملكـــة البحرين، حيـــث أقيمت الفعاليات 
التعليـــم  مجـــال  فـــي  والمحاضـــرات 
المســـتقبل، واإلنجـــازات  العالـــي وعلـــوم 
التـــي حققتهـــا المـــرأة فـــي هـــذا الجانب، 
ومســـاهمات المرأة البحرينيـــة في تنمية 
المجتمـــع، ومؤشـــرات تقدمهـــا في شـــتى 

المجاالت.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تكريم 38 موظفة في “البلديات” بمناسبة يوم “البحرينية”
خلـــف: أثبتـــت جدارتهـــا بالعمـــل التشـــريعي وتبـــوأت المناصـــب العليـــا

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــال 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
إن  خلـــف  عصـــام  المهنـــدس 
“تخصيص قرينة العاهل رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة ليـــوم المرأة 
البحرينيـــة هـــذا العـــام لالحتفاء 
بالمرأة فـــي مجال التعليم العالي 
وعلـــوم المســـتقبل يأتـــي تعزيزا 
لـــدور المـــرأة البحرينيـــة في بناء 

وتطوير المملكة”.
لـــه  تصريـــح  فـــي  خلـــف  وقـــال 
بمناســـبة احتفالية الـــوزارة بيوم 
المـــرأة البحرينيـــة التـــي نظمتهـــا 
في ديـــوان الـــوزارة بالمنامة “إن 
المرأة البحرينية اســـتطاعت في 

ظـــل العهـــد الزاهر لجاللـــة الملك 
تثبـــت  أن  جاللتـــه  مـــن  وبدعـــم 
جدارتهـــا فـــي العمـــل التشـــريعي 
واســـتطاعت  البلـــدي،  والعمـــل 
البنـــاء  عمليـــة  فـــي  تســـاهم  أن 
والتطويـــر ودفـــع عجلـــة التنمية 

الشاملة في المملكة”.
وكـــرم الوزيـــر خـــالل االحتفالية 

األشـــغال  وزارة  أقامتهـــا  التـــي 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
االجتماعـــات  بقاعـــة  العمرانـــي 
الرئيســـة بالوزارة 38 موظفة من 
جميع قطاعات شـــؤون البلديات 
البحريـــة  والثـــروة  والزراعـــة 

والثروة الحيوانية.
حضر االحتفال الذي نظمته لجنة 

تكافؤ الفرص فـــي الوزارة وكيل 
الوزارة لشـــؤون البلديات الشيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة ووكيل 
الوزارة لشـــؤون الزراعة والثروة 
البحريـــة نبيـــل محمد أبـــو الفتح 
ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية 

خالد أحمد.
وقـــال خلف إن المـــرأة البحرينية 
اســـتطاعت أن تثبـــت حضورهـــا 
الفعال على مستوى العمل البلدي، 
واستطاعت بكل جدارة أن تتقلد 
مناصب عليا في وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني كما يحق للجميع الفخر 
بالدرجـــات العلميـــة العاليـــة التي 
حققتهـــا موظفـــات الـــوزارة فـــي 

مختلف التخصصات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المرأة وصناعة الرجال
Û  فــي حديــث جمعنــي مــع إحــدى الشــخصيات السياســية المعروفــة

والمحترمــة، ســألته يومهــا عــن طبيعــة البيئــة التربوية التي نشــأ بها 
هو وإخوانه، وعن المفاهيم والقيم اإلنســانية التي تجرعوها، وكيف 
كانــت البدايــات وكيــف انتهــت؟ ليصبحــوا اليــوم عائلــة مؤثــرة فــي 

صناعة القرار في العالم العربي، وفي فعل الخير وفي الداللة عليه.
Û  أجابنــي بعمــق بــأن والــده لــم يكــن متفّرًغا لهــم، أو لتربيتهم، بســبب 

انشــغاله الدائــم فــي العمــل، والذي أهدر إلثره ســنوات عمره وشــبابه 
كلها، ليبني للعائلة امبراطورية تجارية عمالقة، كانت البوابة الُكبرى 

لدخول العمل السياسي، وقيادته، من قبل أفرادها. 
Û  ويضيــف” الــذي رّبانــي أنــا وأخوتــي هو والدتــي وليس والــدي، وهو 

أمر مكّرر ومستنســخ بالكثير من العوائل، ومنذ قديم األزمنة،، فاألم 
هــي التي تربي األبناء وتنشــئهم وتعلمهم وتوجههم، وتقســو عليهم، 

بخالف األب والذي يكون خارج المنزل في أغلب األوقات”.
Û  ويــردف “فــي المجتمعــات العربيــة، ومنــذ البدايــات األولــى، وأعنــي 

فــي البيئــات الرعويــة والزراعيــة والبحريــة، كان اآلبــاء منغمســين 
حتــى النخــاع في العمل، والذي كان يســتنزف منهــم الصحة والوقت 
والراحــة، وكان يغّيبهــم -كمــا هــو الحــال بصيــادي اللؤلــؤ- الشــهور 
الطويلة عن أبنائهم، مكلفين زوجاتهم للقيام بمهام األب واألم مًعا”.

Û  ويقول “األم هي األساس الصلب أو الهش الذي يبنى عليه كل شيء 
مــن بعــد، والــذي يحّدد على إثره مســار هذه األمــم والمجتمعات، إلى 
أيــن تتجــه ولماذا؟ وكيف؟ ومتى ما كانت األم محمية من الملوثات، 
صلبــة، واعيــة، وحكيمة، كانت األمور بخير حــال، ومتى ما اختلفت، 
انهــارت البنيــة علــى رؤوس أصحابهــا، ولــك الحديــث مما نــراه اليوم 

ونسمعه من قصص وحكايات أخي إبراهيم”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المحرق - محافظة المحرق

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بن 
هنـــدي أن المـــرأة البحرينية تبوأت 
فـــي  دورهـــا  بفضـــل  عاليـــا؛  مكانـــا 
الوطـــن،  وبنـــاء  المجتمـــع  خدمـــة 
اإلصالحـــي  المشـــروع  أن  مؤكـــدا 
لجاللـــة الملـــك ســـاهم فـــي إيمـــان 

المجتمع بدور المرأة.
الـــذي  الحفـــل  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

أقامتـــه محافظة المحرق بمناســـبة 
يوم المـــرأة وذكرى مـــرور مئة عام 
على تأســـيس شـــرطة البحرين، إذ 
المـــرأة  دور  المحافـــظ  اســـتعرض 
عبر المئة عام الماضية في المجال 
والرياضـــي  واالجتماعـــي  األمنـــي 
مـــن  وغيرهـــا  والثقافـــي  واألدبـــي 

المجاالت.

بن هندي: المرأة البحرينية تبوأت مكانا عاليا

المنامة  - بنا

مملكـــة  احتفـــاالت  بمناســـبة 
الوطنيـــة  بأعيادهـــا  البحريـــن 
الدولـــة  قيـــام  لذكـــرى  إحيـــاًء 
البحرينيـــة فـــي عهد المؤســـس 
عربيـــة  كدولـــة  الفاتـــح  أحمـــد 
مســـلمة العـــام 1783 ميالديـــة، 
وذكـــرى انضمامهـــا إلـــى األمـــم 
المتحدة كدولة كاملة العضوية، 
وذكـــرى تولي صاحـــب الجاللة 
تطلـــق  الحكـــم،  مقاليـــد  الملـــك 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 
البحرين”  “مهرجانـــات  فعاليات 
فـــي المراكز الشـــبابية واألندية 

الوطنية، ضمن مبادرات الوزارة 
فـــي الخطـــة الوطنيـــة؛ لتعزيـــز 
االنتماء وترسيخ قيم المواطنة 
الفعاليـــات  “بحريننا”.وتتضمـــن 
حزمة كبيرة من البرامج الشـــبابية 
والرياضية والثقافية واالجتماعية 
الموجهـــة تصـــل إلـــى 120 فعاليـــة، 
وهو األمر الذي يتوافق مع أهداف 
الوزارة ومبادرة “بحريننا” والرامية 
ثقافـــة  لنشـــر  برامـــج  إعـــداد  إلـــى 
الهوية الوطنيـــة واالنتماء والوالء 
مـــن خـــالل االحتفـــال بالمناســـبات 

الوطنية.

“الشباب والرياضة” تطلق “مهرجانات البحرين”

سيدعلي المحافظة



فـــي  الشـــورى  مجلـــس  أعضـــاء  يصـــوت 
جلســـته المقـــررة األحد على تمســـك لجنة 
الخدمـــات الســـابقة برفض مشـــروع قانون 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانـــون رقـــم )13( 
معاشـــات  تنظيـــم  بشـــأن   ،1975 لســـنة 
الحكومـــة،  لموظفـــي  التقاعـــد  ومكافـــآت 
الذي يهدف لتغطية الموظفين البحرينيين 
العامليـــن في القطاع العام بعقود، أيا كانت 
مدتها، بمظلة التأمين االجتماعي ومزاياه، 
واحتساب قيمة االشتراكات التي تستقطع 
مـــن راتـــب الموظفين المؤقتيـــن بما ال يقل 
عـــن قيمـــة االشـــتراكات المســـتقطعة مـــن 
أجور نظرائهـــم الموظفين الدائمين.وبينت 
اللجنـــة بمبررات تمســـكها بتوصيـــة اللجنة 

مشـــروع  علـــى  الموافقـــة  بعـــدم  الســـابقة 
القانـــون، أنـــه يتعـــارض مـــع فلســـفة أنظمة 
التأميـــن االجتماعـــي، التـــي تحدد شـــروط 
المســـتحقين للمعـــاش التقاعـــدي للمتوفى، 
وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها 
لألحـــكام القانونيـــة المتعلقة بالمســـتحقين 
للمعـــاش، ومنهـــا وقـــف المعـــاش التقاعدي 
فـــي حـــال انتفـــاء الحاجـــة لإلعالـــة، وعلى 
ســـبيل المثال يتوقف صرف نصيب البنت 
مـــن المعـــاش المســـتحق لهـــا عـــن والديهـــا 
إذا تزوجـــت، كمـــا ينقطع نصيـــب االبن من 
المعـــاش المســـتحق لـــه عـــن والديـــه عنـــد 

بلوغه سن الثانية والعشرين.
المســـاواة  مبـــدأ  تحقيـــق  أن  وأضافـــت 
المنصـــوص عليـــه فـــي المادتيـــن )5( و)18( 

مـــن الدســـتور يقتضـــي عـــدم منـــح الـــزوج 
زوجتـــه  معـــاش  فـــي  مطلًقـــا  اســـتحقاًقا 
المتوفـــاة والتمســـك بمـــا ورد فـــي القانون 
الحالي وبخالف ذلك يختل مبدأ المساواة 
بينه وبيـــن غيره من المســـتحقين، باعتبار 
قيـــدت حقوقهـــم  المســـتحقين  جميـــع  أن 
بقيود وضوابط، وقد خال مشـــروع القانون 
مـــن إدراج أي ضوابط متعلقة باســـتحقاق 
الـــزوج. وأردفت: األصل شـــرًعا وقانوًنا أن 
الزوج مكلف باإلنفاق على زوجته وأوالده 
حياتهـــا  فـــي  الزوجـــة  تكلَّـــف  وال  القصـــر، 
باإلنفاق على زوجها أو أوالدها القصر حتى 
وإن كان الزوج معسًرا أو عاجًزا عن العمل، 
ولذلـــك ال يجوز شـــرًعا وقانوًنـــا تخصيص 
معـــاش الزوجـــة بعـــد وفاتهـــا للـــزوج، وإن 

النـــص الحالـــي عندما أعطى الـــزوج نصيًبا 
فـــي معـــاش زوجتـــه فـــي حالة عجـــزه عن 
العمل ألسباب صحية، إنما جاء على سبيل 
االستثناء لمعالجة حالة إنسانية وال يجوز 

التوسع به.
وبينـــت اللجنـــة أن مشـــروع القانـــون فـــي 
حـــال إقـــراره ســـيؤدي إلـــى زيـــادة األعباء 
الماليـــة علـــى الصناديـــق التقاعديـــة، حيث 
ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة اكتوارية 
علـــى  تأثيـــره  مـــدى  علـــى  للوقـــوف  عنـــه؛ 

الصناديق وعلى زيادة العجز فيها.
ولفتـــت إلـــى أن اســـتحقاق الـــزوج لنصيب 
فـــي معاش زوجتـــه المتوفاة ســـيؤدي إلى 
االنتقـــاص مـــن نصيـــب بقية المســـتحقين 

فاطمة الكوهجي وجهاد الفاضل واإلضرار بمصالحهم.

“ال” شورية لضم موظفي العقود المؤقتة لدى الحكومة تحت مظلة “التأمين”
ــي الــحــكــومــة األحـــد ــف ــوظ ــم ــم مـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد ل ــي ــظ ــن حــســم قـــانـــون ت

“المرأة والطفل” تتمسك برفض االستغالل السياسي للطفل
ــي الــــدعــــايــــة االنـــتـــخـــابـــيـــة ــ ــدف لـــحـــظـــر تــشــغــيــلــه فـ ــ ــه ــ ــروع الــــقــــانــــون ي ــ ــشـ ــ مـ

مـــن المقـــرر أن يتمســـك مجلـــس الشـــورى 
برفـــض مشـــروع قانـــون باســـتبدال المـــادة 
)60( مـــن قانـــون الطفـــل الصـــادر بالقانـــون 
رقـــم )37( لســـنة 2012، والـــذي يهـــدف إلى 
فـــي  األطفـــال  تشـــغيل  أو  إشـــراك  حظـــر 
الدعايـــة االنتخابية أو في ســـائر إجراءات 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة إال بموافقة 
ولـــي الطفل أو مـــن يقوم مقامـــه، حيث تم 
اســـتعراض وجهات النظر التي دارت حوله 
من قبـــل أعضـــاء اللجنة في حضـــور عضو 

مجلـــس الشـــورى جميلة ســـلمان، والجهات 
المعنيـــة، وحضـــور المستشـــارين  اإلداريـــة 
القانونييـــن للجان، كمـــا اطلعت اللجنة على 
رأي لجنـــة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية 
بمجلس الشـــورى الذي جاء مؤكًدا لســـالمة 
مشـــروع القانـــون المذكـــور مـــن الناحيتين 

الدستورية والقانونية.
ويتألـــف مشـــروع القانـــون المعـــروض مـــن 
مادتيـــن، إضافة إلـــى الديباجة، حيث تنص 
المـــادة األولى منـــه على أن يســـتبدل بنص 
المـــادة )60( مـــن القانـــون رقـــم )37( لســـنة 
2012 بإصـــدار قانـــون الطفل النـــص التالي 

“يحظـــر اســـتغالل األطفال فـــي التجمعات 
يكـــون  التـــي  والمظاهـــرات  والمســـيرات 
الغرض منها سياســـًيا، كما يحظر إشـــراكهم 
أو تشـــغيلهم في الدعاية االنتخابية أو في 
ســـائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس 
النـــواب والمجالـــس البلدية بكافـــة صورها 
وأشـــكالها إال بموافقـــة ولـــي األمـــر أو مـــن 
يقوم مقامه”. أما المادة الثانية، فقد جاءت 

تنفيذية.
وبررت لجنة شؤون المرأة والطفل السابقة 
أســـباب التمســـك برفض مشـــروع القانون، 
من حيث المبدأ؛ بأن دستور مملكة البحرين 

كفل حماية الطفولة من االستغالل بمختلف 
أشـــكاله وصوره، حيث نصت المادة )5( بند 
)أ( منـــه علـــى أن: “األســـرة أســـاس المجتمع 
قوامهـــا الديـــن واألخـــالق وحـــب الوطـــن، 
يحفـــظ القانـــون كيانهـــا الشـــرعي، ويقـــوي 
ظلهـــا  فـــي  ويحمـــي  وقيمهـــا،  أواصرهـــا 
األمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه 
مـــن االســـتغالل”، والشـــك فـــي أن إشـــراك 
الطفـــل أو تشـــغيله في الدعايـــة االنتخابية 
كمـــا جاء في مشـــروع القانـــون المطروح - 
ومـــع موافقة ولي األمر – محفوف بمخاطر 
مـــا  وهـــو  المعنـــوي،  أو  المـــادي  اســـتغالله 

يحظره الدســـتور على نحو ما ســـلف ذكره، 
ومـــن ثم فإن النـــص النافذ للمـــادة )60( من 
قانـــون الطفـــل، إذ حظر اســـتغالل األطفال 
فـــي التجمعـــات، فإنـــه يكـــون قـــد صـــادف 

صحيح حكم الدستور.
إلى جانب أن مملكة البحرين التزمت بنص 
المـــادة )60( مـــن قانـــون الطفـــل القائـــم في 
حمايـــة حقوق الطفـــل، ومنع اســـتغالله مع 
اتفاقيـــة األمم المتحدة لحقوق الطفل التي 
اعتمدتهـــا الجمعية العامة في نوفمبر ســـنة 
1989، والتـــي انضمت إليها مملكة البحرين 
هالة رمزيبموجب المرسوم بقانون )16( لسنة 1991.
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محرر الشؤون المحلية

مروة خميس

المنامة - وزارة الداخلية

والرقابـــة  العمليـــات  إدارة  مديـــر  أعلـــن 
المروريـــة العقيـــد عـــادل الدوســـري، انتهاء 
مـــع  بالتنســـيق  المروريـــة  التجهيـــزات 
اللجنـــة المنظمـــة لتأمين الحركـــة المرورية 
للمشـــاركين فـــي ســـباق الرجـــل الحديـــدي 
الترايثلـــون وكذلـــك مســـتخدمي الطريـــق 
للشـــوارع المحيطـــة بمســـار الســـباق والذي 
الســـباق،  أن  )الســـبت(.وأوضح  غـــد  ســـوم 
يبدأ في تمام الســـاعة 6:00 صباحا بمرحلة 
مجمـــع  مواقـــف  مـــن  الدراجـــات  ســـباق 
األفنيوز على المســـار األيمن بشـــارع الملك 
فيصـــل ومن ثـــم تغير مســـار الدراجات من 
إشـــارة المرفـــأ المالـــي إلى المســـار األيســـر 
بشـــارع الملك فيصل مروًرا بشـــارع الشيخ 
خليفة بن سلمان وصوال إلى كوبري الزالق 
ثم الدخول في المســـار األيمن لغاية تقاطع 
نادي راشـــد للفروسية مرورا بأسفل كوبري 
الـــزالق إلـــى تقاطـــع شـــارع الـــزالق بشـــارع 

خليـــج البحريـــن واالنحراف يســـارا عكس 
الســـير بشـــارع خليـــج البحرين لغايـــة دوار 
بالج الجزائر بنفس المســـار األيسر ومن ثم 
الدوران والرجوع على نفس مسار الذهاب 
عبر شـــارع الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان إلى 
غايـــة نقطة النهاية بمواقف مجمع األفنيوز 
الوقـــت  فـــي  الدراجـــات  مرحلـــة  وتنتهـــي 
المتوقع لمرحلة الدراجات الهوائية الساعة 

.12:10

وتبـــدأ مرحلـــة ســـباق الجـــري مباشـــرة بعد 
نهايـــة ســـباق الدراجات مـــن مواقف مجمع 
األفنيـــوز إلـــى بعـــد إشـــارة المرفـــأ المالـــي 
)كورنيـــش الملـــك فيصـــل( والرجـــوع مـــرة 
أخـــرى إلى مواقف مجمع األفنيوز في نحو 

الساعة 3:30 ظهًرا.
والرقابـــة  العمليـــات  إدارة  مديـــر  ودعـــا 
الطريـــق  مســـتخدمي  جميـــع  المروريـــة، 
خصوصا مرتادي مجمع األفنيوز وأصحاب 
األعمـــال المجـــاورة للمنطقـــة التعـــاون مـــع 
رجال المرور ورجال األمن المنتشرين على 
نقاط الســـباق خاصة التحويالت المرورية 
والتقيـــد  للســـباق  المصاحبـــة  المؤقتـــة 
وااللتـــزام  المروريـــة  والقواعـــد  باألنظمـــة 
بالمداخـــل والمخـــارج المخصصـــة للمجمع 
خالل فترة السباق التي ستمتد من الساعة 

6:00 صباحا لغاية الساعة 3:30 ظهًرا.

“األفنيوز” مواقف  من  الدراجات  سباق  بمرحلة  صباحا   6 يبدأ  السباق 
تأمين حركة المرور للمشاركين في “الترايثلون”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البحريـــة  الزراعـــة والثـــروة  أكـــد وكيـــل 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح أن 
الوكالة مســـتمرة فـــي إجراءاتها الهادفة 
إلى حماية الثروة البحرية، الفًتا إلى أنها 
عازمـــة وبالتعـــاون مع الجهات الرســـمية 
ذات العالقـــة إلطـــالق الحمالت التي من 
شـــأنها وقف الممارســـات الخاطئـــة التي 

تضر بالمخزون السمكي. 
جـــاء ذلـــك لـــدى زيـــارة أبوالفتـــح لمرفـــأ 
الخدمـــات  علـــى  للوقـــوف  المحـــرق، 
إلـــى  اســـتمع  كمـــا  للصياديـــن،  المقدمـــة 
احتياجـــات ومالحظات بعض الصيادين 
ووعـــد بدارســـتها؛ ســـعًيا لتقديـــم أفضل 

الخدمات. 
وكالـــة  فـــي  المعنييـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
يبذلـــون  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة 
أقصـــى الجهود في ســـبيل ضمان توفير 

الخدمـــات الالزمـــة لدعـــم قطـــاع الصيد؛ 
انطالًقا من اســـتراتيجية الوكالة الرامية 
إلـــى االهتمام بالعاملين فـــي هذا القطاع 

الحيوي وتوفير الدعم الالزم لهم. 
وخـــالل الزيـــارة شـــهد أبوالفتح تدشـــين 
المتنقلـــة  البحريـــة  للصيانـــة  مركبتيـــن 
الوكالـــة  أن  الصياديـــن، مؤكـــًدا  لخدمـــة 
ترحـــب بـــأي تعاون مـــع القطـــاع الخاص 
لمـــا من شـــأنه دعـــم قطـــاع الصيـــد الذي 
يشـــكل ركيزة أساسية في تحقيق األمن 

الغذائي بمملكة البحرين. 
مـــن جهتـــه، أشـــار رجـــل األعمـــال محمد 
الكوهجـــي إلـــى أن المركبـــة توفر خدمة 
الصيانـــة للصياديـــن، وهي بمثابـــة كراج 
متنقـــل، وتعمـــل علـــى مدى 6 أيـــام عمل 
من الســـبت ولغاية الخميس، مع دراســـة 
إمـــكان العمل لمدى 7 أيام في حال تبين 
الحاجـــة لذلـــك، الفًتـــا إلـــى أن القائميـــن 
على هـــذه المركبـــة يوفرون اإلرشـــادات 

والتوعية التي يحتاجها الصيادون.

البحرية الثروة  حماية  إجــراءات  مضاعفة  المحرق:  مرفأ  زائرا  أبوالفتح 
مركبتان للصيانة المتنقلة لخدمة الصيادين

“تنسيقي الشمالية” يبحث مبادرات إسكانية
تحســـين الخدمـــات المقدمـــة للمـــرأة وأصحـــاب الهمـــم وكبـــار المواطنيـــن

رفـــع رئيس وأعضـــاء المجلس التنســـيقي 
التهانـــي  خالـــص  الشـــمالية  للمحافظـــة 
البـــالد  عاهـــل  المقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلـــى رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى حكومـــة وشـــعب 
البحريـــن بمناســـبة قرب االحتفـــال بالعيد 
الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك 
مقاليـــد الحكـــم، كمـــا هنـــأ المجلـــس قرينة 
عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيـــم آل خليفـــة بمناســـبة يـــوم المرأة 
البحرينيـــة، وهنأ المجلس وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة وكافـــة منتســـبي وزارة الداخليـــة 
بمناســـبة مـــرور 100 عـــام علـــى تأســـيس 

شرطة البحرين. 
جاء ذلـــك لدى تـــرؤس محافظ الشـــمالية 
علي العصفور للجلســـة الخامسة للمجلس 
التنســـيقي بحضـــور األعضـــاء وعـــدد مـــن 
واســـتعرض  بالمحافظـــة.  المســـؤولين 
المجلـــس، المبـــادرات الثالث التـــي قدمها 
اإلســـكانية  للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل 
المجلـــس  عضـــو  اإلســـكان  وزارة  فـــي 
التنســـيقي خالـــد الحيـــدان، وتتمثـــل فـــي 

لتكـــون  الشـــمالية  المحافظـــة  تعزيـــز دور 
ووزارة  المواطنيـــن  بيـــن  وصـــل  حلقـــة 
اإلســـكان فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الطلبـــات 
واالستفسار والمتابعة، وضبط المخالفات 
المتعلقة بالوحدات اإلســـكانية، والترويج 
لبرنامج مزايـــا وأنظمة اتحـــاد المنتفعين، 

المقترحـــات،  وتقديـــم  الشـــكاوى  وتلقـــي 
حيـــث ســـيتم تدريـــب عـــدد مـــن موظفي 
المحافظـــة تمهيـــدا لتفعيـــل المبـــادرة في 
القريـــب العاجل. وناقـــش المجلس، نتائج 
فـــي  التفتيشـــية  الحمـــالت  وتوصيـــات 

منطقة سلماباد الصناعية.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  شـــاركت 
نظـــم  إدارة  فـــي  ممثلـــة  اإللكترونيـــة 
احتفاليـــة  فـــي  الجغرافيـــة  المعلومـــات 
المعلومـــات  لنظـــم  العالمـــي  اليـــوم 
الجغرافية الـــذي أقيم تحت رعاية وزير 
النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، 
بتنظيم من )تطوير للبترول(، ومجموعة 
 ESRI مؤسســـة  وكيـــل  مايكروســـنتر 
العالمية لنظم المعلومات الجغرافية في 
مملكـــة البحريـــن، بحضـــور مجموعة من 
المختصين والخبـــراء من داخل وخارج 
مملكـــة البحريـــن.  وتعـــد الفعالية ملتقى 
ا للمختصين والخبـــراء في مجال  ســـنويًّ
الجغرافيـــة، وفرصـــة  المعلومـــات  نظـــم 
كبيـــرة لتبـــادل الخبرات واالطـــالع على 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  التقنيـــات  أحـــدث 
بهـــدف  الفعاليـــة  فـــي  الهيئـــة  وتشـــارك 
زيـــادة وعي المختصين فـــي مجال نظم 
المعلومـــات الجغرافية بما تمتلكه الهيئة 
من هذه األنظمة، وكيفية االستفادة منها 

ا في مجاالت العمل المختلفة. محليًّ
 خالل هذا الملتقى، قدمت الهيئة عرًضا 
ـــا حول مشـــروع خرائط التربة  توضيحيًّ
لمملكة البحرين، مشيرة إلى أنها أنجزت 
المشـــروع في فترة قياســـية وبواســـطة 
طاقـــات بحرينيـــة شـــابة متخصصة من 
منتســـبي الهيئـــة، بمـــا يوفـــر كثيـــًرا مـــن 
لـــم تكـــن  المعلومـــات والخرائـــط، التـــي 
متوفـــرة مـــن قبـــل بالطريقـــة الميدانيـــة 
التي تعمـــد على المســـح الميداني فقط، 
كمـــا يوفر التكلفـــة بفضـــل االعتماد على 

الجهود المحلية إلنتاج المعلومات.

استعراض مشروع خرائط التربة

عادل الدوسري



ضمـــن توجيهـــات محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة لتعزيز 
العمـــل بمبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة والتعاون 
مـــع القطـــاع األهلـــي والمؤسســـات األهليـــة 
والجمعيات فـــي مختلف مناطق المحافظة، 
فـــي  المســـؤولين  كبـــار  مـــن  عـــدد  شـــارك 
البرامـــج  إدارة  مديـــر  بحضـــور  المحافظـــة 
االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمع محمـــد الفاو 
ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية محمد 
الرميحـــي ومدير إدارة المعلومات والمتابعة 
البرامـــج  قســـم  ورئيـــس  الســـبيعي  منيـــرة 
االجتماعية ســـلوى عيســـى، في الحفل الذي 
أقامتـــه مؤسســـة المبرة الخليفيـــة، مع قرب 

احتفاالت المملكة بأعيادها الوطنية.

وأكـــدت مديـــر إدارة المعلومـــات والمتابعـــة 
منيـــرة الســـبيعي، حـــرص المحافظـــة علـــى 
تنفيذ توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي 

آل خليفـــة محافظ المحافظـــة الجنوبية في 
تعزيـــز أطر التواصل مع مختلف مؤسســـات 
المجتمـــع، وتقديـــم الدعـــم والمشـــاركة فـــي 

مختلـــف البرامـــج والمبـــادرات والمناســـبات 
الوطنية العزيزة. كما نقلت المحافظة تقدير 
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة لجهود ومســـاعي 

مؤسســـة المبرة الخليفية في إبـــراز البرامج 
الرائدة والداعمة للطاقات الشبابية ومختلف 
الشـــرائح المجتمعية، األمر الذي يؤكد الدور 

الحيـــوي والفاعل للمبرة في تحقيق التكافل 
وخدمة المجتمع من أجل اإلسهام في رفعة 

مملكة البحرين في شتى الميادين.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تشارك في حفل “المبرة الخليفية” مع قرب االحتفاالت باألعياد الوطنية
بتوجيهات من سمو الشيخ خليفة بن علي لتعزيز العمل بمبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون مع القطاع األهلي
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المنامة - وزارة الخارجية

المؤبـــد لنزيـــل اســـتخرج 32 كيلوجرامـــا “حشيشـــا” مـــن البحـــر
قضـــت محكمـــة التمييـــز برفـــض طعني 
مدانيـــن بجلب أكثر مـــن 32 كيلوجراما 
من مادة الحشـــيش المخدرة وكمية من 
المؤثـــر العقلـــي “الشـــبو” بلـــغ وزنها 775 
جراما، والمخبأة فـــي قاع البحر بداخل 
إطـــارات الســـيارات، أحدهمـــا نزيل في 
إدارة اإلصـــاح والتأهيـــل “ســـجن جو”، 
والـــذي كلف الطاعن الثاني ومتهم ثالث 
باســـتخراجها من عرض البحـــر. وأيدت 
المحكمة معاقبة النزيل بالســـجن المؤبد 
وبتغريمه 20 ألف دينار، وبسجن الثاني 
المحكـــوم عليـــه مـــع المتهـــم الثالث - لم 
يطعـــن - لمـــدة 7 ســـنوات وتغريـــم كل 
منهما مبلغ 5000 دينار، وبحبسهما لمدة 
6 أشـــهر إضافيـــة إلبحـــاره فـــي منطقـــة 
محظـــورة، وكمـــا أيدت مصـــادرة جميع 

المضبوطات.

