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المنامة - بنا 

الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  أن���اب 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
مستش���ار رئي���س ال���وزراء، س���مو الش���يخ 
س���لمان ب���ن خليف���ة آل خليف���ة؛ لحض���ور 
أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر 
أك���د  إذ  اإلس���امية،  للمص���ارف  العالم���ي 
سموه أن الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
أول���ت قط���اع الصيرف���ة بش���قيه التقليدي 

واإلسامي اهتماًما كبيًرا.

احترام األسس التي تقوم عليها العالقات
المنامة - بنا

لدى اس���تقبال س���موه عددا من رؤس���اء 
والجمعي���ات  المؤسس���ات  وممثل���ي 
ومنظم���ات المجتمع المدن���ي العاملة في 
مجال تعزيز الس���ام، أكد رئيس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليف���ة،  أن مملك���ة البحرين 
تمد يدها دوما لمن يحمل أهدافا تحقق 
الخي���ر واألم���ن واالس���تقرار لإلنس���انية، 
وقال س���موه “إن تحقيق السام يحتاج 
عم���ا جادا يكف���ل احترام األس���س التي 

تقوم عليها عاقات الدول”.

بت نتائ���ج الجولة األولى من االنتخابات  خيَّ
أم���ل  البحري���ن  مملك���ة  ف���ي  التش���ريعية 
م���ن   6 بخ���روج  السياس���ية  الجمعي���ات 
مترش���حيها وصع���ود مترش���حين فق���ط من 
أص���ل 19 مترش���ًحا، وهم���ا مترش���ح المنب���ر 
التقدم���ي البرلمان���ي عبدالنب���ي س���لمان ع���ن 
األصال���ة  ومترش���ح  الش���مالية،  سادس���ة 

أحم���د  الجنوبي���ة  ثالث���ة  ع���ن  البرلمان���ي 
األنص���اري. وتعل���ق جمعي���ة الرابط���ة آماله���ا 
عل���ي  األوح���د  البرلمان���ي  مترش���حها  عل���ى 
العطي���ش ال���ذي ش���هد منافس���ة ح���ادة م���ن 
المترش���حة المس���تقلة معصوم���ة حس���ن في 
سادسة العاصمة التي تمثل المعقل الرئيس 
للجمعي���ة، وذل���ك ف���ي جول���ة اإلع���ادة الت���ي 

ستحسم نتيجتها السبت المقبل. 
الت���ي  الفادح���ة  الخس���ارة  عل���ى  وع���اوة 
تعرضت لها جمعية المنبر التقدمي بإس���قاط 
عضوي���ة اثنين م���ن قائمة مترش���حيها فترة 
الطع���ون، تكب���دت الجمعي���ة خس���ارة أخ���رى 
في س���ابعة المحرق بخروج المترشح حسن 

إسماعيل من المنافسة.

المنامة - الحكومة اإللكترونية

وطني���ة  الص���ادرات  قيم���ة  ارتفع���ت 
 171 بلغ���ت  إذ   ،% 1 بنس���بة  المنش���أ 
مليون دينار شهر أكتوبر 2018 مقابل 
170 ملي���ون دين���ار للش���هر نفس���ه من 
الس���عودية  واحتل���ت  الس���ابق.  الع���ام 
حج���م  حي���ث  م���ن  األول���ى  المرتب���ة 
الص���ادرات وطني���ة المنش���أ البالغة 33 

مليون دينار.

171 مليون دينار 
الصادرات الوطنية

شــــهــــدت خــــــروج 6 مــــن مــــتـرشــــحيـــــهـــــا

بة للجمعيات “الجولة األولى” مخيِّ
سمو رئيس الوزراء لدى استقباله عددا من رؤساء وأعضاء المؤسسات العاملة في تعزيز السالم 

نقل طلب البحرين للفيفاإعدام قاتل اإلمام
قضت محكمة االستئناف العليا  «

الجنائية األولى، وبإجماع آراء أعضاء 
المحكمة، بتأييد عقوبة اإلعدام 
الصادرة على المؤذن البنغالي 

قاتل إمام مسجد بن شدة الشيخ 
عبدالجليل حمود، كما أيدت حبس 

صديقه الذي عاونه.

بحث المكتب التنفيذي لالتحاد  «
اآلسيوي لكرة القدم طلب االتحاد 

البحريني لكرة القدم السماح ألنديته 
بالمشاركة في الدوري السعودي 

للمحترفين، وقّرر نقل هذا الطلب 
إلى االتحاد الدولي لكرة القدم، بعد 

استكمال الوثائق المطلوبة.
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أكمل قرارك .. وأحسن اختيارك

1 ديسمبر 2018

كش���ف وزير ش���ؤون الكهرباء والماء 
وج���ود  ع���ن  مي���رزا  عبدالحس���ين 
خط���ة طموح���ة ل���دى هيئ���ة الكهرباء 
والم���اء للتحول إلى اس���تخدام نظام 
LED  ف���ي تش���غيل مصابي���ح اإلنارة 
التح���ول  يت���م  أن  عل���ى  بالش���وارع، 
الطاق���ة  اس���تخدام  نح���و  تدريجًي���ا 

الشمسية.
ش���رف  ضي���ف  الوزي���ر،  وتح���دث 

المجلس االقتصادي بجمعية سيدات 
أم���س  مس���اء  البحريني���ة  األعم���ال 
ف���ي  المس���تجدات  آخ���ر  ع���ن  األول، 
مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة 
الطاقة ف���ي مقر الجمعي���ة بالماحوز، 
الشمس���ية  الطاق���ة  اس���تخدام  وأن 
يخضع لمعايير السامة، إذ ال ترخص 
هيئة الكهرباء والماء للمس���تخدم إال 

بعد استيفاء الشروط.

”LED“ إنـارة الـشـوارع بـنـظـام

لمجل���س  التنفي���ذي  الرئي���س  كش���ف 
التنمي���ة االقتصادية خال���د الرميحي عن 
تخصي���ص 45 ملي���ون دوالر من إجمالي 
المبال���غ المخصص���ة لصن���دوق الصناديق 
حجم���ه  البال���غ  “الواح���ة”  االس���تثماري 
100 ملي���ون دوالر؛ إلنش���اء 5 صنادي���ق 
اس���تثمارية عل���ى أن يت���م اس���تثمار هذه 

المبالغ خال 4 إلى 5 أعوام.

وأوض���ح الرميح���ي للصحافيي���ن، عل���ى 
هامش ملتقى تحت شعار “العالم العربي 
في الثورة الصناعية الرابعة” أمس األول، 
أن ه���ذه الصناديق الخمس���ة س���يكون لها 
مق���ر ف���ي البحرين، واثنان منها س���يريان 
الن���ور قبل نهاي���ة العام الج���اري، وهاتان 
الش���ركتان إما بحرينيت���ان أو لهما وجود 

في البحرين.

لـ 5 صناديق استثمارية
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لدى اس���تقبال س���موه عددا م���ن رؤس���اء وممثلي المؤسس���ات والجمعي���ات ومنظمات 
المجتم���ع المدن���ي العاملة في مجال تعزيز الس���ام، أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن العالم اليوم يشهد تحديات متزايدة تهدد 
األم���ن واالس���تقرار، وأن على المجتم���ع الدولي أن يأخذ العبرة وال���دروس من تجارب 
الماضي، فالحروب والصراعات لم تخلف سوى الدمار والخراب، وهي أول عائق يقف 

أمام تجمع الشعوب ووحدتها وعيشها في محبة وسام.

ينش���دها  غاي���ة  الس���ام  “إن  س���موه  وق���ال 
الجمي���ع ويتطل���ع إليه���ا كل م���ن يرفع ش���عار 
التعايش والتنوع والقب���ول باآلخر”، مضيفا 
س���موه أن مملك���ة البحري���ن تم���د يدها دوما 
لم���ن يحم���ل أهداف���ا تحق���ق الخي���ر واألم���ن 
واالستقرار لإلنس���انية، وهي بشهادة دولية 
موطنا للتعايش والطمأنينة والتعدد الفكري 

والثقافي.
 وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
ق���د التق���ى بقص���ر القضيبي���ة صب���اح أمس، 
المؤسس���ات  وممثل���ي  رؤس���اء  م���ن  ع���ددا 
المدن���ي  المجتم���ع  والجمعي���ات ومنظم���ات 
العاملة في مجال تعزيز الس���ام والتعايش 
والحوار بين الثقافات والش���عوب، من دول 

عدة من أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وخ���ال اللق���اء، رح���ب س���موه بزي���ارة هذه 
بقضاي���ا  المهتمي���ن  م���ن  المتمي���زة  النخب���ة 
السام إلى مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن 
الزي���ارة فرصة طيبة لك���ي يطلعوا عن قرب 
على ما يتميز به مجتمع البحرين من محبة 
وتعاي���ش وس���ام، ونوه س���موه إل���ى أهمية 
هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز التقارب 
والحوار وتبادل الرؤى في كل ما من ش���أنه 
أن يدعم الس���ام العالمي، وخاطبهم س���موه 
قائا “إننا نشاركم الرؤية في ضرورة العمل 
سويا؛ من أجل نشر السام كقيمة محورية؛ 
لتحقيق تطلعات األمم والش���عوب في حياة 

أكثر طمأنينة”.
وق���ال س���موه “إن م���ن حق اإلنس���ان العيش 

بس���ام، وف���ي من���اخ م���ن االس���تقرار ال���ذي 
فالتنمي���ة  والبن���اء،  التنمي���ة  عل���ى  يحف���زه 
نح���و  الش���عوب  مفت���اح  ه���ي  والتطوي���ر 

االزدهار”.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  وش���دد  صاح���ب   
ال���وزراء عل���ى أن م���ا يج���ري ف���ي المنطق���ة 
وبع���ض دول الج���وار والعال���م م���ن تطورات 
يتطل���ب مزي���دا م���ن الوع���ي والح���ذر، وأن 
يكون هناك عمل جماعي؛ لوضع آلية شاملة 
للتنمية تس���هم في القضاء على بؤرة التوتر 
والنزاعات، كما ش���دد سموه على ضرورة أن 
تكون هناك إرادة سياسية مشتركة لتحقيق 
السام العالمي، وقال سموه “إن ذلك يحتاج 
عما جادا يكفل احترام األس���س التي تقوم 
عليها عاقات ال���دول، وأن نحارب اإلرهاب 
أح���د العوام���ل الرئيس���ة ف���ي زعزع���ة األمن 

واالستقرار والسام العالمي”.
وأك���د س���موه أن منظمات المجتم���ع المدني 
تق���ع عل���ى عاتقها مس���ؤولية كبي���رة في مد 
جس���ور التفاهم وتركي���ز الضوء على قضايا 
السام والتنمية كأسس لاستقرار والتقدم، 
وابت���كار الوس���ائل التي تدع���م التقارب بين 

الشعوب.
 وش���دد س���موه على أهمية تكات���ف الجهود؛ 
م���ن أج���ل بن���اء عال���م يس���وده الس���ام عب���ر 
تع���اون جماعي وعمل دولي مش���ترك يعالج 
أس���باب التوت���ر ويفض���ي إلى بناء مس���تقبل 
أفضل تنعم فيه البشرية باألمن والطمأنينة.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وتط���رق 

ال���وزراء خال اللقاء إلى آخر المس���تجدات 
عل���ى الس���احتين اإلقليمي���ة والدولي���ة، وما 
ينبغ���ي للمجتمع الدول���ي القيام به؛ من أجل 

أن يسود األمن واالستقرار أنحاء العالم.
 م���ن جانبه���م، أع���رب أعض���اء الوف���د ع���ن 
خالص ش���كرهم وتقديرهم لصاحب الس���مو 

الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه س���موه 
م���ن اهتم���ام بكل ما من ش���أنه نش���ر وتعزيز 
مفاهيم الس���ام في العال���م، من خال رؤية 
سموه العميقة التي تعمل على تكريس هذه 
المفاهيم في المجتمع البحريني وتسهم في 
تعزيز س���مات التعدد والتعايش واالنسجام 

الت���ي تتميز بها مملك���ة البحرين. وقالوا “إن 
األفكار والرؤى التي يطرحها س���موه بش���أن 
س���بل نش���ر الس���ام في العال���م تؤط���ر لقيم 
إنس���انية نبيلة وذات قيمة كبيرة”، مش���رين 
إل���ى أن م���ا طرحه س���موه م���ن رؤى وقراءة 
ف���ي  األزم���ات  لتط���ورات مختل���ف  عميق���ة 

المنطق���ة والعال���م يؤكد ما يتمتع به س���موه 
من خبرة ورؤية تحليلية حكيمة.