وتشـــير التفاصيل الخاصة بالقضية إلى 
“30 عامـــا”،  أن أحـــد تجـــار المخـــدرات 
تواصـــل  محكوميتـــه،  انقضـــاء  وقبـــل 
مـــع شـــخصين متواجدين خارج أســـوار 
ذكيـــا  نقـــاال  هاتفـــا  مســـتعما  الســـجن، 
وجندهمـــا الســـتخراج المـــواد المخدرة 
التـــي خبأهـــا فـــي قـــاع البحـــر بداخـــل 
فـــي  إطـــارات ســـيارات، وفـــق مـــا ورد 
معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، 
وأن ســـبب مســـاعدة اإلثنيـــن إليـــه هـــو 

حصولهم على األموال مقابل ذلك.
فتم إجراء المزيد من التحريات، والتي 
دلت على قرب قيام شـــخصين بالتوجه 

إلى البحر الستخراج المخدرات.
وبالفعـــل توجه المتهمان الثاني والثالث 
فجر يوم الواقعة إلى منطقة الساية في 
أحـــد حظائر مصائد األســـماك في قارب 
صغير، وشوهد الشخصان مختبئين عن 
خفـــر الســـواحل الذين حضـــروا بالقرب 

منهم، وبدا عليهما االرتباك.
وبتفتيشـــهما تم ضبط إطارين خاصين 
بالســـيارات في القـــارب الـــذي كانا فيه، 
وكانـــا يحتويـــان علـــى عـــدد 32 كيســـا 
كبيـــرا، تبيـــن أنهـــم يحتوون علـــى مادة 
الحشـــيش المخـــدرة، ثبـــت للمحكمة أن 
وزنهـــا جميعـــا بلـــغ 32.833 كيلوجراما، 
إضافـــة إلى كيســـين من المؤثـــر العقلي 
“الشـــبو” ثبت أن وزنهمـــا اإلجمالي يصل 

إلى 775 جراما.
وأثنـــاء تواجـــد أفـــراد خفـــر الســـواحل 
برفقة المدانيـــن وردت ألحدهما مكالمة 
فيديـــو مـــن الطاعـــن األول المســـجون، 
والـــذي كان يســـألهما عمـــا إذا كانـــا قـــد 
استخرجا المواد المخدرة من البحر من 

عدمه، لكنه استمع لإلجابة بالعثور عليها 
مـــن قبـــل أفراد شـــرطة خفر الســـواحل؛ 
كونهم اســـتمعوا للمحادثة ويشـــاهدون 

الطاعن يتحدث من داخل محبسه.
فأحالتهـــم النيابة العامـــة للمحكمة على 
اعتبـــار أنهـــم بتاريـــخ 25 يونيـــو 2017، 

ارتكبوا اآلتي
أوال: المتهم األول “الطاعن األول”:

1. جلـــب وحـــاز وأحـــرز وآخـــر مجهـــول 
بقصد اإلتجار مادة الحشـــيش المخدرة 
والمؤثـــر العقلـــي “الميتامفيتاميـــن” في 

غير األحوال المصرح بها قانونا.
2. حـــاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثرين 
“الميتامفيتاميـــن والديازيبام”  العقليين 

في غير األحوال المصرح بها قانونا.
“لـــم  والثالـــث  الثانـــي  المتهمـــان  ثانيـــا: 

يطعن”: 
المخـــدرة  المـــواد  نقـــل  فـــي  شـــرعا   .1

بمقابل.
2. حـــازا وأحـــرزا بقصـــد التعاطـــي مادة 
الحشـــيش المخـــدرة فـــي غيـــر األحوال 

المرخص بها قانونا.
3. أبحرا على متن ســـفينة صيد صغيرة 

في الفترة والمنطقة المحظورة.

محاوالت جادة لثني قطر عن دعم اإلرهاب
ـــاطة ـــاعي للوس ـــع المس ـــي جمي ـــة ف ـــا وبفعالي ـــارك دوم ـــد: نش ـــن محم ـــواز ب ف

عقـــدت محكمـــة العـــدل الدوليـــة الجولـــة 
الشـــفهية  االســـتماع  لجلســـات  الثانيـــة 
لاســـتئنافات المقدمـــة مـــن قبـــل ممثلـــي 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية 
العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة  المتحـــدة 
للمحكمـــة للنظـــر حول اختصـــاص منظمة 
تحـــت   ICAO الدولـــي  المدنـــي  الطيـــران 
المـــادة 84 من االتفاقيـــة الدولية للماحة 
اختصـــاص  عـــن  واالســـتئناف  الجويـــة، 
مجلـــس منظمـــة الطيران المدنـــي الدولي 
تحت القســـم الثاني من المادة الثانية من 
اتفاقية 1944 لاتفاقية الدولية لخدمات 
قصـــر  فـــي  الخميـــس  أمـــس  الترانزيـــت، 

السام بمدينة الهاي بمملكة هولندا.
عبـــر  الثانيـــة  االســـتماع  جلســـات  بـــدأت 
مـــداوالت مـــن ممثلـــي ومحاميـــي الدول 
األربـــع، حيث ركزت علـــى عدم اختصاص 
فـــي  للنظـــر  الدوليـــة  الماحـــة  منظمـــة 
المجـــال  علـــى  المفروضـــة  اإلجـــراءات 
الجوي مـــن قبل الدول األربع في 5 يونيو 
2017، والـــرد علـــى محـــاوالت ممثل قطر 
فـــي جلســـات االســـتماع بالمحكمـــة خال 
الجولـــة األولـــى للتغاضـــي واالبتعـــاد عـــن 
المســـببات الرئيســـية للخاف والتي تعود 
لعـــدم التزام دولة قطر باتفاقيتي الرياض 
لعامـــي 2013 و2014، إضافـــة إلى نقضها 
للمواثيـــق والتشـــريعات الدوليـــة، مما دعا 
تلـــك الـــدول التخاذ إجـــراءات مشـــروعة 

لحمايـــة أمنها وســـيادتها الوطنية، إضافة 
إلـــى تشـــديد ممثلـــي الـــدول األربـــع علـــى 
عـــدم صحـــة عرض موضـــوع الخاف في 
منظمة تقنية عبر مجلس منظمة الطيران 
بـــأن  العلـــم  مـــع   ICAO الدولـــي  المدنـــي 
محتوى ومســـببات القضية تعود لمســـائل 
وهـــو  اإلقليمييـــن  واألمـــن  للســـلم  تعـــود 
األمـــر البعيد عـــن اختصاصـــات المجلس، 
وبـــأن القرارات المتخذة مـــن قبل مجلس 
مـــن  عـــدد  قـــد شـــابها   ICAO ال  منظمـــة 
المخالفات المؤسســـية الكبيرة التي أثرت 
فـــي مخرجاتها ودعـــا ممثلي الدول األربع 
المحكمـــة لتحييدهـــا وعـــدم األخـــذ بهـــا. 
وفي كلمة مملكة البحرين الختامية أشـــار 
ســـفير مملكـــة البحريـــن في لنـــدن وممثل 
مملكـــة البحريـــن الشـــيخ فواز بـــن محمد 
آل خليفـــة أمـــام محكمـــة العـــدل الدولية، 
إلـــى أن قـــادة دول مجلـــس التعاون لدول 

الخليج العربية قد قاموا بمحاوالت جادة 
وعديـــدة بغرض ثني دولـــة قطر عن دعم 
اإلرهـــاب وأشـــكال التطـــرف، وذلك ضمن 
إطـــار عمل المجلـــس واتفاقيتـــي الرياض 
لعامـــي 2013 و2014، حيث تم وضع آلية 
للمتابعـــة والتنفيـــذ، ولكـــن فـــي ظـــل عدم 
التـــزام قطر بهذه االتفاقيـــات وغيرها من 
التزامـــات دولية، أدى التخاذ الدول األربع 
إلجـــراءات فـــي 5 يونيـــو 2017، بغـــرض 

حماية أمنها الوطني.
كما أكد الســـفير خـــال الكلمة بـــأن الدول 
األربـــع قـــد اتخذت اإلجـــراءات بتوائم مع 
األعـــراف والقوانيـــن الدوليـــة، وبأنـــه كان 
مـــن المفتـــرض علـــى دولـــة قطـــر التوجـــه 
إلى الطـــرق واآلليات اإلقليميـــة والدولية 
للتفـــاوض قبـــل أن تتوجـــه إلـــى مجلـــس 
منظمـــة الطيـــران الدولـــي ال ICAO وهـــو 

األمر الذي تقتضيه قوانين المجلس. 

صحـــة  بعـــدم  رده  فـــي  الســـفير  وشـــدد 
الجولـــة  مـــداوالت  فـــي  قطـــر  ادعـــاءات 
األولـــى التي ادعى مـــن خالها ممثل قطر 
بامتنـــاع الـــدول األربع عن المشـــاركة في 
جهـــود الوســـاطة، حيـــث أكـــد الســـفير أن 
مملكـــة البحريـــن وباقـــي الـــدول المعنيـــة 
تشارك دومًا وبفعالية في جميع المساعي 
للوســـاطة، ولكـــن العكـــس هـــو الصحيـــح 
محاولـــة  بـــأي  تقـــم  لـــم  قطـــر  أن  حيـــث 
لمناقشـــة مواضيـــع الطيـــران المدنـــي في 
المحافـــل اإلقليميـــة عبر مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية.
ونـــوه الســـفير بـــأن مملكة البحريـــن كانت 
دائمـــًا وأبـــدًا منفتحـــة لمناقشـــة األســـباب 
الرئيســـية للخاف مـــع األطـــراف المعنية 
وذلك عبر وســـائل التســـوية في المحافل 
الدوليـــة، وبأنه على قطر أن تظهر حســـن 
الحلـــول  إلـــى  للوصـــول  والجديـــة  النيـــة 

المناسبة.
ومن المقرر أن تســـتمر جلســـات االستماع 
التـــي بـــدأت يـــوم 2 ديســـمبر 2019، حتى 
يـــوم 6 ديســـمبر 2019، مـــع جولتيـــن مـــن 
المرافعـــات الشـــفهية للنظر فـــي اثنين من 
الطعـــون المقدمـــة من الـــدول األربع حول 
اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني 
الدولـــي ICAO في إصدار قـــرارات تتعلق 
المجـــال  علـــى  المفروضـــة  باإلجـــراءات 
الجوي التي فرضتهـــا المجموعة الرباعية 
في يونيـــو 2017، حيث اســـتأنفت الدول 

األربع قرارات المجلس المذكور.

عباس إبراهيم

العليـــا  االســـتئناف  محكمـــة  أيـــدت 
الجنائيـــة األولـــى معاقبـــة مقيـــم يعمل 
في إحدى شـــركات المقاوالت بالســـجن 
لمـــدة 3 ســـنوات وبتغريمـــه مبلغ 1000 
دينـــار؛ إلدانتـــه باالســـتياء علـــى مبلـــغ 
يتجـــاوز 600 دينـــار من أمـــوال زمائه 
في العمل، باســـتعمال تطبيق إلكتروني 
بإحـــدى  خـــاص  األمـــوال  لتحويـــل 
شـــركات االتصـــاالت، وأمـــرت بمصادرة 
المضبوطـــات وبإبعـــاده نهائيا عن الباد 

بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن المســـتأنف 
الشـــركات  إحـــدى  لـــدى  يعمـــل  والـــذي 
الخاصـــة تمكـــن مـــن االســـتياء علـــى 
مبلـــغ وقـــدره 605 دنانيـــر و200 فلس، 
حيـــث اســـتولى المدان علـــى البطاقات 

عليهـــم  بالمجنـــي  الخاصـــة  البنكيـــة 
وكذلـــك األرقـــام الســـرية الخاصة بتلك 
البطاقـــات، إلجـــراء بعـــض الســـحوبات 
البنكيـــة لصالحهـــم، إال أنـــه عقـــب ذلـــك 
قـــام باالحتفاظ بنســـخ ضوئية من تلك 
الســـرية. البنكيـــة واألرقـــام  البطاقـــات 
وبهذه الطريقة استطاع تحميل برنامج 
تحويل األموال الخاص بإحدى شركات 
االتصاالت في المملكة، وأدخل البيانات 
المجنـــي  ببطاقـــات  الخاصـــة  الســـرية 
عليهـــم البنكية، وكذا أرقام الحســـابات 
الخاصـــة بهم، وأدخل أرقامهم الســـرية 
تحويـــل  مـــن  وتمكـــن  بحوزتـــه،  التـــي 
المبالـــغ المالية مـــن الحســـابات البنكية 
الخاصـــة بهـــم إلـــى حســـابه البنكي في 
دولته، وبالقبـــض عليه اعترف بارتكابه 

الواقعة.

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  عاقبـــت 
األولـــى، غيابيـــا، متهمـــا بتزوير حصوله 
على شهادة أكاديمية تفيد حصوله في 
العـــام 2009 على درجـــة البكالوريوس، 
من أحد المعاهد األوروبية المتخصصة 
في العلوم السياســـية، والتـــي ثبت أنها 
لم تصـــدر من الجهـــة المانحة، بســـجنه 
لمـــدة 3 ســـنوات، كمـــا أمـــرت بمصادرة 
المحررات المزورة.وذكرت المحكمة أن 
وقائـــع القضية تتحصل فـــي أن المتهم 
تقـــدم إلـــى الشـــاهدة األولـــى، بصفتهـــا 

رئيس قسم معادلة الشهادات األجنبية 
بوزارة التربيـــة والتعليم، بطلب معادلة 
مؤهـــل “شـــهادة بكالوريـــوس خاصة به 
صـــادرة مـــن معهـــد للعلـــوم السياســـية 
فـــي إحدى الدول األوروبيـــة، كما أرفق 
بـــه كشـــف بدرجاتـــه وشـــهادة الثانوية 
العامة ومعادلتها وجواز ســـفره وأختام 
التصديقات الخارجية، إال أنه بمخاطبة 
الجهات المختصة بالبلد المانح من قبل 
وزارة التربيـــة والتعليم، ورد إليهم الرد 
بأن الشـــهادة التي تقدم بها المتهم غير 
صحيحة ولم تصدر من المعهد المشـــار 

إليه.

وافد يستولي على 605 دنانير من حسابات زمالئه بالعمل

3 سنوات لمزور شهادة بكالوريوس من معهد أوروبي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

جند شخصين إلتمام 
المهمة ويقظة 

خفر السواحل 
ضبطتهما متلبسين
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المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس الخميس عند مستوى 1,547.31 
بارتفاع وقدره 3.20 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم األربعاء، في حين 
أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عنــد مســتوى 764.07 بارتفــاع 

وقـدره 0.51 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

فـــي  المســـتثمرون  وتـــداول   
بورصـــة البحريـــن 6.47 مليـــون 
ســـهم بقيمة قدرهـــا 1.97 مليون 
دينـــار تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال 
57 صفقـــة، وركـــز المســـتثمرون 
قطـــاع  أســـهم  علـــى  تعاماتهـــم 
البنـــوك التجاريـــة والتـــي بلغـــت 
المتداولـــة1.87  أســـهمه  قيمـــة 
مليون دينار أي ما نسبته 94.62 
% من القيمة اإلجمالية لألوراق 
الماليـــة المتداولة وبكمية قدرها 
5.86 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خال 39 صفقة.
 وجـــاء البنك األهلي المتحد في 
بــــلغت قيــــمة  الـمركــــز األول، إذ 
أســـهمه الـمتداولــــة 1.70 مليون 
ديـنـار أي ما نسبته 86.32 % من 
إجـمـالــــي قيمـــة األوراق الماليـــة 

المتداولـــة وبكــــمية قدرها 4.82 
مليـــون ســـهم، تــــم تنفيذهـــا من 

خـال 23 صفقة.
فكــــان  الـثـانـــــي  الـمركــــز  أمــــا   
لــــمصرف الســـام بقيــــمة قدرها 
86.44 ألف ديـنــــار أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجـمـالــــي  مـــن   %  4.38
المتداولـــة  الماليـــة  األوراق 
أالف   910 قدرهـــا  وبكــــمية 
سهم، تــــم تنفيذها مــــن خـال 7 

صفقات.
ثــــم جاء بنك البحرين والكويت 
بقيـمة قدرهــــا 52.16 ألف ديـنـار 
مـــن   %  2.65 نســـبته  مـــا  أي 
إجـمـالــــي قيمـــة األوراق الماليـــة 
المتداولة وبكـمية قدرها 92.80 
ألف سهم، تـم تنفيذها من خال 

7 صفقات.

تداول 6.5 مليون سهم بـ 1.9 مليون دينار

بلـــغ إجمالي الشـــيكات المرتجعـــة خال أكتوبـــر الماضي 8091 شـــيكا مصرفيا 
مرتجعا بقيمة 26.7 مليون دينار، وذلك بحسب أحدث بيانات مصرف البحرين 
المركـــزي. وبحســـب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الشـــيكات المصرفية 
المرتجعـــة ألســـباب ماليـــة تبلـــغ 6348 شـــيكا بقيمـــة 19.8 مليون دينـــار، أي ما 
نســـبته %78.45 من إجمالي عدد الشـــيكات المرتجعة، في حين تبلغ الشيكات 
المرتجعة ألســـباب تقنية 1743 شـــيكا بقيمة 6.8 مليون دينار، بنسبة 21.54% 

من إجمالي عدد الشيكات.
وتبلغ قيمة الشيكات المرتجعة نحو %3.6 من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة 
فـــي المملكـــة في أكتوبر الماضـــي البالغة قيمتها 26.7 مليـــون دينار، مقارنة مع 

%3.5 بشهر سبتمبر الماضي حيث بلغت قيمتها 23.5 مليون دينار.
 ومن ناحية عدد الشيكات فقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة نحو %3.1 في 

أكتوبر 2019 فيما كانت %3.4 في سبتمبر الماضي.
فيما زاد عدد الشـــيكات الصادرة بنســـبة %8.84 حيث بلغت 260.5 ألف شـــيك 
بقيمـــة 736.7 ألـــف دينـــار فـــي أكتوبـــر الماضـــي، مقابـــل 239.3 ألف شـــيك في 

سبتمبر 2019 بقيمة 665.3 مليون دينار.
وحافظـــت الشـــيكات المصرفية على مكانتهـــا المهمة خال الســـنوات الماضية 
كوســـيلة مفضلة لتســـوية المدفوعات التجارية، إذ يتم إصدار نحو 3.3 مليون 

شيك مصرفي سنويًا بقيمة تفوق 10 مليارات دينار.

قيمة الشيكات المرتجعة بأكتوبر

1.7 مليون دينار لتشييد وتشغيل 35 موقًعا إعالنًيا بالعاصمة

لخدمات نقل ومواصالت “الصحة”

طرحــت وزارة الصحــة فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمس مناقصتيــن أبرزهما إلدارة خدمــات النقل والمواصــالت وتوفير 
المركبــات والســواق للــوزارة تقــدم إليهــا 4 عطــاءات علق أحدها وأقل عطاء بنحو 1.9 مليون دينار، لشــركة التســهيالت لتأجير الســيارات 

وأكبرها بقرابة 3.5 مليون دينار.

وتقـــدم الـــوزارة الصحـــة خدمـــات الرعايـــة الصحية 
للمواطنين والمقيمين من خال شـــبكة من العيادات 
والمراكـــز الصحيـــة ومجمـــع الســـلمانية الطبـــي، لـــذا 
يهدف المشـــروع إلى إشـــراك القطـــاع الخاص ولمدة 
4 ســـنوات في تقديم خدمات مســـاندة تشـــكل جزًءا 
أساســـا ومهًمـــا إلنجاح المهـــام المناطة بتلك الشـــبكة 
صحيـــة  خدمـــات  وســـواق  المركبـــات  توفيـــر  مثـــل 
وإدارييـــن إلدارة خدمـــات النقـــل والمواصـــات مثل 
نقـــل المرضى من مختلف العيـــادات نقل الجثث نقل 
عينـــات الـــدم واألدويـــة وبياضـــات الغســـيل والمواد 

األخرى.
كمـــا طرحت أمانـــة العاصمة، مزايدة تشـــييد وتأجير 
نـــوع ميجاكـــوم  مـــن  إعانًيـــا  35 موقًعـــا  وتشـــغيل 

بمحافظة العاصمة بنحو 1.7 مليون دينار.
)أمانـــة  البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  ودعـــت وزارة 
مجـــال  فـــي  المختصيـــن  المســـتثمرين  العاصمـــة( 
المزايـــدة  هـــذه  فـــي  لتقديـــم عروضهـــم  اإلعانـــات 
العامـــة تحقيًقـــا لمبدأ المســـاواة وتكافـــؤ الفرص بين 
المستثمرين في االستفادة من الفرص االستثمارية.

وفتـــح المجلـــس أمـــس 19 مناقصـــة ومزايـــدة )17 
لــــ13 جهـــة حكوميـــة  تابعـــة  مناقصـــة ومزايدتيـــن( 
بإجمالـــي 89 عطـــاء، فـــي حيـــن تم تعليـــق 11 عطاء 
لـ9 مناقصـــات. وبلغ مجموع أقل العطاءات نحو 5.5 
مليـــون دينـــار لــــ75 عطاء فـــي حين تم اســـتثناء 14 
عطاء لصعوبة تحصيل المعلومات الفنية على موقع 
المجلس. وفتح المجلس 3 مناقصات لهيئة الكهرباء 
للمحطـــات  حمايـــة  قواطـــع  لتزويـــد  أولهـــا  والمـــاء، 
الفرعيـــة لنقـــل الكهرباء تقدم إليهـــا 4 عطاءات أقلها 
بنحـــو 28.8 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتزويـــد وحـــدات 
نظـــام التحكم المتكامل فـــي المحطات الفرعية لنقل 
الكهربـــاء تقدم إليها عطـــاءان أقلهما بنحو 33.7 ألف 
دينـــار، فيمـــا تعلقت األخيرة بتزويـــد وتركيب المواد 
العازلـــة والســـقاالت بمحطـــة ســـترة إلنتـــاج الكهرباء 
والمـــاء ومحطـــة الرفـــاع إلنتـــاج الكهربـــاء ومحطـــة 
أبـــو جرجـــور إلنتاج المـــاء لمدة عامين تقـــدم إليها 4 
عطـــاءات علق أحدها وأقل عطـــاء بنحو 343.7 ألف 

دينار وأكبرها بقرابة 1.1 مليون دينار.

3 مناقصات لوزارة “المواصالت”

كمـــا فتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات لـــوزارة المواصـــات 
واالتصاالت، أبرزها لصيانة العامات اإلرشادية البحرية 
المحليـــة تقـــدم إليها عطـــاءان أقلهما بنحـــو 169.5 ألف 
دينـــار، ومناقصـــة لتقديـــم خدمـــات االتصاالت لشـــؤون 
الطيـــران المدني تقـــدم إليها عطاء وحيـــد بنحو 168.5 
ألـــف دينـــار. وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لحلبة 
البحرين الدولية، أوالهما لتوفير البنية التحتية للشبكة 
للمـــدرج تقـــدم إليهـــا 13 عطـــاء علـــق اثنان منهـــا، وأقل 
عطـــاء بنحـــو 19.9 ألف دينـــار، والثانيـــة لتوفير الحلول 
الاسلكية للمسرح تقدم إليها 13 عطاء علق اثنان منها، 

وأقل عطاء بنحو 15.9 ألف دينار.
المســـاحة  لجهـــاز  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وأيًضـــا 
والتســـجيل العقاري لتحديث وتوســـعة شـــبكة البحرين 
لتحديـــد المواقـــع العالمـــي )PRN( تقـــدم إليهـــا عطاءان 
علق أحدهما وأقل عطاء بنحو 62 ألف دينار، ومناقصة 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل الســـتئجار مركبـــات خفيفة 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل لمدة 4 ســـنوات تقـــدم إليها 
6 عطـــاءات علق أحدهـــا وأقل عطاء بنحـــو 224.6 ألف 
دينـــار، ومناقصة لوزارة التربيـــة والتعليم لتوفير إدراج 

وكراســـي لجميـــع المراحـــل المدرســـية لمـــدة 4 ســـنوات 
تقـــدم إليهـــا 5 عطـــاءات أقلهـــا بنحـــو 195.2 ألـــف دينار 
وأكبرهـــا بقرابـــة 680.6 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة 
شؤون اإلعام لمشروع توفير خدمات النقل التلفزيوني 
للمباريـــات الرياضية - الصاالت إلى 250 فعالية رياضية 
لمدة عامين تقدم إليها 4 عطاءات أقلها بـ235 ألف دينار 

وأكبرها بـ450 ألف دينار.
لشـــركة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
نفـــط البحريـــن “بابكـــو” لتوفير خدمـــة تنظيـــف المباني 
والســـيارات إضافـــة إلى منقذين في بركة الســـباحة في 
عوالـــي والمرافـــق التابعة لها لمدة 4 ســـنوات تقدم إليها 
13 عطاء أقلها بقيمة 320 ألف دينار وأكبرها بقرابة 2.4 
مليـــون دينار، ومناقصـــة إلدارة المخازن المركزية بهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء لشـــراء موصات كهربائيـــة عدة تقدم 
إليهـــا عطـــاءان أقلهما بقيمة 25.2 ألـــف دينار، ومناقصة 
لطيـــران الخليـــج إلصاح معـــدات خدمـــة المطبخ على 

متن الطائرة تقدم إليها عطاء وحيد وتم تعليقه.
عـــاوة علـــى ذلك، فتـــح المجلـــس مزايدة عامـــة لوزارة 
شؤون األشـــغال والبلديات لبيع آليات زراعية وسكراب 
فـــي أماكن مختلفة تابعة لشـــؤون الزراعـــة )هورة عالي 
والهملة والبديع والمزرعة الشـــرقية وعســـكر( بقيمة 30 
ألف دينار، وكان قد تقدم إليها 3 عطاءات علق أحدها.

جلسة مجلس المناقصات أمس

لندن - رويترز

الذهب يصعد 
على نحو طفيف

ارتفعت أسعار الذهب أمس في الوقت 
من  متعارضة  ــارات  إشــ تسببت  الـــذي 
واشنطن وبكين في استمرار الضبابية 

بشأن اتفاق تجاري.
بــتــوقــيــت   0605 ــة  ــاعـ ــسـ الـ ــول  ــلـ ــحـ وبـ
جرينتش، ارتفع الذهب في المعامالت 
دوالر   1477.69 ــى  إل  %  0.2 الــفــوريــة 
الخميس،  أمـــس  ــة(  )األونـــصـ لــأوقــيــة 
وصــعــدت الــعــقــود اآلجــلــة األمــيــركــيــة 
دوالرا   1483 ــى  ــ إلـ  %  0.2 لـــلـــذهـــب 

لأوقية.

1.9
مليون دينار

أمل الحامد

مليون دينار
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زينب العكري
“التخطيط العمراني” تستعرض خدماتها في “بايبكس”

ــا ــي ــاس م ــا  ــ ــي ــ راع  2019 ــارات  ــ ــق ــ ــع ــ ال مـــعـــرض  ــي  ــ ف ــارك  ــ ــش ــ ت

أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني مشاركتها 
كراع ماســـي في النســـخة الثانية عشـــر من معرض 
البحريـــن الدولـــي للعقارات “بايبكـــس” 2019 والذي 
يقـــام تحـــت رعايـــة نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
الشـــيخ خالد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وبتنظيم من 
جمعيـــة المهندســـين البحرينيـــة، فـــي الفتـــرة من 7 
ولغاية 9 ديســـمبر 2019 فـــي مركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات.
ومـــن المقـــرر أن يكـــون جنـــاح الهيئـــة F13 منصـــًة 
تعريفيـــة شـــاملة ومتكاملـــة لمـــا تقدمـــه الهيئـــة من 
مشـــاريع وخدمات تهم المعنيين في القطاع، حيث 
سيتعرف زوار الجناح على التسهيات التي تقدمها 
الهيئـــة للمواطنين ومـــاك األراضي والمســـتثمرين، 
تدعـــم  التـــي  المائمـــة  البيئـــة  توفيـــر  ســـبيل  فـــي 
االقتصـــاد المحلـــي وتســـهل اإلجراءات، كما ســـيتم 

تدشـــين الموقع اإللكترونـــي المطور وإطاق الهوية 
الجديدة للهيئة خال المعرض.

وصرحـــت الهيئة أن الدعم الذي يحظى به المعرض 
كل عام من قبل الشـــيخ خالد بن عبدهللا هو ســـبب 
لترســـيخ المكانة البـــارزة التي يحظـــى بها المعرض 
كونـــه المنصـــة األولـــى للمهتميـــن بالشـــأن العقـــاري، 
مضيفـــة أن المشـــاركة هـــذا العـــام تأتـــي فـــي إطـــار 

التعريـــف بجهـــود الهيئـــة المبذولة في ســـبيل الدفع 
بعجلة التنمية االقتصادية واالســـتثمارية في الباد 
والمســـاهمة فـــي نمو اقتصاد العقـــارات في المملكة 
مـــن خـــال مـــا تقدمه مـــن خدمات تلبـــي طموحات 
المســـيرة  إطـــار  فـــي  والمســـتثمرين.  المواطنيـــن 
التنموية الشاملة بقيادة عاهل الباد حضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وتحقيقا 
لتطلعـــات ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء رئيـــس اللجنة العليا 
للتخطيـــط العمرانـــي صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة خال الملتقى الحكومي 
الحكوميـــة  الخدمـــة  تقديـــم  إلـــى  الداعيـــة   2019
للمواطنيـــن بأعلـــى جودة بما يســـهم فـــي دعم بيئة 
االســـتثمار ورفع االقتصاد بالبحرين، ويعزز من ثقة 

المواطن في الخدمات الحكومية.

المنامة - التخطيط والتطوير العمراني

“تمكين” يطلق مركزين لالبتكار السحابي ودعم ريادة األعمال
ــنـــيـــك” “بـــولـــيـــتـــكـ و  ــن  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال وجــــامــــعــــة  “أمـــــــــــــــازون”  مـــــع  بــــالــــشــــراكــــة 

أعلن صندوق العمل “تمكين” أمس عن تدشين مركزين لالبتكار السحابي  وذلك بالشراكة مع “خدمات أمازون السحابية” 
وجامعــة البحريــن، وبوليتكنيــك البحريــن. ويهــدف المركــز إلى تســريع التحــول الرقمي فــي القطاع العام فــي البحرين، 
والمنطقة عبر التنســيق بين المؤسســات المختلفة والجيل التالي من التكنولوجيا الســتخدام الحوســبة الســحابية في 

حل التحديات التي تواجه المجتمع وتحويل تلك التحديات لفرص للدخول في مجال ريادة األعمال عبر االبتكار.

وتأتـــي هـــذه الشـــراكة بالتماشـــي مع 
لتطويـــر  المســـتمر  “تمكيـــن”  دعـــم 
يعـــرف  حيـــث  الســـحابية،  المهـــارات 
المركز الطاب والكليات على عمليات 
لهـــم  ويوفـــر  أمـــازون،  فـــي  االبتـــكار 
إمكانيـــة التواصـــل مـــع الخبـــراء فـــي 
مجال الحوسبة السحابية ، وتمكينهم 
بســـرعة  رقميـــة  حلـــول  تطويـــر  مـــن 
للعديـــد مـــن التحديـــات التـــي تقدمها 
فـــي  العـــام  القطـــاع  مؤسســـات  لهـــم 
المملكة، والتي تعرف باســـم “الجهات 

الراعية للتحدي”.
حيث ســـيتم نشـــر هـــذه الحلـــول في 
فـــرد  ألي  ومتاحـــة  مفتوحـــة  منصـــة 
تطويرهـــا  فـــي  ترغـــب  ومؤسســـة 
ونشـــرها لصالـــح األفـــراد البحرينيين 
والمواطنين في أنحـــاء العالم، والتي 
ســـتتيح المجال لخلـــق جيل من رواد 

األعمال في قطاعات جديدة.
لـ”تمكيـــن”  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
إبراهيـــم جناحـــي “تعـــد شـــراكتنا مـــع 
خدمـــات أمـــازون الســـحابية إلنشـــاء 

مراكـــز االبتكار الســـحابية في جامعة 
البحريـــن وبوليتكنيـــك خطـــوة مهمة 
نحو التحول الرقمـــي. وهو ما يضمن 
زيـــادة الوصول إلى البحرينيين للبدء 
فـــي توظيـــف وتضميـــن التكنولوجيا 
الســـحابية في مؤسساتهم”.” وأضاف  
“إن دعـــم االبتـــكار فـــي البحريـــن يعد 
واحـــًدا مـــن أهـــداف تمكين الرئيســـة، 
الحريـــة  للبحرينييـــن  تتيـــح  والتـــي 
فـــي خلـــق وتصميـــم الحلـــول الفعالة، 
والذكيـــة والمســـتدامة بهـــدف تقوية 

واالرتقـــاء بمســـتوى التنافســـية فـــي 
اقتصادنا الوطني، عبر تشـــجيع ريادة 

األعمال”.
الرئيـــس  نائـــب  فالـــت  جانبهـــا  مـــن 
فـــي  العالميـــة  الســـحابية  للخدمـــات 

 “ كارلســـون  تيريـــزا  العـــام،  القطـــاع 
لقـــد شـــهدنا التحـــول فـــي الخدمـــات 
فـــي  العـــام  القطـــاع  فـــي  الســـحابية 
مختلـــف دول العالـــم، وعبـــر إطـــاق 
مراكـــز االبتـــكار الســـحابية المدعومة 
وجامعـــة  وأمـــازون  تمكيـــن،  مـــن 
البحرين وبوليتكنيك فإننا نسعى إلى 
دعـــم التحـــول الرقمي فـــي البحرين، 
حيـــث يأتـــي إطـــاق مركـــز خدمـــات 
أمازون السحابية في الشرق األوسط 
فـــي البحرين بهـــدف تقريـــب الحلول 
الرقمية الحســـابية للعماء، والطاب، 
والمؤسســـات التعليمية فـــي المنطقة 
وتمكينهم من االبتكار بشكل أسرع “.

فيمـــا قـــال رئيـــس جامعـــة البحريـــن، 
رياض حمزة “نحن ســـعداء بشـــراكتنا 

مـــع خدمـــات أمـــازون الســـحابية في 
تأســـيس مركز االبتكار الســـحابي في 
جامعـــة البحرين، ونحن ملتزمون في 
الجامعة باســـتثمار الموارد في تعزيز 
الفكر الريادي بهدف إلهام االبتكار في 

طلبتنا”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  وبـــدوره 
“إن  زابودســـكي  لبوليتكنيـــك، جيـــف 
إنشـــاء مركـــز االبتـــكار الســـحابي في 
بوليتكنيـــك يتيح لنا تطبيـــق الحلول 
خدمـــات  مـــن  الرائـــدة  التكنولوجيـــة 
مؤسســـتنا  فـــي  الســـحابية  أمـــازون 
مـــن  العمـــل  ويمكـــن طلبتنـــا وفريـــق 
توظيف هـــذه األدوات في حل بعض 
التحديات الملحة التي تواجه القطاع 

العام”.

المنامة - تمكين

إبراهيم جناحي
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المحرر االقتصادي من باكو

مناقشة إيجابيات “التوازن المالي” على النمو االقتصادي
“الغرفـــة” تختتـــم المنتـــدى الثانـــي وســـط حضـــور كثيـــف ألصحـــاب األعمـــال

اســتضافت غرفــة تجارة وصناعــة البحرين يوم أمس الخميــس فعاليات المنتدى 
االقتصــادي الثانــي بعنــوان: “نظرة استشــرافية على االقتصــاد البحريني 2020”، 
والــذي نظمتــه الغرفــة، بهــدف مناقشــة الوضــع االقتصــادي فــي البحريــن خــال 
العــام 2019، وأبــرز التوقعــات االقتصاديــة للعــام المقبــل 2020. وقــد جــاء إقامة 
هــذا المنتدى في إطار سلســلة فعاليــات تنظمها “الغرفة” من أجل تثقيف وتعريف 
المجتمع التجاري بالمتغيرات االقتصادية، ومناقشتها عبر فعاليات تطلقها بشكل 

دوري.

 وافتتح الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر 
ترحيبية  بكلمة  المنتدى  أعمال  الشتر 
ــزازه وتــقــديــره  ــتـ أعــــرب خــالــهــا عــن اعـ
ــة جــمــيــع الــتــجــار  ــاركــ ــشــ لـــحـــضـــور ومــ
المنتدى،  وأصــحــاب األعــمــال فــي هــذا 
بتحقيق  الــفــعــالــيــة  تــســهــم  أن  مــتــمــنــيــًا 
بوضع  والمساهمة  المنشودة  أهــدافــهــا 
لنمو  الــنــّيــرة  والــتــوصــيــات  المقترحات 

وتطور القطاع الخاص.

في  االقتصاديان  المتحدثان  تطرق  و 
الــشــورى  مجلس  عضو  وهــمــا  المنتدى 
ــاحــــث االقـــتـــصـــادي  ــ ــب ــ رضـــــا فــــــرج، وال
االقتصاديين  لجمعية  السابق  الرئيس 
خــال  ــادق،  ــصـ الـ عــبــدهللا  البحرينيين 
اإليجابية  االنعكاسات  إلى  مناقشاتهم 
الــمــالــي عــلــى النمو  ــوازن  ــتـ الـ لــبــرنــامــج 
االقتصادي، باإلضافة إلى أهمية موائمة 
المرحلة  مــع  االقــتــصــاديــة  الــتــشــريــعــات 

االقتصادية  القطاعات  وكذلك  المقبلة، 
الواعدة في 2020

ــة” عــلــى أهــمــيــة هــذه  ــرفـ ــغـ ــدت “الـ ــ ــ وأك
الــتــي تساهم  الــمــنــتــديــات االقــتــصــاديــة 
ــدث الــتــطــورات  ــتــعــرف عــلــى أحــ فـــي ال
االقتصادية، خصوصًا لقطاع المؤسسات 
المملكة  فـــي  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
ــا فــي دعــم االقــتــصــاد الوطني،  ودورهــ

الفئة تشكل تعتبر ركنًا  باعتبار أن هذه 
مهمًا من أركان تنمية االقتصاد، وتمثل 
العاملة  %90 من المؤسسات  ما نسبته 
في البحرين، فضاً عن دور القطاع في 
جـــذب االســتــثــمــارات، خــاصــة فــي ظل 
تتمتع  الــذي  المتميز  الجغرافي  الموقع 
به المملكة، لكونها بوابة رئيسة للدخول 

إلى أسواق المنطقة.

جانب من جلسات المنتدى االقتصادي

السنابس - الغرفة

شينزين - أف ب

الصينية  هــواوي  شركة  أعلنت 
ــمــهــا شـــكـــوى فــي  ــقــدي أمـــــس ت
احتجاًجا  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
عــلــى اســتــبــعــادهــا مــن صــنــدوق 
مخصص  فـــدرالـــيـــة  ــمــويــات  ت
ــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ـــن ـــبـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لـ
لاتصاالت في المناطق النائية. 
واســـتـــبـــعـــدت شــركــتــا هــــواوي 
و”زد تي إي” الصينيتان، اللتان 
تقومان  بأنهما  واشنطن  تشتبه 
الشهر  بالتجسس لصالح بكين، 
تمويات  صندوق  من  الماضي 
تديره  دوالر  مليار   8,5 بقيمة 

هيئة االتصاالت الفدرالية. 
شركات  على  الهيئة  وحظرت   
االتـــــصـــــاالت االســــتــــفــــادة مــن 
الشاملة  لــلــخــدمــات  صــنــدوقــهــا 
ــه مــن  ــ ــزات ــ ــي ــ ــه ــجــ ــ ــل ت ــ ــوي ــمــ ــ ــت ــ ل

المجموعتين الصينيتين. 

واقترحت الوكالة أيًضا “مطالبة 
الشركات التي تتلقى مساعدات 
الشاملة  الخدمات  من صندوق 
المعدات  وتبديل  بسحب   )...(
والــــخــــدمــــات” الـــتـــي وفــرتــهــا 

هواوي و”زد تي إي”. 
 وخـــال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
في  شينزين  فــي  الشركة  مقر 
ــصــيــن، اعــتــبــر مــديــر  جــنــوب ال
الخدمات القانونية في هواوي 
هيئة  قـــرار  أن  بينغ  ليو  ســونــغ 
االتصاالت الفدرالية ال يثبت أن 
خطًرا  تشكل  الصينية  الشركة 
ــن الــقــومــي لــلــواليــات  عــلــى األمـ

المتحدة. 
مثل  شركة  “إقــصــاء  أن  وأعلن 
في  مقرها  أن  لمجّرد  ــواوي،  هـ
األمــن  مسائل  يحّل  ال  الصين، 

اإللكتروني”.

“هواوي” ترفع شكوى ضد “االتصاالت” األميركية

ــات  ــحــســاب ال مــــن  الـــمـــحـــولـــة  الـــمـــبـــالـــغ  زادت 
)فــوري  خدمة  طريق  عن  لــأفــراد  الشخصية 
إلى  اإللكتروني  المالية  التحويات  بنظام   )
64.6 مليون دينار في أكتوبر الماضي، مقارنة 
 ،2019 سبتمبر  فــي  ديــنــار  مــلــيــون   53.8 بـــ 
آخــر  حــســب   ،%  20.07 نسبتها  بـــزيـــادة  أي 

إحصاءات لمصرف البحرين المركزي.
تتيح  هــي خــدمــة متميزة   ) )فـــوري  وخــدمــة 
أي  تحويل  الــتــجــاريــة  الــبــنــوك  عــمــاء  لجميع 
مبلغ حتى 1000 دينار يوميا كحد أقصى في 

غضون 30 ثانية على مدار الساعة.
ــذه الــخــدمــة مــن العميل  كــل مــا تــحــتــاجــه هـ
خال  حسابه  فــي  المبلغ  المستفيد  ليستلم 
ثاثين ثانية هو رقم الحساب البنكي العالمي 

)IBAN( للمستفيد والمبلغ المراد إرساله.
فيما نمت المبالغ المحولة إلكترونيا عبر نظام 
 49.9 بلغت  إذ   %  183.5 بنسبة  )فــواتــيــر( 
بـ  مقارنة  الماضي  أكتوبر  فــي  ديــنــار  مليون 

وفــواتــيــر  سبتمبر.  فــي  ــار  ــن دي مــلــيــون   17.6
من  المستحقة  الفواتير  بجمع  تقوم  خدمة 
للفواتير وعرضها لجميع  عدة جهات مصدرة 
إذ  واحــد،  مكان  في  التجارية  البنوك  عماء 
توفر هذه الخدمة للعماء إمكانية االستفسار 
ثانية،   30 خال  المستحقة  فواتيرهم  ودفــع 
للفواتير  ــمــصــدرة  ال الــجــهــة  عــلــى  ويــتــوجــب 
بهذه  للقيام  العميل  تفويض  على  الحصول 

االستقطاعات.
أما التحويل عبر نظام )فوري( فبلغت 1.087 
مليار دينار في أكتوبر بارتفاع نسبته 8.95 % 
عن المبلغ المسجل في سبتمبر 2019 والبالغ 
هــي خدمة  ”فــــوري”  و  ديــنــار.  مــلــيــار   997.7
التجارية  البنوك  عماء  لجميع  تتيح  متميزة 
تحويل أي مبلغ في غضون ساعات خال أيام 

العمل الرسمية. 
فقد  اإلجمالية  للتسويات  اآللــي  النظام  وأمــا 
الزبائن  لتحويات  اإلجمالية  القيمة  بلغت 
أكتوبر  شهر  خــال  دينار  مليون   778.6 فيه 

شهر  عــن   %  0.80 نسبتها  بــتــراجــع  الــمــاضــي 
التحويات  قيمة  بلغت  حيث   2019 سبتمبر 

784.6 مليون دينار.
وبالنسبة للتحويات المصرفية بين المصارف 
حيث   %  16.37 بنسبة  زادت  فقد  التجارية 
مقابل  أكتوبر  في  دينار  مليار   7.849 بلغت 

6.745 مليار دينار في سبتمبر الماضي.

نظام مقاصة الشيكات اإللكتروني

لمقاصة  البحرين  نظام  في  المبالغ  وسجلت 
دينار  مليون   736.7 اإللــكــتــرونــي  الشيكات 
مليون   665.3 مقابل  الماضي  أكتوبر  خــال 
نسبتها  بــزيــادة  أي   ،2019 سبتمبر  في  دينار 
10.73 %. ونظام البحرين لمقاصة الشيكات 
اإللكتروني خدمة مهمة تقدمها شركة “بنفت” 
كافة،  للبحرين  بل  المالي  للقطاع  فقط  ليس 
لصور  اإللكتروني  التبادل  من  النظام  وُيمكِّن 
دورة  يقلص  والــذي  البنوك  بين  ما  الشيكات 

المقاصة إلى يوم عمل واحــد، والــذي يساعد 
النقد  تفقد  عملية  إســـراع  فــي  جــذري  بشكل 
في المملكة، ما ينعكس إيجابا على االقتصاد 
الشيكات  جميع  وتــحــصــل  عــمــومــا،  الــوطــنــي 

ويستطيع  مــجــانــًا  االعــتــيــاديــة  الجلسة  فــي 
الزبون إيداع شيكاته في جميع فروع البنوك 
التجارية المتواجدة في البحرين، ويبلغ عدد 

األعضاء في هذا النظام 25 بنكا.

نمو المبالغ المحولة عبر “فواتير” 183.5 % في أكتوبر
”+ “فــــــــوري  ــام  ــظـ ــنـ بـ ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ الـــتـــحـــويـــات  ديــــنــــار  ــون  ــيـ ــلـ مـ  64.4
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طوكيو - رويترز

تراجعت أسعار النفط في تداوالت 
هــادئــة قبيل مــحــادثــات أوبـــك في 
فيينا أمس، لتقلص بعض المكاسب 
الجلسة  في  حققتها  التي  الكبيرة 
السابقة بفعل سعي المنتجين لمزيد 
من خفض اإلنتاج وهبوط حاد في 

مخزونات الخام األميركية.
برنت  لخام  اآلجلة  العقود  ونزلت   
عشرة سنتات أو 0.2 % إلى 62.90 
دوالر للبرميل بحلول الساعة 0547 

قد  برنت  وكان  بتوقيت جرينتش. 
صعد 3.6 % يوم األربعاء.

 وتــراجــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 
األميركي  الوسيط  تكساس  غــرب 
22 سنًتا أو 0.4 % إلى 58.21 دوالر 
للبرميل. وكانت قد صعدت 4.2 % 

األربعاء.
إلى  تقريًبا  اآلن  األســعــار  ــادت  وعـ  
أن  قــبــل  أســبــوع،  قــبــل  مستوياتها 
تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على 

التجارية  للحرب  حد  وضــع  صعيد 
المتحدة  والـــواليـــات  الــصــيــن  بــيــن 
17 شهًرا التي أثرت  المستمرة منذ 
فــي الــنــمــو الــعــالــمــي والــطــلــب على 

النفط.
إلى  المستثمرين  اهتمام  وتــحــّول   
اجتماعات منظمة البلدان المصدرة 
آخرين،  ومنتجين  )أوبــك(  للبترول 
من بينهم روسيا، واحتمال االتفاق 

على مزيد من خفض اإلنتاج.

النفط يتراجع مع استعداد “أوبك” لخفض اإلنتاج
المنامة - المصرف المركزي

إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  تــــــرأس 
ــريـــن الـــمـــركـــزي،  ــبـــحـ مــــصــــرف الـ
مــحــمــد حــســيــن يــتــيــم، اجــتــمــاع 
لــعــام  الــخــامــس  اإلدارة  مــجــلــس 
أمــس  فـــي صــبــاح  وذلــــك   2019
الــخــمــيــس. وقـــد اســتــهــل رئــيــس 
المجلس االجتماع بتقديم خالص 
ــريــكــات لــلــقــيــادة  ــب ــت ــتــهــانــي وال ال
الوطني  العيد  بمناسبة  الرشيدة 
المجيد، شاكرا دعمها ومساندتها 

والذي  المالي  وللقطاع  للمصرف 
البحرين  مكانة  تعزيز  في  ساهم 
استعرض  وبعدها  مــالــي.  كمركز 
المدرجة  الموضوعات  المجلس 
عـــلـــى جــــــدول األعـــــمـــــال، حــيــث 
األداء  تقرير  على  المجلس  اطلع 
القطاع  للمصرف والتطورات في 
 ،2019 لــعــام  الــرابــع  للربع  المالي 
للمصرف  الــمــالــي  األداء  وتــقــريــر 
وأقــر  ــر2019،  أكــتــوب نهاية  حتى 

لعام  المصرف  ميزانية  المجلس 
على  المجلس  وافــق  كما   .2019
رنا عبدالعزيز قمبر كمدير  تعيين 
التراخيص باإلنابة، واطلع  إلدارة 
الخاصة  التقارير  على  المجلس 
الــســيــادي  االئــتــمــانــي  بالتصنيف 
لــلــمــمــلــكــة وآخــــر الـــتـــطـــورات في 
ــيــة  ــمــال ــا ال ــوجــي ــول ــكــن ــت ــال ال ــجـ مـ
ــات الــصــيــرفــة  ــدمـ واالبـــتـــكـــار وخـ

المفتوحة.

“المركزي” يقر ميزانيته للعام 2019

زينب العكري

انطلقت أعمال ملتقى”بحرين هوليديز” الثاني للسياحة البينية في عاصمة جمهورية 
أذربيجــان باكــو بمشــاركة 35 شــركة ســياحية لمناقشــة أســاليب ترويــج البحريــن 

وتنشيط السياحة البينية بين البلدين.

“بحرين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال   
للملتقى، محمود  المنظمة  الجهة  هوليديز” 
الكاظم “بدأ الملتقى بعدد من ورش العمل 
مفتوح  تعارف  لقاء  أولها  المشاركين  بين 
يــتــم فــيــه طـــرح أفــكــار ومــقــتــرحــات عامة 
التبادل  وتــعــّزز  السياحي  الــقــطــاع  تــخــدم 
السياحة  وتــدعــم  البلدين  بين  السياحي 

البينية”.
العمل  “مــن ضمن ورش  الــكــاظــم  ــاف  وأضـ
هامش  عــلــى  تعقد  ســـوف  الــتــي  الجانبية 
القطاعات  كافة  إشـــراك  مناقشة  الملتقى 

سياحية  منتجات  وتطوير  تنمية  بــهــدف 
الرياضي  كالقطاع  البينية  السياحة  تخدم 
العاجية  والــســيــاحــة   1 فــورمــوال  وســبــاق 

والتعليم وغيرها”.
القطاع  يتم طــرح دور  ــه ســوف  أن وبــّيــن   
الخاص والحكومي في تحفيز االستثمارات 
السياحية التي تخدم السياحة البينية مثل 
جلسات  إحــدى  في  المباشر  الطيران  خط 

النقاش. 
 وتحدث الكاظم عن النقاش للتوجه لطرح 
منتجات سياحية حديثة جاذبة من صلب 

التراثي  ــمــوروث  وال السياحية  المقومات 
وغيرها.  المنازل  في  السياح  ضيافة  مثل 
أيــًضــا،  الملتقى  فــي  نناقش  “ســـوف  وقـــال 
أهــمــيــة تــغــيــر الــمــنــتــج الــســيــاحــي وطــرحــه 
بــحــســب الــمــواســم الــســيــاحــيــة وأســالــيــب 
والعطات  السياحية  للمواسم  الــتــرويــج 
والمناسبات الوطنية مثل عيد النيروز في 
الوطنية في  األعــيــاد  ومــوســم  أذربــيــجــان 

المملكة.
االطاع  الملتقى  في  أنه سيتم  إلى  ولفت 
النموذج  ونقاش  السياحية  المشاريع  على 
في  المستثمرين  مــع  ــتــواصــل  وال اآلذري 
القطاع إلى جانب لقاء المسؤولين اآلذريين 

في قطاع السياحة والثقافة والتراث.
المشاركين  تــوجــيــه  عــلــى  الــكــاظــم  وأكــــد   
بــنــقــاش كــيــفــيــة طـــرح الــمــنــتــج الــســيــاحــي 

السوق  البحريني بشكل مقنع وجاذب في 
إلى  والتحديات  العوائق  اآلذرية ومناقشة 
جانب استغال الزيارات الميدانية للمواقع 
ــتــعــرف عـــن كــثــب على  الــســيــاحــيــة فـــي ال

المنتج السياحي اآلذري.
ــــى أن شــركــة “بــحــريــن  تــجــدر اإلشــــــارة إل
في  الفت  بشكل  مؤخًرا  نشطت  هوليديز” 

والسياحة  الواردة  السياحة  وتنشيط  دعم 
الــداخــلــيــة فــي الــبــحــريــن عــبــر عـــدة بــرامــج 
وأنـــشـــطـــة ومــنــتــجــات ســيــاحــيــة حــديــثــة 
ورعايتها  تنظيمها  جــانــب  إلـــى  ومــبــتــكــرة 
يهتم  لملتقى  التوالي  على  الثانية  للسنة 
بعد  سياحية  كــوجــهــة  الــبــحــريــن  بــتــرويــج 
نجاحها العام الماضي في ملتقى إسطنبول.

35 شركة تبحث الترويج للبحرين بالعاصمة األذربيجانية باكو

انطالق ملتقى “بحرين هوليديز” الثاني للسياحة البينية

المشاركون في ملتقى “بحرين هوليديز” الثاني

ورش العمل 
طرحت أفكاًرا 

ومقترحات تخدم 
القطاع السياحي

منتجات سياحية 
حديثة جاذبة من 
صلب المقومات 

والموروث التراثي
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )١٦٠٨٧٠( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة رودس اند هومس كونتراتينغ ذ.م.م

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كمال مياه لتخليص 
المعامالت ش.ش.و لمالكها كمال مياه ادود مياه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )CR2019-136091( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جدوالمصرى إلدارة المطاعم 
والمقاهي ش.ش.و لمالكها السيد فاروق شحاته صالح

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )٠٠٠٠( لسنة 2019

بشأن تغيير اسم شركة فندق رمادا ستي سنتر ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 

إليها  الســادة اصحاب شــركة رودس اند هومس كونتراتينغ ذ.م.م، المسجلة 

بموجب القيد رقم ١٠٤٢٧٢، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة رودس 

اند هومس كونتراتينغ ذ.م.م الى رودس اند هومس للديكور الداخلي ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها  السادة اصحاب شركة كمال مياه لتخليص المعامالت ش.ش.و لمالكها 
كمال مياه ادود مياه، المسجلة بموجب القيد رقم ١١٧٨٢٥-٣، طالبين تغيير 
االســم التجاري من شــركة كمال ميــاه لتخليص المعامــالت ش.ش.و لمالكها 
كمــال ميــاه ادود ميــاه الى كمــال مياه الخدمــات ش.ش.و لمالكها كمال مياه 

ادود مياه
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  
الســادة اصحــاب شــركة جدوالمصــرى إلدارة المطاعــم والمقاهــي ش.ش.و 
لمالكها الســيد فاروق شــحاته صالح، المســجلة بموجب القيد رقم ١١٩٩٥٤، 
طالب تغيير االســم التجاري للفرع رقم ٢ من شــركة جدوالمصري لتخليص 
المعامــالت الحكوميــة ش.ش.و لمالكهــا الســيد فــاروق شــحاته صالــح الــى 
شــركة جــدو المصــري للتســويق والترويــج ش.ش.و لمالكهــا الســيد فــاروق 

شحاته صالح  
 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها 

اصحاب شــركة فندق رمادا ســتي ســنتر ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد رقم 

٧٥٩٩٤-١، طالب تغيير االســم التجاري من شــركة فندق رمادا ســتي ســنتر 

ذ.م.م الى فندق بوخوة ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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 تاريخ: 2019/٤/١٢

القيد : ١١٧٨٢٥-٣ 

 تاريخ: 2019/٣/١٢

القيد : 2-119954 

 تاريخ: 13/10/2019

القيد : ٧٥٩٩٤-١ 

 تاريخ: 2019/٤/١٢

قيد رقم: ١٠٣٣٧٧-١

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٦١٠٥٥
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: حسين عباس علي حسن العلواني

االسم التجاري الحالي: إلكتركس للمقاوالت الكهربائية
االســـــم التجـــاري الجديد: اليتك لخدمات الكهربائية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-إعالن رقم )١٥٩٦١٨

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن علي جاســم علي اســماعيل بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد جاسم علي جاسم علي احمد اسماعيل 

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

رقم القيد

٦٤١٧-٣

٦٤١٧-٤

االسم التجاري

علي جاسم علي احمد اسماعيل

االمتياز للدعايه واالعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٩٩٩٩( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  

الى شركة ذات مسئولية محدودة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )٠٠٠( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  الى شركة ذات مسئولية محدودة 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
مالــك شــركة مخبــز الكــوار ش.ش.و لمالكهــا احمــد عبدالواحــد عبدالرحمن 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١١٩٨٢٢، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي 
للشركة المذكوره إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠٠ 

خمسة االف دينار، بين كل من:
١. احمد عبدالواحد احمد عبدالرحمن 

٢. فيصل عبدالعزيز الشيخ عباس العباسي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها مالك شــركة قولف 
اكسبرس لوبركيشن اند اويل سنتر ش.ش.و لمالكها قريش احمد علي داداباي والمسجلة بموجب 
القيــد رقــم ١١٠٠٨٣، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــوره إلى شــركة ذات مســئولية 

محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠ دينار، بين كل من:
 QURAISH AHMED ALI DADABAI

ASSANARU KUNJU ABDUL SATTAR
SHIBINA ABDUL SATHAR

وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة قولف اكسبرس لوبركيشن اند اويل سنتر ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : ١١٩٨٢٢ 

 تاريخ: 2019/٢/١٢

القيد : ١١٠٠٨٣ 

 تاريخ: 2019/٤/١٢

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة جي اند اس للدعاية واالعالن - شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم ١٢٩٥٥٥

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة جــي انــد اس للدعاية واالعــالن - شــركة تضامن 
بحرينيــة. المســجلة بموجــب القيد رقــم ١٢٩٥٥٥، بتصفيــة الشــركة اختياريا وتعيين 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيدة/ جميلة الحرمة

رقم الموبايل: ٣٣١٧١٧٣٤ )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة شاينا الي تيان للتجارة ذ.م.م 

سجل تجاري رقم ١٢٦٤٧٠

بناء على قرار الشــركاء في شــركة شــاينا الي تيان للتجارة ذ.م.م . المســجلة بموجب 
القيــد رقــم ١٢٦٤٧٠، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد / زهيــر محمــد علــي  

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: زهير محمد علي التناك

رقم الموبايل: ٣٣٣٧٠٨٩٩ )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة اندسكوب للتجارة وخدمات اللوجستية ذ.م.م 

سجل تجاري رقم ١-١١٥٠١٩

بناء على قرار الشركاء في شركة اندسكوب للتجارة وخدمات اللوجستية ذ.م.م 
 . المسجلة بموجب القيد رقم ١-١١٥٠١٩، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: سبينا امير علي يوسف علي

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٢٠٢٨ )973+(
sixstars-co@hotmail.com

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها الســيد / خالد بن اســامة بن حســين الســيد باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة اســياد للخدمــات التجاريــة ش.ش.و لمالكها شــركة اســياد القابضة 
لالســتثمار التجاري والصناعي، المســجلة كشركة الشخص الواحد بموجب 
القيــد رقــم ٩٣١٨٦، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليها السيد / فريد عبدهللا شمس محمد باعتباره المصفي القانوني لشركة 

بيتكــم العقارية ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجب 

القيــد رقــم ١٢٥٦٦٤-١، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 

اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اسياد للخدمات التجارية ش.ش.و لمالكها شركة اسياد القابضة 

لالستثمار التجاري والصناعي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بيتكم العقارية ذ.م.م

)CR2019-إعالن رقم )١٦٢٠٦٥
تنازل - عن المحل التجاري

)CR2019-إعالن رقم )١٦١٠٨٠
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المرحــوم الســيد يوســف احمــد محمــد بطلــب  تحويــل 
المحالت التجارية التالية إلى السيد عادل يوسف احمد  

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

تقــدم إلينــا المعلــن أدناه:حســين احمد حســن احمــد بطلب  تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيد/ جاسم حميد احمد ابراهيم الشيخ  

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

رقم القيد

٥-٢٠٩٤

رقم القيد

١-٨٥٤٧١

االسم التجاري
طبق للخضروات والفوكة

االسم التجاري
تنجيدات كالسيك الين

قيد رقم: ١-٩٥٨٨٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019-إعالن رقم )١٥٥٩٤٢
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر: منى عبدهللا جاسم غلوم

االسم التجاري الحالي: أرض القمر لقطع غيار السيارات
االســـــم التجـــاري الجديد: أرض القمر لخدمات السيارات
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فرنســا: صواريخ طهران الباليســتية ال تراعي االتفاق النووي

إسرائيل تدعو إلنشاء تحالف عسكري لمواجهة إيران

لتشكيل  بمبادرة  إسرائيل  تقدمت 
الواليات  بقيادة  عسكري  تحالف 
اتهام  غــداة  ــران،  إيـ ضــد  المتحدة 
لطهران  وفرنسا  وألمانيا  بريطانيا 
بتطوير صواريخ قادرة على حمل 

رؤوس نووية.
اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  وذكر 
يــســرائــيــل كـــاتـــس، فـــي تــغــريــدة 
نشرها أمس الخميس على حسابه 
ــر”: “فــرنــســا وألــمــانــيــا  ــتـ ــويـ فـــي “تـ
األمين  أبلغت  المتحدة  والمملكة 
إيــران  بــأن  المتحدة  لــأمــم  الــعــام 
قــادرة على حمل  تطور صــواريــخ 
رؤوس نووية في مخالفة لالتفاق 
يجب  التالية  والــخــطــوة  ــنــووي.  ال
عسكري  تهديد  تشكيل  تكون  أن 
فــعــال مــتــمــثــل بــتــحــالــف غــربــي - 
المتحدة  الــواليــات  بقيادة  عــربــي 
هذه  اإليراني.  العدوان  ردع  بغية 

لحظات حرجة”.
وأكد كاتس في بيان أصدره الحقا 
قائمة  بـــإعـــداد  لمكتبه  ــز  أوعــ أنـــه 
جميع االنتهاكات اإليرانية لالتفاق 
ــنــووي الــمــبــرم فــي الــعــام 2015،  ال
السنوية  الجلسة  خــالل  لطرحها 
ــن  الـــتـــي ســيــعــقــدهــا مــجــلــس األمـ
الــجــاري؛  19 ديسمبر  فــي  الــدولــي 
ــرار الــمــجــلــس  ــ ــ ــبــحــث تــطــبــيــق ق ل

المتعلق باالتفاق النووي.
مــن جــانــبــه، رحـــب زعــيــم تحالف 
في  قـــوة  ــر  أكــب ــيـــض”،  أبـ  - “أزرق 
الــكــنــيــســت اإلســـرائـــيـــلـــي الــحــالــي 
وأحــــد الــمــنــافــســيــن األوفـــــر حظا 
إســرائــيــل،  حكومة  رئــاســة  لتولي 
ــر”  ــتـ ــويـ ــر “تـ ــبـ بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، عـ
متهما  األوروبية،  الثالثية  برسالة 
إيــــــــران بـــبـــذل مـــســـاع مــســتــمــرة 
ــلـــى أســلــحــة  بـــغـــيـــة الـــحـــصـــول عـ
قدراتها  وتطوير  الشامل  الــدمــار 

الصاروخية.
ــدول األوروبـــيـــة أدركــت  ــ وقـــال “ال

ــران تــشــكــل خــطــرا  ــ ــ إيـ ــا أن  أيـــضـ
على الــســالم الــدولــي واالســتــقــرار 
لالنتقال  حــان  والوقت  اإلقليمي، 
وفرض  األفعال،  إلى  الرسائل  من 

عقوبات ملموسة على إيران”.