كم���ا أش���ادوا بم���ا اطلع���وا علي���ه ف���ي مملكة 
البحرين نموذج رائد في التنمية والتعددية، 
وه���و األم���ر ال���ذي جعل م���ن البحري���ن قبلة 

للسام في المنطقة.
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سمو رئيس الوزراء يستقبل 
عددا من رؤساء وأعضاء 
المؤسسات والمنظمات 
الخاصة بتعزيز السالم
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لإلنس��انية واالس��تقرار  الخي��ر  إل��ى  يه��دف  لم��ن  يدن��ا  نم��د  ال��وزراء:  رئي��س  س��مو 

تحقيق السالم بالعمل الجاد ومحاربة اإلرهاب

سموه لرؤساء 
وممثلي 

المنظمات:  
نشارككم الرؤية 

رؤى سموه بشأن 
نشر السالم     

تؤطر لقيم   
إنسانية نبيلة

القضاء على بؤرة 
التوتر والنزاعات 

يتطلب عمال   
جماعيا

“مؤسسات 
السالم”: البحرين 

قبلة للسالم     
في المنطقة

ماجد  والتعليم  التربية  وزي��ر  استقبل 
ال��وزارة بمدينة  النعيمي بمكتبه بديوان 
عبدهللا  خالد  اإلع��ام��ي  الكاتب  عيسى 
نسًخا من مؤلفاته،  أهداه  الذي  حسين، 
البحرين  مملكة  الوثيق..  “ال��رب��اط  وه��ي 
المؤسسة  السعودية،  العربية  والمملكة 
الخيرية الملكية 10 سنوات في ترسيخ 
األمن النفسي واالجتماعي، قصة نجاح 
للتنمية  العالمي  النموذج  ف��ي  البحرين 
ال��ص��ن��اع��ي��ة، ال��ش��اع��ر واألدي�����ب عبدهللا 
ب��ن خميس ال��ش��روق��ي”. وأش����اد ال��وزي��ر 
بالجهد الذي بذله الكاتب في إعداد هذه 
الكتب القّيمة التي تعتبر إضافًة للمكتبة 

البحرينية، متمنًيا له التوفيق والنجاح.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي يشيد 
بمؤلفات الكاتب 

خالد عبداهلل
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استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية 
أم���س ع���ددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمس���ؤولين، حيث تبادل س���موه معهم الحديث 
بش���أن ع���دد م���ن القضاي���ا والموضوعات.  وخ���ال اللقاء، أش���اد صاح���ب الس���مو الملكي رئيس 
ال���وزراء، بم���ا يتمي���ز به ش���عب البحرين م���ن وعي وتحضر، وح���رص على النهوض بمس���ؤولياته 
الوطنية والمشاركة في جهود البناء والتنمية؛ لتعزيز ما تحقق للوطن من مكتسبات ومنجزات.

وأكد سموه أهمية المرحلة المقبلة وما تشهده 
من استكمال مجريات العملية االنتخابية في 
توطي���د دعائم المس���يرة الوطني���ة، ومواصلة 
جه���ود البن���اء؛ لتحقي���ق المزي���د م���ن الرخ���اء 
واالزدهار الذي يلبي تطلعات شعب البحرين.

عل���ى  عازم���ة  الحكوم���ة  أن  س���موه  وأك���د 
ب���ذل المزي���د م���ن الجه���ود؛ من أج���ل تحقيق 

أهدافه���ا التنموي���ة والحفاظ على م���ا حققته 
من مس���تويات متقدمة في مج���االت التنمية 
المختلف���ة، بم���ا يكف���ل حي���اة كريم���ة ألبن���اء 
المملكة وأجيالها القادمة، مؤكدا س���موه بأننا 
نتطل���ع لق���ادم أفض���ل عل���ى صعي���د المس���يرة 
الوطنية في سياق تعزيز التعاون مع مجلس 

النواب المقبل.

كما تحدث سموه على العالقات األخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة  «
العربية السعودية الشقيقة، وأكد سموه أن البلدين تجسدان نموذجا في األخوة 

والتعاضد، والوقوف إلى جانب بعضهما البعض في مختلف الظروف، وأن الشراكة 
اإلستراتيجية الراسخة بين البلدين أسهمت في توطيد وتوسيع التعاون االقتصادي، 

وتحقيق مستويات متقدمة من النمو في كال البلدين.

سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين 

المنامة - بنا

الشراكة اإلستراتيجية الراسخة مع السعودية تعزز النمو
س��مو رئي��س ال��وزراء: نتطل��ع لق��ادم أفض��ل بالتع��اون م��ع مجل��س الن��واب المقب��ل
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاح���ب  الب���اد  عاه���ل  بع���ث 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة إل���ى 
رئي���س جمهورية الباني���ا ايلير 
ميتا؛ بمناس���بة ذكرى استقال 

فيه���ا  جالت���ه  أع���رب  ب���اده، 
ع���ن أطي���ب تهاني���ه وتمنيات���ه 
الصح���ة  موف���ور  لفخامت���ه 
المناس���بة  به���ذه  والس���عادة 

الوطنية.

صاح���ب  الب���اد  عاه���ل  بع���ث 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، برقي���ة تهنئ���ة إل���ى 
رئي���س الجمهورية اإلس���امية 
الموريتاني���ة الش���قيقة محم���د 
بمناس���بة  عبدالعزي���ز؛  ول���د 
ذك���رى اس���تقال ب���اده، أعرب 
جالت���ه فيها عن أطيب تهانيه 
وتمنيات���ه ل���ه موف���ور الصح���ة 
المناس���بة  به���ذه  والس���عادة 
رئي���س  الوطنية.وبع���ث 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
إل���ى  تهنئ���ة  برقي���ة  خليف���ة، 
رئي���س الجمهورية اإلس���امية 
الموريتاني���ة الش���قيقة محم���د 
بمناس���بة  عبدالعزي���ز؛  ول���د 

ذك���رى اس���تقال ب���اده أعرب 
س���مو رئيس ال���وزراء فيها عن 
ل���ه  تهاني���ه وتمنيات���ه  خال���ص 
موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.
إل���ى ذل���ك، بع���ث ول���ي العه���د 
النائ���ب  األعل���ى  القائ���د  نائ���ب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، 
الرئي���س  إل���ى  تهنئ���ة  برقي���ة 
ذك���رى  بمناس���بة  الموريتان���ي؛ 

استقال باده.
ص���ادق  ع���ن  س���موه  وأع���رب 
المناس���بة  به���ذه  ل���ه  تهاني���ه 
ل���ه  س���موه  متمنًي���ا  الوطني���ة، 

دوام الصحة والسعادة.

جاللة الملك يهنئ رئيس ألبانيا بذكرى االستقالل

البحرين تهنئ الرئيس الموريتاني بذكرى االستقالل

 سمو ولي العهد يتلقى تهنئة وزير الداخلية
ن����ج����اح االن����ت����خ����اب����ات ان���ط���اق���ة ن���ح���و آف�������اق ال��م��س��ت��ق��ب��ل

األعل���ى  القائ���د  نائ���ب  العه���د  ول���ي  تلق���ى 
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليف���ة، برقي���ة تهنئ���ة م���ن وزير 
ب���ن عب���دهللا آل  الداخلي���ة الش���يخ راش���د 
خليفة، بمناسبة نجاح االنتخابات النيابية 

والبلدية 2018. وفيما يلي نص البرقية:
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 

حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ول���ي العه���د، نائ���ب القائ���د األعل���ى، النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ببال���غ الفخ���ر واالعت���زاز أرف���ع إل���ى مق���ام 

وأس���مى  التهان���ي  أخل���ص  س���موكم 
المنقط���ع  النج���اح  بمناس���بة  التبري���كات 
والبلدي���ة  النيابي���ة  لانتخاب���ات  النظي���ر 
الت���ي   %  67 بنس���بة  متمي���زة  بمش���اركة 
كان���ت األكب���ر في تاري���خ مملك���ة البحرين، 
إن ه���ذا اإلنج���ار الديمقراط���ي يع���د ثم���رة 
م���ن ثمرات المش���روع اإلصاحي الش���امل 
لجال���ة المل���ك المفدى حفظ���ه هللا ورعاه، 
ودليل عل���ى وعي وتحضر أبن���اء البحرين 
لحقهم الدس���توري في اختي���ار من يمثلهم 
ف���ي المجل���س النيابي والمجال���س البلدية، 
األم���ر ال���ذي يش���كل انطاقة جدي���دة نحو 
آفاق المس���تقبل لتعزيز المشاركة الشعبية 

في بناء المؤسسات الدستورية التي تأخذ 
عل���ى عاتقه���ا الجه���د التش���ريعي والرقابي 
بم���ا يخدم مس���يرة التنمي���ة والنهوض في 

مملكتنا الغالية.
ا لسموكم دوام التوفيق والسداد لما  متمنيًّ
في���ه خدمة الوطن الغالي تحت ظل قيادة 
المل���ك  الجال���ة  س���يدي حض���رة صاح���ب 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضل���وا س���موكم بقب���ول فائ���ق التحي���ة 

وفيض االحترام والتقدير وهللا يرعاكم.
الفريق الركن

وزير الداخلي�ة
سمو ولي العهدراشد ب�ن عبدهللا آل خليفة.

المنامة - وزارة الداخلية

... وسموه يتلقى تهنئة وزير “المجلسين”
ت�����ج�����دي�����د ث�����ق�����ة ال�����ش�����ع�����ب ب�����ق�����ي�����ادة ال���م���م���ل���ك���ة

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
ال���وزراء صاح���ب  لرئي���س مجل���س  األول 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د 
آل خليف���ة، برقي���ة تهنئ���ة من وزير ش���ئون 
مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، 
النيابي���ة  االنتخاب���ات  نج���اح  بمناس���بة 

والبلدية 2018. وفيما يلي نص البرقية:
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 

حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يش���رفني أن أرفع لس���موكم الكريم باسمي 
ش���ؤون  وزارة  منتس���بي  كاف���ة  وباس���م 
مجلس���ي الش���ورى والن���واب أس���مى آي���ات 
النج���اح  بمناس���بة  والتبري���كات  التهان���ي 
الكبي���ر ال���ذي حققت���ه االنتخاب���ات النيابية 
والبلدي���ة الت���ي تجل���ت ف���ي تلبي���ة ش���عب 
مملك���ة البحري���ن الكري���م لن���داء الواج���ب 
وتحقيق نس���بة مش���اركة عالي���ة في جميع 

محافظات المملكة، وما اتسمت به العملية 
االنتخابي���ة م���ن نزاه���ة وش���فافية تح���ت 
ظل اإلش���راف القضائي ورقابة مؤسس���ات 
المجتم���ع المدن���ي. إن نج���اح االنتخاب���ات 
النيابي���ة والبلدية ه���ذا العام يع���د تجديًدا 
لثقة ش���عب مملكة البحرين بقيادة حضرة 
صاح���ب الجال���ة المل���ك المف���دى حفظ���ه 
هللا ورع���اه للمس���يرة الديمقراطي���ة الت���ي 
أرس���ى دعائمها في ميث���اق العمل الوطني 
واس���تمراًرا لمس���يرة النماء بقي���ادة حضرة 

صاحب الجالة ملك الباد المفدى وبدعم 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س مجل���س 
الوزراء حفظه هللا ورعاه ومؤازرة سموكم 
الكري���م. س���ائا المول���ى العل���ي القدي���ر أن 
يديم على س���موكم نعمة الصحة والعافية 
وعلى ش���عب مملكة البحري���ن العزيز نعمة 

األمن واألمان والرخاء.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

غانم بن فضل البوعينين
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

المنامة - بنا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عق����دت لجن����ة الحق����وق المدني����ة والسياس����ية بالمؤسس����ة الوطني����ة لحق����وق اإلنس����ان 
اجتماعها العادي السابع عشر برئاسة بدر عادل وعضوية دينا اللظى.  

باإلش����ادة  اجتماعه����ا  اللجن����ة  وافتتح����ت 
بدع����م وزير العدل والش����ؤون اإلس����امية 
واألوق����اف، رئيس اللجنة العليا لإلش����راف 
عل����ى س����امة االنتخ����اب لعملي����ة ماحظة 
االنتخابات النيابي����ة والبلدية لعام 2018، 
المس����تقلة  والهيئ����ات  الجمعي����ات  ودع����م 
المش����اركة  المدن����ي  المجتم����ع  ومنظم����ات 
الع����ام.   له����ذا  االنتخاب����ات  ماحظ����ة  ف����ي 

وأش����ارت اللجن����ة إلى ورش����ة العم����ل التي 
س����وف تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنس����ان خ����ال الش����هر الج����اري لممثليه����ا 
االنتخاب����ات  ماحظ����ة  ف����ي  المش����اركين 
كم����ا      .2018 لع����ام  والبلدي����ة  النيابي����ة 
الق����رارات  مجم����ل  اللجن����ة  اس����تعرضت 
والتوصي����ات التي اتخذته����ا في اجتماعها 

السابق، وما اتخذ فيها من إجراء.

“الوطنية لحقوق اإلنسان” تشيد بمراقبة االنتخابات

المنامة - بنا

اس���تقبل ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، في مجلس س���موه بقصر الوادي رئيس مجلس إدارة منظمة المدراء الشباب مينا 

- فرع الشرق األوسط قطب داداباي والوفد المرافق له.

بضيوف���ه  س���موه  رح���ب  اللق���اء،  وخ���ال 
ب���ه  تق���وم  الت���ي  بال���دور  وأش���اد  الك���رام، 
المنظم���ة، مؤك���دا م���ا تولي���ه البحري���ن من 
توفي���ر م���ا يتطل���ب لدع���م الش���باب عل���ى 

الصعيدين القيادي واإلداري، وأشاد سموه 
المنظ���م لمث���ل ه���ذه  البحرين���ي  بالش���باب 
المنظمات التي تزيد من خبراته وتواصله 

مع المجتمع الدولي.

ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد باختيار 
مملك���ة البحري���ن كمركز إقليم���ي للمنظمة، 
ون���وه ب���أن البحري���ن ترح���ب بمث���ل ه���ذه 
المنظم���ات الدولية التي تهدف إلى تحفيز 

وتشجيع المواهب الشبابية، وتوفير فرص 
استثمارية للشباب من خال المنظمة.

لحدي���ث  س���موه  أس���تمع  اللق���اء،  وخ���ال 
الم���دراء  منظم���ة  إدارة  مجل���س  رئي���س 
الش���باب مين���ا قط���ب داداباي ع���ن أهداف 

المنظمة ومتطلبات االنضمام إليها.
وأعرب س���موه عن تقديره لرئيس مجلس 
إدارة منظمة المدراء الش���باب مينا والوفد 

المرافق له، على زيارة البحرين.
من جانبه، أعلن داداباي بأن المنظمة تقوم 
باإلعداد لزيارة أكب���ر وفد بتاريخ المنظمة 
لمملك���ة البحرين في حيث العدد وس���وف 
يضم 200 من رجال وسيدات األعمال في 

أبريل 2019.
وتعتب���ر منظم���ة الم���دراء الش���باب منظمة 
م���ن  التنفيذي���ن  اإلداريي���ن  بكب���ار  معني���ة 

الش���باب بكافة دول العالم ومقرها الرئيس 
الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة، وس���تتخذ 
المنظم���ة مملك���ة البحري���ن كمق���ر أقليم���ي 
له���ا بمنطق���ة الش���رق األوس���ط. وتتواج���د 
المنظم���ة ف���ي أكثر م���ن 130 دول���ة، وعدد 
ويبل���غ  عض���و،  أل���ف   24 يف���وق  األعض���اء 
إجمالي دخل ش���ركات األعضاء س���نويا ما 

يقارب 6 تريليونات دوالر.

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال وفد منظمة المدراء الشباب

ن���اص���ر ب���ن ح���م���د: ال��ب��ح��ري��ن ت���رح���ب ب���ال���ف���رص االس���ت���ث���م���اري���ة ال��ش��ب��اب��ي��ة

“منظمة المدراء الشباب” تتخذ البحرين مقرا إقليميا

المنامة - بنا

احتف���اء بالعي���د الوطني المجيد وعيد جلوس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، وتحت رعاية 
س���مو محافظة المحافظة الجنوبية الش���يخ خليفة بن علي آل خليفة، تنظم المحافظة عدًدا من الفعاليات والبرامج بهذه 

المناسبة العزيزة على قلوب شعب مملكة البحرين، وذلك في الفترة من 9 إلى 20 ديسمبر المقبل.

وق���د نظم���ت المحافظة الجنوبي���ة، برنامًجا 
متكاماً، يش���مل إقام���ة الفعاليات المتنوعة 
ف���ي مختل���ف مناط���ق بالمحافظ���ة، حي���ث 
حرصت المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع 
ع���دد من الجه���ات والمؤسس���ات على إثراء 
فعاليات االحتفال بأعي���اد المملكة الوطنية 
م���ن  واالجتماعي���ة  التاريخي���ة  بالجوان���ب 
خال تسليط الضوء على الموروث التراثي 
الشعبي الذي يتميز به أهل المحافظة وأهم 
العادات والتقاليد التي كان يمارس���ها اآلباء 

واألجداد.
إقام���ة  الوطني���ة،  الفعالي���ات  وس���تتضمن 

مهرج���ان تراثي متنوع بمنطق���ة الرفاع من 
تاري���خ 9 لغاية 20 ديس���مبر، حيث س���تنظم 
تقدي���م  تتضم���ن  احتف���االت  المحافظ���ة 

ف���ن العرض���ة البحريني���ة ومش���اركة الفرقة 
الموسيقية للش���رطة، وإلقاء قصائد شعرية 
بمش���اركة ش���عراء من دول الخلي���ج العربي 
منطق���ة  ف���ي  ديس���مبر   10 بتاري���خ  وذل���ك 
الرفاع، وبتاريخ 13 ديسمبر بمدينة خليفة، 
بمنطق���ة  ديس���مبر   15 بتاري���خ  واحتف���ال 
ال���زالق، وأخي���ًرا احتف���ال بمدين���ة عيس���ى 
بتاريخ 18 ديسمبر. كما سيشتمل االحتفال 
الوطن���ي تقديم أوبريت غنائي بالتعاون مع 
ع���دد م���ن الم���دارس بالمحافظ���ة الجنوبية 
ووزارة التربية والتعليم وتس���تضيفه صالة 
وزارة التربية والتعليم بتاريخ 11 ديسمبر.

ال����م����ق����ب����ل دي�����س�����م�����ب�����ر   20 ل�����غ�����اي�����ة   9 م��������ن 

“الجنوبية” تنظم فعاليات احتفاًء بالعيد الوطني

سمو الشيخ خليفة بن علي



05 local@albiladpress.com

األربعاء
28 نوفمبر 2018 
20 ربيع األول 1440

قانون الحماية من العنف األسري خطوة متقدمة
ت����ح����دي����د ال����م����ف����ه����وم إش������ك������ال ف������ي م���ج���ت���م���ع���ات���ن���ا ال���ع���رب���ي���ة

استعرضت مديرة مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري التابع 
لجمعي���ة نهضة فت���اة البحرين من���ى فضل آلي���ات مناهضة 
العن���ف ضد المرأة من خالل 3 محاور رئيس���ة، أولها مفهوم 
العن���ف، والثان���ي بيان���ات إحصائي���ة ح���ول ممارس���ة العنف 
محليا وعالميا، والثالث قانون الحماية من العنف األسري.

ج���اء ذلك خ���الل محاضرة نظمت بالتعاون والتنس���يق بين 
مرك���ز عائش���ة يتيم والجامعة األهلية أم���س بعنوان “آليات 
مناهض���ة العنف ض���د المرأة” في س���ياق الحمل���ة البرتقالية 
العالمية التي يش���ارك فيها المركز بمناسبة االحتفال باليوم 
العالم���ي لمناهض���ة العن���ف ضد الم���رأة، وال���ذي يصادف 25 

نوفمبر من كل عام.

وأش���ارت فض���ل إل���ى أن مفه���وم العن���ف عام���ة واألس���ري 
خصوصا يعد إش���كالية في مجتمعاتنا العربية بسبب تعدد 
تعريفات���ه وارتباطه بمفاهيم القوة والدين وعلم االجتماع. 

وبالتال���ي الب���د م���ن مناقش���ة العنف ض���د المرأة في س���ياق 
بيئ���ة المجتمع وتطوره ونموه اقتصاديا وسياس���يا وقيميا، 
مبين���ة أن المجتمع���ات تختل���ف في نظرتها حول ممارس���ة 
العنف ضد النس���اء وحتى النساء أنفسهن في نظرتهن لهذا 

الجانب.
كما أش���ارت إلى خطورة ممارس���ة العنف على المرأة وكونه 
للم���رأة واألس���رة والس���تقرار  يمث���ل دم���ارا ثالثي���ا ش���امال 
المجتم���ع، اذ أصبحت معدالته خطيرة وكلفته االقتصادية 

كبيرة وتمس عمق المجتمع؛ ألنه يمس موارده البشرية.
وكش���فت البيانات اإلحصائية التي نش���رتها األمم المتحدة 
ع���ن تع���رض 1 م���ن 3 نس���اء ف���ي العال���م للعن���ف الجس���دي 
والجنس���ي في الوقت نفس���ه، وأن 2 من 3 من ضحايا قتل 
الش���ريك أو أح���د أف���راد األس���رة هن م���ن النس���اء، وأن أقل 
م���ن 40 % م���ن المتعرضات للعنف عالميا طلبن المس���اعدة 
م���ن أي ن���وع. وأوضح���ت اإلحص���اءات أن البل���دان العربية 
ه���ي أق���ل دول العالم توثيق���ا للبيان���ات اإلحصائية في هذا 
الجانب، مش���يرة إلى 4 من كل نساء تعاني العنف الجسدي 
أو الجنس���ي على يد ش���ركائهن في منطقة ال���دول العربية، 
إضاف���ة إل���ى وج���ود 40 ملي���ون زوج���ة طفل���ة ف���ي منطقة 
الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا، وأن أغلب ما تتعرض له 
النس���اء هو عنف ش���ريك الحي���اة والقتل القائ���م على النوع 
االجتماع���ي وال���زواج المبك���ر والقس���ري والمؤق���ت وختان 
اإلناث. كما أن االضطرابات السياس���ية وانعدام األمن يهدد 

حياة الفتيات والنساء.
وعل���ى المس���توى المحل���ي، تش���ير اإلحصاءات إل���ى تنامي 
ممارس���ة العن���ف ض���د الم���رأة بأنواعه بس���بب نش���اطها في 
المحيط العام أو محيط أس���رتها، وهناك المسكوت عنه في 
المجتمع البحريني كما غيره. وأشارت إلى أن هناك اختالفا 
ف���ي قواعد تس���جيل بيانات العنف األس���ري، حيث تتفاوت 
األرق���ام إلى حد كبي���ر من حيث دقتها، األم���ر الذي يتطلب 

وجود جهة ترصد هذه الحاالت بشكل علمي ودقيق.
وفيم���ا يتعلق بالقانون، وجدت المحاض���رة أن إقرار قانون 
الحماي���ة من العنف األس���ري يع���د خطوة متقدم���ة وإنجازا 
نوعي���ا يض���اف إل���ى س���جل الجمعي���ات النس���ائية واالتحاد 
واالختصاصيي���ن  والحقوقيي���ن  والقانونيي���ن  النس���ائي 
االجتماعيي���ن وغيرهم وبت���آزر وتعاون وإص���رار إلصداره، 
كما جاء استجابة لحمالت مناهضة العنف وتفاعل الجهات 

الرسمية والسلطة الدستورية.
وأش���ادت مديرة مركز عائشة يتيم بالضوابط التي حددها 
القانون رقم )17( بشأن منح تراخيص إنشاء مراكز اإلرشاد 

األس���ري ودور لإلي���واء المؤق���ت، ودعت إلى وض���ع ميثاق 
أخالقي للمرش���دين األسريين ضمن االشتراطات والمعايير 

المتعارف عليها.

المنامة – بدور المالكي

وزير الداخلية: جاللة الملك أرسى دعائم الديمقراطية
تب��ادل الخب��رات م��ع “األميركي��ة البحثي��ة للدف��اع ع��ن الديمقراطي��ات”

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليف���ة، صب���اح أم���س، وفدا من المؤسس���ة 
األميركية البحثية للدف���اع عن الديمقراطيات، 
برئاس���ة كليفورد ديمي وهو مؤسس المؤسسة 
ورئيس���ها، وذل���ك بحض���ور رئي���س األم���ن العام 
اللواء طارق بن حس���ن الحس���ن. وفي مس���تهل 
اللق���اء، رحب الوزير بزيارة وفد المؤسس���ة إلى 
مملك���ة البحرين والتي تأتي في إطار التواصل 
وتب���ادل وجهات النظر وتعزيز عالقات التعاون 
بي���ن البلدي���ن الصديقي���ن، منوها إل���ى أهمية ما 
تقدم���ه المؤسس���ة من دراس���ات وتحليالت في 
مج���االت األم���ن القومي والسياس���ة الخارجية، 
بما من ش���أنه تب���ادل الخبرات وتعزي���ز التعاون 

في مجال حفظ األمن والسلم الدوليين.
وأكد الوزير أن الحياة الديمقراطية التي تتمتع 
به���ا مملك���ة البحري���ن، والتي كان���ت االنتخابات 
النيابية والبلدية التي جرت بتاريخ 24 نوفمبر 
أرس���ى  الرئيس���ية،  حلقاته���ا  إح���دى  الج���اري، 
دعائمه���ا عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، مش���يرا إل���ى أن 
مملكة البحرين، ماضية نحو مس���تقبل مش���رق 
وآمن، تنعم به كافة أطياف المجتمع، وذلك في 

إطار العمل المستمر على ترسيخ نهج اإلصالح 
والعدال���ة. وخ���الل اللقاء، اطلع وفد المؤسس���ة 
األميركي���ة البحثية للدفاع ع���ن الديمقراطيات 
على جه���ود وزارة الداخلي���ة لتطوير وتحديث 

العم���ل  إط���ار  ف���ي  األمني���ة  القطاع���ات  كاف���ة 
المس���تمر عل���ى حف���ظ األم���ن وتأمين الس���المة 
العام���ة لجمي���ع المواطني���ن والمقيمي���ن، كما تم 
بح���ث س���بل تطوي���ر مج���االت التع���اون األمني 

خ���الل المرحلة المقبلة، باإلضاف���ة إلى عدد من 
الموضوعات والمس���ائل األمني���ة ذات االهتمام 

المشترك والتطورات على الساحة اإلقليمية.
م���ن جهته، قدم رئيس األمن العام للوفد الزائر، 
إيج���ازًا ح���ول م���ا تزخ���ر ب���ه مملك���ة البحري���ن 
م���ن تعاي���ش وتس���امح وتن���وع ثقاف���ي، منوها 
ف���ي ه���ذا الصدد إل���ى التاري���خ العريق لش���رطة 
البحري���ن، كما تن���اول رئيس األم���ن العام خالل 
اإليج���از الجهود األمنية للتصدي لإلرهاب الذي 
تدعمه إيران ودورها في استهداف أمن مملكة 

البحرين والتدخل في شئونها الداخلية. 
كما تطرق اإليجاز إلى أهمية التعاون والتنسيق 
األمني بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 

والعمل المشترك في مجال تبادل الخبرات.