فرنسا تدعو إيران الحترام 
التزاماتها

إن  الخميس،  أمــس  فرنسا،  قالت 
الباليستية  الـــصـــواريـــخ  أنــشــطــة 
اإليــرانــيــة ال تــراعــي قـــرار مجلس 
الذي  المتحدة  لأمم  التابع  األمــن 
ــنــووي مــع القوى  يــؤيــد االتــفــاق ال
العالمية في 2015، ودعت طهران 

إلى احترام التزاماتها.
وزارة  باسم  المتحدثة  وصرحت 
ــفــرنــســيــة، أجــنــيــس  ــخــارجــيــة ال ال
فــون ديــر مــول، في إفــادة يومية 
بـــواعـــث قلقنا  ــرارا عـــن  ــ “عــبــرنــا مـ
الصواريخ  أنشطة  حــيــال  القوية 
الــبــالــيــســتــيــة اإليـــرانـــيـــة والـــتـــي ال 
التزاماتها بموجب قرار  تتسق مع 
التي   ،2231 رقــم  المتحدة  األمــم 

تمثل تهديدا لأمن الدولي”.
وفـــي وقـــت ســابــق، قــالــت فرنسا 
في  المتحدة  والمملكة  وألــمــانــيــا 
المتحدة،  لــأمــم  مشتركة  رســالــة 
بتطوير صواريخ  قامت  إيران  إن 
أسلحة  حمل  تستطيع  باليستية 
نووية، وأضافت أن إيران مستمرة 
الصواريخ  تكنولوجيا  توسيع  في 

الباليستية في المنطقة”.
وتؤكد الدول األوروبية الثالث أن 
رصدها  جــرى  التي  ــران  إي أنشطة 
هي األحدث في مسار طويل من 
الصواريخ  تكنولوجيا  في  التقدم 

الباليستية اإليرانية.
وشددت العواصم الغربية الثالث، 
قدمت  قد  أنها  على  الرسالة،  في 
انتباه  رسائل عدة حتى تسترعي 

مجلس األمن إلى القضية.
وينص االتفاق الذي انسحبت منه 
2018، على  مــايــو  فــي  واشــنــطــن، 
بالتبادل  الموقعة  الدول  تلتزم  أن 
إيران؛ خصوصا فيما  التجاري مع 
يتعلق بالبترول، لكن مقابل تخلي 

إيران عن برنامجها النووي.

روسيا تعلق العمل بمنشأة 

فوردو اإليرانية

ــة “روســـــــاتـــــــوم”  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــن ــ ــل أعــ
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة لــلــطــاقــة 
ــنــوويــة، الــخــمــيــس، أنــهــا علقت  ال
المواقع  أحــد  تجديد  فــي  العمل 
ــنـــوويـــة  ــأة فــــــــوردو الـ ــنـــشـ فــــي مـ
بتوافق  تتعلق  ألسباب  اإليرانية 

اليورانيوم.
وقـــالـــت وحـــــدة تــابــعــة لــلــشــركــة 
تــخــصــيــب  يــمــكــن  ــان “ال  ــيـ بـ فــــي 
اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة 
أضافت  كما  الــغــرفــة”.  نفس  فــي 
تنفيذ  تقنيا”  “المستحيل  من  أنه 

المشروع في هذا التوقيت.
ــت الــشــركــة  ــحــ إلـــــى ذلــــــك، أوضــ
الروسية أن الجانب اإليراني ُأبلغ 

بالقرار.
للطاقة  الدولية  الوكالة  أن  يذكر 
الذرية، كانت أكدت في 8 نوفمبر 
نــقــلــت غــاز  الـــمـــاضـــي أن إيــــــران 

اليورانيوم إلى منشأة فوردو.

عواصم ـ وكاالت

إيران: حققنا االكتفاء الذاتي الكامل في حقل الدفاع

باريس ـ أ ف ب

شهدت العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، أمس الخميس، شلالً شبه تام 
في حركة النقل العام؛ بسبب إضراب موظفي القطاع اعتراضا على مشروع 
إصالح قانون التقاعد. وبحسب الشركة المستقلة للنقل الباريسي “إير.أ.تي.

بي” تم إقفال 11 خط مترو )قطار األنفاق( من أصل مجموع 16 بشكل كامل 
طوال يوم أمس، فيما ستشهد حركة 5 خطوط أخرى عرقلًة كبيرة.

ومن المتوقع أن يستمر اإلضراب لغاية يوم األحد المقبل على األقل وسط 
دعوات لتنفيذ إضراب مفتوح.

من   % 90 توقيف  عن  أعلنت  فقد  الحديدية،  للسكك  الوطنية  الشركة  أما 
الرحالت التي تربط بين المدن عبر القطارات.

وأقفل عدد كبير من الجامعات والمدارس في المدن الرئيسة أبوابه بسبب 
السير زحمًة شديدة  إلى الصفوف، كما شهدت حركة  تعذر وصول الطالب 

نتيجة الضغط على الطرقات الرئيسة.
ووصفت الصحافة المحلية إضراب اليوم بـ “الخميس األسود”؛ نظرا للشلل 
الكبير في حركة النقل الذي ضرب مدنا عدة. وأعلنت الشركة المسؤولة عن 

إدارة برج إيفل في باريس عن إقفال البرج.

“اإلضراب األكبر” يشل الحركة في فرنسا

أبوظبي ـ وكاالت

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية 
اإلمــاراتــي أنـــور قــرقــاش إن بــالده 
تنظر بأمل لقّمة الرياض، معتبرا أن 
بن  سلمان  السعودي  الملك  قيادة 
عبدالعزيز للتكتل الخليجي ضمان 

لنجاحه واستمرار مسيرته.
خــادم  “قــيــادة  تويتر:  على  وكتب 
الركب  لــهــذا  الشريفين  الحرمين 
لنجاح  وضــمــان  عهد  خير  المبارك 
التي  المباركة  المسيرة  واستمرار 

تجمعنا قادة وشعوبا”.
الرياض  إلى قمة  “نتطلع  وأضــاف: 
ــاؤل وأمـــــل. فــهــي الــقــمــة  ــفـ بــكــل تـ
يحمله  مما  أهميتها  تستمد  التي 

وثقل  وزن  من  والمكان  الموقع 
إستراتيجي. ونحن إيماننا 

العربية  المملكة  بــدور 
الشقيقة  السعودية 
الخليجي والعربي 

ــا الــوطــيــد  ــتــزامــن راســـــخ، ومــعــه ال
بنجاح مسيرة مجلس التعاون في 

زمن التشتت والقلق”.
ــد الـــوزيـــر اإلمــــاراتــــي الـــتـــزام  ــ وأكـ
قائال:  الخليجي،  بالتعاون  بـــالده 
“التزام اإلمارات بالتكتل الخليجي 
ــق رؤيـــتـــهـــا  ــمـ ــي فــــي عـ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
المنطقة  استقرار  على  الحريصة 

وازدهارها”.
لمجلس  الـــعـــام  األمـــيـــن  أن  يــذكــر 
عبداللطيف  الــخــلــيــجــي  ــتــعــاون  ال
الزياني كان أعلن األحد الماضي، أن 
القمة الخليجية المقبلة ستعقد في 
10 ديسمبر الجاري في الرياض، 
االجــتــمــاع  يسبقها  أن  عــلــى 
للقمة  التحضيري  ــوزاري  ال
الــتــاســع مــن الشهر  فــي 

نفسه.

قرقاش: ننظر بأمل لقّمة الرياض

بيروت ـ وكاالت

في  والــســاحــات  الــشــوارع  استعادت 
لــبــنــان، أمـــس الــخــمــيــس، زخــمــهــا مع 
أسلوب قطع  إلى  المتظاهرين  عودة 
ــن الــمــنــاطــق  ــدد مـ الـــطـــرقـــات فـــي عــ
تجددت  احــتــجــاجــات  فــي  اللبنانية 
التوجه  عــن  معلومات  تسريب  مــع 
لتسمية رجل األعمال سمير الخطيب 
ــتــوافــق على  رئــيــســا لــحــكــومــة تــم ال

تفاصيلها بين القوى السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد 
ملزمة،  نيابية  استشارات  إلى  دعت 
اإلثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية 

مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة.
أن  إعـــالم محلية  ــل  وســائ ــادت  ــ وأفـ
المستقيل،  اللبنانية  الحكومة  ئيس 
المهندس  اســم  أّيـــد  الــحــريــري  سعد 
سمير الخطيب، لكن “تيار المستقبل” 
أشــارت  كما  يــرّشــحــه.  أو  يختره  لــم 

إلى أن “تيار المستقبل لن يشارك في 
الحكومة المقبلة”.

النيابية  االســتــشــارات  إعـــالن  وتــبــع 
اللبنانية،  المناطق  احتجاجات عمت 
إلى إسقاط  المتظاهرون خاللها  دعا 
هـــــذه الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة قــبــل 
تكريسها في المؤسسات الدستورية.
ودعـــا الــمــتــظــاهــرون ألن يــكــون يوم 
ــراب وعــصــيــان  ــ الــخــمــيــس، يـــوم إضـ

مدني، حسبما أفادت مراسلة “سكاي 
نيوز”.

وقــطــع مــتــظــاهــرون الـــطـــرقـــات في 
ساعات الصباح الباكر قبل أن يعيدوا 
الــمــواطــنــيــن،  حــيــاة  لتسيير  فتحها 
ــــشــــوارع،  ــي ال مـــؤكـــديـــن بـــقـــاءهـــم فـ
واستخدامهم أساليب احتجاج عدة، 
كما حاصر محتجون مقار مؤسسات 

رسمية في أكثر من منطقة لبنانية.

أفراد من قوات األمن يتأهبون لمواجهة المتظاهرين قرب العاصمة بيروت )أ ف ب(

بعــد دعــوة رئيــس الجمهوريــة لالستشــارات النيابيــة
تظاهرات وقطع طرقات في لبنان

بغداد ـ وكاالت

إلـــى  الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  آالف  تــــوافــــد 
أمس  بــغــداد،  وســط  التحرير  ساحة 
الخميس، هاتفين “نحن الوطن”. كما 
للمرجع  آخرون شعارات مؤيدة  رفع 
ــعـــراق علي  الــشــيــعــي األعـــلـــى فـــي الـ
ناشطون  أفاد  السيستاني، في حين 
أن قسما من هؤالء المتظاهرين من 
اتهم  كما  الشعبي.  الحشد  مناصري 
ناشطون “مندسين تابعين لأحزاب” 
في  بالسكاكين  المتظاهرين  بطعن 

ساحة التحرير، بحسب تعبيرهم.
ولـــوح الــمــتــظــاهــرون الــجــدد بــأعــالم 
ــوات الــحــشــد الــشــعــبــي، حــامــلــيــن  ــ قـ
الفصائل،  لبعض مقاتلي  أيضا صورا 
بحسب ما أفادت فرانس برس. في 
حين رفع آخرون صورا للسيستاني.

ــي مــعــســكــر  ــ ــ واخــــتــــلــــط هـــــــــؤالء ف
للحكومة  المناهضين  المحتجين 

النابض  القلب  التحرير،  ساحة  فــي 
القائمة منذ نحو شهرين،  لالنتفاضة 
يقارب  ما  مقتل  عن  أسفرت  والتي 

430 شخصا.
وتـــحـــدث نــشــطــاء فـــي الــتــظــاهــرات 
ــول مـــجـــمـــوعـــة أشـــخـــاص  ــ ــ عــــن دخـ
يـــحـــمـــلـــون الــــســــالح األبــــيــــض إلـــى 
في  وشــروعــهــم  المحتجين  صفوف 
في  المتظاهرين  من  مجموعة  طعن 

الساحة.
في  المسعفين  ــاء  األطــب أحـــد  ــد  وأكـ
ــول  ــبـــغـــداد، وصـ ــر بـ ــتــحــري ســـاحـــة ال
بطعنات  أصــيــبــوا  للعالج  محتجين 
فــي منطقة الــظــهــر، ووصـــف حــاالت 

بعضهم بـ “الخطيرة”.
قاتلة،  أغلبها  “الطعنات  أن  وأضــاف، 
عن  الدفاع  أو  للتخويف  تكن  لم  أي 

النفس أو الشجار”.

تظاهرة في ميدان التحرير بالعاصمة بغداد )أف ب(

آالف المحتجين في بغــداد يرددون هتافات “نحن الوطن”
طعن المتظاهرين في ساحة التحرير

واشنطن ـ رويترز

ــر الـــدفـــاع األمــيــركــي، مــارك  ــ ــال وزي قـ
إســبــر، أمـــس الــخــمــيــس، إن الــواليــات 
العسكري  انسحابها  أتــمــت  المتحدة 
من شمال شرقي سوريا، ليصبح عدد 
أنحاء  بقية  فــي  األميركيين  الجنود 

سوريا نحو 600 جندي.
وتــشــيــر تــصــريــحــات إســبــر إلـــى نهاية 
فترة اضطراب وغموض بشأن الوجود 
العسكري األميركي في سوريا بعد أمر 
االنسحاب األولي الذي أصدره الرئيس 

دونالد ترامب في أكتوبر.
ــرامـــب، تـــراجـــع حجم  ــالن تـ ومــنــذ إعــ
القوات األميركية في سوريا بنحو 40 

في المئة، وكان العدد نحو ألف فرد.
وأكد إسبر في مقابلة مع “رويترز”، 

ــقــــدرة عــلــى  ــ ــال ــ احـــتـــفـــاظـــه ب
ــداد صغيرة  أعـ ــال  إدخـ

مــــــــــن الـــــــــقـــــــــوات 
وفقا  وإخــراجــهــا 

للضرورة في سوريا، لكنه أشار إلى أن 
مستوى  عند  سيتأرجح  الــقــوات  عــدد 

600 فرد في المستقبل المنظور.
ــر، خـــالل عــودتــه مــن قمة  وقــــال إســب
حلف شمالي األطلسي التي عقدت في 
لندن: “سيكون العدد ثابتا نسبيا حول 
الــرقــم، ولــكــن إذا رأيــنــا أن هناك  ذلــك 
باستطاعتي  فسيكون  تحدث،  أمــورا 

زيادة العدد قليال”.
مستوى  خــفــض  إســبــر  يستبعد  ولـــم 
الـــقـــوات عــلــى نــحــو أكـــبـــر، إذا ســاهــم 
ــفــاء األوروبـــــيـــــون فـــي الــمــهــمــة  ــحــل ال

بسوريا.
يركز  إنــه  األمــريــكــي  الجيش  ويــقــول 
تنظيم  ظــهــور  دون  الــحــيــلــولــة  عــلــى 
داعــــش فـــي ســـوريـــا مــــرة أخــــرى، 
أدت  الماضي  الشهر  ونفذ غارة 
إلى مقتل زعيم التنظيم أبو 

بكر البغدادي.

البنتاغون: إتمام االنسحاب األميركي من سوريا
واشنطن ـ وكاالت

النواب  رئيسة مجلس  أطلقت  أن  بعد 
إجــراءات  بيلوسي،  نانسي  األميركي، 
عزل الرئيس دونالد ترامب، قال البيت 
“أن  الديمقراطيين  على  إن  األبــيــض 

يخجلوا” من أنفسهم.
باسم  المتحدثين  كــبــيــرة  ــرت  ذكـ كــمــا 
ترامب، ستيفاني غريشام، على تويتر: 
من  الديمقراطيون  يخجل  أن  “يجب 
يطلق  عــنــدمــا  أنـــه  مضيفة  أنــفــســهــم”، 
عليه  يسيطر  ــذي  ــ ال الـــنـــواب  مــجــلــس 
فإن  العزل،  إجـــراءات  الديمقراطيون 
إلى “محكمة عادلة في  ترامب يتطلع 
عليه  يسيطر  الــذي  الــشــيــوخ”  مجلس 

الجمهوريون.
إلى ذلك، أكد ترامب أمس الخميس 

ــه “ســيــنــتــصــر” فـــي مــعــركــة  ــ أن
ــى  عــــــزلــــــه. وكـــــتـــــب عــل

ــجــيــد هو  ــر: “ال ــت ــوي ت
الــجــمــهــوريــيــن  أن 

وقــت  أي  ــن  مـ أكـــثـــر  اآلن  مــــوحــــدون 
مضى. سننتصر”.

وفي وقت سابق، حث الرئيس أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون 
مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ 
الذي يهيمن عليه الجمهوريون التعامل 
“إذا  تويتر:  على  وكــتــب  القضية.  مــع 
فلتفعلوا  مساءلتي،  ستقررون  كنتم 
لدينا  يكون  حتى  بسرعة،  اآلن،  ذلــك 
الشيوخ،  مجلس  فــي  عــادلــة  محاكمة 

وليتسنى لبلدنا العودة للعمل”.
يشار إلى أن بيلوسي كانت قد طلبت، 
القضائية  اللجنة  رئيس  من  الخميس، 
ترمب،  ضــد  االتــهــام  لــوائــح  صياغة 
قائلة إن إساءة استغالله للسلطة 
ــع ســيــاســيــة  ــافـ ــنـ ــتــحــقــيــق مـ ل
ــتــرك لــنــا خـــيـــارا ســوى  “ال ي

التحرك”.

بيلوسي تطلق “عزل ترامب”.. والرئيس: سأنتصر

مساعدات إماراتية 
إلى الحديدة

أبوظبي ـ أف ب

ــي أنـــه قــدم  ــاراتـ ــهــال األحــمــر اإلمـ أعــلــن ال
في  فقيرة  يمنية  ألســر  غذائية  مساعدات 
الــحــديــدة  مــحــافــظــة  فـــي  مختلفة  أمـــاكـــن 
غـــرب الــيــمــن. وقـــال بــيــان إنـــه فــي نوفمبر 
الماضي، تم مساعدة أكثر من 3600 أسرة 
تــقــديــم ســـال غــذائــيــة  ــازحــة عــبــر  ن يمنية 
عضو  ــارات  واإلمــ للنازحين.  مخيمات  فــي 
تقوده  الــذي  العسكري  التحالف  في  رئيس 
مــارس  منذ  اليمن  فــي  السعودية  المملكة 
مواجهة  في  الحكومة  لقوات  دعما  2015؛ 

المتمردين الحوثيين المقّربين من إيران.



opinions@albiladpress.com15
الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الثاني 1441 - العدد 4070

الشعوبيون الجدد... قصة قطر )5(
بـــدأ ســـيناريو الدوحـــة لتصفيـــة وإســـقاط النظـــام بالبحرين منذ 
عـــام 96، فقـــد بدأت الجزيـــرة حمالتها ضد البحريـــن بوقت مبكر 
مـــن انطالقهـــا، وتـــم تشـــويه كل ما تقـــوم بـــه البحريـــن، والطعن 
فـــي مصداقيـــة كل ما يقوم بـــه النظـــام البحريني. )راجع رســـالة 
الماجســـتير  ورسالة الدكتوراه لكاتب هذه السطور. وراجع أيضا 
كتـــاب: الجزيـــرة... قنـــاة أم حـــزب أم دولة، لكاتب هذه الســـطور 
طبعـــة 2006(. وعندمـــا دعمـــت إيـــران محاولة االنقالب الفاشـــلة 
التي دشـــنها عمالء إيران بالبحرين أثناء مؤامرة القرن المســـماة 
بالربيـــع العربـــي، ودعمهـــا التحالـــف الشـــعوبي المكون مـــن إيران 
وتركيا عام 2011، كان التعاون القطري اإليراني إلســـقاط النظام 
بالبحرين على أشـــده، فقطـــر كانت تريد تحقيق هدفها بإســـقاط 
نظـــام الحكـــم بالبحرين وإرســـال رســـالة لبقيـــة األنظمـــة العربية 
بأننـــا قادمـــون وقادرون على إســـقاطكم، وإيران ســـتحقق حلمها 
الصفوي القذر بالدخول عبر البحرين التي ستكون بوابطة إسقاط 
جزيرة العرب. عندها، ســـتقول الدوحة بأعلى صوتها: سنتحالف 
مع الشـــعوبيين الجدد في إيران وتركيا وأي بلد، وســـنقدم الدعم 
لـــكل الجهـــات والكيانـــات واألحزاب التـــي نعتقد أنها قـــادرة على 
تهديـــد أمنكم واســـتقراركم ومســـتقبلكم، فال تقديـــر وال مصلحة 
إال لقطـــر ولتذهـــب للجحيم مفاهيم الوحـــدة الخليجية والعربية 

واإلسالمية، إذا لم تحقق مصلحة قطر.
وبعد المقاطعة العربية وحصار هذا التحالف الشعوبي الثالثي  «

)تركيا وإيران وقطر(، كشفت البحرين عن فحوى االتصالين اللذين 
قام بهما كل من وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري الشيخ 
حمد بن جاسم، ومستشار الشيخ خليفة بن حمد، مع عضوين 

من أعضاء محاولة االنقالب الفاشلة، وهو مع األسف ما أكد بشكل 
قاطع ما قام به ما يسميه البعض “نظام الحمدين” من تطبيق 
وتحقيق لسياسة 96 الهادفة إلسقاط األنظمة العربية بداية من 

البحرين، ومحاولة تسليمها وتقديمها هدية ألحفاد ومشردي الدولة 
الصفوية. واتصال الشيخ حمد بن جاسم وهو في موقعه كرئيس 

للوزراء ووزير للخارجية بأحد أعضاء االنقالب، واتصال مستشار 
الشيخ حمد بن خليفة، دليالن كافيان على دعم قطر االنقالب 

في البحرين ودعم إيران في مسعاها، وما كان أبدا يجدر بهاتين 
الشخصيتين فعل ذلك األمر مطلقا، تحت حجة حث االنقالبيين 

على المشاركة في قناة الجزيرة ونشر أخبارهم، خصوصا أن الشيخ 
حمد بن جاسم، وهو الذي كرر مرارا بأن قناة الجزيرة ال تتبع قطر وال 

وزارة الخارجية وال تنفذ سياستها، وهذا ما نفته الحقائق والوقائع، 
وأصابنا كشعب خليجي بالصدمة من سياسة 96 القطرية ضد 

األمة العربية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

حفل “الداخلية” المتشح بوسام العظمة
أخذنـــا الحفـــل الذي أقامتـــه وزارة الداخلية، بمناســـبة مـــرور 100 عام على 
تأســـيس شـــرطة البحريـــن إلـــى عوالـــم الدهشـــة والروعـــة، وكان حقا مثل 
المالحـــم الخالـــدة والتقاليـــد العريقـــة، حفـــل دخـــل كاخضرار الفصـــول إلى 
أعماقنـــا وكمـــالذ دافئ يلفنا بالحب والوفاء لهـــذا الوطن العزيز، فعلى مدى 
ســـاعتين من الزمن شـــاهدنا شروق شمس شـــرطة البحرين عند أول خيط 
أنار كبد السماء، ومن ثم الدرب الطويل والطويل جدا للمؤسسين العظماء 
األوائل الذين عملوا بتفان وإخالص في مســـيرة شـــرطة البحرين ووضعوا 
القواعـــد بـــكل حماس واعتـــزاز، وكان كل العمل يصب في مســـار واحد هو 

مسار أمن واستقرار البحرين.
ليس من السهل أن تختزل فترة 100 عام في لوحة جميلة مدتها ساعتان، 
لكـــن اســـتطاعت وزارة الداخليـــة أن تأخذنا مـــن حافة التاريـــخ إلى الضفة 
األخرى من تسلســـل األحـــداث والتطورات، وفلقت المحـــارات الواحدة تلو 

األخرى لتنير ذكرى األجيال التي مرت على الشرطة.
فـــي كلمتـــه الســـامية قال ســـيدي جاللـــة الملك المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه 
)يسعدنا، أن نكون معكم اليوم، لنحتفل بمرور مئة عام على تأسيس شرطة 

البحريـــن، هذه المناســـبة الوطنيـــة، التي نتذكر فيها وبـــكل فخر، أمجاد من 
أسسوا لنا البحرين الحديثة، وجعلوا األمن واالستقرار ركيزة لنماء الوطن، 
معربين عن اعتزازنا بهذه المناسبة وما تحمله من دالالت تاريخية، ومعاٍن 
سامية، تتضمن الشكر والتقدير: للُبناة األوائل، الذين قدموا نموذجًا صادقًا 

في البذل والعطاء(.
إنها مناســـبة وطنية تشـــع فـــي أعماق كل مواطن كإشـــعاع البلـــور األصيل، 
فالكلمات تعجز حين نتحدث عن جهود شرطة البحرين الخالدة في أعماق 
التاريخ، فيكفي أن اسم “الشرطة” ملفوف بعلم المجد والتضحية والوالء. 

كلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية  «
في الحفل انساغت في عروقنا وسكنت القلب، ولعلي أستحضر فقرة 

جعلتني أنسى منطق التعبير، وهي )إن أي نجاح أمني حققناه، هو ألننا 
ولله الحمد نؤدي مهمتنا األمنية في ظل حكم ملك عادل، وشعب 

مخلص. وإذا كان رجال الشرطة يضحون براحتهم، ساهرين في سبيل 
حفظ أمن البحرين وأهلها، فأنتم يا صاحب الجاللة العين الساهرة على 

أمننا جميعًا(.فشكرا وزارة الداخلية على هذا الحفل الرائع المتشح بوسام 
العظمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

المرأة البحرينية... عطاء وريادة وتميز
احتفلـــت مملكـــة البحريـــن فـــي األول مـــن ديســـمبر بيـــوم المرأة 
البحرينية، تقديرا وتكريما لجهودها ودورها البارز وعطائها الكبير 
والمثمـــر فـــي شـــتى المجـــاالت، جهودهـــا ومثابرتهـــا وتضحياتها 
كانـــت لهـــا بصمات مؤثرة فاعلـــة ورائدة وقصص نجـــاح متوالية 

جديرة باالحترام والتقدير والتكريم.
وســـط كل هذا التميز الذي ســـاهم في ارتقاء البحرين وازدهارها 
ال يجـــب أن تعكـــر هذه األجواء بعـــض الفتيات الالتي لم تســـرن 
على الطريق الصحيح من خالل تســـويق أنفســـهن من أجل المال 
والشـــهرة. وال يمكننـــا أن نبخـــص حـــق النماذج األهـــم التي نفخر 
بهـــا وجديرة بالتصفيق واالحترام على مـــا تقدمه من جهود نرى 

أثرها.
إنجازات المرأة ال تحصى طوال العام وتجعلنا نعجز عن شـــكرها 
كل األيـــام وال نحصـــر مواقفها في يوم، فهي شـــمعة مضيئة تنير 
من حولها بعطائها الســـخي وتســـتحق التهنئة والتكريم والتقدير 
ســـواء كانـــت عاملـــة أو اختـــارت التفـــرغ لتربيـــة أبنائهـــا التربية 
الصالحة المشـــرفة، فالمرأة البحرينية ال تعرف اليأس أو الفشـــل، 
كافحـــت وخرجـــت أجيـــاال تفخـــر بها مملكـــة البحرين مـــن بيوت 
صغيرة... فعال هن جديرات بأن يحضين بشرف التكريم والثناء.

باختصار... شكراً من القلب نقولها لكل النساء، فعاًل محال أن نوفي  «
حقهن في مقال، إنما كعادتي كل عام ال أفوت فرصة الفضفضة 

واإلشادة بهن في هذا اليوم لما ألمسه وأراه في واقعنا وفي شتى 
المجاالت من نجاحات انعكست بالخير على مملكتنا الحبيبة 

والعالم.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

لقد تطور الذكاء االصطناعي بشـــكل متزايد ليصبح قادرا على فعل ما يفعله البشر، 
لكـــن بشـــكل أكثر كفاءة، وبســـرعة أكبر وتكلفة أقل، فاإلمكانات لـــدى كل من الذكاء 
االصطناعـــي والروبوتـــات فـــي الرعاية الصحية شاســـعة، كما هو الحـــال في حياتنا 
اليوميـــة، أصبـــح “الذكاء االصطناعي والروبوتات” بشـــكل متزايد جـــزًءا من نظامنا 
البيئي للرعاية الصحية، وفي ما يلي أبرز الطرق المختلفة التي توضح كيف يحدث 

هذا التحول حالًيا.
مـــن أكبـــر الفوائـــد المحتملة للذكاء االصطناعي مســـاعدة الناس علـــى البقاء بصحة 
جيدة حتى ال يحتاجون إلى طبيب، أو على األقل ليس بالقدر نفســـه، إن اســـتخدام 
الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء الطبية )IoMT( في تطبيقات صحة المستهلك 
يســـاعد بالفعل الناس. يشـــجع اســـتخدام التكنولوجيا والتطبيقات السلوك الصحي 
لـــدى األفـــراد، ويســـاعد فـــي اإلدارة االســـتباقية ألســـلوب حيـــاة صحـــي، إنـــه يضع 

المستهلكين في موقع السيطرة على صحتهم.
ويزيـــد الـــذكاء االصطناعـــي قـــدرة المتخصصيـــن فـــي الرعايـــة الصحيـــة على فهم 
األنماط اليومية واحتياجات األشـــخاص الذين يهتمون بهم بشكل أفضل، واستنادا 
إلـــى ذلـــك الفهم فإنهم قـــادرون على تقديـــم المالحظات، والتوجيه، والدعم بشـــكل 

أفضل للبقاء بصحة جيدة.
يتم استخدام الذكاء االصطناعي بالفعل للكشف عن األمراض، مثل مرض السرطان، 

بدقة أكبر وفي مراحله المبكرة، وفقا لجمعية الســـرطان األميركية، فإن نسبة عالية 
من تصوير الثدي باألشعة السينية تعطي نتائج خاطئة، مما يؤدي إلى أن 1 من كل 
2 من النســـاء األصحاء يقال لهن إنهن مصابات بالســـرطان، يمّكن اســـتخدام الذكاء 
االصطناعي من مراجعة صور الثدي الشـــعاعية وترجمتها 30 مرة أسرع بنسبة دقة 

99 %، ما يقلل الحاجة إلى أخذ الخزعات غير الضرورية.
كما يتم تطبيق انتشار األجهزة القابلة لالرتداء االستهالكية واألجهزة الطبية األخرى 
جنبا إلى جنب مع الذكاء االصطناعي لإلشراف على مرض القلب في مرحلة مبكرة، 
مـــا يمكن األطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية على المراقبة بشـــكل أفضل للكشـــف 

عن النوبات التي قد تهدد الحياة في مراحل مبكرة وأكثر قابلية للعالج.
باســـتخدام التعرف على األنماط لتحديد المرضى المعرضين لخطر تطور حالة - أو 
رؤيتها تتدهور بســـبب نمط الحياة أو العوامل البيئية أو الجينومية أو غيرها - هو 

مجال آخر يبدأ فيه الذكاء االصطناعي السيطرة في مجال الرعاية الصحية.
وبعيداً عن فحص السجالت الصحية لمساعدة مقدمي الرعاية على التعرف  «

على األفراد المصابين بأمراض مزمنة والذين قد يكونون معرضين لخطر 
حدوث نوبة ضارة، يمكن للذكاء االصطناعي مساعدة األطباء على اتباع نهج 

أكثر شمواًل إلدارة األمراض، وتنسيق خطط الرعاية على نحو أفضل ومساعدة 
المرضى على إدارة برامج العالج طويلة المدى واالمتثال لها بشكل أفضل.

 

د. جاسم حاجي

الذكاء االصطناعي والروبوتات في الرعاية الصحية

تحتفل الشـــرطة البحرينيـــة وتحتفل معها البحرين بأكملهـــا بمرور مئة عام 
علـــى إنشـــائها، فقـــد مرت مئـــة عام مـــن العطاء والســـهر على حمايـــة البالد 
والـــوالء آلل خليفـــة الكرام. وفي هذه المناســـبة البد لـــكل بحريني أن يقدم 
التهنئة لرجال الشـــرطة البحرينية الذين طالما ســـهروا وال يزالون لكي ننام 

بأمن وأمان.
الشـــرطة البحرينية التي تأسســـت عام ١٩١٩ قدمت الكثير من التضحيات 
لحمايـــة أمـــن المملكـــة والحفـــاظ على تماســـكها وحفـــظ الســـلم االجتماعي 
والوئام بين أبناء شعب البحرين، لذلك نقول لهم تهانينا لكم أيها الرجال من 
الجنـــدي حتى أعلى رتبة، فقد كان تاريخا ناصعا وقدمتم العرق والدم لكي 
تبقى هذه البالد وتتقدم، وكانت عقيدتكم الوطنية واحترامكم القانون من 
أهم األسس التي حققت األمن والسالم والوئام على أرض مملكتنا العزيزة.

خـــالل مئة عام لـــم يتوقف العطاء ولم يتوقف التطويـــر والتحديث آلليات 
العمل األمني بما يتماشى مع تطورات الحياة في كل المجاالت االجتماعية 
األمنيـــة  فاالســـتراتيجيات  واإللكترونيـــة،  والتكنولوجيـــة  واالقتصاديـــة 
وأدوات تحقيق األمن وطبيعة الجرائم التي كانت موجودة في عام ١٩١٩ 

ليســـت كتلـــك الموجـــودة في العـــام ٢٠١٩، ففي المئة التـــي انقضت تغيرت 
أشـــياء كثيرة وقد أخذ هذا التغير وتيرة ســـريعة جدا خالل العقود الثالثة 
األخيرة من هذه المئة، حيث حدث تطور دراماتيكي في كل مناحي الحياة 
ارتباطا بالتطور الهائل في وسائل االتصال وما ترتب من تغيرات اجتماعية 

وحياتية وتغيرت معها الجرائم بشكل كبير.
وقد اســـتطاعت الشـــرطة البحرينية أن تستوعب هذه التغيرات المتسارعة 
والمتواصلة وأن تتبنى من الوسائل والسياسات األمنية ما جعلها في طليعة 
األجهزة الشرطية الحديثة المتسلحة بالعلم والتدريب المناسب لهذا التغير 
الهائـــل فـــي كل نواحي الحياة، واســـتطاعت أن تتبنى مفهوما أوســـع لألمن 
وأبعـــاده المختلفة في زمن اإلنترنت والحروب الســـيبرانية وحروب الجيل 

الرابع والخامس ومحاوالت ضرب تماسك الدول ووحدتها. 
هذا التقدم الذي تحقق في مجال العمل األمني في بالدنا في العهد الميمون  «

لجاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد، جعل الشرطة 
البحرينية شيئا نفتخر به، فإلى األمام دائما أيها الفرسان، أدامكم الله حماة 

ألمن وأمان هذا البلد الطيب.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

تهانينا للشرطة البحرينية



نظيـــره  باربـــار  فريـــق  يســـتضيف 
الشـــارقة اليوم )الجمعة( في المباراة 
النهائيـــة لـــكأس الســـوبر “البحرينـــي 
اإلماراتـــي” لكرة اليد وذلك في تمام 
الســـاعة 7 مســـاًء على صالـــة مدينة 

خليفة الرياضية.
ومـــن المتوقع أن تخطـــف الجماهير 
والبحرينيـــة  خصوصـــًا  البارباريـــة 
القـــوي  بحضورهـــا  األنظـــار  عمومـــًا 
للوقـــوف خلف البنفســـج لتشـــجيعه 

وتحفيزه لتحقيق الهدف المنشود.
“البحرينـــي  الســـوبر  مبـــاراة  وتقـــام 
الثالثـــة  نســـختها  فـــي  اإلماراتـــي” 
بعـــد المبـــادرة المشـــتركة لالتحادين 
مبـــاراة  باســـتحداث  الخليجييـــن 
السوبر بين بطلي السوبر في الدوري 

اإلماراتـــي،  والـــدوري  البحرينـــي 
الموقعـــة  هـــذه  باربـــار  ويدخـــل 
ألول مـــرة بعـــد تغلبـــه علـــى النجمة 
والشـــارقة للمرة الثالثة على التوالي 

إثر اجتيازه أهلي شباب دبي.
ودون شـــك يســـعى باربـــار لتحقيـــق 
كأس الســـوبر “البحرينـــي اإلماراتي” 

للمرة األولى بعدما فك عقدة السوبر 
الثالثـــة  النســـخة  عبـــر  البحرينـــي 
وتحديدًا أمام النجمة، والشارقة هو 
اآلخر يأمل بتدوين اسمه في سجل 
بعدمـــا  األول  اللقـــب  عبـــر  البطولـــة 
أخفـــق فـــي النســـختين الماضيتين. 
موقعة ينتظر منها الكثير من اإلثارة 

والقوة والندية بين العبي الفريقين 
مـــن أجـــل صعـــود منصـــة التتويـــج 

والظفر بالكأس للمرة األولى. 
ســـيدعلي  المـــدرب  بقيـــادة  باربـــار 
فالحي الـــذي نجح للمرة األولى بعد 
ثالثة مواســـم في حصد الكأس بعد 
خســـارتيه في نهائيـــّي كأس االتحاد 

وكأس الســـوبر بالمواســـم الماضيـــة، 
فـــي  تعملقـــه  يواصـــل  ألن  يســـعى 
المباريـــات النهائيـــة وحصـــد الكأس 
الثاني لهذا الموسم، والذي سيعطيه 
الـــدوري  مســـابقتّي  لخـــوض  دافعـــًا 
المحلـــي.  الصعيـــد  علـــى  والـــكأس 
ويعـــول باربـــار فـــي ذلك علـــى خبرة 

نجومـــه االخويـــن جعفـــر ومحمـــود 
الذيـــن  المقابـــي  عبدالقـــادر وأحمـــد 
يحملون على عاتقهم مسؤولية صنع 
الفـــارق وتحقيق االنتصـــار لفريقهم، 
وبجانبهـــم الطاقات الشـــبابية أمثال 
وقاســـم  الناصـــر  حســـن  الجناحيـــن 
والعـــب  إبراهيـــم  وخليـــل  جعفـــر 
الدائرة عيسى مشاخيل والحارسان 
الشـــويخ.  وقاســـم  خلـــف  عيىـــس 
وفـــي المقابـــل يبـــرز العبنـــا الدولـــي 
والمحتـــرف علي ميـــرزا في صفوف 
الشـــارقة بجانب المصـــري علي زين 
المميـــز  والجنـــاح  ســـعيد  وســـلطان 
أحمد عبدهللا والحارس خالد سعيد.

بـاربــار يبحـث عـن اللقــب األول

فريق باربار لكرة اليد فريق الشارقة لكرة اليد

اتحاد السيارات

االتحـــاد  رئيـــس  مـــن  بتوجيهـــات 
البحرينـــي للســـيارات الشـــيخ عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ينظـــم االتحاد 
البحرينـــي للســـيارات ورشـــة مديـــري 
ومشرفي سباق بطولة العالم للتحمل 
8 ساعات، حيث ستقام الندوة يومي 
الجمعـــة والســـبت الموافـــق 6 و7 مـــن 
شـــهر ديســـمبر الجـــاري بمقـــر االتحاد 

بحلبة البحرين الدولية.
وتنطلق فعاليات الورشـــة من الساعة 
التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساًء، 
حيـــث بلـــغ عـــدد المشـــاركين فيها 55 
فردا ويحاضر فيها مدير بطولة العالم 
للتحمـــل المعتمـــد من جانـــب االتحاد 

الدولي للسيارات ادواردو فريتاس.
وتأتـــي هـــذه الورشـــة التـــي ينظمهـــا 
االتحاد البحريني للسيارات استعدادا 
الســـتضافة أكبر حـــدث عالمي بطولة 

العالم للتحمل 8 ســـاعات، والتي تعود 
مجددا لموطن رياضة الســـيارات في 
الشـــرق األوســـط، والتي تعد من أهم 
واقـــوى ســـباقات الســـيارات العالمية، 
الســـيارات  اتحـــاد  يحـــرص  حيـــث 
الظـــروف  جميـــع  بتهيئـــة  البحرينـــي 
حكامـــه  جميـــع  وتهيئـــة  واألجـــواء 
ومنظمينه للسباق العالمي الكبير الذي 
تستضيف الحلبة الدولية في 13 و14 
من شـــهر ديســـمبر تحت اســـم “سباق 

بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات”.
وســـتناقش في الورشة جوانب األمن 
والســـالمة خالل ســـباقات السيارات، 

القوانيـــن واألنظمة المعمول بها دوليا 
في ســـباقات وبطوالت العالم للتحمل 
التي نصها االتحاد الدولي للســـيارات 
وجوانب اإلدارة واالشراف على هذه 
الســـباقات وجوانـــب التحكيم، كما أن 
االتحـــاد البحرينـــي للســـيارات يعتبـــر 
مقـــرا تدريبيـــا إقليميا معتمـــدا لحكام 

والمنظمين.

إدواردو فريتيس

ســـاعـــات  8 الــتــحــمــل  ــة  ــي ــم ــال ــع ل اســــتــــعــــداًدا 
اتحاد السيارات ينظم ورشة مديري السباق

اتحاد ألعاب القوى

زار وفـــد مـــن لجنـــة الموهوبيـــن باالتحاد 
البحرينـــي أللعاب القوى مســـابقة اللياقة 
البدنية التنافسية لمدارس وزارة التربية 
والتعليـــم، والـــذي نظمتـــه إدارة التربيـــة 
الرياضية والكشفية والمرشدات بالوزارة 
على استاد مدينة خليفة الرياضية لكافة 

مدارس المملكة.
وفد لجنـــة الموهوبين المكون من المدير 
الفنـــي طارق كســـاي، واإلداريين مشـــعل 
الذوادي وسارة البنخليل، والمدرب عماد 
عبدهللا زار المسابقة بهدف االطالع على 
البرنامـــج وانتقـــاء أفضـــل المواهـــب من 
كال الجنســـين النتقـــاء الطلبـــة المميزيـــن 
للمشاركة في المنتخبات الخاصة بالفئات 
الســـنية، وذلـــك بحضـــور الجيـــب الوكيل 
المســـاعد للخدمـــات التربوية واألنشـــطة 
الطالبيـــة شـــيخة يوســـف، ومديـــر إدارة 
والمرشـــدات عصـــام  الرياضيـــة  التربيـــة 

عبـــدهللا، ورئيس قســـم التربية الرياضية 
نادر جمالي.

واختـــار وفـــد لجنة الموهوبيـــن عددا من 
الطـــالب الذيـــن تم مالحظة مســـتوياتهم 
فـــي االختبـــارات البدنيـــة كمرحلـــة أولى 
علـــى أن يتـــم اختيـــار مجموعـــة أخـــرى 
الحقا، فيما ســـيتم مع مطلع العام المقبل 
ميدانيـــة  زيـــارات  بعـــدة  القيـــام   2020
لمـــدارس وزارة التربية والتعليم؛ إلجراء 

سلسلة من االختبارات المعتمدة من قبل 
االتحـــاد الدولـــي أللعـــاب القـــوى النتقـــاء 
مجموعـــة جديـــدة من المواهـــب، وضمها 
إلى المجموعة الحالية الموجودة والذين 
وذلـــك  واالهتمـــام،  بالرعايـــة  يحظـــون 
فـــي إطـــار التعـــاون الوثيق بيـــن االتحاد 
البحرينـــي أللعـــاب القـــوى وإدارة التربية 
الرياضية والكشـــفية والمرشدات بوزارة 

التربية والتعليم.

“التربيــة” لـــ  اللياقــة  مســابقة  تــزور  “الموهوبيــن” 
انتقاء مواهب ألعاب القوى
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اللجنة اإلعالمية

تواصلـــت منافســـات النســـخة الثانية من بطولة شـــركة دلمـــون للدواجن 
الثانية لكرة قدم الصاالت، حيث أقيمت الثلثاء مباراتين لصالح المجموعة 
األولى، التقى في األولى فريق أسواق الحلي فريق وزارة الصحة. وزارة 
الصحة كان هو المبادر بالتســـجيل عبر العبه المحترف حسين حميد في 
الدقيقة 13، واســـتطاع أن يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط األول، 
في الشـــوط الثاني انتفض فريق أسواق الحلي واستطاع أن يظهر بوجه 
مغاير عن الشوط األول وتمكن من قلب النتيجة، حيث عادل سيد قاسم 
المختار النتيجة، ثم أضاف الالعب نفســـه هدفا ثانيا، كما ســـجل حســـين 
ميثم وحســـن عباس وأحمد الكراني هدفا لكل منهم، لتنتهي المباراة بـ 5 
أهـــداف مقابل هدف. ثاني مباريات اليوم الثاني للبطولة جمع بين فريق 
شـــركة أســـري وشـــركة كالم تيليكـــوم، وعلى الرغـــم من أن فريق شـــركة 
أســـري يضم مجموعة من العبي كـــرة القدم المميزين، إال أن خبرة اللعب 
داخل الصالة رجحت كفة كالم تيليكوم الذي كان المبادر بالتسجيل عبر 

العبه المحترف فوزي أكرويد لينتهي الشوط األول بهدف دون مقابل.

تواصل بطولة دلمون للدواجن

ــر ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ لــــلــــمــــشــــاركــــة مـــــــع فــــــريــــــق األسـ

فرح يصل ويهنئ البحرين بالتأهل لنهائي خليجي 24

حظي العداء البريطاني العالمي البطل األولمبي محمد فرح )mo farah( والدراج 
العالمــي البريطانــي “مــارك كافنديــش” ) mark cavendish( باســتقبال رســمي 
حافل لدى وصولهما مســاء أمس الخميس الى ارض المملكة للمشــاركة مع فريق 
 )Relay Triathlon( فــي ســباق الترايثلــون للتتابــع ) The Legends ( األســاطير
الــذي ســيقام ضمــن بطولــة الرجــل الحديــدي )IRONMAN 70.3( التــي تحتضنهــا 
أرض المملكة خالل الفترة من 5 لغاية 7 ديسمبر الجاري بساحة مجمع األفنيوز.

األميـــن العام للجنة األولمبية البحرينية 
محمـــد حســـن النصـــف كان فـــي مقدمة 
لـــدى  العالمييـــن  البطليـــن  مســـتقبلي 
بمطـــار  التشـــريفات  قاعـــة  وصولهمـــا 
رئيـــس  بحضـــور  الوطنـــي  البحريـــن 
االتحـــاد البحرينـــي للدراجـــات الهوائية 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة بجانب 
عـــدد كبير مـــن ممثلـــي وســـائل اإلعالم 

المحلية واألجنبية.
العالمييـــن  باألبطـــال  النصـــف  والتقـــى 
ورحـــب بهم فـــي مملكـــة البحرين معربا 
ارض  علـــى  بتواجدهـــم  ســـعادته  عـــن 
المملكـــة للمشـــاركة فـــي بطولة الشـــرق 

األوسط للرجل الحديدي.
بعـــد ذلـــك التقـــى محمـــد فرح بوســـائل 
ســـعادته  عـــن  أعـــرب  حيـــث  اإلعـــالم، 
الكبيـــرة بزيـــارة البحرين للمـــرة األولى، 
مضيفـــا “ لقـــد شـــاهدت البحريـــن عبـــر 
الصـــور فقـــط وســـمعت عنها وأنـــا اليوم 
أزورهـــا، وإننـــي ســـعيد بالتواجـــد فيهـــا 
ســـباق  فـــي  للمشـــاركة  ومتحمـــس 
الترايثلـــون التتابعي .. إنني معتاد على 
المشـــاركة مـــع األبطـــال العالمييـــن فـــي 

مســـابقات ألعاب القـــوى ولكننـــي اليوم 
سأشـــارك مع الناس والجمهور وهذا أمر 

رائع للغاية..”.
وهنأ فـــرح الشـــعب البحريني بمناســـبة 
وصـــول منتخـــب البحريـــن لكـــرة القدم 
إلـــى نهائـــي كأس الخليـــج )خليجي 24( 
بعـــد الفوز أمام العـــراق، حيث تابع فرح 
اثنـــاء وصولـــه المطـــار ركالت الترجيح 
عبر شاشـــة التلفـــاز وفرح كثيـــرا لتأهل 

المنتخب.
وأبدى فرح تحمسه للمشاركة مع اثنين 
مـــن األبطـــال فـــي رياضتهـــم وهـــم كال 
من الـــدراج البريطاني مـــارك كافنديش 
والســـباحة األســـترالية كلـــوي مـــكاردل، 
وأشـــار إلـــى أنه ســـيبذل قصـــارى جهده 
لتحقيق نتيجة متميزة لفريق األساطير 
في ســـباق الترايثلون التتابعي، مشـــيدا 
الترويـــج  فـــي  تســـهم  والتـــي  بالفكـــرة 

لممارسة الرياضة بشكل عام.
ولدى ســـؤاله عن مشـــاركته القادمة في 
أولمبيـــاد طوكيو 2020، أكـــد أن الهدف 
مـــن مشـــاركته المقبلـــة هـــو االحتفـــاظ 
بلقـــب ذهبيتي ســـباق 5 و10 آالف متر، 

كمـــا أوضـــح بأنه يحـــب مشـــاهدة باقي 
الرياضـــات ومن بينها كـــرة القدم مبديا 
إعجابه بنجم نـــادي ليفربول اإلنجليزي 
الالعـــب المصـــري محمد صـــالح معتبرا 

الالعب كقدوة له.
ومـــن جهته، عبـــر الـــدراج العالمي مارك 
كافنديـــش عـــن اعتزازه بالمشـــاركة في 
الحـــدث العالمـــي مـــع كوكبة مـــن أبطال 
العالم، مشيدا بالجهود التي يبذلها سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة في 
االهتمام بالرياضة بشـــكل عام ورياضة 
خـــاص،  بشـــكل  الهوائيـــة  الدراجـــات 
مبديا تحمســـه لخوض السباق ومالقاة 
المشـــتركين، كاشـــفا عن قرب انضمامه 

للدراجـــات  ميرنـــدا  البحريـــن  لفريـــق 
بمســـتقبل  لـــه  تنبـــأ  والـــذي  الهوائيـــة، 
باهر للمنافســـة فـــي مختلف الســـباقات 

العالمية.
وأكد كافنديش على أهمية هذا الحدث 
فـــي الترويج لمملكـــة البحرين، مضيفا “ 
إننـــي أزور بلدكم ألول مرة وأشـــعر بأن 
الشـــعب يعشـــق الرياضة وأود أن اشيد 
بـــدور ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي ترســـيخ تلـــك الثقافـــة من 
الرياضيـــة  لألنشـــطة  ممارســـته  خـــالل 
التـــي  الترايثلـــون  رياضـــة  وباألخـــص 
تجمع مـــا بين ركوب الدراجات الهوائية 

والسباحة والجري..”.

فرح يلتقط صورة بطريقة السيلفي

فرح محاطا بوسائل اإلعالم

النصف يتوسط األبطال العالميين

اللجنة اإلعالمية

معسكر االتحاد الدولي 
لناشئي التنس

ــارك العـــبـــو مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي  ــشــ ــ ي
بمعسكر  ســنــة   13 تــحــت  لــلــنــاشــئــيــن 
لتوير  للتنس  الدولي  االتحاد  وبطولة 
الناشئين بغرب آسيا، الذي تستضيفة 
في  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري.

تــدريــبــات  المعسكر  بــرنــامــج  ويــشــمــل 
ــول، ثم  ــوصـ ــد بــعــد الـ ــوم واحــ ــمــدة يـ ل
الفردي  مسابقة  في  األولــى  البطولة 
لمدة 3 أيام يليها يوم واحد راحة، ثم 

البطولة الثانية لمدة 3 أيام.

وفد لجنة الموهوبين مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم

يلتقي الشارقة 
في نهائي 

السوبر “البحريني 
اإلماراتي”

حسن علي

علي مجيد

بطل المسافات الطويلة 
يتطلع للمحافظة على 

إنجازاته في طوكيو 
2020

الدراج كافنديش 
يبدي تحمسه 

للمشاركة في 
الترايثلون التتابعي



بلــغ منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم نهائــي كأس الخليج العربــي “خليجي٢٤”، 
بتخطيــه منتخــب العــراق بــركالت الترجيــح )٣/٥( فــي مبــاراة نصــف النهائي التي 
أقيمت أمس على استاد عبدهللا بن خليفة، بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي 

بالتعادل اإليجابي )٢/٢(.

الوطنـــي فريـــدا  المنتخـــب  إنجـــاز  ويعـــد 
التـــي  األولـــى  المـــرة  كونهـــا  نوعـــه؛  مـــن 
يصل فيهـــا منتخبنا الوطني إلـــى المباراة 
قويـــا  أداء  منتخبنـــا  وســـجل  النهائيـــة. 
ومميـــزا فـــي المبـــاراة وتمكن مـــن تحقيق 
العـــودة فـــي المجريـــات رغـــم تأخـــره في 
النتيجـــة لمرتين. وعاش منتخبنا الوطني 
فرحـــة عارمـــة مع الجماهير التي ســـاندت 
المنتخب في الدوحة يوم أمس. وشهدت 
المبـــاراة حضـــور ومتابعة رئيـــس مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم سعادة 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
وعددا من أعضاء مجلس اإلدارة. وستقام 

المباراة النهائية يوم األحد المقبل.

تشكيلة منتخبنا

لمنتخبنـــا  البرتغالـــي  المـــدرب  بـــدأ 
الوطني هيليو ســـوزا، المباراة بتشـــكيلة 
مكونـــة مـــن الحـــارس ســـيد شـــبر علوي، 
والالعبين:محمـــد عـــادل، أحمـــد بوغمار، 
عبـــدهللا الهزاع، راشـــد الحوطـــي، محمد 
الحردان، محمد عبدالوهاب، سيد ضياء 
عبدالوهـــاب  مرهـــون،  محمـــد  ســـعيد، 

المالود وتياغو أقوستو.

الشوط األول

جـــاء الشـــوط األول متوســـط المســـتوى 

بين الطرفين، وسريعا في مجرياته.
وتمكـــن منتخـــب العـــراق مـــن تســـجيل 
هـــدف مبكـــر، بعدمـــا حصـــل علـــى ركلـــة 
ثابتـــة نفذهـــا الالعـــب عـــالء عبدالزهرة 
وارتـــدت من حارس منتخبنا ســـيد شـــبر 
علـــوي، ليتابعها الالعب المتقدم إبراهيم 
بايش بيســـاره في شـــباك األحمر وصوال 

للدقيقة )٦(.
وتمكن منتخبنا الوطني من الرد ســـريعا 
وتسجيل هدف التعادل بعد جملة رائعة 
بدأت من ركلة ركنية لعب محمد مرهون 
كرتهـــا قصيرة لعبدالوهـــاب المالود الذي 
لعب كـــرة عرضية متقنـــة تابعها عبدهللا 
الهزاع برأســـه في مرمى الحارس جالل 

حسن عند الدقيقة )١٤(.
وســـجل منتخب العـــراق الهـــدف الثاني 
بعـــد كـــرة أماميـــة واجـــه بها مهنـــد علي 
المرمـــى ولعـــب كـــرة ســـاقطة مـــن فوق 

حارس منتخبنا عند الدقيقة )١٨(.
ودخلـــت المبـــاراة في أوقات هـــدوء مع 
الوطنـــي  لمنتخبنـــا  متكـــررة  محـــاوالت 
أن  قبـــل  العراقـــي،  الدفـــاع  الختـــراق 
يتمكن منتخبنا الوطني من إدراك هدف 
التعـــادل عبر الالعب محمـــد مرهون في 
الدقيقـــة )٤٥+٢( إثـــر تســـلمه كـــرة ثابتة 
طولية أمامية لعبها بإتقان المدافع أحمد 
بوغمـــار؛ لينتهـــي الشـــوط األول بعدهـــا 

بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل طرف.

الشوط الثاني

وفي بداية الشـــوط الثاني مـــن المباراة، 
كاد منتخبنـــا الوطنـــي أن يســـجل هدف 
التقـــدم بعدمـــا لعـــب محمـــد عبدالوهاب 
ركلـــة ثابتـــة أنقـــذ كرتهـــا حـــارس العراق 
)٤٧(. وأجـــرى مـــدرب منتخبنـــا الوطنـــي 
بدخـــول  األول  التبديـــل  ســـوزا  هيليـــو 
جاســـم الشـــيخ مكان محمد عبدالوهاب 

وصوال للدقيقة )٦٤(.
وتوغـــل محمـــد مرهـــون يســـارا ودخـــل 
منطقـــة جـــزاء العـــراق وســـدد كـــرة فـــي 

الشباك الجانبية من الخارج )٦٧(.
وسدد العب العراق مهند علي كرة قوية 

فوق المرمى )٧٣(.
وأجرى منتخبنـــا التبديل الثاني بدخول 
علي مدن مكان ســـيد ضياء ســـعيد عند 

الدقيقة )٨٢(.
واســـتمرت حالـــة التعـــادل الســـلبي بيـــن 
الفـــرص  انعـــدام  ظـــل  فـــي  المنتخبيـــن 

المحققـــة للتهديـــف، فـــي حيـــن اســـتنفذ 
منتخبنـــا تبديالته وصـــوال للدقيقة )٩٠( 
عبـــر تبديـــل اضطـــراري دخل فيه ســـيد 

مهدي باقر مكان أحمد بوغمار.
ورغـــم احتســـاب الحكم ٤ دقائـــق بديلة 
للوقـــت الضائـــع، إال أن التعـــادل تواصـــل 
إلـــى  المنتخبـــان  ليلجـــأ  الطرفيـــن؛  بيـــن 

األشواط اإلضافية.

الشوط اإلضافي األول

حـــاول تياغـــو التســـجيل بتوغلـــه يمينـــا 
وتســـديده كرة مرت جوار الحارس دون 

أن تجد موقعا في الشباك )٢(.
وســـدد العراقي إبراهيم بايش كرة قرب 
المرمـــى أمســـكها حـــارس منتخبنا ســـيد 

شبر علوي )٣(.
وســـدد العراقي شـــريف عبدالكاظم كرة 

فوق المرمى )٨(.
وفـــوت العـــب منتخبنـــا محمـــد مرهون 
فرصـــة التقدم بعد أن ســـدد كـــرة أبعدها 
حـــارس العـــراق حاميا مرمـــاه من هدف 

محقق )١٢(.

الشوط اإلضافي الثاني

دخل العب منتخبنا كميل األســـود مكان 
عبدالوهاب المالود مع بداية الشوط.

ولـــم تشـــهد الدقائـــق التاليـــة أي جديـــد 
يذكـــر؛ لتنتهي المبـــاراة بالتعـــادل ويلجأ 

الفريقان لركالت الترجيح.

المؤتمر الصحافي

هنأ المدرب البرتغالـــي لمنتخبنا الوطني 
هيليو ســـوزا الالعبيـــن بمناســـبة التأهل 

إلى المباراة النهائية.
وقال هيليو سوزا في المؤتمر الصحافي 
الـــذي أعقب المباراة إن اللقاء كان ممتعا 
بيـــن الطرفين، مشـــيرا إلـــى أن المنتخب 
أظهـــر جودة وقـــوة أمـــام العـــراق، مبينا 

أن المنتخـــب قـــام بعمـــل كبير فـــي حال 
االســـتحواذ، موضحـــا أن الجميـــع أظهـــر 
الفتـــرة  بـــه  قمنـــا  الـــذي  العمـــل  كفـــاءة 

الماضية.
ولفـــت هيليـــو ســـوزا إلى فخـــره بالعبي 
مســـتويات  يقدمـــون  الذيـــن  المنتخـــب 
التحضيـــر  أن  إلـــى  مشـــيرا  إيجابيـــة، 
الجيـــد هو أســـباب المســـتوى التصاعدي 
أن  مؤكـــدا  البطولـــة،  فـــي  للمنتخـــب 
المنتخـــب واجـــه عـــددا مـــن التحديـــات 
أبرزهـــا قلـــة المباريـــات علـــى المســـتوى 
منتخبنـــا  أن العبـــي  المحلـــي، موضحـــا 

يمتلكون الجودة والكفاءة الكافيتين.
وبين ســـوزا أن المنتخب لديـــه ٢٣ العبا 
جاهـــزا لخـــوض أي مبـــاراة، مشـــيرا إلى 
ثقتـــه بالجميع، خصوصا مـــع ما يظهروه 

من تميز في التدريبات والمباريات.

منتخبنا الوطني يبلغ نهائي خليجي ٢٤
ــا ــًق ــح ــت ــس ــق وصـــــــــوالً م ــ ــق ــ ــات الـــتـــرجـــيـــح وح ــ ــركـ ــ تـــخـــطـــى الـــــعـــــراق بـ

تشهد اليوم الجمعة صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة مواجهتين بين النجمة وبني جمرة الساعة 6 مساء والنبيه صالح مع 
المحرق الســاعة 7:30 مســاء اســتكماال لمنافســات الجولة الرابعة من دوري الدرجة األولى والتي تم تأجيلهما من يوم األربعاء 

الماضي لتقاما اليوم.

وتأتي تلـــك المواجهتيـــن بعد تغيير 
نظـــام الدوري وإلغاء القســـم الثاني، 
حيـــث تطمح جميع الفرق لتحســـين 
مراكزها ليتـــم توزيعها فيما بعد إلى 
كل  تخـــوض  أن  علـــى  مجموعتيـــن 
مجموعـــة المنافســـة بنظـــام الدوري 
والثانـــي  واألول  واحـــد  دور  مـــن 
مـــن كل مجموعـــة ســـيتأهل لنصـــف 

النهائي.
النجمة )6 نقـــاط( يطمح في تحقيق 
الخســـارة  وإلحـــاق  الثالـــث  الفـــوز 
الرابعـــة بمنافســـه بني جمـــرة )بدون 
نقـــاط( وكفـــة الميـــزان ترجـــح قدرة 

األول بقيادة المدرب المحلي مشعل 
تركي في تحقيق االنتصار مستفيدا 
مـــن نجوميـــة المحتـــرف البرازيلـــي 
الكـــرات  تخليـــص  فـــي  “كوســـتا” 
الهجوميـــة ببراعة مـــن مركزي 2 و1، 
باإلضافـــة إلـــى فاعلية يوســـف خالد 

وعلي عبدالنبي في مركز4.
المـــدرب  بقيـــادة  جمـــرة  بنـــي  أمـــا 
المحلـــي جاســـم النبهان فإنـــه مازال 
يبحـــث عـــن االنتصـــار األول وهـــذه 
الفريـــق  النجمـــة  بوابـــة  عبـــر  المـــرة 
الذي مثله كالعب قبل عدة مواســـم، 
فهـــو يعـــول على فاعليـــة علي حمزة 

وحســـين هرونـــة فـــي األطـــراف إلى 
جانـــب محمـــد ابراهيم فـــي االرتكاز 

مع باقي الالعبين.
وفـــي المواجهـــة األخرى بيـــن النبيه 
صالح والمحـــرق فإن األخير متصدر 
الترتيـــب )9 نقـــاط( مـــن دون هزيمة 
يتطلع إلـــى مواصلة مشـــواره بثبات 
ليعتلـــي قمـــة الترتيب حتـــى الجولة 
الخامسة، حيث يقود الفريق المدرب 
والـــذي  المرباطـــي  محمـــد  المحلـــي 
يمتلـــك خيـــارات هجوميـــة عديـــدة 
فـــي صفوفـــه تتمثـــل فـــي المحترف 
الكاميروني “ ايفان ماكودي” وفاضل 

عبـــاس ومحمـــد يعقوب إلـــى جانب 
قوة العبي االرتكاز لديه وهما حسن 
الشاخوري ومحمد حبيب واستقرار 

الكرة األولى.
أما النبيه صالح )بدون نقاط( بقيادة 
المدرب المحلي محمـــد القطان فإنه 
سيقدم افضل ما لديه للظهور المميز 
ومحاولـــة إحراج المحـــرق باالعتماد 
على خبـــرة علي مرهون في الهجوم 
جاســـم  ومحمـــد  مهـــدي  وصالـــح 

باالرتكاز.