وزير الداخلية مستقباًل وفدا من المؤسسة األميركية البحثية للدفاع عن الديمقراطيات

المنامة - وزارة الداخلية

دعم التعاون مع البنك الدولي
دف����ع ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ف���ي ال��ب��ح��ري��ن

اجتم����ع وزي����ر المالية الش����يخ أحمد بن محم����د آل خليفة بمكتبه بمبنى ال����وزارة صباح 
أم����س، مع المدير اإلقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي 

عصام أبو سليمان والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة الوفد إلى مملكة البحرين.

وف����ي بداي����ة االجتماع، هن����أ وزي����ر المالية 
عصام أبو س����ليمان بمنصبه الجديد كمدير 
إقليم����ي ل����دول مجل����س التع����اون في هذه 
ا  المؤسس����ة المالية الدولي����ة الرائدة، متمنيًّ
له التوفيق والنجاح في كل ما يباشره من 

مهام.
 وت����م بع����د ذل����ك اس����تعراض مس����تجدات 
برام����ج التع����اون الفن����ي المش����ترك الجاري 
تنفي����ذه في العديد من الوزارات والجهات 
م����ع  بالتع����اون  المملك����ة  ف����ي  الحكومي����ة 

البن����ك الدولي، كما ت����م بحث دعم التعاون 
المش����ترك بي����ن الجانبي����ن وتطوي����ره عل����ى 
عملي����ة  دف����ع  ف����ي  يس����اهم  ال����ذي  النح����و 
التنمي����ة الجارية ف����ي المملكة في مختلف 

القطاعات.
البحري����ن  مملك����ة  أن  بالذك����ر  الجدي����ر 
يجمعه����ا تع����اون وثيق م����ع البن����ك الدولي 
ترج����ع بدايات����ه إل����ى الع����ام 1984، حي����ث 
ق����دم البنك المش����ورة والدع����م الفني طبًقا 
ألفض����ل الممارس����ات العالمي����ة للعدي����د من 

ف����ي  الحيوي����ة  والمش����روعات  البرام����ج 
المملك����ة كمش����روع رف����ع كفاءة اس����تخدام 
الطاق����ة، الضمان الصحي، مكافحة غس����ل 

األموال وتمويل اإلرهاب، تحديث النظام 
اإلحصائ����ي، دع����م المش����روعات الصغي����رة 

والمتوسطة، البيئة والطاقة المتجددة.

وزير المالية يجتمع مع المدير اإلقليمي لدول مجلس التعاون بالبنك الدولي

المنامة - وزارة المالية

  

رقم الوثائقالموضوع 
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتاليوم/ التاريخ

4/12/20181:30م ن/ 23/2018مهرجان العيد الوطني 

تعلن بلدية المنطقة الجنوبية عن طرح المناقصة الداخلية اآلتية :

مملكة البحرين
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

بلدية المنطقة الجنوبية

عن  الوثائق  استالم  الالزمة،  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  المناقصة  هذه  في  الدخول  الراغبين  فعلى 

طريق الحضور الى قسم الموارد البشرية والخدمات االدارية ) مجموعة المشتريات ( ببلدية المنطقة 

الجنوبية .

وحدة   (  17986104  17986101- رقم  على  البشرية   الموارد  بمكتب  االتصال  لالستفسار 

الرفاع   914 مجمع  مشتان  شارع   61 مبنى  الجنوبية  المنطقة  بلدية   13 رقم  مكتب   – المشتريات 

الشرقي ( خالل الدوام الرسمي . 

بإمكانكم الحصول على وثائق المناقصة اعتباراً من اليوم االربعاء الموافق 2018/11/28.

تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب تقديم العطاءات بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية .

المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   )  36  ( رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام  المناقصة  هذه  تخضع 

والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ) 37 ( لسنة 

2002م .

كما يجب مراعاة الشروط التالية : 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال (.. 2

ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة بختم الشركة صاحبة العطاء .. 3

المشاركين  . 4 لكافة  ويمكن   ،  2018/12/5 الموافق  األربعاء  يوم  في  المناقصة  يفتح صندوق 

حضور هذه الجلسة .

	  

تكريم المحاضرةخالل المحاضرةمنى فضل

المنامة - بنا

استقبل الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينة 
ف���ي مكتبه صب���اح أم���س المدير اإلقليم���ي للبن���ك الدولي لدول 

مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان والوفد المرافق.

ب���ن  رح���ّب  اللق���اء،  وخ���الل 
مش���يًدا  س���ليمان،  بأب���و  دين���ة 
ال���ذي يضطل���ع  الب���ارز  بال���دور 
ب���ه البن���ك الدول���ي ف���ي تعزيز 
المع���ارف والخب���رات اإلنمائية 
العالمي���ة ف���ي منطق���ة الخليج 
م���ن خ���الل برام���ج المس���اعدة 
الفنية التي يقدمها البنك على 
أس���اس الخدمات االستشارية 

مستردة التكلفة.
وت���م خ���الل المقابلة، مناقش���ة 
المهم���ة  المش���اريع  م���ن  ع���دد 
الت���ي ينفذه���ا المجلس األعلى 
بدعم من وزارة المالية والبنك 
الدولي، وكذلك مشاريع البنك 

العام���ة  األمان���ة  م���ع  الدول���ي 
ل���دول مجل���س التع���اون الت���ي 
تأتي ضمن إطار إدارة سياسة 
البيئ���ي  واالقتص���اد  المن���اخ، 

وإدارة الموارد الطبيعية.
م���ن  ع���دد  بح���ث  ت���م  كم���ا 
القضايا المهم���ة بين الجانبين، 
باإلضاف���ة إلى تعزي���ز التعاون 
الثنائي واالستفادة مما يقدمه 
البن���ك الدول���ي من مس���اعدات 
المش���اريع  بع���ض  تنفي���ذ  ف���ي 
النوعية والهادفة  المس���تقبلية 
البيئ���ة  عل���ى  الحف���اظ  إل���ى 
والتنمي���ة  الفطري���ة  والحي���اة 

المستدامة.

البحرين والبنك الدولي يناقشان 
مشاريع البيئة والحياة الفطرية

من جانبه، أعرب أبو سليمان عن شكره وتقديره  «
لرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة على حسن 
االستقبال، مشيًدا بما يقدمه المجلس األعلى للبيئة 

من تعاون وتواصل مستمر لتطوير كافة البرامج 
والخطط، مؤكًدا حرص مجموعة البنك الدولي على 
تنمية التعاون مع المجلس األعلى للبيئة في كافة 

المجاالت المتعلقة بالبيئة.



بناء جسور التواصل الحضاري مع شعوب العالم
ال���س���ام ت���ع���زي���ز  ف����ي  ال���ث���ق���اف���ة  دور  ت���ؤك���د  م����ي  ال��ش��ي��خ��ة 

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مّي بنت محمد آل خليفة في مكتبها 
أمس وفًدا من جمعية تعزيز الس����ام برئاسة رئيسة الجمعية صاحبة السمو اإلمبراطوري 
األرش����يدوقة هيرتا مارغريت، وحضور كل من نائب رئيس����ة الجمعية الدوق ساندور فون 

هابيسبورغ و مايكل ماشك من متحف الفنون التطبيقية بالعاصمة النمساوية فيينا.

وخ���ال اللقاء، أكدت الش���يخة مي بنت محمد 
آل خليف���ة على متانة التواصل م���ا بين مملكة 
البحرين والنمس���ا، قائلة إن هيئة الثقافة تعمل 
ضمن استراتيجيتها على بناء جسور التواصل 
الحض���اري م���ا بي���ن البحري���ن وش���عوب العالم. 
وأطلعت معاليها وفد معية تعزيز الس���ام على 
آخ���ر تط���ورات الح���راك الثقافي ف���ي البحرين، 
موضح���ة أن المملك���ة تس���تعد الي���وم األربع���اء 
لاحتفاء بخت���ام عام “المحّرق عاصمة الثقافة 

اإلسامية 2018م” برعاية عاهل الباد. 
الس���نة  بخت���ام  االحتف���ال  أن  إل���ى  وأش���ارت   
يتضمن افتتاح مرك���ز زوار موقع طريق اللؤلؤ 
المس���جل على قائم���ة التراث العالم���ي لمنظمة 

اليونيس���كو ف���ي مدين���ة المحّرق، ق���رع جرس 
الس���ام بالتع���اون م���ع االتحاد العالمي للس���ام 
والح���ب وتقدي���م ع���رض فّن���ي عالم���ي بعنوان 
“أحام مس���افر - قّصة من المحّرق” في مسرح 
أعم���ال  تدش���ين  وأخي���ًرا  الوطن���ي،  البحري���ن 
المؤتمر اإلس���امي االس���تثنائي لوزراء الثقافة 

في مدينة المنامة.
وخ���ال اللق���اء، ش���دد الطرف���ان عل���ى أهمي���ة 
استثمار الثقافة كوسيلة لارتقاء بالمجتمعات 
التنمي���ة  تعزي���ز  عملي���ة  ف���ي  واس���تخدامها 
المس���تدامة وتحقي���ق الس���ام العالمي. وأهدى 
الوفد الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لوحة 
فّني���ة نمس���اوية، تأكي���ًدا عل���ى دور الفنون بكل 

أش���كالها ف���ي تعزي���ز الخط���اب الثقاف���ي كونها 
تمّثل لغة أصيلة تفهمها شعوب العالم أجمع.

م���ن جه���ة أخ���رى، أب���دت األرش���يدوقة هيرت���ا 
مارغريت إعجابه���ا بالحراك الثقافي البحريني 
البحريني���ة  الثقافي���ة  المنج���زات  إن  وقال���ت 

تعك���س عمق تاريخ البحرين وعراقة مقّوماتها 
س���ّموها  وأب���دت  والحضاري���ة.  الثقافي���ة 
اس���تعدادها للتعاون مع هيئة البحرين للثقافة 
واآلث���ار من أجل تعزي���ز التبادل ما بين البلدين 

الصديقين.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الداخلية

ا بربط  قامت ش���ؤون الجمارك رس���ميًّ
نظ���ام التخلي���ص اإللكترون���ي “أف���ق” 
م���ع نظ���ام “صحت���ي” التاب���ع للمجلس 
طل���ب  عل���ى  بن���اء  للصح���ة  األعل���ى 
رئي���س المجلس، حيث يش���مل الهيئة 
الوطني���ة لتنظي���م المه���ن والخدمات 
الصحي���ة “نهرا” فيم���ا يخص األدوية، 
ووزارة الصحة فيما يخص الس���ائف 
والمؤثرات العقلي���ة الخاضعة للرقابة 
الجم���ارك  ش���ؤون  وأك���دت  الطبي���ة. 
يعتب���ر  الوطن���ي،  المش���روع  ه���ذا  أن 
ج���زًءا م���ن تطبي���ق الناف���ذة الواحدة 
المعنية بالربط المتكامل بين األنظمة 
الوزاري���ة، حيث يقوم المش���روع على 
تقدي���م المس���تورد بطل���ب التصري���ح 
وف���ي  نظ���ام صحت���ي  عب���ر  المس���بق 
حال���ة قب���ول الطلب يتم إص���دار رقم 
مرج���ع للتصريح، وعند إع���داد البيان 
الجمرك���ي يق���وم المخل���ص الجمركي 

بإدخ���ال رق���م مرج���ع التصري���ح ف���ي 
أف���ق  اإللكترون���ي  التخلي���ص  نظ���ام 
ويت���م االتص���ال بي���ن النظامي���ن أفق 
وصحتي للتأك���د من وجود التصريح 
الازم حسب بنود التعرفة الجمركية 

والعدد والمنشأ.
���ا  فعليًّ الرب���ط  ه���ذا  تدش���ين  وت���م 
بتاري���خ 14 أكتوب���ر الماض���ي، حي���ث 
يه���دف ه���ذا المش���روع إل���ى تس���هيل 
اإلج���راءات الجمركية للمستش���فيات 
والصيدلي���ات لتوفير األدوية بش���كل 
تطبيًق���ا  يأت���ي  كم���ا  س���ريع وس���لس، 
م���ن  الثال���ث  االس���تراتيجي  لله���دف 
إس���تراتيجية ش���ؤون الجمارك 2017 
- 2020 المعن���ي بتعزي���ز الش���راكة مع 
الش���ركاء والعم���اء م���ن أج���ل زي���ادة 

اإليرادات وتقليل المخاطر.
يذك���ر أن الفريق الوطن���ي لنظام أفق 
النظ���ام  مس���تخدمي  بتدري���ب  ق���ام 
م���ن مس���توردين وبع���ض المخلصين 

الجمركيين.