المحـرق يـالقـي النبيـه صـالـح

فريق النبيه صالح

فريق بني جمرة
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حلبة البحرين الدولية

حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن رياضة 
السيارات في الشـــرق األوسط” تواصل 
استعداداتها الســـتضافة مهرجان العيد 
الوطني المجيد وســـباق بابكو البحرين 
األســـبوع  وذلـــك  ســـاعات   8 للتحمـــل 
المقبـــل وتحديـــدا من الجمعـــة الموافق 
13 وحتى اإلثنين 16 ديســـمبر الجاري، 
حيـــث ينطلـــق مهرجـــان العيـــد الوطني 
المجيـــد من 13 وحتى 16 ديســـمبر. أما 
ســـباق التحمـــل العالمـــي، فينطلـــق فـــي 

الجماهيـــر  وجميـــع  ديســـمبر،  و14   13
البحرينية مدعوة للحضور والمشـــاركة 

واالستمتاع.
31 ســـيارة علـــى خـــط االنطـــالق ضمن 
ســـباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات 
وذلـــك كجولة رابعة مـــن تقويم البطولة 
العالميـــة للتحمـــل مـــن أصـــل 8 جوالت 
تجوب مختلف دول العالم، حيث يعتبر 
ســـباق البحرين ضمن أطول الســـباقات، 
والـــذي يمتـــد لـ 8 ســـاعات متواصلة من 

اإلثارة والتحدي ويأتي بعده ســـباق لي 
مانز 24 ساعة.

فئـــات  أربـــع  ضمـــن  البطولـــة  وتنطلـــق 
 LMGTE و   LMP2و  LMP1 وأبرزهـــا: 
 LMP1 لفئـــة  وأضيفـــت   .LMGTE2و
وأبرزهـــا وزن  التغييـــرات  مـــن  العديـــد 
الســـيارة وقدرة خـــزان الوقـــود وخالل 
ســـيتمكن  التحمـــل  ســـباق  انطالقـــة 
الجماهيـــر مـــن رؤيـــة العديـــد مـــن أبـــرز 
تنطلـــق  للســـيارات  الرائـــدة  العالمـــات 

 LMP فـــي الحلبـــة وأبرزها وضمـــن فئة
تويوتا، جينيتا، ريبيلون، ألباين، أوريكا، 
داالرا. إلى جانب فئات الـ LMGTE مثل 
سيارات الفيراري 488 جي تي إي ايفو، 

واســـتون   19 ار  اس  ار   911 البـــورش 
مارتون فنتاج ايه ام ار.

ويتميز ســـباق بابكو البحرين للتحمل 8 
ساعات بكونه سباقا مفتوحا للجماهير، 

حيث ســـيتمكن حاملـــي تذاكر الســـباق 
مـــن متابعـــة الســـباق علـــى المدرجـــات 
منطقـــة  فـــي  تجولهـــم  جانـــب  إلـــى 
البـــادوك المفتوحـــة واالســـتمتاع بإثارة 
اســـتعدادات وتجهيـــز الفـــرق وااللتقاء 
بســـائقيهم والتقـــاط الصـــور التذكاريـــة 

معهم.
كمـــا وتنطلق خالل 15 ديســـمبر تجارب 
الموســـم للبطولـــة العالميـــة للتحمل في 

حلبة البحرين الدولية.

31 سيارة على خط االنطالق بسباق للتحمل 8 ساعات

الدوحة - أحمد مهدي  | )تصوير:سيد علي شبر(

حسن علي
بني جمرة في 

مواجهة النجمة 
بدوري الطائرة



خالد بن حمد يشهد منافسات بطولة غرب آسيا للترايلثون

برعاية وحضور النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، انطلقــت يــوم األربعــاء 
الموافق 4 ديســمبر منافســات بطولة غرب آســيا للترايثلون، والتي نظمها اتحاد غرب 
آسيا للترايثلون بالتعاون مع االتحاد البحريني للترايثلون بـ “حديقة األفنيوز” بخليج 

البحرين.

وتعتبـــر مملكة البحرين أول دولة بمنطقة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
العربية، تحتضن هذا الحدث على أرضها، 
والذي شـــهد مشاركة أكثر من 60 متسابقا 
وهـــي:  دولـــة،   15 يمثلـــون  ومتســـابقة، 
البحريـــن، الســـعودية، الكويـــت، اإلمارات، 
عمان، قطر، العراق، ســـوريا، لبنان، األردن 

وإيران، ومن دول آسيوية وأوروبية.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة: “ســـعداء باحتضان مملكة 
البحريـــن بطولـــة غـــرب آســـيا للترايثلون، 

مســـتوى  علـــى  مـــرة  ألول  تقـــام  والتـــي 
المنطقة، وهذا ما يؤكد اســـتعداداها التام 
الســـتضافة وتنظيـــم مختلـــف الفعاليـــات 
أثبتـــت  فالبحريـــن  والدوليـــة.  القاريـــة 
للجميـــع أنهـــا ســـباقة فـــي احتضـــان مثل 
هـــذه الفعاليات من خـــال تنظيمها المميز 
لمختلـــف البطوالت الرياضيـــة، وما تتمتع 
بـــه من كفـــاءات شـــابه قادرة علـــى إظهار 
تلك الفعاليات والبطوالت في أبهى حلة”.

وتابـــع ســـموه: “ونثمن الـــدور البـــارز الذي 
لعبه ممثل جالـــة الملك لألعمال الخيرية 

وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
تعزيز مكانـــة مملكة البحريـــن في رياضة 
الترايثلـــون، مـــن خـــال الجهـــود المميـــزة 
التي بذلها سموه في هذه الرياضة، والذي 
منـــح للبحرين مكانة متقدمة”، مســـتذكرا 
ســـموه اإلنجـــاز الذي حققه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي بطولـــة 
العالـــم على مســـتوى فئته بـــــ “كونا” العالم 
الماضـــي، والـــذي عزز من ســـمعة البحرين 

في هذه الرياضة العالمية.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة أن بطولة غـــرب آســـيا للترايثلون 
تأتـــي إقامتهـــا بالتزامن مع إقامـــة بطولة 
الحديـــدي  للرجـــل  األوســـط  الشـــرق 
للترايثلـــون 70.3، وهـــذا بحـــد ذاته تأكيد 
أصبحـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  واضـــح 

وجهة رئيســـة الحتضـــان فعاليات رياضة 
الســـتضافة  يدفعهـــا  والـــذي  الترايثلـــون، 
وتنظيـــم بطولة آســـيا وبطولـــة العالم في 
الفتـــرة المقبلـــة”، مهنئـــا ســـموه الفائزيـــن 
بالمراكـــز األولـــى فـــي هـــذه النســـخة مـــن 
البطولة، ومتمنيا ســـموه حظـــا أوفر لبقية 

المشاركين في المشاركات المقبلة.

نتائج مسابقات البطولة

وقـــد جـــاءت نتائـــج مســـابقات البطولـــة 
علـــى النحو التالي، ففي فئة الصغار حلت 
المتســـابقة األردنية مريم شـــعبان بالمركز 
األول، وحلـــت الاعـــب البحرينية أنيســـه 
المحمـــود فـــي المركـــز الثانـــي. وفـــي فئة 
15 ســـنة “ذكـــور”، فـــاز المتســـابق األردني 
ليـــث النمر بالمركز األول، وحل المتســـابق 
الكويتـــي محمد المهنا فـــي المركز الثاني، 

وحل المتســـابق البحريني جاســـم يوسف 
فـــي المركـــز الثالـــث. وفـــي فئـــة 15 ســـنة 
“إنـــاث” فازت المتســـابقة الكويتيـــة لولوة 
 23 فئـــة  وفـــي  األول.  بالمركـــز  الرفاعـــي 
ســـنة “ذكور” حل المتســـابق األردني كريم 
عثمـــان في المركز األول، وحل المتســـابق 
الفلســـطيني عبدهللا أبوشـــباب في المركز 
الثانـــي، وحل المتســـابق األردني مكســـيم 
الشـــبول في المركز الثالـــث. وفي فئة 23 
ســـنة “إنـــاث” فـــازت المتســـابقة األردنيـــة 
كارينـــا عثمـــان فـــي المركـــز األول، وحلت 
المهيـــري  عايشـــة  اإلماراتيـــة  المتســـابقة 
فـــي المركـــز الثاني. وفي فئـــة المحترفين 
“ذكـــور” فاز المتســـابق الروســـي فاديمير 
وحـــل  األول،  بالمركـــز  تورباييفســـكي 
المتسابق اإلســـباني روماريك فوركيز في 
المركـــز الثانـــي، وحل المتســـابق الروســـي 
فياشـــيزالف فازيلييف في المركز الثالث. 

وفـــي فئـــة 23 “إنـــاث” فـــازت المتســـابقة 
بالمركـــز  دانيلـــي  جوزيليـــن  اإلســـبانية 
األول، وحلت المتســـابقة األوكرانية يوليا 
يليســـتراتوفا فـــي المركـــز الثانـــي، وحلت 
المتســـابقة البولنديـــة ماريا زيســـنيك في 

المركز الثالث.

 الفعاليات المصاحبة

البطولـــة  هـــذه  هامـــش  علـــى  وأقيمـــت 
فعاليتين مصاحبتين، هي دورة تحكيمية 
للمحكمين الدوليين، شارك فيها 25 حكما 
مـــن مملكـــة البحريـــن ومـــن دول مجلـــس 
التعاون بدول الخليـــج العربية، والفعالية 
الثانية عقد اجتماع اتحادات غرب آســـيا، 
والـــذي ناقـــش العديـــد مـــن الموضوعـــات 
المدرجـــة مـــن أهمهـــا مســـابقات االتحـــاد 

وروزنامة العام 2020.

المكتب اإلعالمي

بتوجيه من ممثل جالـــة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب، مستشـــار األمن الوطني، رئيس 
الرئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
الفخـــري لاتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
وتحـــت رعاية رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة انطلقت منافسات بطولة العيد الوطني 
لجمـــال الخيـــل العربيـــة األصيلـــة العاشـــرة - ب 
بميدان االتحاد الرياضي العســـكري بالرفة، حيث 
تقـــام منافســـاتها فـــي الفتـــرة من 5 وحتـــى 8 من 
شـــهر ديســـمبر الجـــاري، والتي تأتـــي بالتزامن مع 
احتفـــاالت المملكة بالعيد الوطنـــي المجيد وعيد 
جلـــوس جالة الملـــك المفدى حفظـــه هللا ورعاه. 
وشـــهد اليـــوم األولى الذي أقيمت فيه منافســـات 
166 جـــوادا، حيـــث  المحلـــي بمشـــاركة  اإلنتـــاج 
شـــهد اليوم األول منافسات اإلناث واليوم الثاني 
خصص للذكـــور، حيث بلغ عدد الجياد المســـجلة 
لاناث 63 والذكور 53، وشهدت مسابقات األمهر 

منافسة قوية بين الجياد المشاركة.

A نتائج مسابقة المهرات سنة واحدة للمجموعة

أســـفرت نتائـــج مســـابقة المهـــرات )ســـنة واحـــدة( 
 Aalia ريم لمالكها AA عن فوز المهرة A للمجموعة
Arabians بالمركـــز األول بنتيجـــة )89.83 نقطة(، 
وفوز المهرة ريم المها لمالكها أسامة عبدهللا أحمد 

الحـــرم بالمركـــز الثانـــي بنتيجـــة )89.67 نقطـــة(، 
وفوز المهرة شهد الدمستاني لمالكها يونس أحمد 
الدمستاني بالمركز الثالث بنتيجة )89.50 نقطة(، 
وفوز المهرة أورا الجازي لمالكها مربط األوراســـية 
بالمركز الرابع بنتيجة )89.33 نقطة(، وفوز المهرة 
AA ياقوتا لمالكها عاللية أرابيانز بالمركز الخامس 

بنتيجة )89.00 نقطة(.

B نتائج مسابقة المهرات سنة واحدة للمجموعة

أســـفرت نتائـــج مســـابقة المهـــرات )ســـنة واحدة( 
للمجموعـــة B عن فوز المهرة AA فكتوريا لمالكها 
عاليا أرابينز بالمركز األول بنتيجة )91.67 نقطة(، 
 Al Mudhahka المها لمالكهـــا AMS وفـــوز المهرة
stub بالمركز الثاني بنتيجة )90.17 نقطة(، وفوز 

المهـــرة ميـــرال بيـــا لمالكهـــا Bella Stub بالمركز 
الثالث بنتيجة )89.83 نقطة( وفوز المهرة شيخه 
النـــوادر لمالكهـــا النـــوادر أرابينـــز بالمركـــز الرابـــع 
بنتيجـــة )89.83 نقطـــة(، وفـــوز المهرة A.Y شـــهد 
لمالكهـــا عمـــار يوســـف جاســـم بالمركـــز الخامـــس 

بنتيجة )89.67 نقطة(.

منافسات اليوم

وســـتبدأ أولى المنافسات الساعة الثالثة بمسابقة 
فئة المهرات )A(، والمســـابقة الثانية الساعة 3:45 
الســـاعة  الثالثـــة  والمســـابقة   ،)B( المهـــرات  فئـــة 
5 مســـاء للمهـــرات ســـنتين، والمســـابقة الرابعـــة 
الســـاعة 6:30 مســـاء للمهرات عمر ثاث سنوات، 
والمسابقة الخامسة الساعة 7 مساء لفئة األفحل 

السادســـة  والمســـابقة  ســـنوات،   -6  4 عمـــر  مـــن 
الساعة 7:30 لفئة األفحل من 7 سنوات فما فوق، 
وتنطلـــق منافســـات بطولـــة األمـــر عمر ســـنة عند 
الســـاعة الثامنة مســـاء، بطولة األمهر عمر سنتين 
وثاثة ســـنوات عند الســـاعة 8:30 مساء وبطولة 

األفحل عند الساعة التاسعة مساء.

نقل مباشر وتغطية إعالمية للحدث

تحظـــى بطولـــة العيـــد الوطنـــي لجمـــال الخيـــل العربية 
العاشـــرة بتغطيـــة إعاميـــة تتواكب مع أهميـــة الحدث 
وذلـــك مـــن خـــال النقل المباشـــر لوقائـــع البطولـــة بدءا 
مـــن يـــوم أمـــس الخميـــس وتســـتمر حتـــى يـــوم األحـــد 
المقبل على قنـــاة البحرين الرياضيـــة وإجراء اللقاءات 
عـــن طريـــق المذيعين ناصـــر العمـــري وعايـــض الغيان 
بضيافـــة أفضل خبراء جمـــال الخيل في المملكة، وذلك 
فـــي إطـــار حـــرص القنـــاة المســـتمر علـــى تغطيـــة كافة 
أنشطة ومســـابقات االتحاد الملكي البحريني للفروسية 
وســـباقات القـــدرة، ونظًرا إلـــى ما تكتســـبه البطولة من 

أهمية كبيرة، وخصوصا أنها تقام بمناسبة العيد الوطني 
المجيد وذكرى تولي جالة الملك المفدى مقاليد الحكم 
فـــي البـــاد، كما بـــدأت اللجنـــة اإلعامية قبيـــل انطاق 
البطولـــة في إعـــداد مـــواد تحريرية إلى كافـــة الصحف 
المحليـــة لتغطية الحـــدث في اإلعام المقـــروء والعمل 
علـــى تغطيـــة البطولـــة بصـــورة موســـعة تتناســـب مـــع 
البطولة، كما ســـتكون للبطولة حصة جيدة من التغطية 

اإلعامية في حسابات التواصل االجتماعي.
ويأتي هـــذا االهتمام اإلعامي في إطار تنامي شـــعبية 
ورياضـــة  خصوصـــا،  العربيـــة  الخيـــل  جمـــال  رياضـــة 
مســـتوى  علـــى  عمومـــا  الخيـــل  وســـباقات  الفروســـية 
المملكـــة، إضافـــة إلـــى النجـــاح الكبيـــر الـــذي حصدتـــه 
على امتداد النســـخ التســـع الماضية مـــن حيث التغطية 
اإلعاميـــة والتنظيـــم والحضور الجماهيري من عشـــاق 
ومحبـــي رياضة الفروســـية والمشـــاركة الكبيـــر من قبل 

مربي وماك الخيل في المملكة.

غزوان يتولى التعليق العام واإلشراف على النتائج

القـــدرة  للفروســـية وســـباقات  الملكـــي  رشـــح االتحـــاد 
ســـامي محمد غـــزوان وذلك لتولـــي إدارة التعليق العام 
واإلشراف على النتائج الفورية لجميع مسابقات بطولة 
العيـــد الوطنـــي لجمـــال الخيـــل العربية األصيلـــة، حيث 
يعتبـــر غـــزوان مـــن القليلين جـــدا والمتمكنيـــن في هذا 
المجـــال على مســـتوى الخليـــج والوطـــن العربي، حيث 
إنـــه قد أدار عدد كبير من البطـــوالت الدولية والمحلية، 
وهو معروف ومشـــهور جدا في هـــذا المجال ومجاالت 
الفروســـية إلـــى جانـــب كونه فارســـا في مســـابقات قفز 

الحواجز.

اللجنة اإلعالمية

انطالق منافسات بطولة جمال الخيل العربية األصيلة العاشرة

Sports@albiladpress.com

الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الثاني 1441 - العدد 4070
18

سلمان بن محمد: دعمنا مستمر لجميع االتحادات
ــاب الــقــتــالــيــة ــ ــع ــ ــس مـــؤكـــدا رفــــع مــســتــوى األل ــل ــج ــم ــوه تـــــرأس اجـــتـــمـــاع ال ــمـ سـ

تــرأس رئيــس المجلــس البحريني لأللعاب القتالية ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمد آل 
خليفــة اجتمــاع مجلــس إدارة المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتالية، والــذي عقد يوم 

الثالثاء بقاعة االجتماعات بفندق الريتز كارلتون بضاحية السيف.

وقد حضر االجتماع نائب رئيس المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة فيصل خالد 
اتحـــاد  رئيـــس  المجلـــس  وعضـــو  كانـــو، 
منفـــردي،  إبراهيـــم  رضـــا  الجوجيتســـو 
وعضو المجلس فجر علي البنعلي، وأمين 
الســـر العـــام للمجلـــس البحرينـــي لأللعاب 
وإداري  عبدالرحمـــن،  راجـــي  القتاليـــة 

المجلس رضا حاجي.
وفي مســـتهل االجتماع، هنأ ســـمو الشيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة الجميع بنجاح 

مملكة البحرين في استضافتها وتنظيمها 
منافسات وفعاليات أسبوع بريف الدولي 
للقتـــال 2019 والـــذي أقيم في الفترة -10 
16 نوفمبـــر الماضـــي، والـــذي حقق خاله 
المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة 
المركـــز الثانـــي بعـــد أن جمـــع 14 ميدالية 
ملونـــة، حيث حافظ من خـــال ذلك على 
صدارتـــه للترتيـــب العـــام فـــي التصنيـــف 
الدولي الصادر مـــن االتحاد الدولي لفنون 

.IMMAF-WMMAA القتال المختلطة

مـــن  عـــددا  االجتمـــاع  ناقـــش  بعدهـــا، 
الموضوعات المدرجة، من أبرزها االطاع 
علـــى روزنامة االتحادات المنضوية تحت 
مظلة المجلس البحريني لأللعاب القتالية 

للعام 2020.
وقال ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفـــة: “إن المجلـــس البحرينـــي لأللعاب 
القتالية ماض في تنفيذ آليات العمل التي 
رسمها؛ بهدف رفع مستوى األلعاب القتالية 
مـــن خـــال مواصلـــة الدعـــم لاتحـــادات 
المنضوية تحت مظلة المجلس، وتحقيق 
األهداف والتطلعات، باستمرار في تطوير 
وارتقـــاء تلك األلعـــاب، على الشـــكل الذي 
يحافـــظ علـــى مســـتوياتها لتكـــون قـــادرة 

علـــى الظهـــور المشـــرف وتحقيـــق المزيـــد 
مـــن اإلنجازات فـــي المشـــاركات القادمة”، 
مضيفـــا ســـموه أن الفترة المقبلـــة تتطلب 
مضاعفـــة الجهود من الجميـــع؛ للمحافظة 
علـــى مـــا وصلـــت إليـــه تلـــك األلعـــاب من 
الواحـــد  الفريـــق  بـــروح  والعمـــل  تطـــور، 
لتحقيق النجاحـــات، التي تعزز ما وصلت 
إليـــه مملكـــة البحرين من مكانـــة مرموقة 
رياضيـــا على الصعيدين القـــاري والدولي، 
شاكرا سموه جهود رؤساء االتحادات في 
تنفيذ الخطـــط والبرامج التي تتوافق مع 
آليـــات عمـــل المجلـــس البحرينـــي لأللعاب 
القتاليـــة علـــى الشـــكل الـــذي يســـاهم في 

نجاح المنظومة.

مجلس األلعاب القتالية

جانب من االجتماع

والدوليــة القاريــة  الرياضيــة  الفعاليــات  مختلــف  باحتضــان  ســباقة  البحريــن 

الجياد AA ريم وAA فيكتوريا في المراكز األولى 
لبطولة المهرات



ناصر بن حمد: حريصون على دعم وصقل األطفال لرياضة الترايثلون

تنطلــق اليوم الســباقات المصاحبة لمهرجان بطولة الشــرق األوســط للرجــل الحديدي في 
القريــة الواقعــة فــي خليج البحرين، حيث ســتقام صبــاح اليوم مســابقة األكواثلون، وفي 

الفترة المسائية سيقام سباق اآليرون كيدز واآليرون غيرلز وسباق مرضى السرطان.

وبهـــذه المناســـبة، أكد ممثـــل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
مملكـــة  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
البحرين باتت موطنـــا لرياضة الترايثلون 
فـــي الشـــرق األوســـط، وتقع علـــى عاتقها 
مسؤولية نشـــر هذه الرياضة في مختلف 
الفئات العمريـــة لتكون من بين الرياضات 
األكثر انتشـــارا في المنطقة، مشيرا سموه 
إلـــى أن احتضـــان مملكة البحريـــن بطولة 
الشرق األوسط للرجل الحديدي، وتنظيم 
للصغـــار  الرياضيـــة  البطـــوالت  مختلـــف 
والكبـــار علـــى هامـــش البطولـــة دليل على 

توجيهات البحرين في نشر هذه اللعبة.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي تصريح له بمناســـبة انطالق بطوالت 
الصغـــار للترايثلون »آيرون كيدز« و»آيرون 
اســـتضافة  بدايـــة  منـــذ  “وضعنـــا  غيرلـــز« 
البحريـــن لبطولة الشـــرق األوســـط للرجل 
الحديدي خطة وإســـتراتيجية لنشـــر هذه 
الرياضـــة فـــي األوســـاط الفئـــات العمرية، 
ومـــن بينها الصغار وذلك انطالقا من كون 
البحريـــن الموطن لرياضـــة الترايثلون في 
الشـــرق األوســـط؛ لـــذا طرحـــت البحريـــن 
العديـــد مـــن المبـــادرات المهمـــة فـــي هـــذا 
المجـــال ومن بينها إقامـــة بطوالت الرجل 
الحديـــدي للصغـــار والرامية إلى تشـــجيع 
األطفال والفتيات على ممارســـة الرياضة 
وتبني أســـلوب حياة صحي، وتشـــجيعهم 
علـــى الدخـــول فـــي ســـباقات الترايثلـــون 
التي لها أهداف بعيدة، وتســـاهم في نشر 

اللعبة بين مختلف الفئات العمرية”.

دعم األطفال

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة: “إننا حريصون على دعم األطفال 
والفتيـــات للمشـــاركة فـــي هـــذه البطوالت 
الكبرى، حيث حرصنا على إقامة فعاليات 
مصاحبـــة للبطولـــة الرســـمية بـــأن يكـــون 
هناك سباق للترايثلون لألطفال والفتيات، 
حيث ستكون هناك العديد من المخرجات 
اإليجابيـــة مـــن تنظيـــم هذه البطولـــة، كما 
قامـــت اللجنـــة المنظمـــة للســـباق بتوجيه 
أجـــل  مـــن  الصغـــار  جميـــع  إلـــى  الدعـــوة 
المشـــاركة فـــي هـــذا الســـباق الممـــه الـــذي 
يعتبـــر من مبادرات البحرين لنشـــر رياضة 
الترايثلـــون والتنافس؛ مـــن أجل الوصول 
إلى تحقيق المراكز المتقدمة في السباق”.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة “لقد قامت اللجنة المنظمة للسباق 
الرجـــل  بطـــوالت  إقامـــة  مـــكان  بتجهيـــز 
ثـــالث  تبلـــغ  والتـــي  للصغـــار،  الحديـــدي 
مســـابقات وتوفير مختلف أشـــكال الدعم 
الفعاليـــة  إنجـــاح  أجـــل  مـــن  والمســـاندة؛ 
والوصـــول إلى األهـــداف التي وجدت من 
أجلها والرامية إلى نشر رياضة الترايثلون 
في البحريـــن، والعمل على جعلها من بين 

الرياضات األكثر انتشـــارا وتشجيع جميع 
ممارســـتها  أجـــل  مـــن  العمريـــة؛  الفئـــات 

بصورة مستمرة”.

كشف مواهب

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
األطفـــال  بطولـــة  أن  “نتطلـــع  خليفـــة 
والفتيـــات ســـتخرج العديد مـــن المواهب 
الصغيرة القادرة على العطاء في المرحلة 
القادمة، وســـيكون لها مســـتقبل واعد في 
بطـــوالت الترايثلون، األمر الذي سيشـــكل 
نواة للمنتخبات الوطنية وتشـــكيل الفرق 
البحرينية للمشـــاركة في بطـــوالت الرجل 
الحديـــدي ســـواء كانـــت فـــي البحريـــن أو 
داخلها؛ لضمان مواصلة مسيرة الترايثلون 
البحرينية، والتي حققـــت إنجازات كبيرة 
فـــي الســـنوات الماضيـــة، وأضحى اســـمها 
رقـــم صعبـــا فـــي جميـــع البطـــوالت التـــي 

يشاركون فيها.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“من المؤمل أن يكون سباق »آيرون كيدز« 
و»آيـــرون غيرلـــز« مكانـــا مناســـبا للتنافس 
والمشـــاركات  المشـــاركين  جميـــع  بيـــن 
ونتطلع الى منافسة قوية بين المشاركين 
لتأكيد االنتشـــار األوسع لهذه الرياضة في 

البحرين.

 االفتتاح الرسمي

وقد افتتحت البطولة رســـميا مساء أمس 
بحضور مسؤولي اللجنة المنظمة.

المصاحـــب  المعـــرض  افتتـــاح  تـــم  كمـــا 
“األكســـبو” الـــذي يحتوي علـــى العديد من 
األركان منها المطاعم والمواقع الترفيهية 

لألطفال وغيرها.
وشـــهد األكســـبو أمس حضـــورا جماهيريا 
جيـــدا ومـــن المتوقـــع أن يتضاعـــف العدد 
اليـــوم الجمعة قبل انطالق بطولة الشـــرق 

األوسط غدا السبت.

 برنامج اليوم

وســـتبدأ الفعاليـــات اليـــوم بإقامـــة ســـباق 
األكواثلون عند الســـاعة العاشـــرة صباحا، 
ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة ومن 

ثم سيتم تتويج الفائزين في المسابقة.
وســـتكون األنظـــار متوجهـــة نحـــو الفترة 
ســـباق  إقامـــة  ستشـــهد  التـــي  المســـائية 

اآليرون غيرلز عند الســـاعة الرابعة عصرا، 
وبعدها ســـيقام ســـباق اآليرون كيدز عند 

الساعة الخامسة مساًء.
وســـيكون المعـــرض المصاحـــب مفتوحـــا 
للجماهيـــر انطالقـــا من الســـاعة التاســـعة 

صباحا ويستمر حتى الخامسة مساًء.

المرباطي تشيد بتوجيهات ناصر بن حمد

وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، 
العضـــو  المرباطـــي،  أمـــل  أعلنـــت  حيـــث 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  وعضـــو  المنتـــدب 
فعاليات عـــن افتتاح قرية بطولة الشـــرق 
التـــي   70.3 الحديـــدي  للرجـــل  األوســـط 
ســـتقام فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث تـــم 

االنتهاء من تجهيز موقع البطولة.
وأكـــدت أنه تم االنتهاء من جميع األعمال 
المتعلقـــة فـــي قريـــة البطولـــة، منهـــا مقـــر 
البطولـــة وخيمة التســـجيل والمشـــاركين، 

عـــالوة علـــى موقـــع المعـــرض المصاحـــب 
“األكسبو”، مشيدًة بتوجيهات سمو الشيخ 
ه بأهمية  ناصر بن حمد آل خليفة الذي وجَّ
التنظيـــم المثالـــي لهذه البطولـــة لما تمثله 
مـــن صـــورة المشـــرقة الســـتضافة مثالية 

لمملكة البحرين. 

تعاون كبير

وأشـــارت المرباطـــي إلـــى حجـــم التعـــاون 
الكبيـــر الـــذي جمـــع أكثر مـــن 30 جهه هذا 
العـــام للتعاون؛ إلبراز هذه البطولة بأفضل 
صـــورة ممكـــن تؤكـــد أهميتهـــا، وتعكـــس 
التـــي  المتطـــورة  التنظيميـــة  األســـاليب 

تحتضنها مملكة البحرين.

 عدد المشاركين

عـــدد  أن  المرباطـــي  أمـــل  وكشـــفت 
المشـــاركين في المســـابقة الرئيسة للرجل 

الحديدي يوم السبت ومسابقات اآليرون 
كيـــدز واآليـــرون غيرلز في ازديـــاد، حيث 
وصل العدد حتى اآلن إلى 2500 مشـــارك 
فـــي البطولة، مؤكدة أن هذه االرقام تؤكد 
المكانـــة المميزة التي تحظـــى بها البطولة 

الرئيسة وبطوالت األطفال والنساء.
وأشـــارت أمـــل المرباطـــي إلـــى أن اليـــوم 
الجمعة 6 ديســـمبر ســـيكون فرصة كبيرة 
لألطفال والنســـاء للمشاركة في مسابقتي 
“آيـــرون كيـــدز” و”آيـــرون غيرلـــز”، حيـــث 
ســـتقام ســـباقات، وهي: آيـــرون أكواثلون 
)جـــري وســـباحة(، آيـــرون كيـــدز )جـــري(، 
والســـباق  كلـــم(   5 )جـــري  غيرلـــز  آيـــرون 

الخاص لمرضى السرطان.
ستشـــهد  الســـبت  يـــوم  أن  وأوضحـــت 
البطولة إقامة منافســـات الســـباحة، حيث 
اعتمـــدت اللجنـــة المنظمة المســـار الممتد 
ثـــم  الســـباحة،  لمنافســـات  كيلومتـــر   1.9
االنتقـــال إلى الدراجة الهوائية عبر مســـار 
يمتـــد 90 كيلومتـــرا، قبـــل االنتقـــال إلـــى 
الجـــري  مســـابقة  وهـــو  األخيـــر،  الفصـــل 

الممتدة لمسافة 21.1 كيلومترا.
مـــن ناحيتـــه، أكـــد الشـــيخ بـــدر بن راشـــد 
المؤسســـي  االتصـــال  رئيـــس  خليفـــة  آل 
الشـــركة  أن  بتلكـــو  بشـــركة  والتســـويق 
حريصـــة على التعـــاون؛ من أجـــل تحقيق 
كامـــل النجـــاح، وقـــال “يشـــرفني أن أكون 
هنـــا لدعم هذه البطولة، وأن تكون شـــركة 
بتلكـــو ضمـــن هـــذا الفريـــق الرائـــع وهـــذه 
البطولـــة التي أثـــرت بشـــكل إيجابي على 

ملتزميـــون  ونحـــن  البحرينـــي،  المجتمـــع 
مـــع المجتمـــع البحريني منذ فتـــرة طويلة 
الفعاليـــات  بـــكل  هـــذا  التزامنـــا  ويمتـــد 

االيجابية التي تدعم تطور المملكة”.
كمـــا أكد محمد جمشـــير المديـــر التنفيذي 
بشـــركة  الرقميـــة  والعمليـــات  للتســـويق 
طيـــران الخليـــج أهميـــة احتضـــان مملكة 
البحريـــن هـــذه البطـــوالت لمـــا تحمله من 
إيجابـــي  بشـــكل  تؤثـــر  ســـامية  أهـــداف 
الناحيـــة  مـــن  المجتمـــع  علـــى  وواضـــح 
الثقافية والصحية، وأشار “سيكون سباقا 
رائعا ونحن ســـعداء بعملنـــا مع هذ الفريق 
الرائـــع ومتحمســـون جـــدا لهـــذه البطولة، 
التســـويق  يمثـــل  مـــان  اآليـــرون  دعمنـــا 
أن  ونـــرى  والبطولـــة،  للمملكـــة  الحقيقـــي 
البطولـــة في كل عام تندمج بشـــكل كامل 
مـــع ثقافتنا البحرينة بطريقـــة جميل جدا 
نشـــكر عليها ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على دعمه لهذه البطولة وثقته في 
الفريق البحريني الذي يعمل إلنجاحها في 

كل عام”.

89 دولة مشاركة

ستشـــهد البطولـــة مشـــاركة 89 دولـــة مـــن 
مختلف دول العالم، حيث وضعت اللجنة 
المنظمـــة للبطولة أعالم الدول المشـــاركة 

في قرية البطولة.

المكتب اإلعالمي

سموه: البحرين باتت موطنا لرياضة 
الترايثلون في الشرق األوسط

المرباطي: اللجنة المنظمة عملت على 
توفير أفضل األجواء

العيون شاخصة نحو سباقات اليوم وسط 
مشاركة واسعة
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”BAHRAIN BAY“ فــي  واألكواثلــون  وغيرلــز  كيــدز  اآليــرون  ســباقات  اليــوم 
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 قالــت المواطنــة المســتقيلة مــن العمــل الســكرتاري بجامعــة البحريــن حميــدة س. هـــ. م. إن 
المسؤولين بجامعة البحرين تقاذفوا حل مشكلتها منذ نشر موضوعها بصحيفة البالد في شهر 

مارس 2019، أّي قبل قرابة 9 أشهر. 

أنـــه فـــور نشـــر الصحيفـــة   وذكـــرت للصحيفـــة 
لموضـــوع الشـــكوى تواصلت مـــع إدارة الجامعة 
لبحـــث ســـبل حـــل شـــكواها التـــي تتلخـــص في 
شـــمولها  عـــدم  بخطـــأ  الجامعـــة  إدارة  وقـــوع 
بالتأمين االجتماعي عن ســـنوات عملها الســـابقة 
بكليـــة العلـــوم الصحيـــة ممـــا أدى لتراكـــم مبلـــغ 
13 ألـــف دينـــار مديونية فـــي ذمـــة الجامعة ولم 
تسددها للهيئة العامة للتأمين االجتماعي ما أدى 
لعدم احتســـاب سنوات العمل الســـابقة لتستفيد 
المواطنة من ذلك بزيادة مبلغ المعاش التقاعدي.

تقاذف اإلدارة

ولفتت المواطنة إلى أن كل مســـؤول بالجامعة 
يرمـــي بكرة حـــل الموضوع لدى مســـؤول آخر، 
ومـــن بيـــن أســـماء المســـؤولين الذيـــن كلمتهم 
دون إجابـــة، مســـؤول بمكتـــب إدارة الجامعـــة 
الـــذي أفـــاد بـــأن الموضـــوع فـــي مديـــر دائـــرة 

شـــؤون الموظفيـــن، وبالفعـــل أجريـــت اتصـــاال 
مـــع مديـــر مكتبـــه شـــاكر الدوســـري، وحولتني 
ســـكرتيرته إلـــى رئيـــس شـــعبة القـــوى العاملـــة 
بدائرة شؤون الموظفين علي جناحي، واألخير 
مـــرر المعاملة اختصاصي شـــعبة القوى العاملة 
الجالهمـــة.  نـــوف  الموظفيـــن  شـــؤون  بدائـــرة 
وتابعـــت: أجري اتصاالت مســـتمرة مع مختلف 
المعنييـــن بموضوعي وبشـــكل دوري كل شـــهر، 
وفي تواصلـــي األخير مع المعنيين، وبالتحديد 
الجامعـــة  بـــأن  أبلغتنـــي  الجالهمـــة  نـــوف  مـــع 

خاطبـــت وزارة الصحـــة للوقوف على حيثيات 
الموضوع، وأن الوزارة لم ترد على رسالتهم.
وواصلت: ليس معقوالً ما يجري من إدخال 
المواطنين بمتاهات إدارية، ومن المفترض 
وجـــود آليـــة أكثـــر تنظيًمـــا وترتيًبـــا فـــي 
التواصـــل الحكومي بين مختلف الجهات 

الرسمية.

جرح نازف

وتحدثـــت أن الجامعـــة لـــم تضـــع نقطة 
بســـبب  معاناتهـــا  ســـطر  نهايـــة  فـــي 
بيروقراطيـــة اتخاذ القـــرار وإغالق هذا 
الملـــف المفتوح الذي يمثل جرًحا نازًفا. 

وأكـــدت أن بعـــض المســـؤولين أبلغونـــي بأنه 
يتعيـــن على الهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي 
أن تخاطـــب إدارة الجامعـــة بتقصيـــر األخيرة، 
وهو ما لم يحدث، وذلك بســـبب خطأ تتشـــارك 
الجهتين فيه، وكل جهة تتبرأ من دم القضية.

ووصفـــت المواطنـــة مـــا جـــرى بأنـــه “تالعـــب” 
يســـتدعي تفعيل أدوات المحاســـبة والمساءلة 
مـــن الجهـــات المســـؤولة ضـــد االســـتهتار فـــي 

التواصل مع المواطنين وحل مشكالتهم.

فاتورة التأخير

وأشارت إلى أن التأخر في حسم هذا الموضوع 
ســـيضاعف من كلفة ســـداد المتأخرات بخزينة 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، وذلك بسبب 
تقـــدم العمـــر، والـــذي يـــؤدي إلـــى زيـــادة كلفـــة 
المدفوعـــات، وهـــو مـــن األمـــور التـــي يجب أال 
أتحمل مسؤولية ســـداد فاتورة أخطاء غيري. 

يشـــار إلـــى أن حميـــدة كانت 
تعمل ســـكرتيرة بقســـم التمريض 
بكليـــة العلوم الصحيـــة التابعة لـــوزارة الصحة 
ثـــم انتقلـــت تبعيـــة الكليـــة لجامعـــة البحريـــن، 
ا،  وعملت بالنظام الجزئي لمدة 3 ســـاعات يوميًّ
وأنهـــا تعاقدت مع الكلية بشـــكل مباشـــر وليس 
ا على ما ورد  صنـــدوق العمل )تمكين(، وذلك ردًّ
مـــن تعقيب ســـابق إلدارة الجامعـــة على إفادة 

المواطنة.

المســؤولون يتقاذفــون المســؤولية ويماطلــون فــي ســداد 13 ألــف دينــار

9 أشهر ولم تحل جامعة البحرين مظلمة السكرتيرة حميدة

الجامعة خاطبت 
“الصحة” منذ أشهر 

ولم ترد الوزارة

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

54.7 % معدل االلتحاق بالتعليم المبكر بالبحرين

أظهرت إحصاءات حديثة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( أن معدل 
االلتحاق في التعليم ما قبل االبتدائي )التعليم المبكر( في البحرين بلغ 54.76%.

ويعد معدل المشاركة في التعليم المبكر 
أحد مؤشـــرات الغاية الثانية من الهدف 
الرابـــع من أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
والتي تنص على “ضمان أن تتاح لجميع 
البنـــات والبنيـــن فـــرص الحصـــول علـــى 
نوعيـــة جيـــدة مـــن النمـــاء والرعاية في 
مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة والتعليم قبل 
االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم 

االبتدائي بحلول العام 2030”.
وأعلنت منظمة اليونيسيف في تقريرها 

الصـــادر فـــي أبريـــل الماضي عـــن وجود 
أكثـــر مـــن 175 مليـــون طفـــل مـــا يعادل 
نصـــف عـــدد األطفـــال فـــي ســـن التعليم 
قبل االبتدائي فـــي العالم غير ملتحقين 
بالتعليم قبـــل االبتدائي. وقالت المديرة 
التنفيذيـــة لليونيســـف هنرييتـــا فور: إن 
قبـــل االبتدائـــي هـــو األســـاس  التعليـــم 
التعليمي ألطفالنا – وكل مرحلة تعليمية 
تعقبهـــا تعتمـــد على نجاحهـــا. ومع ذلك، 
ثمـــة عـــدد كبيـــر جـــدًا مـــن األطفـــال في 

العالـــم محرومـــون مـــن هـــذه الفرصـــة، 
وهذا يزيد مـــن خطر اضطرارهم إلعادة 
الصفـــوف أو تـــرك الدراســـة ويلقـــي بهم 
إلـــى الهامش مقارنـــة بأقرانهـــم األفضل 
حظـــًا. وبلـــغ عـــدد الروضـــات المرخصـــة 
أعلـــن  التـــي  اإلحصائيـــات  آلخـــر  وفقـــًا 
عنهـــا الوكيل المســـاعد للتعليـــم الخاص 
والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر 

الشـــيخ 142 روضـــة بعـــد الموافقة على 
إنشاء 6 رياض أطفال جديدة.

بريـــاض  االلتحـــاق  الـــوزارة  وتنظـــم 
األطفال بتحديد إكمال ســـن 3 ســـنوات 
بدايـــة  مـــع  األول  التمهيـــدي  للمســـتوى 
العـــام الدراســـي، و4 ســـنوات للمســـتوى 
التمهيدي الثاني، و5 ســـنوات للمســـتوى 

الثالث.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن تقريـــر برنامج 
التعـــاون بين حكومـــة البحرين ومنظمة 
اليونيســـيف في األعـــوام 2007 و2009 
بالروضـــة  االلتحـــاق  معـــدل  أن  بيـــن 
حســـب  بلـــغ  و2005   2004 العـــام  فـــي 

إحصاءات الوزارة 45.9%.

سيدعلي المحافظة
“اليونيسيف”: 

175 مليون طفل 
محروم حول العالم

طالــب أوليــاء أمــور طلبــة مدرســة أوال اإلعدادية اإلعدادية للبنيــن بزيادة عدد اللجان الخاصــة لالمتحانات النهائية للفصل الدراســي 
األول. وقالــوا لـــ “البــالد” إن أبناءهــم من طلبة من الصف األول حتــى الثالث اإلعدادي من ذوي صعوبات التعليم والحاالت الخاصة يتم 
تكديســهم فــي صفــوف ال تســتوعب أعدادهــم فضال عن قلة المراقبيــن والمعلمين في هــذه الفصول الخاصة لمســاعدة الطلبة ومراعاة 

حاالت المختلفة.

وبين أوليـــاء األمور أن أبناءهم الطلبة 
لـــم يتـــم منحهـــم االهتمـــام الكافي في 
اللجـــان الخاصة الختبـــارات المنتصف 
عـــن  وعبـــروا  الجـــاري  الفصـــل  مـــن 
قلقهم عـــن مواجهة ذات المشـــكلة في 
االمتحانـــات النهائيـــة، األمـــر الـــذي أثر 
علـــى نتائج اختبـــارات المنتصف، ومن 
المتوقـــع أن يؤثر علـــى النتائج النهائية 
للفصل الدراســـي األول إذا تم تكديس 
أعداد كبيرة من الطلبة في هذه اللجان 

دون مراعاة حاالتهم.

وذكـــر أوليـــاء األمـــور أن عـــدد الطلبـــة 
فـــي اللجـــان الخاصـــة مقـــارب للجـــان 
االمتحانـــات العادية، ما ال يتيح للطلبة 
واالحتياجـــات  الصعوبـــات  ذوي  مـــن 
حاالتهـــم  اختـــالف  علـــى  الخاصـــة 
االســـتفادة مـــن امتيازات هـــذه اللجان 
ومـــا يتـــاح فيهـــا مـــن مســـاعدة خاصة 
الجتياز االختبارات واالمتحانات فيها.

وطالـــب أوليـــاء األمـــور وزارة التربيـــة 
والتعليم بزيادة عدد معملي الصعوبات 
وتوجيه المدرســـة لزيادة أعداد اللجان 

الخاصـــة والمعلميـــن فيهـــا الســـتيعاب 
التعليـــم  صعوبـــات  ذوي  مـــن  الطلبـــة 

والحاالت الخاصة. 

بروفايل المدرسة 

تقع مدرســـة أوال اإلعدادية للبنين في 
منطقة سترة بمحافظة العاصمة، وفي 
العـــام 1980 وتســـتوعب قرابـــة 1000 
طالـــب موزعيـــن علـــى الصفـــوف مـــن 
األول اإلعدادي حتى الثالث اإلعدادي، 

وتضم 70 معلما تقريبا و12 إداريا.

أولياء أمور طلبة “أوال اإلعدادية” يطالبون 
بزيادة اللجان الخاصة لالمتحانات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربيــة  بــوزارة  والمســتمر  الخــاص  للتعليــم  المســاعد  الوكيــل  أكــد 
والتعليم جعفر الشــيخ أن طلبات مراجعة الرســوم الدراســية المقدمة 
مــن المؤسســات التعليميــة الخاصــة، والتــي تشــمل المــدارس الخاصــة 
تخضــع  الخاصــة،  التعليميــة  والمراكــز  والمعاهــد  األطفــال  وريــاض 
للدراســة المســتفيضة من قبل لجنة الرســوم الدراسية بالوزارة، والتي 
تتخــذ قراراتهــا بالموافقــة أو الرفــض وفــق معايير واضحة، واســتناًدا 

إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998.

وأضـــاف الشـــيخ أن الموافقة على 
تعديـــل رســـوم المـــدارس الخاصة 
محكومة بوجود عدد من المبررات 
المقنعـــة، وُينظـــر إلى طلـــب زيادة 
الرســـوم مـــرة واحـــدة فقـــط كل 3 

سنوات، بنسبة 5 %. 
وأكـــد أن الـــوزارة ال توافـــق علـــى 
زيـــادة رســـوم أي مدرســـة خاصـــة 

يقـــل تقديـــر أدائهـــا عـــن جيـــد، أو 
مخالفـــات  ارتكبـــت  قـــد  تكـــون 
لشـــروط الترخيـــص، إال أنـــه يمكن 
زيـــادة  المدرســـة  طلـــب  دراســـة 
رســـومها بنســـبة 5 % فـــي حال لم 
وتتعـــرض  مخالفـــات  لديهـــا  يكـــن 
لخســـائر مالية، حيث يعرض طلبها 
على إدارة الموارد المالية بالوزارة، 

لدراســـة الجدوى ومدى الخســـارة 
التي تتعرض لها المدرسة، ومن ثم 
يرفـــع األمـــر للجهات العليـــا التخاذ 

الالزم.

جعفر الشيخ

“التربية”: ُينظر لطلب الزيادة مرة واحدة فقط كل 3 سنوات

مراجعة رسوم المدارس مرتبط بأدائها وتطورها

“التربية العربي” يكرم مدارس البحرين الفائزة في مسابقة المبادرات الطالبية
كـــرم مكتـــب التربيـــة العربية لدول 
الخليـــج عـــددا من مـــدارس مملكة 
مســـابقة  فـــي  الفائـــزة  البحريـــن 
للمكتـــب  الصديقـــة  المـــدارس 
اإلبداعيـــة  المبـــادرات  فـــي مجـــال 
الخامســـة،  دورتهـــا  فـــي  الطالبيـــة 
والتـــي شـــملت المجـــاالت العلميـــة 
والثقافيـــة واالجتماعية، بمشـــاركة 
1500 طالـــب وطالبـــة مـــن الـــدول 
األعضاء، ضمن 95 مبادرة متنوعة 
تم تقديمها، وذلك في مقر المكتب 

بالرياض.
وقد فازت مدرسة زنوبيا اإلعدادية 
المبـــادرات  مجـــال  فـــي  للبنـــات 
الثقافيـــة عـــن مبادرتهـــا “مهرجـــان 
ســـوق عكاظ ضمن مشروع تحدي 
القـــراءة العربي”، وفازت المدرســـة 

ذاتها في مجـــال المبادرات العلمية 
العلمـــي  “المؤتمـــر  مبادرتهـــا  عـــن 
لالحتبـــاس الحـــراري”، فيمـــا فازت 
للبنـــات  الثانويـــة  الحـــد  مدرســـة 

فـــي مجـــال المبـــادرات العلمية عن 
التربـــة  بيانـــات  “جمـــع  مبادرتهـــا 
وتحديـــد ألوانها باســـتخدام تقنية 
استشـــعار ألوان منخفضة التكلفة”، 

وفـــازت المدرســـة ذاتها فـــي مجال 
المبادرات االجتماعية عن مبادرتها 
“مشروع في الصميم”، كما اختيرت 
كفـــاء المحمـــد مـــن مدرســـة زنوبيا 

أنشـــط  ضمـــن  للبنـــات  اإلعداديـــة 
المعلمين والمشرفين.

ويهدف برنامج المدارس الصديقة 
لمكتـــب التربية العربـــي إلى توثيق 

بيـــن  الخبـــرات  وتبـــادل  الصـــالت 
المدارس بالدول األعضاء، وإتاحة 
الفرصـــة لها لالســـتفادة مـــن برامج 

المكتب.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لقطة تذكارية جانب من التكريم
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طرحت شركة إنترتينر العالمية لعروض التوفير الرقمية منتجاتها للعام 2020 
وتضـــم أبـــرز العروض على امتـــداد مملكة البحرين من خـــال حفل أقيم في 
مطعم بهارات – فندق لو ميريديان ســـيتي ســـنتر البحرين بتاريخ 19 نوفمبر 
2019. وحضـــر الحفل مجموعة مختارة من الشـــركاء والعماء المميزين في 
مملكة البحرين إضافة إلى كوكبة من وســـائل اإلعام والمؤثرين في وســـائل 

التواصل االجتماعي العاملين في مملكة البحرين. 
فـــي عامه الثامن عشـــر، ُيعـــّد التطبيق الحائـــز على جوائز فـــي أفضل حاالته 
اليوم. فخال إطاق منتجات هذا العام، صّرح مدير التســـويق مايك ريتش، 
قائـــاً “فـــي جعبتنـــا هـــذا العـــام مزيـــد مـــن الوجهـــات والعـــروض والمنتجات 
والتوفير. اســـتمعنا إلى متطلبات عمائنا وقّدمنا أفضل ما بوسعنا. إننا نشعر 

بالحماسة وندعوكم إلى خوض تجارب جديدة مع عروضنا للعام الجديد”. 
إن منتجات إنترتينر 2020 متوافرة اآلن للطلب الُمســـبق، ويمكن للمشـــترين 
الحصول على البحرين 2020 بســـعر خاص خال فترة الشـــراء المبكر إضافة 
إلـــى ملحقين مجانيين، البحرين تشـــيرز والبحرين اللياقة والجمال. وســـيتم 
تجديد عروض 2019 للعماء الحاليين وإعطاء عروض 2019 مجانًا للعماء 

الجدد.

“إنترتينر 2020” تطلق منتجات بمزايا أفضل

“كــي هوتيــل” يحتفــل بإضــاءة شجــرة عيــد الميــالد

الوجهــة األفضــل لشــراء العطــور ومســتحضرات التجميــل

آخر يومين من تخفيضات الحواج الكبرى

أعلنت مجموعة الحواج أن اليوم وغًدا 6، 7 ديسمبر 
هـــي آخـــر أيـــام التخفيضـــات الكبـــرى بجميـــع فروع 
محات الحواج الذي يعتبر الوجهة األفضـل واألعرق 
لشراء العطور ومستحضرات التجميل في البحرين. 
 وتمثل تخفيضات الحواج الكبرى متعة التسوق لدى 
الكثيرين، حيث يتمكن العماء من االختيار والشراء 
من ضمـــن مجموعة من العطـــور العالمية ذات جودة 
عالية، المكياج، منتجات العناية بالبشـــرة، الســـاعات، 

اإلكسسوارات واألمتعة والشنط النسائية.
 وتســـتمر العـــروض والتخفيصـــات علـــى عـــدد هائل 
من أنـــواع العطور ومســـتحضرات التجميل والعناية 
 alhawajbh بالبشـــرة. باإلضافـــة إلى عـــروض اليـــوم
ا  الواحـــد التـــي تعلـــن عنهـــا مجموعـــة الحـــواج يوميًّ
مـــن خال حســـابهم الرســـمي علـــى مواقـــع التواصل 

االجتماعي.
وتعتبر تخفيضات الحـــواج الكبرى التي تقام بجميع 

فروع الحواج و”ووتش تايم” واحدة من ضمن أقوى 
وأضخم العروض التي يقدمها “الحواج” خال العام، 
وسلســـلة محات الحـــواج واحدة مـــن أفضل وأقدم 
وأعرق األسماء التجارية التي كانت وال تزال الوجهة 
األفضل لشـــراء العطور ومستحضرات التجميل لدى 
الكثيريـــن، ممـــا يعكـــس جـــودة المنتجـــات والـــذوق 
العالي في اختيار الماركات العالمية الذي يعد نجاًحا 

باهًرا في الحفاظ على اسم كبير على مر السنين.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

“جنيد” تواصل دعمها للمسابقة الدولية للقرآن

“الحواج” يستضيف جون مولوي أحد أشهر مصممي العطور في العالم

ــة حــفــظــة كـــتـــاب اهلل ــدمـ ــخـ ــرف بـ ــشـ ــتـ ــد فــــــــؤاد: نـ ــمـ حـ

ــري ــ ــ ــس ــ ــ ــوي ــ ــ ــس ــ ــ ــر الــــــفــــــرنــــــســــــي والــــــقــــــنــــــصــــــل ال ــ ــ ــي ــ ــ ــف ــ ــ ــس ــ ــ بــــــحــــــضــــــور ال

أكـــد المدير التنفيذي بشـــركة جنيد للعطور حمد فؤاد 
أن الشـــركة ماضية في خدمة كتاب هللا تعالى القرآن 
الكريـــم وأن جائزة ســـيد جنيـــد عالم الدوليـــة للقرآن 
الكريم ســـتواصل عطاءهـــا وأنها بدأت منـــذ 16 عامًا 
لتســـتمر ولن تتوقف بمشيئة هللا. وأضاف حمد فؤاد 
أن الدعـــم الذي تقدمه شـــركة جنيد للجائزة سيشـــهد 
تطـــورًا خـــال الـــدورات القادمـــة، مشـــيدًا بالجهـــود 
الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا جمعيـــة خدمـــة القـــرآن الكريم 
برئاســـة الســـيد إســـحاق راشـــد الكوهجي في تنظيم 
الجائزة وتسهيل إجراءات وضيافة المشاركين فيها، 
الذيـــن زاد عددهم إلى 140 مشـــاركًا يمثلون 70 دولة 
مـــن مختلـــف قـــارات العالـــم. ورفـــع المديـــر التنفيذي 
بشـــركة جنيد للعطور تحيات وتقدير عائلة جنيد إلى 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة على دعمه ومؤازرته لكافة المسابقات الدولية 
المختصة بحفظ وتاوة القرآن الكريم، مثّمنًا الرعاية 
الكريمـــة لســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمد 

آل خليفـــة ودعـــم وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة وكافة 
المسؤولين في الوزارة على تسهيل وإنجاح الجائزة.

بحضور الســفير الفرنســي والقنصل السويسري وسفير مملكة البحرين في 
دولــة الكويــت صــاح المالكــي وعدد كبير من كبار الشــخصيات، وبمناســبة 
تدشــين أحــدث عطــور “ميمــو” الفرنســية الشــهيرة، اســتضافت مجموعــة 
الحــواج مصمم العطــور العالمي الكبير “جون مولوي” خال فعالية أقامتها 
مجموعــة الحــواج بفــرع “نيــش جــاردن” بمجمــع األفينيــوز يــوم الخميــس 
الماضــي، والــذي حضره عدد كبير من الصحفيين واإلعاميين والمصورين 
وعــدد كبيــر مــن كبــار العمــاء الذيــن تمــت دعوتهــم خصيصا لحضــور هذه 
الفعالية التي تدشــين أحدث عطورات “ميمو” العالمية، والذي يحمل اســم 

“أورينتال ليذر”. 

بـــدأت الفعاليـــة بكلمة جـــواد الحواج 
ورحـــب فيهـــا بالحاضريـــن، و شـــكر 
جون على حضوره وتشـــريفه لنا، ثم 
تبعها كلمة من المصمم العالمي جون 
مولـــوي والتي شـــكر فيهـــا مجموعة 
الحـــواج على هـــذه الفعاليـــة الكبيرة 
التـــي تليـــق باســـم الحـــواج وباســـم 
عطور ميمو الفرنســـية الشـــهيرة، ثم 

تحدث باستقاضة عن العطر الجديد 
المستوحى من أجواء “سلطنة عمان 
“ كما تحدث عن المكانة التي وصلت 
لها عطورات “ميمو “ العالمية بعد 13 
ســـنه فقط منذ بدايتها بســـبب تعلق 
عمـــاء الشـــرق األوســـط و باألخص 
الـــدول العربيـــة بالروائـــح الفرنســـية 

ذات الطابع العربي.



حاول أن تخرج في جولة لتخفف من شعورك 
باإلرهاق والتعب.

ال تكن عنيدا وشارك من تحب بقراراتك اليوم.

تفكيرك مشغول اليوم باألمور المادية وال تعرف 
كيف تتصرف.

احذر من خيانة من تحب وعليك أن تتأكد من 
صدق مشاعره.

حاول التخفيف من عصبيتك وخذ الـمور 
ببساطة.

عليك أن تركز أكثر على عملك وأال تتجاوز 
األمور المادية.

تحلى بالصبر لتنجز مهامك واتخذ قرارا مصيريا 
اليوم.

ستكون األمور بينك وبين زمالئك في أفضل 
حال.

حاول أن تكون أكثر دقة في تنفيذ مهامك.
الفرصة مناسبة لك اليوم لتحسن عالقتك مع 

من تحب.
عليك أن تخفف من ضغط االلتزامات وأن تهتم 

بصحتك أكثر.
تشعر اليوم أنك مقيد فلديك العديد من المشاكل 

الصغيرة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

6 ديسمبر

2017
الرئيس األميركي دونالد 

ترامب يعترف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل.

استطاعت اغنية “مكانك مبين” للفنانة نوال الكويتية ان 
تتخطى المليون مشاهدة بعد طرحها على يوتيوب منذ 
اســبوع، اذ انها تالقي رواجا كبيرا بين جمهور نوال الذي 

اعتاد على اعمالها الفنية المميزة.
األغنيــة كتــب كلماتها عبد الله وهي من ألحان مشــعل 

العروج وتريات إسماعيل تونش بالك مكس وماستر جاسم 
محمد. ويقول مطلعها: “مكانك مبّين انا فاقدك رد لي يا كل هالدنيا غيرك أنا 

من لي مكانك مبّين”.

اشــرف فريق عمل مسلسل هوس على االنتهاء من تصوير 
المسلسل الذي يجمع ألول مرة الممثل السوري عابد فهد 
والفنانة اللبنانية هبة طوجــي في ثنائية يتوقع انها تكون 
ناجحــة وجماهيرية. ويتبقــى لفريق العمل هذا االســبوع 

لالنتهــاء مــن تصوير المسلســل حيــث تجمع المشــاهد 
الداخليــة عابد وهبة وهنالــك بعض المشــاهد الخارجية يوم 

الجمعة ليدخل المسلســل عملية المونتاج وتحدث فهــد عن العمل قائاًل: “هناك 
شيء مركب في الشخصية التي تتمتع بتفاصيل كثيرة وتحوالت وصدمات عدة”.

تواجد ياسر جالل في المعسكر خالل الفترة الماضية من 
اجل االنتهاء مــن تفاصيل مسلســله الجديد “الفتوة” 
والتحضيــرات الخاصة به قبل تصويره، والذي تحدد أن 
يكون مع النصف الثاني من شــهر ديسمبر لكي يلحق 

بموسم الدراما الرمضاني 2020.
ويعمــل ياســر فــي الفتــرة الحالية علــى المواظبــة على 

التمرينــات والذهــاب إلى النــادي الرياضي من اجــل ان يكون لديــه اللياقة 
البدنية، اذ يتحدث العمل عن عالم الفتوات والحارة المصرية.

ياسر جالل في “الفتوة”االنتهاء من “هوس”نجاح “مكانك مبين”
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الـــذي أضحكنـــا كثيـــرًا ثم مـــات حزينًا، واحـــد من أشـــهر كوميديانات 
الزمن الجميل، ارتبط اسمه بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، وأصبحا 
صديقين وكونا ثنائيا شـــهيرا في الســـينما المصرية، لكنه مات حزينًا 

بسببه.
ريـــاض القصبجـــى أصيب بمرض نـــادر العـــام 1959 عندما كان يصور 
فيلـــم “أبـــو أحمـــد” مع ملـــك الترســـو فريد شـــوقي، حيـــث كان يصور 
مشاهده في عرض البحر، وبسبب اختالف درجات الحرارة تدهورت 
حالته الصحية، حتى أصيب بشلل نصفى وقتها، وحين أصبح طريح 
الفراش، لم يقم صديق عمره إسماعيل ياسين بزيارته على اإلطالق، 

ما تسبب في حزنه وتدهور صحته، فمات متأثرا بصديقه.
ولـــد ريـــاض القصبجـــى فـــي ســـوهاج عـــام 1903 لكنـــه هـــرب علـــى 
اإلســـكندرية بســـبب الثـــأر، وظـــل يبحث عـــن عمل حتـــى حصل على 
وظيفة “كمســـاري” في الســـكة الحديد، وبعدها قرر أن يدافع عن حبه 

للفن، حتى ألتحق بعدة فرق مسرحية، ثم انتقل إلى النجومية.

ذكرى رحيل الشاويش عطية

1877
صدور العدد األول من “صحيفة واشنطن بوست“ األميركية.

1898
والدة غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على النوبل.

1917
إعالن استقالل فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.

1971
اإلمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.

1980
افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق األوسط وذلك في القاهرة.

تجسد منى زكي دور مرشدة 
سياحية خالل أحداث 
فيلم “العنكبوت” للنجم 

أحمد السقا، والذي تستأنف 
تصويره بعد أسبوع في 

الديكور الخاص بهم، وتدخل 
في العديد من الصراعات مع 

ظافر العابدين وتتورط مع 
السقا ضمن أحداث الفيلم.

عودة الجاســوس جيمــس بوند فــي أكبر مغامرة ســينمائية

أهم أفالم 2020 المقبلة بالسينما

مــع بداية العام الجديد 2020 ينتظر عشــاق الســينما مجموعة كبيــرة من االفالم الرائعة 
والتي انتهوا من تصويرها مؤخرا، وهذه جولة ألهمها مع بداية العام الجديد:

Bond 25

ســـيتم عرض الفيلم الخامس لسلســـة 
 Bond افالم جيمس بوند وهو بعنوان
Dan�“ 255 الـــذي يعتبر الخامس للنجم

iel Craig” الذي ســـيعود للمرة االخيرة 
في بطولة فيلم الجاسوســـي الذي من 
وهـــو   Cary Joji Fukunaja اخـــراج 
اول مخـــرج اميركي يديـــر افالم بوند، 
وســـيواجه رامـــي مالـــك الحائـــز علـــى 
جائزة األوســـكار مؤخـــًرا بوند في دور 

الشرير في الفيلم.
تـــم إعـــداد هـــذا الفيلم لتحقيـــق نجاح 
كبيـــر. ســـوف يعـــرض فـــي يـــوم عيـــد 

الحب 14 فبراير 250250.