الجمارك: ربط “أفق” مع “صحتي”

LED ميرزا: خطة إلنارة الشوارع بنظام
أي���ام  4 ف���ي  ال��ش��م��س��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ل���وًح���ا   880 أن��ج��ز  “األف���ن���ي���وز” 

كش���ف وزي���ر ش���ؤون الكهرب���اء والماء عبدالحس���ين مي���رزا عن وج���ود خطة طموحة ل���دى هيئة 
الكهرباء والماء للتحول إلى اس���تخدام نظام LED  في تش���غيل مصابيح اإلنارة بالشوارع، على 

أن يتم التحول تدريجًيا نحو استخدام الطاقة الشمسية.

وتح���دث الوزي���ر كضي���ف ش���رف ف���ي المجلس 
االقتصادي بجمعية سيدات األعمال البحرينية 
مس���اء أمس األول حول آخر المس���تجدات في 
مج���ال الطاقة المتج���ددة ورفع كف���اءة الطاقة 
في مقر الجمعية بالماحوز أن استخدام الطاقة 
الشمس���ية يخض���ع لمعايي���ر الس���امة حي���ث ال 
ترخ���ص هيئ���ة الكهرب���اء والماء للمس���تخدم إال 
بعد اس���تيفاء الشروط والتأكد من أن من يريد 
اس���تخدام النظ���ام الشمس���ي ملت���زم بالمعايير، 
مش���يًرا ف���ي هذا الصدد إل���ى أن مجمع األفنيوز 
أنج���ز تركي���ب 880 لوًح���ا شمس���ًيا ف���ي 4 أيام، 
فاأللواح خفيفة الوزن وآمنة وس���هلة التركيب، 
لكنه���ا تتطل���ب عم���ًا فنًي���ا للتوصي���ل وتثبي���ت 

األعمدة.
وأوض���ح أن هيئ���ة الكهرباء والم���اء على قناعة 
بتغيي���ر أنظمة اإلنارة في الش���وارع، لكنها تريد 

التأكد “2000 بالمئة” بأن األمر سينجح.
مرئي���ا  وعرض���ا  كلم���ة  مي���رزا  الوزي���ر  وق���دم   
للمش���اركين تح���دث فيها ع���ن مش���اريع الطاقة 
المتج���ددة ف���ي مملك���ة البحري���ن، مش���يرا إل���ى 
اتخذته���ا  الت���ي  المهم���ة  الخط���وات  اح���دى  ان 
الحكوم���ة ف���ي س���عيها لذل���ك هو انش���اء وحدة 
برنام���ج  م���ع  بالتع���اون  المس���تدامة  الطاق���ة 
االم���م المتح���دة االنمائي، وه���ذه الوحدة تعنى 
بتش���جيع االس���تثمار ف���ي الطاق���ات المتج���ددة 
مث���ل الطاق���ة الشمس���ية. واضاف: كم���ا حددت 

الحكوم���ة اهداف���ًا وطنية لبلوغ نس���ب محددة 
من اجمالي الطاقة المتجددة كنس���بة %5 مثا 
م���ن االعتم���اد عل���ى الطاق���ة المتج���ددة مقارنة 
باالس���تهاك الكل���ي للكهرباء في الب���اد بحلول 
ع���ام 2025 ونس���بة %10 بحل���ول ع���ام 2035، 
وكذل���ك ه���دف لزيادة كف���اءة اس���تهاك الطاقة 

بنسبة %6 بحلول عام 2035.
 وتح���دث الوزي���ر ف���ي كلمت���ه ع���ن أن مجل���س 

ال���وزراء ق���د واف���ق في وقت س���ابق م���ن العام 
الماض���ي على اعتم���اد الخطة الوطني���ة لكفاءة 
الطاق���ة )NEEAP( والخط���ة الوطني���ة للطاق���ة 
المتجددة )NREAP(، وتم تشكيل لجنة وطنية 
حي���ث  المذك���ورة،  الخط���ط  مب���ادرات  لتنفي���ذ 
يرأس هذه اللجنة وزير ش���ئون الكهرباء والماء 
وتضم في عضويتها كبار المسئولين من جميع 

الوزارات والجهات الحكومية ذات العاقة.

أش���ادت فوزية زينل الفائ���زة بالمقعد 
الخامس���ة  الدائ���رة  ع���ن  النياب���ي 
بالمحافظ���ة الجنوبي���ة بزي���ارة ول���ي 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  عه���د 
نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء وزير 
الدفاع صاحب الس���مو الملكي األمير 
عبدالعزي���ز  ب���ن  س���لمان  ب���ن  محم���د 
البحري���ن،  مملك���ة  إل���ى  س���عود  آل 
وقال���ت إنه���ا جس���دت بج���اء األبعاد 
التاريخي���ة واالجتماعي���ة التي تتميز 
به���ا العاق���ات بين البلدين وش���عبهما 
الش���قيقين. وأك���دت أن اإلع���ان عن 
تدش���ين خ���ط أنابيب النف���ط الجديد 

بين ش���ركتي “بابكو” و”أرامكو” بسعة 
ا يش���كل  تقدر ب�358 ألف برميل يوميًّ
إحدى الثم���ار المهم���ة التي تمخضت 

عن هذه الزيارة.
وقال���ت زين���ل إن س���مو ول���ي العه���د 
الس���عودي حّل ضيًفا عزيًزا على أهله 
وإخوانه في البحرين الذين يحملون 
للمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة 
الح���ب  كل  الحكيم���ة  وقيادته���ا 
والتقدي���ر، مؤك���دة أن العاق���ات بين 
الش���عبين البحريني والس���عودي ذات 
خصوصية فريدة من نوعها، وترتكز 
على قواعد صلبة وتزاد رس���وًخا عبر 

السنين.

زينل: خصوصية فريدة للعالقات مع السعودية

06local@albiladpress.com

األربعاء
28 نوفمبر 2018 

20 ربيع األول 1440

سعيد محمد من الماحوز

محرر الشؤون المحلية

المنامة - أمانة العاصمة

أنجزت أمانة العاصمة 9282 معاملة تراخيص خدمات بلدية وذلك للفترة من 1 يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2018. وأوضحت مدير 
عام أمانة العاصمة شوقية حميدان أن األمانة وبتوجيهات من وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
مستمرة في العمل على تسهيل إجراء المعامات حسب األنظمة واإلجراءات بما يمكن من تقليل الوقت وتطوير األعمال من خال 

أنظمة حديثة والكترونية.

وأش���ارت حميدان إل���ى أن أكث���ر المعامات 
المنج���زة ف���ي الرب���ع الثال���ث ه���ي المتعلق���ة 
للس���جات  النهائي���ة  الموافق���ات  بإص���دار 

التجارية، والتي بلغت 3531 معاملة.
وش���ددت حمي���دان عل���ى الدعم ال���ذي تلقاه 
األمان���ة من وكيل الوزارة لش���ؤون البلديات 
نبي���ل أبو الفت���ح ومتابعته لس���ير العمل في 
األمانة لما يتعلق بس���رعة إنج���از المعامات 
وزي���ادة مداخي���ل األمان���ة بم���ا يس���هم ف���ي 

االرتقاء بالخدمات البلدية.
وأوضحت أن تفاصي���ل المعامات المنجزة 

للرب���ع الثالث من الع���ام 2018 تبين االزدياد 
المتواص���ل في ع���دد المعام���ات، حيث بلغ 
ع���دد تراخي���ص اإلعان���ات 1006 إعان���ات 
إل���ى جان���ب ترخي���ص 89 طلب���ا إلش���غاالت 

الطرق و2297 طلب إصدار بطاقات.
اللوح���ات  إص���دار  طلب���ات  وبخص���وص 
العاصم���ة  أمان���ة  ف���إن  للعناوي���ة،  المعدني���ة 
أص���درت في الربع الثالث م���ن العام الجاري 
2330 طلب���ا، إضافة إل���ى ترخيص 29 طلب 

إصدار شهادات وافادات مختلفة.
وأش���ارت حميدان إلى أن ش���هر يوليو ش���هد 

إنج���از أكب���ر ع���دد م���ن المعامات ف���ي الربع 
الثالث بعد أن بلغت المعامات المنجزة في 

هذا الشهر 4067 معاملة.
وش���ددت مدي���ر أمانة العاصم���ة على أهمية 
الخدم���ات البلدي���ة الت���ي تقدمه���ا، مؤك���دة 
الجهود التي تبذل في سبيل تسهيل الحركة 
الب���اد،  ف���ي  واالقتصادي���ة  االس���تثمارية 
مؤك���دة ف���ي الوقت نفس���ه على االس���تمرار 
ف���ي التح���ول اإللكتروني للخدم���ات البلدية 
المختلف���ة بما يس���هم في تطوي���ر مخرجات 

اإلحصاءاتالعمل وزيادة مستوى اإلنتاج.

ح����م����ي����دان ت�����ش�����دد ع����ل����ى ال����ت����ح����ول اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي ل���ل���خ���دم���ات

أمانة العاصمة تنجز 9282 معاملة تراخيص بلدية

المنامة - دراسات

دش���ن مركز البحرين للدراس���ات اإلستراتيجية والدولية والطاقة “دراس���ات” في احتفال كبير أقيم في فندق فورسيزونز أمس 
التقرير الوطني للتنمية البشرية، بحضور مسؤولين ونخب فكرية وبحثية وإعامية.

وفي بداية االحتفال، رحب رئيس مجلس 
أمن���اء مرك���ز “دراس���ات” الش���يخ عب���دهللا 
ب���ن أحم���د آل خليف���ة بالحض���ور، مبينا أن 
المعرف���ة هي أغلى س���لعة في عالم اليوم، 
وهي ركيزة أي تقدم، وأساس كل نجاح. 
وأك���د أن خي���ار البحرين الثاب���ت والدائم، 
هو االس���تثمار في العنصر البش���ري، كأحد 
المواط���ن  باعتب���ار  الوطني���ة؛  األولوي���ات 
ه���و عماد وغاي���ة التنمية، كم���ا أن التنمية 
البشرية الشاملة والمستدامة هي مقياس 
المح���رك  ه���ي  بالفع���ل  وكان���ت  التق���دم، 
االقتصادي���ة  البحري���ن  لرؤي���ة  الرئيس���ي 
اس���تندت عليه���ا  الت���ي  والمب���ادئ   ،2030

من االس���تدامة والتنافس���ية والعدالة، كما 
ش���كلت محورا لخط���ط وبرام���ج حكومة 
والعناي���ة  الري���ادة  ظ���ل  ف���ي  المملك���ة، 

بقطاعات التعليم والصحة والخدمات.
وأش���ار إل���ى أن تدش���ين التقري���ر الوطني 
للتنمي���ة البش���رية، وال���ذي يغط���ي الفت���رة 
ف���ي توقي���ت  يأت���ي   ،2018  -  2015 م���ن 
مه���م، بالتزامن مع مرور الذكرى العاش���رة 
 ،2030 االقتصادي���ة  الرؤي���ة  لتدش���ين 
وكذل���ك عقب إج���راء الجول���ة األولى من 

االنتخابات النيابية والبلدية.
وتاب���ع: إن التقري���ر الوطن���ي له���ذا الع���ام 
رك���ز عل���ى موض���وع “النم���و االقتص���ادي 

المس���تدام” وتعزي���ز فه���م مس���اراته، عب���ر 
تقييم الوضع االقتصادي بشكل متكامل، 
وتحلي���ل التط���ورات االقتصادي���ة الكلية 
والسياس���ات المالي���ة، إلى جان���ب تحديد 

المعوقات والتحديات القائمة.
وأض���اف: لع���ل م���ا يمي���ز التقري���ر أيض���ا 
وموضوعات���ه  اهتمامات���ه  ف���ي  التن���وع 
ومص���ادره، فقد تناول بأح���دث األدبيات 
قضاي���ا  م���ن  واس���عا  طيف���ا  األكاديمي���ة، 
والغ���از،  والنف���ط  االقتص���ادي،  التنوي���ع 
والطاقة المتجددة، والش���ركات الصغيرة 
والم���رأة،  واالبت���كار،  والمتوس���طة، 
والصيرف���ة  والتعلي���م،  والس���ياحة، 

اإلس���امية، والقط���اع الخ���اص، والبيئ���ة، 
والعمالة الوافدة، وغيرها.

وأف���اد الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحم���د، ب���أن 
أهمي���ة التقري���ر الوطن���ي تنب���ع م���ن كونه 
طموح���ة،  تنموي���ة  عم���ل  أجن���دة  يمث���ل 

تتضمن أبرز عناصر تعزيز استدامة النمو 
االقتصادي. كما أن البيانات والمؤش���رات 
أساس���ية  أداة  تمث���ل  يتضمنه���ا،  الت���ي 
وموثوق���ة، يمك���ن أن يعتم���د عليه���ا ف���ي 
رس���م السياس���ات االقتصادية، وتحسين 

الحكومي���ة،  للمؤسس���ات  النوع���ي  األداء 
منوًه���ا إلى الح���رص بأن يعك���س التقرير 
واقع البيئ���ة البحرينية والهوية الوطنية، 
وأال ينفصل عنها، انطاقا من أن “التنمية 

بدون ثقافة هي جسد با روح”.