Kingsman: The Great Game 

Kings�  بعد نجاح باهر لسلســـلة افالم
man أصبحـــت هـــذه السلســـلة امتياز 
كامـــل االمتيـــاز ال يقتصـــر األمـــر علـــى 
والشـــخصيات  فـــون،  ماثيـــو  إخـــراج 
تـــارون إجيرتـــون وكولـــن فيـــرث، بـــل 
إنـــه يتصـــور أيًضـــا عرًضـــا متسلســـاًل 
ومجموعـــة  تلفزيونًيـــا  ومسلســـاًل 
مســـبقة. ســـوف يتـــم عرضه فـــي عيد 

الحب ايضا في 250250.

Bad Boys For Life 

 Bad بعد ســـبعة عشـــر عاًما من إصدار
Boys II اخيـــرًا ســـنحصل على فرصة 
جديـــدة لمشـــاهدته. وحـــددت شـــركة 
ســـوني بعـــد ان جمعـــت ويـــل ســـميث 
ومارتـــن لورانـــس مـــرة اخـــرى موعـــد 
 17 فـــي   Bad Boys for life عـــرض 

يناير 250250.
والـــذي  انتظـــاره  طـــال  الـــذي  الفيلـــم 
شـــارك في تأليفه كل من دي جي خالد 
وفانيســـا هودجنز وجاكوب ســـكيبيو، 

اختتموا التصوير في أبريل 25019.

The Voyage of Doctor Dolittle 

يعـــرض فـــي 17 ينايـــر وتـــدور احداث 
الفيلـــم حـــول Doctor Dolittle الـــذي 
يمكنـــه التحدث مع الحيوانات والفيلم 
مقتبـــس من رســـائل مكتوبـــة من قبل 
الـــى اطفالـــه  المؤلـــف هيـــو لوفتينـــج 
التعديـــالت  مـــن  العديـــد  وظهـــرت 
علـــى هـــذه الشـــخصية بمـــا فـــي ذلـــك 
الرســـوم الكاريكاتورية والمســـرحيات 
اإلذاعيـــة واإلنتـــاج المســـرحي وفيلـــم 
موسيقي عام 1967 من بطولة ريكس 

هاريسون.
إلـــى  الجيـــد  الطبيـــب  ســـيعود  اآلن، 
الشاشـــة الكبيـــرة فـــي صـــورة روبـــرت 
داونـــي جونيـــور وســـيتم التعبيـــر عن 
مـــن  خـــالل مجموعـــة  مـــن  الممثليـــن 
النجوم تشمل رامي مالك وجون سينا 
وإيمـــا تومبســـون وأوكتافيـــا سبنســـر 
وتوم هوالند وســـيلينا غوميز.، ورالف 

فين.

Birds of Prey 

يعـــرض الفيلم فـــي 7 فيرايـــر وتم منح 
مارجوت روبـــي دورًا مركزيـــًا في فيلم 
 the الكامـــل  Birds of Prey وعنوانهـــا 

delightfully colorful Birds of Prey
ظهـــر Birds of Prey ألول مـــرة ككتاب 
عـــن Black Canary وOracle واصبـــح 
 DC Comics عنواًنـــا بـــارًزا فـــي مجلـــة
منذ عام 1996 واســـتمر عـــرض برنامج 
لموســـم  التلفزيونـــي   Birds of Prey

واحد على قناة WB في عام 250025
 Winsteadو  Mary Elizabeth تنضـــم 
Rob� إلى and Jurnee Smollett�Bell

bie Harley فـــي دور هنتريـــس وبـــالك 
 Cathy كنـــاري. مـــن إخـــراج المخرجـــة
Yan )أول امـــرأة آســـيوية تقوم بإخراج 

فيلم خارق(.

Peter Rabbit 2 

يعـــرض فـــي 7 فبرايـــر 
 Sony حيث قامت شركة
جـــزء  بانتـــاج   Pictures
 Peter فيلـــم  مـــن  اخـــر 

الفيلـــم مبني   ،Rabbit
 Beatrix علـــى كتـــب 
الكالسيكية   Potter
بـــاداء  ســـيقوم 
 Rose االصـــوات 
 Byrne، Domhnall
 Gleeson، James
Corden من اخراج 

.Will Gluck

محرر مسافات
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تكريم الفائزين بجائزة لولوة بنت محمد للقصة القصيرة لألطفال
أقـــام مركز معلومات المرأة والطفل، التابع 
لجمعيـــة رعايـــة الطفـــل واألمومـــة، حفـــل 
تكريم الفائزين والمشـــاركين في مســـابقة 
المغفور لها بإذن هللا تعالى الشـــيخة لولوة 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة للقصـــة القصيـــرة 
الطفـــل  رعايـــة  جمعيـــة  بقاعـــة  لألطفـــال 

واألمومة للعام العاشر على التوالي.
ونوهت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة 
في كلمتهـــا بأهمية القـــراءة واالطالع في 
تكويـــن الشـــخصية، كمـــا حثـــت الحضـــور 
على االســـتفادة من مكتبة مركز معلومات 

المرأة والطفل والخدمات التي تقدمها.
وذكر مديـــر مركز معلومات المرأة والطفل 
ســـامي دانـــش أن “إقبـــال األطفـــال يـــزداد 
عامـــا بعـــد عـــام علـــى هـــذه المســـابقة، إذ 
األول  عامهـــا  فـــي  المشـــاركين  عـــدد  كان 
134، وازداد فـــي العـــام التالـــي إلـــى 370، 
وفـــي العام الثالـــث إلـــى 484 والرابع 636 
والخامس 504 والســـادس 457 من جميع 

أنحاء البحرين”.
وبيـــن أن هـــذا العـــام شـــارك 418 طالبا من 

41 مدرسة في هذه المسابقة، التي تهدف 
إلـــى تشـــجيع مخيـــالت األطفـــال وتفريـــغ 
إبداعاتهـــم الذهنيـــة والتعبير عن أنفســـهم 
من خالل التصوير القصصي الذي يكشـــف 
لنا المواهب الجديدة في فن كتابة القصة 
وتبني المركز لهذه المواهب بهدف تنميتها 

وتقديمها للساحة الثقافية”.
وأعلن أثنـــاء الحفل عن الفائزين الذين تم 

تقسيمهم إلى 3 فئات عمرية كالتالي:

الفئة من 7 إلى 9 سنوات:

المركـــز األول: الطالبـــة فاطمـــة علي ميرزا 
المعالـــي  بوابـــة  مدرســـة   - كاظـــم  حســـن 
الخاصـــة، المركـــز الثانـــي: الطالبـــة فاطمة 
فاضـــل بهـــزاد - مدرســـة الديـــر االبتدائيـــة 
اإلعداديـــة للبنـــات، المركز الثالـــث: الطالبة 
- مدرســـة  اللطيـــف  عبـــد  عائشـــة صـــالح 

المستقبل االبتدائية للبنات. 

الفئة من 10 - 12 سنة:

المركـــز األول: الطالبـــة هنـــد محمـــد عبـــد 

عمـــران  بنـــت  مريـــم  مدرســـة   - الـــرزاق 
االبتدائيـــة للبنـــات، المركز الثانـــي: الطالبة 
الـــدراز  مدرســـة   - أحمـــد  فريـــد  فاطمـــة 
االبتدائيـــة للبنـــات، المركز الثالـــث: الطالبة 
مريم هشـــاك محمد إسماعيل - مريم بنت 

عمران االبتدائية للبنات.

الفئة من 13 - 16 سنة:

المركـــز األول: الطالبة منار عادل األنجاوي 
- مدرســـة ســـار الثانويـــة للبنـــات، المركـــز 

الثاني: الطالبة بيان أحمد عباس - مدرسة 
حليمة الســـعدية اإلعداديـــة للبنات، المركز 
الثالث: الطالبة شيماء فضل علي المريسي 
- مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات.

يذكـــر أنه تم اســـتعراض القصـــص الحائزة 
علـــى المركـــز األول مـــن كل فئـــة عمريـــة؛ 
باقـــي  وتحفيـــز  الفائـــدة  تعميـــم  بهـــدف 
األطفـــال المشـــاركين للفـــوز فـــي األعـــوام 
المقبلة، كما تم تكريم المحكمين وشكرهم 

على مجهوداتهم في هذا العمل المثمر.

تفاصيل مهرجان البحر األحمر السينمائي 2020
تنطلـــق النســـخة األولى من مهرجـــان البحر األحمر الســـينمائي 
الدولـــي بجـــدة فـــي الفتـــرة من 12 إلـــى 21 مـــارس 2020، وقد 
أعلنـــت إدارة المهرجـــان عـــن موعـــد غلـــق بـــاب تقديـــم األفالم 

للمشاركة في المهرجان في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري.
يقبل المهرجان، مشـــاركة األفالم الروائيـــة الطويلة والوثائقية، 
وأفـــالم التحريـــك والمشـــاريع التفاعليـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم. كما يرحب المهرجان بمشـــاركة األفالم العربية الطويلة 
والقصيـــرة، ويســـتقبل أفـــالم عربية قصيرة مـــن صّناع األفالم 
العرب فقط. وال يستقبل أفالم قصيرة من خارج العالم العربي.

يشترط المهرجان الحصول على حق العرض األول في المنطقة 
العربيـــة لألفـــالم المشـــاركة في المســـابقة الرئيســـية، كما ُتمنح 
األفضليـــة لألفالم غير المعروضة ســـابقًا فـــي المنطقة العربية، 
لدى اختيار األفالم المشاركة في أقسام المهرجان األخرى. كما 

ال يضع المهرجان شروطًا لألفالم المشاركة في قسم “تجريب”، 
إذ يرحب هذا القسم باألفالم بصرف النظر عن مدتها وعروضها 
السابقة. أيضًا يشترط المهرجان أن تكون األفالم المشاركة من 

إنتاج الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020.
ينقســـم برنامج المهرجان إلى أقســـام عدة، أوالً، مسابقة البحر 
األحمر للفيلم القصير. ثانيًا، المســـابقة الرئيســـية وهي مسابقة 
دوليـــة تتنافـــس فيها أحدث األفـــالم، وآخر إصدارات الســـينما 
الجديـــدة وفيهـــا  الســـعودية  ثالثـــًا، قســـم ســـينما  الســـعودية. 
مختـــارات مـــن األفـــالم الطويلة، التي تشـــكل خارطة الســـينما 
الســـعودية الجديـــدة. رابعًا قســـم خـــارج المســـابقة، وهو معني 

باألفالم التجارية الكبرى.
يتم ســـنويًا اختيار لجنـــة التحكيم الدولية مـــن مهرجان البحر 
األحمـــر الســـينمائي الدولـــي، مـــن قبل مديـــر المهرجـــان وتقدم 

عدد من الجوائز هي، جائزة الُيســـر الذهبي ألفضل فيلم روائي 
طويـــل بقيمـــة )100 ألـــف دوالر(. جائـــزة الُيســـر الفضي ألفضل 
مخرجة )50 ألف دوالر(. جائزة الُيســـر الفضي ألفضل سيناريو. 
جائزة الُيسر الفضي ألفضل ممثل. جائزة الُيسر الفضي ألفضل 

ممثلة. جائزة الُيسر الفضي ألفضل مساهمة سينمائية.
إضافة إلى ذلك، سوف تمنح جائزة الُيسر الذهبي ألفضل فيلم 
قصيـــر فـــي إطار مســـابقة الفيلم القصير، مع مكافـــأة بقيمة 50 
ألـــف دوالر تمنـــح للمخـــرج/ ة كمســـاهمة فـــي مشـــروع فيلمه/ا 
الطويل األول، إلى جانب برنامج إقامة فنّية لمدة 3 أشـــهر في 

جدة التاريخية.
و أخيـــرا جائـــزة الجمهور )50 ألف دوالر(، كما ســـيتم تخصيص 
جائزة ألفضل فيلم ســـعودي في كل أقسام المهرجان، بالتعاون 

مع أحد الرعاة.

نالت العارضة العالمية ناعومي كامبل جائزة Fashion Icon في حفل  «
 توزيع جوائز الموضة البريطاني في لندن.

ألقت ناعومي خطاًبا عاطفًيا في الحفل حيث بكت على خشبة 
المسرح في قاعة ألبرت الملكية ألنها شكرت والدتها على تربيتها 

بمفردها “ لقد كنت أمي وأبي”.

٢٣

tariq_albahhar

صـــور The Irishman بميزانية بلغت 160 
مليـــون دوالر، فـــي 117 موقعا مختلفا مع 
309 مشـــاهد منفصلـــة، وهـــو نجاح جديد 
للمخـــرج االميركي بعـــد نجاحات عدة في 
الســـينما مـــع افـــالم مثل “مين ســـتريتس” 
و”غودفيالس” و”كازينو”، وهذه المرة لجأ 
سكورســـيزي الى شـــركة نتفليكس وعقب 
المشـــاركة  عـــدة  اســـتوديوهات  رفـــض 
فـــي الفيلـــم! وهـــو مـــن بطولة نجـــوم كبار 
اســـتخدم معهـــم المخـــرج تقنيـــة تصغيـــر 

العمر الباهظة جدا. 
فـــي الفيلـــم يقدم سكورســـيزي شـــخصية 
دي  )روبـــرت  االيرلنـــدي  شـــيران  فرانـــك 
نيـــرو(، الرجل الذي َعِمل في اتحاد العمال 
األميركـــي، إضافة إلـــى دوره البارز داخل 
عالـــم الجريمـــة المنظمـــة، بقيـــادة راســـل 
بافالينو )جو بيشي(، واأليرلندي كان مقربا 

مـــن العمالـــي البارز في التاريـــخ األميركي 
ويكشـــف  باتشـــينو(،  )آل  هوفـــا  جيمـــي 
من خـــالل األحـــداث عن تطـــور عالقتهما 
وصـــوال إلى النهايـــة. ويعتمـــد الفيلم على 
ســـرد غيـــر خطـــي، إذ نبدأ بمشـــهد “فالش 

فـــوروارد” )ومضـــة مســـتقبلية(، يقـــدم لنا 
شيران وهو في نهاية العمر، ويبدأ حكاية 
مذكراته التي نشـــاهدها من خالل خطين 
زمنيين: األول مع البداية المبكرة لشيران 
وهو ال يزال شـــابا يخطـــو خطواته األولى 

في عالم الجريمـــة، والثاني وهو كهل بعد 
أن ثّبت نفســـه فـــي عالم المافيـــا بعد عدة 

سنوات من العمل معهم.
ويصنـــع هذا االنتقال بين الخطوط إيقاعا 
جذابـــا للفيلـــم، إذ يحـــاول المشـــاهد فـــي 

كل مـــرة التعـــرف إلـــى التطور الـــذي جعل 
الشـــخصيات تتحـــول مـــن الحالـــة األولى 

إلى الثانية.
الســـيناريو متقـــن جـــدا مـــن خـــالل عالقة 
أو  هنـــاك تحالفـــات  فليـــس  معـــا،  ابطالـــه 
صداقـــات مســـتمرة مثلما هـــي العادة في 
أفالم العصابات التـــي تكون فيها خريطة 
العالقـــات واضحة فـــي الغالـــب، حتى مع 
ظهور بعض الخيانات فإنها تحدث بشكل 
مفاجئ، وهذه من صفات المخرج المحنك 

الذي يقدم شخصياته مع حاالت نفسية.
شـــخصيا وجـــدت بـــأن النجـــم الكبيـــر أل 
باتشـــينو كان عمـــود نجـــاح الفيلم في كل 
مشـــهد ظهـــر فيـــه، مـــن الصعـــب تصديـــق 
أن هـــذا أول تعـــاون بين أســـطورتين مثل 
ألباتشـــينو وسكورســـيزي، لكنـــه التعـــاون 
بعـــد  وألباتشـــينو،  دينيـــرو  بيـــن  الثالـــث 

اقتســـامهما الشـــهير للشاشـــة فـــي رائعـــة 
مايكل مان Heat عام 1995، ثم ظهورهما 
فـــي الفيلـــم الـــرديء Righteous Kill عام 
2008، وبالطبـــع التقيا كممثلين في الجزء 
الثانـــي مـــن “العـــراب” 1974، دون الظهور 

معًا في أي مشهد.
من طرائف تصريحات المخرج األميركي 
ذو األصول اإليطالية مارتن سكورســـيزي 
 The Irishman حث جمهوره، أال يشاهدوا
او أي أفالمه أو أفـــالم زمالئه المخرجين 
وبحســـب  المحمولـــة،  هواتفهـــم  عبـــر 
صحيفـــة “الجارديـــان” البريطانيـــة، قـــال 
المخـــرج: “أقترح إذا رغبتم في مشـــاهدة 
أي من أفالمي أال تشـــاهدوها على شاشة 
الهاتف المحمول، بإمكانكم أن تشاهدوها 
علـــى “أي بـــاد” يحبـــذ لـــو كان ذي شاشـــة 

ضخمة”.

The Irishman.. جدير بالمشاهدة لعشاق أفالم المافيا
بســـيناريو متقـــن “نتفليكـــس”  عبـــر  ينطلـــق  للمافيـــا  أعمـــال سكورســـيزي  أحـــدث 

أشــاد نقــاد بفيلــم الدرامــا واالثارة الجديد “The Irishman” ووصفــوه بالتحفة الفنية، وذلك بعد عرضه للمرة األولى في مهرجان 
نيويــورك لألفــام، باإلضافــة إلــى تلقيه تقييم %100 على موقع “الطماطم الفاســدة”. وبعد عرضه فــي عدد محدود من الصاالت، 
انطلق فيلم “ذي أيريشمان” للرائع مارتن سكورسيزي على “نتفليكس” بقوة بهذه االشادات مع توقعات بمشاركة قوية في سباق 
األوســكار جنبا الى جنب مع الجوكر. فيلم العصابات والمافيا مقتبس من كتاب الصحافي، تشــارلز براندت بعنوان “ســمعت أنك 

تدهن بيوتًا”، الذي يتناول قصة شيران، التي تبلغ ذروتها بادعاء الرجل أنه اغتال جيمي هوفا )ألباتشينو(، وال يعرف أحد حقيقة 
مــا حــّل بهوفــا يــوم 30 يوليــو 1975 لكنه اختفى منذ ذلك اليوم، وتوجد نظريات عدة تتعلق بســقوط هوفا، وكيفية اختفائه، لكن 
روايــة شــيران هــي األقــرب إلــى الحقائق على األرض، وهي الوحيــدة المتمتعة بقدر من الصدقية. بغض النظر عن ادعاء شــيران 

ومدى صحته، فذلك لم يضر تحفة سكورسيزي هذه التي يروي فيها قصة الرجل.

طارق البحار
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أنشأ حدوًدا وهمية ووعد مهاجرين بتهريبهم
عبقريــة اللصــوص والمحتاليــن، تتفّتق دائًما عن أشــياء 
جديــدة وطــرق احتيــال أو ســرقة غريبة، كمــا فعل ذلك 

الرجل الذي اعتقلته السلطات الروسية مؤخًرا.
 واعتقلــت الســلطات الروســية رجــاً قــام بإنشــاء مركز 
حــدودي مزيــف فــي الغابــة، بالقــرب مــن حــدود روســيا 
مــع فنلنــدا، ووعــد المهاجريــن بتهريبهــم إلــى االتحــاد 

األوروبي.
 وأوضــح حــرس الحــدود الروســي، األربعــاء، أن الرجل 
بالحصــول  قــام  ثــم  وهميــة،  حدوديــة  مواقــع  نصــب 
علــى مبلــغ يزيــد علــى 10 آالف دوالر مــن 4 رجــال مــن 
جنوب آســيا مقابل نقلهم إلى فنلندا العضو في االتحاد 
األوروبــي.  وقالت وكالة “إنترفاكس” لألنباء إن “الرجل 
لــم يخطــط قــط لتنفيــذ تعهداتــه”، بحســب مــا ذكــرت 

صحيفة الغارديان البريطانية.
المهاجريــن  الروســية جنســيات  الســلطات  تحــدد  ولــم 
األربعــة الذيــن وقعــوا ضحيــة لعمليــة “االحتيــال غيــر 

العادي”، الذي وقع يوم الخميس الماضي.
وقام المحتال بتركيب مواقع مســّيجة مزيفة باعتبارها 
الحــدود الدوليــة بيــن روســيا وفنلنــدا، وأخــذ الرجــال 
األربعة على طريق دائري في منطقة فيبورغ بالســيارة 

ثــم ســيًرا علــى األقــدام، وفــي مرحلــة مــا ســاروا جميًعا 
حــول بحيــرة مــع قــارب قابــل للنفــخ الســتخدامه عنــد 
الضرورة. وفي وقت الحق، اعتقلت الســلطات الروسية 
الرجــال الخمســة، وأظهرت لقطات فيديــو رجاالً يقفون 
مرفوعــة  وأيديهــم  التنــوب  أشــجار  بيــن  الظــام  فــي 
لألعلى.  ولم يخسر المهاجرون المحتال عليهم أموالهم 
فقــط، بــل فرضت محكمة في ســانت بطرســبرغ عليهم 

غرامة وأمرت بترحيلهم.
أمــا المحتــال، الــذي يقــف وراء مخطــط التهريــب، فهــو 
مواطن من منطقة آســيا الوســطى، وقد توّجه إليه تهم 

االحتيال، وفًقا لتقارير وسائل اإلعام.

خلــص أطبــاء يعالجون شــخًصا يعاني 
مرًضــا رئوًيا نادًرا عادة ما يكون ناجًما 
عن التعرض للمعادن الصناعية، إلى أن 
هذه الحالة قد تكون أول إصابة ناجمة 
اإللكترونيــة.  الســجائر  تدخيــن  عــن 
كبدائــل  اإللكترونيــة  الســجائر  وتبــاع 
منتجــات  مــن  بالصحــة  إضــراًرا  أقــل 
التبــغ وكوســيلة مســاعدة لإلقــاع عن 
التدخين. لكن جرى تحميلها مسؤولية 
كثيــرة  وإصابــات  بوفيــات  التســبب 
الماضيــة،  األشــهر  خــال  باألمــراض 
خصوًصــا فــي الواليــات المتحــدة. إلى 
ذلك أشــار باحثون بجامعــة كاليفورنيا 
في ســان فرانسيســكو إلى أن المريض 
بالمعــادن  رئوًيــا  تغّبــًرا  يعانــي  كان 
الثقيلــة، وهــو مرض يصيــب خصوًصا 
األشــخاص الذيــن يتعرضــون للمعــادن 
مثــل الكوبالــت والتنغســتن. ويتســبب 
هذا المرض بســعال مستمر وصعوبات 
تنفســية كما يتــرك ندوًبا في األنســجة 

الرئوية.

رائحة مرض نادر تفوح 
من السجائر اإللكترونية

شهد أحد المستشفيات في العاصمة الروسية موسكو، والدة 4 توائم دفعة واحدة، 
في حالة وصفها األطباء بالنادرة والتي تحصل مرة من أصل مليون حالة والدة.

أولغا شــولز روســية الجنسية وزوجها بدر الهشــامي، عماني الجنسية، كانا قد التقيا 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث عماً مًعا، وبعد تفكير كبير قررا بأن تقوم 
الزوجة بعملية اإلنجاب في موســكو، وكانت المفاجأة بوالدة أربعة أطفال ــ صبيين 
وبنتيــن. وعلــى الرغــم مــن والدتهــم الطبيعية، فقد قــام األطباء باإلبقــاء عليهم في 
الحاضنــات الخاصــة ليكتســبوا بعــض الــوزن، علــى الرغــم مــن والدة كل منهم بوزن 
يصل لكيلوغرام ونصف.  يذكر بأن األطفال األربعة بصحة جيدة ولكنهم سيقضون 

أسبوعين في المشفى تحت إشراف األطباء.

ضرب ســائق تاكســي أردني مثاالً في األمانة، حينما قّرر تســليم مبلغ مالي كبير عثر 
عليه داخل مركبته ألجهزة األمن األردنية. 

وفي التفاصيل، ذهل سائق تاكسي في العاصمة عمان حينما وجد مبلغ 1.7 مليون 
دوالر داخل حقيبة في مركبته، إضافة لسبائك ذهبية. 

ولــم يفكــر الســائق كثيــًرا عما ســيفعل بما وجده، حيث قــّرر التوّجه فــوًرا إلى أقرب 
مركز للشرطة.

 وليســت هذه المرة األولى التي يعثر فيها ســائقو ســيارات األجرة على مبالغ مالية 
ومجوهــرات داخــل مركباتهــم، وعــادة مــا يســلمونها لألجهــزة األمنية، التــي بدورها 

تكشف عن أصحابها بعد التحقق من ذلك، أو إعام األمن بشأن المفقودات.

حالة نادرة.. روسية تنجب 4 توائم دفعة واحدة

سائق تاكسي يسّلم “كنًزا” ألجهزة األمن

السيدة األولى في الواليات المتحدة ميانيا ترامب تشارك أطفال المدارس تغليف هدايا عيد المياد في شمال لندن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هــذا  األقــل  علــى  شــخصًا   13 قتــل 
مــرور  جــراء  الفلبيــن  فــي  األســبوع 
بحســب  وذلــك  كامــوري،  اإلعصــار 
حصيلــة جديدة أعلنت عنها ســلطات 

األرخبيل أمس الخميس. 
الــذي  االســتوائي  اإلعصــار  وتســبب 
االثنيــن  بيــن  البــاد  شــمال  ضــرب 
ومســاء األربعــاء، بدمــار العديــد مــن 
المنازل وســقوط الكثير من األشجار. 
كمــا أدى اإلعصــار أيضــًا إلــى إغــاق 
غيــر مألــوف لمطار العاصمــة لمدة 12 

ساعة. 
وبلغ عدد القتلى األربعاء 4 أشخاص، 
الثاثــة  أصيــب  فيمــا  أحدهــم  غــرق 

اآلخرون بشظايا الركام المتطايرة. 
ولم توفر الحكومة الفلبينية تفاصيل 
األشــخاص  مقتــل  ظــروف  حــول 
التســعة اآلخريــن الذيــن أعلنت عنهم 

أمس الخميس. 

أصــدرت محكمــة االســتئناف بمدينة 
تــازة المغربية حكًما على زوج يقضي 
بعدم اقترابه من زوجته أو معاشرتها 

لمدة عام. 
 ونقل موقع “هسبريس” عن “فدرالية 
رابطــة حقــوق النســاء” فــي المغــرب 
تأكيدهــا صــدور أحــكام قضائيــة غير 
مســبوقة عــن 3 محاكــم، وكان أبرزها 
الحكــم الصادر في حــق “زوج عنيف” 
ُمنــع مــن االقتــراب مــن زوجتــه لمــدة 
لعــاج  إخضاعــه  جانــب  إلــى  ســنة، 
الغضــب  فــي  التحكــم  حــول  نفســي 
العنــف  ونبــذ  التواصــل  وحســن 
لمــدة ســنة أيًضــا.   وتمثــل الحكمــان 
عنيــف  زوج  إيــداع  فــي  اآلخــران 
مؤسســة للعــاج النفســي، ومنــع ابــن 
من االتصــال بوالدته أو االقتراب من 
مكان تواجدها مدة سنة، بعدما أدين 

بالعنف ضد األصول.

13 قتياًل في 
الفلبين جراء مرور 

اإلعصار كاموري

محكمة تقضي 
بحرمان زوج من 
معاشرة زوجته

قالت الشــرطة الهندية، أمس الخميس، إن مجموعة من الرجال أشــعلت النار في ضحية 
جريمة اغتصاب، تبلغ من العمر 23 عاما، وهي في طريقها إلى المحكمة بشمال الهند، ما 
فجــر موجــة مــن الغضب العارم وشــعورا عاما بالخزي إزاء الجرائم ضد نســاء. وأضافت 
الشــرطة أن المتهــم بارتــكاب جريمــة االغتصــاب، كان ضمن أفراد العصابــة التي أحرقت 
الضحية، وفقا لرويترز. وأوضح الطبيب في المستشفى المدني في لكناو، عاصمة والية 
أوتار براديش في شــمال الهند، دى. إس. نيجي، أن المرأة التي أحرقت صباح الخميس 
“في حالة حرجة”. وقالت الشرطة إن الضحية كانت في طريقها للحاق بقطار في منطقة 

أوناو، لحضور جلسة استماع عندما ألقى عليها الجناة الكيروسين، وأشعلوا فيها النار.

بعد اغتصابها.. حرقوها وهي في طريقها للمحكمة

عارضة األزياء 
األميركية كيا جربر  
تقدم زيا من إبداعات 
دار شانيل في باريس 
)أف ب( وكانت الضحية قد قدمت بالغا لشرطة أوناو في مارس الماضي قالت فيه، إنها تعرضت 

لالغتصاب تحت تهديد السالح في 12 ديسمبر 2018، بحسب وثائق الشرطة.

جعفــر  الكويتــي  اإلعامــي  بــدأ 
قنــاة  علــى  حديثــه  الغانــم، 
“الشاهد” الكويتية، بتساؤله عما 
إذا كانــت هنــاك الئحة في وزارة 
اإلعام الكويتية تمنع التدخين.

برنامجــه  فــي  الغانــم،  وتابــع 
يعلــم  أنــه  صــدرك”،  “وســع 
بالســماح فــي تلفزيــون الكويــت 
علــى  أمثلــة  وســاق  بالتدخيــن، 
ذلــك “عبدالحســين دّخــن، وفهد 
الســبعينات  فــي  دخــن،  األحمــد 
كان هناك تدخين”، لكنه ال يتمكن 
بالمستشــار  االتصــال  مــن  اآلن 
القانونــي، ولكنــه يســتأذن إدارة 

القناة ومّاكها، للتدخين.
وقــال إن النيكوتيــن يســري فــي 

عروقه، وإنــه “نعم، يعطي قدوة 
التدخيــن  يريــد  ال  ومــن  ســيئة، 
فــا يدخــن”. وما لبــث اإلعامي 
ســيجارته،  أشــعل  أن  المرمــوق 
يقــرب  أن  المصــور  مــن  وطلــب 

الكاميرا منه، وال يخاف.
وكان جعفر غاضبا عقب خسارة 
منتخــب باده أمام البحرين في 
الخليــج “خليجــي  بطولــة كأس 
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وتابع اإلعامي أن “ما فعلتوه بنا 
ليس قليا، دمرتونا، جننتونا، ما 
خليتونــا نفــرح”. ثم تابــع تقديم 
برنامجــه، بينما أثار ذلك المقطع 
علــى  كبيــرة  ضجــة  وتصرفــه 

مواقع التواصل االجتماعي.

إعالمي كويتي يكسر اللوائح ويدخن على الهواء

قضــت محكمة بريطانية بتغريم 
مطعــم للوجبــات الســريعة يقدم 
مأكوالت هندية بحوالي 20 ألف 
دوالر، وذلــك بعــد أن عثــر علــى 
ســنتيمترات،   3 طولــه  “برغــي” 
وطالبــت  طعــام.   وجبــة  فــي 
المحكمــة بتغريــم مطعــم “نايس 

آنــد سبايســي” فــي مدينــة النكســتر مبلــغ 20 ألــف دوالر بعــد أن عثــر عميــل علــى 
برغــي معدنــي داخل وجبة تعرف باســم “بصل باجي”، وبعد أن اكتشــف المفتشــون 
7 انتهــاكات للمطعــم تتعلــق بالســامة والنظافــة. وقــام القضــاة بزيــارة المطعم، بعد 
تلقــي الشــكوى بشــأن البرغــي، ووجدوا أن هنــاك أعمال بناء تجري فــي الموقع، ولم 
يكن الطعام أثناء ذلك محفوًظا بشكل صحيح. وباإلضافة إلى الغرامة، فرض على 
المطعم، المســجل في منطقة أولدهام بمانشســتر الكبرى، دفع رسوم إضافية بقيمة 

223 دوالر للضحايا و2000 دوالر عبارة عن تكاليف المحاكمة.

“برغي” يكّلف مطعًما غرامة كبيرة
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