“دراس��������������ات” ي����دش����ن ال����ت����ق����ري����ر ال����وط����ن����ي ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ال���ب���ش���ري���ة

صياغة سياسات وخدمات مستقبلية أكثر مواءمة



ب���ت نتائ���ج الجول���ة األول���ى م���ن االنتخابات التش���ريعية في مملك���ة البحرين أمل الجمعيات السياس���ية بخ���روج 6 من  خيَّ
مترش���حيها وصعود مترش���حين فقط من أصل 19 مترشًحا، وهما مترش���ح المنبر التقدمي البرلماني عبدالنبي سلمان عن 

سادسة الشمالية، ومترشح األصالة البرلماني عن ثالثة الجنوبية أحمد األنصاري.

وتعل���ق جمعي���ة الرابط���ة آماله���ا عل���ى مترش���حها البرلمان���ي 
م���ن  ال���ذي ش���هد منافس���ة ح���ادة  العطي���ش  عل���ي  األوح���د 
المترش���حة المستقلة معصومة حس���ن في سادسة العاصمة 
الت���ي تمث���ل المعق���ل الرئيس���ي للجمعي���ة، وذل���ك ف���ي جولة 

اإلعادة التي ستحسم نتيجتها السبت المقبل.
وع���اوة عل���ى الخس���ارة الفادحة الت���ي تعرضت له���ا جمعية 
المنبر التقدمي بإس���قاط عضوية اثنين من قائمة مترشحيها 
فت���رة الطعون وهما مهدي الش���ويخ ومحم���د فتيل في أولى 
وثانية الش���مالية، تكبدت الجمعية خس���ارة أخرى في سابعة 

المحرق بخروج المترشح حسن إسماعيل من المنافسة.
ومازال���ت الجمعية تعلق آمالها على إيصال بقية مترش���حيها 
العاصم���ة  عاش���رة  ع���ن  ش���ويطر  إيم���ان  المترش���حة  وهم���ا 
والمترش���ح س���يد ف���اح هاش���م ع���ن خامس���ة الش���مالية، في 

ا بفوز مترشحها ونائبها  الوقت الذي حققت فيه مكس���ًبا مهمًّ
الس���ابق عبدالنبي س���لمان. ويس���تعد تجمع الوحدة الوطنية 
لخوض منافسته في ثامنة وعاشرة الشمالية، عن مترشحها 
محم���د  البل���دي  ومترش���حها  ال���ذوادي،  عب���دهللا  البرلمان���ي 
الظاعن، وذلك بعد خس���ارة مترش���حيها عن ثالث���ة الجنوبية 

البلدي محمد الرفاعي والبرلماني محمد الحوسني.
وتص���درت جمعي���ة األصالة اإلس���امية بقي���ة الجمعيات في 
ع���دد المترش���حين المنضوي���ن تحت مظلته���ا والبالغ عددهم 
7، إال أن ه���ذا التف���وق رفع من معدل خس���ارتها، حيث خرج 
م���ن الجول���ة األولى كل من البرلماني علي المقلة عن س���ابعة 
المح���رق، والبرلمان���ي حس���ن العل���وي عن تاس���عة الش���مالية، 

والبلدي علي الساعي عن سابعة المحرق.
وبع���د نجاح األصالة ف���ي إيصال مترش���حها البرلماني أحمد 

الثاني���ة  الجول���ة  منافس���ات  الجمعي���ة  تخ���وض  األنص���اري، 
بمترش���ح برلماني واحد وهو عل���ي زايد عن رابعة الجنوبية، 
ومترش���حين بلديي���ن وهما أحم���د المناعي عن حادية عش���ر 

الشمالية، وجمال يوسف عن ثانية عشرة الشمالية.
وأم���ا جمعي���ة الميث���اق فرغم خوضه���ا االنتخابات بمترش���ح 
واح���د وه���و محم���د درويش ف���ي سادس���ة الجنوبي���ة إال أنها 
ا باجتياز المترش���ح المس���تقل  س���تكون أمام مهمة صعبة جدًّ
عبدالرزاق حطاب الحائز على نس���بة عالية من األصوات في 

الجولة األولى.

بة آلمال الجمعيات السياسية نتائج جولة االنتخابات األولى مخيِّ

راشد الغائب

ليلى مال اهلل
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أعلن النائب عبدالنبي س���لمان عبر “الباد” عزمه الترشح 
لمنصب النائب األول أو الثاني لرئاسة البرلمان.

وق���ال إن���ه بص���دد إط���اق مش���اورات جدية م���ع زمائه 
بش���أن  واإلع���ادة  األول���ى  بالجول���ة  الفائزي���ن  الن���واب 
ترتيب هرم المؤسس���ة البرلماني���ة المنتخبة وفق قاعدة 
التوافقات وبما يخدم إصاح البرلمان وتحسين صورته 
���ر بش���كل أمث���ل ع���ن مطال���ب المواطني���ن  الش���عبية ليعبِّ

وتطلعاتهم.
وأكد سلمان أن إعانه الترشح للمنصبين القياديين ليس 
طمًع���ا بالحص���ول عل���ى منص���ب أو نفوذ وإنما ج���اء بناء 
على قناعة راس���خة بش���أن ضرورة االستفادة من تمكين 
الكف���اءات الوطني���ة البرلماني���ة والخب���رات االقتصادي���ة 
للمش���اركة بإدارة المرحلة المقبلة، وأبرزها تنفيذ برنامج 
التوازن المالي  باإلضافة إلى ملفات معيش���ية وسياسية 

أخ���رى، وبما تتطلب���ه من مزاوجة بين خبرة السياس���يين 
والبرلمانيين الس���ابقين وبين طموح الشباب وحماستهم 

لتطوير العمل النيابي.

مشاركة واسعة

وأش���اد عبدالنبي سلمان بالمش���اركة الواسعة من شعب 
البحري���ن بمختل���ف الدوائ���ر الذي���ن قص���دوا صنادي���ق 
االقت���راع الختي���ار م���ن يرونه أج���در لعضوي���ة البرلمان، 
وما أفرزته الصناديق من نتائج تمثل اإلرادة الش���عبية، 
وضرورة أن تنعك���س النتائج إيجابا على أداء المجلس 
الجدي���د، ليك���ون صادًق���ا ف���ي عمل���ه  لتطوي���ر التجرب���ة 
الديمقراطي���ة الولي���دة، ومؤمًن���ا بأن���ه ص���وت المواط���ن 
والش���ريك مع الس���لطة التنفيذية في إنج���از خطة عمل 
الدولة من أجل تجاوز أّي مصاعب وتعزيز المكتس���بات 

الوطنية.
وثمن سلمان جهود الدولة في إنجاح انتخابات الجولة 
األولى، وما قدمته اللجنة العليا لإلش���راف على س���امة 
االنتخاب���ات ومختل���ف الجه���ات المعنية من تس���هيات 
لضمان إنجاز مهمة االقتراع بكل يسر وساسة، ومشيًرا 
إلى أن اإلشراف القضائي على العملية االنتخابية يمثل 

ضمانة مستمرة وميزة تطبع عملية االقتراع الوطنية.

آالف المهنئين

ولف���ت س���لمان إلى أن���ه تلقى اتص���االت كثي���رة من بعد 
إعان النتائج الرس���مية لفوزه، وتجاوز عدد االتصاالت 
المئ���ات، أما الرس���ائل عبر وس���ائل التواصل االجتماعية 
فق���د تج���اوزت اآلالف، ومس���جا كل الح���ب والتقدي���ر 
للمش���اعر الجياش���ة، التي تحجز موقًعا دافًئا في الفؤاد 

وس���تظل محف���ورة بالوج���دان، ويعاه���د الجمي���ع عل���ى 
أن يك���ون أه���ا للمس���ؤولية وي���ؤدي واجبه الدس���توري 
بالتش���ريع لمصلحة الوط���ن والرقابة لما يخدم مس���يرة 

اإلصاح الديمقراطي.
وح���ث س���لمان الناخبي���ن الس���تمرار خياره���م بالذه���اب 
لصن���دوق االقت���راع بانتخاب���ات جولة اإلع���ادة من أجل 
حس���م الق���رار وم���ؤازرة األص���وات الوطني���ة والمهني���ة 

والمؤهلة لشغل مقعد النيابة.

نتيجة الدائرة

���ا النائ���ب رؤى الحايك���ي.  ويش���غل مقع���د الدائ���رة حاليًّ
وحس���م عبدالنب���ي س���لمان الجول���ة األول���ى م���ن مقع���د 
الدائرة بسادس���ة الش���مالية بحصوله عل���ى 2662 صوًتا 

بنسبة 56 % من كتلة الناخبين.

عبدالنبي سلمان بمنصة المترشحين يوم السبت الماضي

التسهيالت ق��ّدم��ت  ال��ع��ل��ي��ا  وال��ل��ج��ن��ة  االن��ت��خ��اب��ات  إن��ج��اح  ع��ل��ى  ل��ل��دول��ة  ش��ك��ًرا 

سلمان لـ “^”: سأترشح للنائب األول أو الثاني

 2018 النتخابات  التنفيذية  اللجنة  أنهت 
وزارة  م����ع  وب��ال��ت��ن��س��ي��ق  اس���ت���ع���دادات���ه���ا 
لمملكة  الدبلوماسية  والبعثات  الخارجية 
المقيمين  البحرينيين  الستقبال  البحرين 
ب���ال���خ���ارج ل��ل��ت��ص��وي��ت ف���ي ج��ول��ة اإلع����ادة 
يوم  م��ن  ب��دءا  وذل��ك  النيابية،  لالنتخابات 
أمس. وجرت جولة اإلعادة في 29 سفارة 
وقنصلية وبعثة دبلوماسية لمملكة البحرين 
بالخارج في 24 دول��ة، وتشمل اإلع��ادة 31 
 9 بعد فوز  النواب  لمجلس  انتخابية  دائ��رة 
مرشحين من الجولة األولى. وبدأت عملية 
8 صباًحا  الساعة  من  الخارج  في  االقتراع 
التوقيت  م��س��اًء، ح��س��ب  ال��س��اع��ة 8  ح��ت��ى 
التي توجد بها السفارة أو  للمدينة  المحلي 

القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.

التصويت في الخارج

تق���ّدم المترش���ح النياب���ي ع���ن الدائرة الثامنة بالش���مالية عبدهللا الذوادي ببالغ الش���كر والتقدير للش���عب البحريني العظي���م بصفة خاصة 
وأهالي دائرته بالمحافظة الش���مالية بصفة خاصة، لما اظهروه من روح وطنية ووعي كبير عبر المش���اركة بكثافة في الجولة األولى من 

االنتخابات النيابية والبلدية يوم السبت الماضي. 

واك���د أن هذا األمر ليس بغريب على ش���عب 
البحرين الذي يظه���ر معدنه وإدراكه لألمور 
ف���ي تلك المواقف المهمة من تاريخ مملكتنا 
الغالي���ة، مضيًفا أن نس���بة المش���اركة العالية 
الت���ي وصل���ت إل���ى 67 % أكب���ر دلي���ل عل���ى 
حرص ش���عب البحرين على أهم مكتس���باته 
المتمثل���ة في المش���روع اإلصاح���ي لجالة 
الملك والحفاظ على ما وفره لهم المش���روع 
اإلصاح���ي م���ن حي���اة ديمقراطي���ة س���ليمة 
للش���عب  يضم���ن  صح���ي  سياس���ي  ومن���اخ 

المشاركة الفعالة في صنع القرار.
الش���ديد  امتنان���ه  ع���ن  ال���ذوادي  وأع���رب 

لمش���اركة كل أطي���اف المجتم���ع من ش���باب 
ونس���اء ف���ي عملي���ة التصوي���ت، كم���ا خ���ص 
بالتقدي���ر لكب���ار الس���ن وذوي اإلعاق���ة قائا 
إنه���م اس���تطاعوا أن يضرب���وا أروع النماذج 
ف���ي ح���ب الوط���ن واالنتم���اء ل���ه عب���ر تلبية 

الواجب.
وش���دد مترش���ح الدائ���رة الثامن���ة بمحافظة 
أعل���ى  عل���ى  حصول���ه  أن  عل���ى  الش���مالية 
عل���ى  وس���ام  ه���و  دائرت���ه  ف���ي  األص���وات 
ص���دره وأن الثق���ة الكبيرة الت���ي منحها إياه 
أه���ل دائرت���ه بحصول���ه عل���ى 1912 ص���وت 
بنس���بة 26.35 % وبزيادة كبي���رة عن اقرب 

منافس���يه مس���ؤولية كبيرة يتشرف بحملها، 
داعًي���ا كل م���ن دعم���ه وس���انده باس���تكمال 
المسيرة واس���تمرار دعمه في جولة اإلعادة 
ي���وم الس���بت الق���ادم،، مطالًبا أهال���ي دائرته 
ا، قائاً  باس���تكمال المش���وار الذي بدأوه سويًّ
“ش���كًرا م���ن القلب عل���ى ثقتكم ف���ي الجولة 
األول���ى، ومنتظ���ر وقفتكم مع���ي في الجولة 

الثانية”.
الدائ���رة  أهال���ي  ش���عور  أن  ال���ذوادي  وأك���د 
الثامن���ة بمحافظة الش���مالية بص���دق نواياه 
ورغبت���ه الحقيقي���ة ف���ي خدمته���م وخدم���ة 
ش���عب البحرين عبر مجل���س النواب هو من 

حق���ق له األفضلي���ة، مجدًدا وع���ده وتأكيده 
عل���ى س���عيه لتنفي���ذ م���ا طرح���ه م���ن رؤى 
وأف���كار خال الفت���رة الماضي���ة، ومؤكًدا أن 
كل خط���وة س���يخطوها إذا ما وفقه هللا في 
الجولة الثانية س���تكون بمشورة أهل دائرته 
وأن بابه س���يظل مفتوًح���ا ألي مقترحات أو 

أفكار تخدم مملكة البحرين الغالية.

عبدالله الذوادي

م����ق����ت����رح����ات” ألي  م����ف����ت����وًح����ا  س����ي����ظ����ل  “ب������اب������ي 

الذوادي ينتظر وقفة مناصريه بالجولة الثانية

محرر الشؤون المحلية

النسبةإجمالي األصواتأصوات المراكز العامةأصوات الخارجالمركز الفرعي

10.91%451264517علي حسن احمد علي عبدالحسن

4.5%158154213سعيد حسن علي حسين

1.77%7011384عبدالجليل سلمان علي خميس

15.71%6165123744عبداهلل عبدالحميد عبداهلل عاشور

56.2%2244243942662عبدالنبي سلمان احمد ناصر

7.6%274284360رقيه منصور عبدالشهيد ابراهيم الغسره

2.51%93026119ميثم جميل حسن كاظم احمد الدغاس

0.8%300838حميد عبدالرضا عبدالعزيز ناصر محمد

 النسبة إجمالي األصوات أصوات المراكز العامة أصوات الخارجالمركز الفرعي  

11.89%3476254607نادية أحمد إبراهيم أحمد 

4.05%145062207عبداهلل احمد علي عبدالنبي

1.27%4312165علي محمد عباس كمالي

3.17%99063162احسان علي علي عيسى الفرج

26.09%892104301332معصومه حسن عبدالحسين عبدالرحيم

11.3%4241152577السيد محمد ماجد حسين شبر

5.54%214267283فاضل عباس عاشور جاسم حسن 

22.82%90372551165علي حسن احمد علي العطيش

9.87%3753126504كامل ميرزا عبدالحسين جعفر

3.98%156047203عابدين درويش محمد حسين تاجيك

جدحفص تستحق نائًبا “متديًنا”
للعطيش ح��م��ل��ت��ه  ان��ض��م��ام  ي��ع��ل��ن  ال���ع���اش���وري 

قال المترشح الخاس���ر عن مقعد “سادسة العاصمة” 
فاض���ل العاش���وري ل���� “الب���اد” إن���ه أبلغ النائ���ب علي 
العطيش دعمه وتأييده لتجديد الثقة بمقعد الدائرة 
بع���د تأهل���ه للجول���ة الثانية م���ع المنافس���ة معصومة 

عبدالرحيم.
وأكد العاشوري أن مدينة جدحفص التي تمثل قلب 
الدائرة تستحق نائًبا ملتزًما يمثلها ويعكس صورتها 

المتدينة في الوجدان والتاريخ بعيًدا عن اإلس���فاف 
والتهري���ج بمواق���ع التواصل االجتماع���ي، وبخاصة 
والعلم���اء،  العل���م  بمدين���ة  معروف���ة  جدحف���ص  أن 

والعطيش يمثل وجًها مقبوالً لتمثيل الدائرة.
وذكر أن “حملة العطيش تواصلت معه بشأن توجيه 
أص���وات الناخبي���ن بجولة اإلع���ادة لمصلحة األخير، 
لي���وم  العطي���ش  النائ���ب  بدع���م  وس���جلت موقف���ي 

الس���بت، وكلف���ُت مدير حملت���ي االنتخابية بتس���ليم 
حمل���ة العطيش جميع المس���تندات وأرقام التواصل 

الخاصة المرتبطة بالمفاتيح االنتخابية”.
ولف���ت العاش���وري إل���ى انضمام حملته م���ع العطيش 
بجولة اإلعادة جاء بناء على قناعة من بعد خريطة 
نتائ���ج الجول���ة األولى وق���راءة البرنام���ج االنتخابي 

لمنافسة العطيش.

علي العطيشفاضل العاشوريمعصومة عبدالرحيم

سيدعلي المحافظة

6 مترشحين خارج المنافسة 
و11 يخوضون جولة اإلعادة

الجمعيات نجحت بإيصال 2 
من أصل 19 مترشًحا 

جدول استحقاقات الجمعيات السياسية في الجولة األولى من االنتخابات
النتيجةالدائرةالمجلسالمرشحالجمعية
جولة إعادة مع المرشحة معصومة حسنسادسة العاصمةالنوابعلي العطيشالرابطة

جولة إعادة مع المرشح عبدالرحمن النجديثامنة الشماليةالنوابعبداهلل الذواديالوحدة الوطنية

خارج المنافسةثالثة الجنوبيةالنوابمحمد الحوسنيالوحدة الوطنية

جولة إعادة مع المرشح ناجح عبيدعاشرة الشماليةالبلديمحمد الظاعنالوحدة الوطنية

خارج المنافسةثالثة الجنوبيةالبلديمحمد الرفاعيالوحدة الوطنية

جولة إعادة مع المرشح باسم المالكيعاشرة الشماليةالنوابمحمد العماديالمنبر اإلسالمي

خارج المنافسةخامسة المحرقالنوابإبراهيم بوجيريالمنبر اإلسالمي

جولة إعادة مع المرشح محمد إسحاقيعاشرة العاصمةالنوابإيمان شويطرالمنبر التقدمي

جولة إعادة مع المرشح أحمد يوسفخامسة الشماليةالنوابسيد فالح هاشمالمنبر التقدمي

فاز بمقعد الدائرةسادسة الشماليةالنوابعبدالنبي سلمانالمنبر التقدمي

خارج المنافسةسابعة المحرقالنوابحسن إسماعيلالمنبر التقدمي

خارج المنافسةسابعة المحرقالنوابعلي المقلةاألصالة اإلسالمية

جولة إعادة مع المرشح محمد المعرفيرابعة الجنوبيةالنوابعلي زايداألصالة اإلسالمية

خارج المنافسةتاسعة الشماليةالنوابحسن العلوياألصالة اإلسالمية

خارج المنافسةسابعة المحرقالبلديعلي الساعياألصالة اإلسالمية

حادية عشر البلديأحمد المناعياألصالة اإلسالمية
جولة إعادة مع المرشح محمد حبيبالشمالية

جولة إعادة مع المرشحة زينب الدرازيثانية عشر الشماليةالبلديجمال يوسفاألصالة اإلسالمية

فاز بمقعد الدائرةثالثة الجنوبيةالنوابأحمد األنصارياألصالة اإلسالمية

جولة إعادة مع المرشح عبدالرزاق حطابسادسة الجنوبيةالنوابمحمد درويشالميثاق

ترتيب هرم المؤسسة 
البرلمانية المنتخبة 

وفق قاعدة التوافقات

إلصالح البرلمان وتحسين 
صورته الشعبية

إعالن الترشح للمنصبين 
ليس طمًعا بالحصول 

على منصب

لمزاوجة خبرة السياسيين 
والبرلمانيين السابقين 

مع طموح الشباب

اإلشراف القضائي 
على االنتخابات ضمانة 
مستمرة وميزة وطنية

المنامة - بنا



قض���ت محكمة االس���تئناف العلي���ا الجنائية األولى، وبإجم���اع آراء أعض���اء المحكمة، بتأييد 
عقوبة اإلعدام الصادرة على المؤذن البنغالي قاتل إمام مس���جد بن ش���دة الشيخ عبدالجليل 
حم���ود، كم���ا أيدت حب���س صديقه الذي عاون���ه في إخفاء الجثة لمدة س���نة واح���دة، وأمرت 
بإبعادهما نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة 

المختصة.

وتتمث���ل تفاصي���ل القضي���ة فيم���ا اعت���رف به 
القات���ل أن���ه ب���دأ بالتخطي���ط لعملي���ة القتل، إذ 
اس���تدرج اإلمام بع���د أداء صالة الفجر وطلب 
منه مس���اعدته بتصليح أحد األنوار المتعطلة 
بالقرب من خزانة األحذية، وبالفعل وبحس���ن 
ني���ة من اإلم���ام توج���ه للمكان بقص���د تصليح 
اإلن���ارة، وف���ي تلك األثناء اس���تغل وضعه في 
وقت س���ابق لقطع���ة حديدية بم���كان الخزانة 
وباغ���ت به���ا المجني عليه، حي���ث تعمد ضربه 
بها عدة مرات مركزا على رأسه وكتفيه، حتى 

سقط مضرجا بدمائه، واعتقد حينها أنه مات، 
إال أن���ه عندم���ا الحظ أن���ه ال زال يتنفس أجهز 
علي���ه بواس���طة س���كين وعم���د إلى ش���ق بطن 
المجن���ي علي���ه م���ن الجنبين حت���ى يتيقن من 

وفاته.
وأف���اد القاتل أن���ه على معرفة س���ابقة بوجود 
ش���رايين وأوردة مهم���ة بتل���ك المنطق���ة، وأنه 
إذا ت���م قطعه���ا تح���دث الوف���اة مباش���رة على 
ح���د اعترافه؛ وذل���ك ألنه كان يعم���ل في ذبح 

األضاحي في بالده.

وأوضح أن أس���باب وبواعث ارتكابه جريمته 
أنه يعمل في المس���جد بصفته مؤذنا ومشرفا 
ملحق���ة  غرف���ة  ف���ي  ويس���كن  كم���ا  ومنظف���ا، 
بالمس���جد م���ع عائلته، ونظ���را إل���ى أن الراتب 
ال���ذي يتقاض���اه بواق���ع 200 دينار ش���هريا غير 
كاف بالنس���بة ل���ه، فق���د اس���تأجر بناي���ة كاملة 
بمبل���غ 700 دين���ار، وأعاد تأجيره���ا على عمال 
من جنس���يته بمبلغ 1000 دينار ليتحصل على 

الفارق لنفسه.
وأض���اف أن���ه كان دائم االنش���غال ف���ي أعماله 
الخاص���ة خ���ارج المس���جد، ولذل���ك فق���د كان 
يتع���رض النتق���ادات دائم���ة من المغ���دور فيه، 
إذ كان مهم���ال لنظافة المس���جد، وبس���بب تلك 
االنتقادات والش���كاوى المستمرة ضده أبلغته 
إدارة األوق���اف بإنه���اء عمل���ه معه���ا وأعط���وه 
مهلة حتى نهاية ش���هر سبتمبر الجاري؛ وذلك 
حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل أخرى له.

وعمد القاتل إلى قطع بطن المجني عليه  إلى 

نصفين، بعدما قطع رأس المجني عليه، فضال 
ع���ن تقطي���ع الرجلي���ن م���ن الفخذي���ن وقطعه 
للذراعي���ن، واس���تخدم األكي���اس؛ لوض���ع كل 
قطع���ة في أحدها، وجمع قطع الجثة في ذلك 
الس���طلين الكبيرين وأغلقهما بإحكام بواسطة 

الشريط الالصق.
ولف���ت إل���ى أن���ه وض���ع الس���طلين ف���ي مكتب 
قريب من المس���جد وت���رك المكيف يعمل فيه، 
إذ إنه بذلك الوقت قد حان وقت صالة الظهر، 
حيث رجع للمسجد وأذن بإقامة الصالة ظهرا 
وعص���را ولص���الة المغ���رب والعش���اء بإمامت���ه 
ب���دال من المغدور في���ه، وفي اليوم التالي أخذ 
الس���طلين من المكت���ب ووضعهما في س���يارة 
أج���رة وتوج���ه بهم���ا إل���ى منطق���ة الس���كراب 
بالق���رب م���ن ألب���ا، وقبل وصول���ه الم���كان أبلغ 
المستأنف الثاني بضرورة حضوره لمساعدته 
في إنزال بعض األغراض هناك، فحضر الثاني 

لمساعدته.

وأف���اد أن���ه بح���ث ع���ن م���كان مناس���ب للدفن 
ف���ي منطق���ة جو بداية، إال أنه وبمس���اعدة من 
صديقه رجع لمنطقة الس���كراب لدفن جريمته 
بالت���راب معتق���دا ع���دم اكتش���اف أم���ره بتلك 

الطريقة.
لك���ن ولبش���اعة جريمته غي���ر اإلنس���انية، فقد 
اكتش���ف أم���ره أحد العم���ال بتل���ك المنطقة، إذ 
ش���اهدهما وهم���ا يح���اوالن التخل���ص من تلك 
البراميل “الس���طول”، فاقترب منهما وس���ألهما 
ع���ن محتواهم���ا، فادعى له القاتل أنها أس���الك 
كهربائية مسروقة من مسجد ويريد التخلص 

منها.
إال أن شاهد العيان لم يقتنع بإجابته خصوصا 
وأنه كان يشم رائحة نفاذة وغريبة في المكان 
مصدره���ا تل���ك البراميل، فكرر س���ؤاله للقاتل، 
وعندم���ا تغي���رت اإلجاب���ة مدعيا وج���ود جثة 
طفل ويريد دفنها أمسك به الشاهد واستنجد 
بآخرين متواجدين في المكان، فحاول القاتل 

الهروب من قبضتهم، ولم يفلح فعرض عليهم 
مكافأة 100 دينار لتركه يذهب، لكنهم رفضوا 
ذلك العرض واتصلوا مباش���رة بالش���رطة التي 

حضرت فورا وألقت القبض عليهما.
وق���د أحالتهما النياب���ة العام���ة للمحاكمة على 
اعتبار أنهما في يومي 4 و 5 أغسطس 2018، 
أوال: المستأنف األول: حال كونه موظفا عاما، 
قتل المجني عليه عمدا مع س���بق اإلصرار بأن 
بي���ت الني���ة وعقد العزم على قتل���ه، وهو إمام 
المس���جد ال���ذي يعم���ل ب���ه، وذل���ك ح���ال ك���ون 
المجن���ي علي���ه موظفا عام���ا ووق���ع عليه هذا 
الفعل أثناء وبس���بب تأديت���ه وظيفته، كما أنه 

انتهك جثة المجني عليه بأن قام بتقطيعها.
ثاني���ا: المس���تأنفان األول والثاني: أخفيا جثة 

المجني عليه.
ثالثا: المس���تأنف الثاني: علم بوقوع الجريمة 
وأعان المس���تأنف األول عل���ى الفرار من وجه 

القضاء.

سفارة البحرين في الرياض سفارة البحرين في الجزائر

سفارة البحرين في بروكسلسفارة البحرين في برلينسفارة البحرين في موسكو

سفارة البحرين في لندنسفارة البحرين في مسقطسفارة مملكة البحرين في أبوظبي

المواطنــــــون فــــي الخــــــــارج ينتخبــــــون

رفضت محكمة االس���تئناف العلي���ا الجنائية األولى اس���تئنافات 6 مدانين بافتعال 
أعمال ش���غب؛ ليتمكنوا من اس���تدراج أفراد الش���رطة المتمركزين بالمنطقة بعدما 
زرعوا عبوة متفجرة بالقرب من حديقة الدراز، وما إن وصلت الش���رطة بالمدرعة 
األمني���ة بج���وار القنبل���ة حتى قام���وا بتفجيرها، ما تس���بب في إصاب���ة اثنين منهم 

وحدوث تلفيات في المدرعة، وأيدت معاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.

وأف���ادت المحكم���ة أن الواقع���ة تتحصل في 
أن المس���تأنفين م���ن األول وحت���ى والثال���ث 
وبمس���اعدة من باق���ي المدانين، فق���د عقدوا 
الع���زم وبيت���وا الني���ة على قت���ل أي من رجال 
طري���ق  ع���ن  ال���دراز  منطق���ة  ف���ي  الش���رطة 
اس���تهدافهم بعب���وة متفج���رة محلي���ة الصنع، 
وفرها لهم المس���تأنف الس���ادس، حيث طلب 
المس���تأنف األول من الراب���ع أن يزوده بقنبلة 
محلية الصنع، فقام بالتواصل مع المس���تأنف 
الخامس الذي أبلغه بوجود قنبلة جاهزة لدى 
الس���ادس، وعلي���ه طلب المس���تأنف الخامس 

من الس���ادس تزوي���ده بالقنبلة، وت���م نقلها ما 
بين المستأنفين من السادس إلى الرابع.

وأضافت أنهم وزعوا األدوار بين المستأنفين 
م���ن األول إل���ى الثال���ث بع���د اس���تالم القنبلة، 
حيث زرعوا القنبلة على س���ور حديقة الدراز 
وتول���ى األول والثان���ي مراقبة وترصد رجال 
األم���ن م���ن س���طح أح���د األبنية المطل���ة على 
الحديق���ة، وبع���د مش���اهدة المس���لحة األمنية 
تقت���رب م���ن م���كان القنبل���ة، طل���ب األول من 
الثان���ي تفجيرها عن طريق االتصال بالهاتف 
المتص���ل مع القنبلة، وتم التفجير، مما أس���فر 

ع���ن إصابة اثني���ن من رج���ال األمن وحدوث 
تلفيات بالمس���لحة، وتوصل���ت التحريات إلى 

ارتكاب المستأنفين جميعا للواقعة.
وبع���د القبض عل���ى المس���تأنف األول اعترف 
تفصيلي���ا بما نس���ب إليه، وقرر أن���ه في نهاية 
ش���هر نوفمب���ر 2014 طلب م���ن الرابع تزويده 
بقنبل���ة محلي���ة الصنع، فأخب���ره األخير أن ما 
طلب���ه لديه، فأبلغ األول المس���تأنف الرابع أنه 
ال يس���تطيع الحض���ور؛ كون���ه مطل���وب أمنيا، 
لك���ن س���يبعث إلي���ه الثال���ث الس���تالم القبل���ة، 
وبع���د التواصل فيما بي���ن الثالث والرابع عبر 
“البالك بيري” اتفق���ا على وضع القنبلة بمكان 
محدد وتوجه الثالث إليه الس���تالمها، ونقلها 
بواس���طة  والثال���ث  والثان���ي  األول  م���ن  كل 
سيارة الثاني إلى إحدى المزارع بالدراز، إلى 
أن وضعوه���ا ف���ي من���زل مهج���ور بالقرب من 
حديقة ال���دراز؛ ليتمكن الثال���ث من تجهيزها 
بتوصي���ل األس���الك الخارجي���ة للقنبلة بهاتف 

نقال.
كم���ا ق���رر األول أن���ه أعط���ى الثان���ي هات���ف 
لالتص���ال بالقنبلة لتفجيره���ا، فتوجه األخير 
لمن���زل ج���ده المط���ل عل���ى حديق���ة ال���دراز، 
بينم���ا ق���ام الثالث بزراع���ة القنبلة على س���ور 
الحديق���ة، ف���ي حي���ن ق���ام األول بتغطيته���ا 
وقام���وا بافتعال مس���يرة، فتقدمت الش���رطة 
لتفريقه���م وق���ام الثالث باله���روب من المكان 
وأبلغ الثاني بعدم وضوح الرؤية في المكان، 
وانتقال إلى س���طح أحد األبني���ة المطلة على 
المدرع���ة  مش���اهدة  وبع���د  ال���دراز  حديق���ة 
المس���لحة تقت���رب من م���كان الش���رطة طلب 
م���ن الثاني التمهل وانتظار اقتراب الش���رطة 
أكث���ر لموقع القنبلة، إال أن األول انتبه إلى أن 
غط���اء القنبلة -بنر- قد ت���م تحرك من مكانه، 
فطلب من المستأنف الثاني أن يقوم بتفجير 
القنبل���ة، وبالفعل انفجرت، وه���و ذات ما قرر 

به باقي المتهمين.

وثب���ت بتقري���ر الطب الش���رعي إصاب���ة نائب 
عري���ف بع���دة آث���ار إصابي���ة بالجان���ب األيمن 
من الجس���م وبالظهر وباألذن الوس���طى، وأن 
اإلصاب���ات قد حدثت نتيج���ة تعرضه لموجة 
انفجارية وتناثر شظايا نتيجة انفجار حدث 
بالقرب منه، وق���د احتاجت لفترة عالج أكثر 
م���ن 20 يوم���ا ونت���ج ع���ن اإلصاب���ات وج���ود 
إعاق���ة خفيف���ة في ح���ركات الطرف الس���فلي 
األيم���ن، وكذا ضعف الس���مع في األذنين وهو 
م���ا يعد عاهة تقدر بنحو 6 %، وأصيب نائب 
عريف آخ���ر بإصاب���ات باألذنين، واس���تلزمت 
م���دة ع���الج أق���ل م���ن 20 ي���وم للش���فاء ول���م 

يتخلف من جرائها وجود عاهة مستديمة.
وثب���ت للمحكم���ة أن المداني���ن جميعا بتاريخ 
م���ن  المس���تأنفون  أوال:   ،2014 نوفمب���ر   25

األول وحتى الثالث:
قت���ل  ف���ي  مجهول���ون  وآخ���رون  ش���رعوا 
الش���رطيين المجن���ي عليهم���ا عمدا مع س���بق 

اإلص���رار والترص���د ب���أن بيتوا الني���ة وعقدوا 
الش���رطة  أف���راد  م���ن  أي  قت���ل  عل���ى  الع���زم 
المكلفي���ن بحف���ظ األم���ن ومواجه���ة أعم���ال 
الش���غب بالمنطق���ة، واتفقوا فيم���ا بينهم على 
بالمنطق���ة،  تجمه���ر  وج���ود  وانته���زوا  ذل���ك 
وقام���وا ب���زرع عب���وة متفج���رة ف���ي الم���كان 
المعد الس���تدراج رجال الشرطة إليه، وكمنوا 
له���م في���ه وما إن ظف���روا بهم قام���وا بتفجير 
تل���ك العب���وة عن بع���د قاصدي���ن جميعهم من 
ذلك قتل رجال الش���رطة وقابلين المخاطرة 
م���ن ج���راء جمل���ة  النتيج���ة  ه���ذه  بح���دوث 
أفعالهم، فأحدث���وا بهما اإلصابات الموصوفة 
بالتقري���ر الطبي المرفق ب���األوراق، وقد خاب 
أث���ر الجريم���ة لس���بب ال دخ���ل إلرادته���م فيه 
يتمث���ل ف���ي مداركتهم���ا بالع���الج، وق���د وق���ع 
عليهم هذا الفعل؛ كونهما موظفين عموميين 
أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، وكان ذلك 

تنفيذا لغرض إرهابي.

رفض استئنافات محكومين بـ “المؤبد” لتفجيرهم قنبلة 
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

ت�����ف�����اص�����ي�����ل ال������ح������ك������م ب�����ج�����ري�����م�����ة ه������������زت ال�����ب�����ح�����ري�����ن

تأييد إعدام البنغالي قاتل إمام المسجد والحبس سنة لصديقه
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كان���ت انطالقة المش���اركة السياس���ية للم���رأة البحرينية مع بداية المش���روع عام 
2002م، وإع���الن األمي���ن الع���ام للمجلس األعل���ى للمرأة أن إمكاني���ة تولي إحدى 
الس���يدات رأس السلطة التش���ريعية لم يعد أمرا بعيد المنال، فالمرأة تتوفر على 
العناصر التي تجعلها قادرة على أخذ دورها في العملية السياسية، ومن بين تلك 

العناصر الخبرة التراكمية إلى جانب الثقة التي يوليها لها المجتمع البحرينّي. 
وبالنظ���ر إلى النتائج التي أس���فرت عنها االنتخابات النيابي���ة في جولتها األولى، 
استطاعت مترشحتان الفوز بالمقعد النيابي بعد أن كسبتا ثقة أغلبية الناخبين، 
بالطب���ع ل���م يكن الفوز س���هال كما قد يبدو للبعض قياس���ا بأعداد المترش���حين في 
ه���ذه الدوائ���ر االنتخابي���ة، وحتى قبل س���نوات قليلة كان البعض يخش���ى وجود 
الم���رأة كنائب تحت قب���ة البرلمان، بل إنهم غير قادرين على اس���تيعاب وجودها 

رغم اإلقرار بمساهماتها في كل الميادين والتخصصات.
الجمعي���ات السياس���ية منح���ت الم���رأة الفرص���ة للتعبي���ر ع���ن ملكاته���ا الثقافي���ة 
والسياس���ية ودفعته���ا للترش���ح إيمان���ا بما تملكه م���ن قدرة على ممارس���ة دورها 
السياسي... نعم هناك من يعمل على تعطيل وتهميش عطاءات وإنجازات المرأة 
ط���وال س���نوات، وبالغ البعض في وصفه ترش���ح المرأة بأن���ه ليس أكثر من “حب 
للظه���ور”، ول���م يكن المثقفون اس���تثناء من ه���ذا، إذ وصف أحدهم إنت���اج المرأة 
األدب���ي والثقاف���ي بأن���ه إعالن مدف���وع األجر، بي���د أّن منجزات الم���رأة اإلبداعية 

أجبرتهم على االعتراف بأهميتها ومكانتها. 
أم���ا المفارق���ة التي تدعو إلى الدهش���ة أن تك���ون المرأة ذاتها ض���دا للمرأة، وهذا 
عصّي على الفهم، وإذا كان هناك تفسير لهذه اإلشكالية، فإن بعض النسوة يقعن 
تحت وصاية الرجل، وهناك من أرجع هذه الظاهرة إلى أّن هناك خلال في البناء 

الذهني وهذا يستدعي معالجة جذرية.
إّن الذاكرة تستحضر ما كان يتردد قبل سنوات عند تناول إشكالية المرأة  «

وعضويتها المجالس النيابية بذريعة الحفاظ على كرامتها! ولسنا بحاجة 
للتذكير بالمواقف الجريئة للكثير من النساء التي أكدت المرأة من خاللها 

جدارتها في أشّد المنعطفات صعوبة.

المرأة والعمل النيابي

فرنسا.. البحرين والقياس 
بمكيالين

الطفل والمرأة اإليرانية في مقدمة ضحايا الماللي

المش���هد )1( باري���س 2018: قوة مفرط���ة تقمع المتظاهرين والمحتجي���ن على ارتفاع 
أسعار النفط، جرحى وقتلى واعتقاالت بالمئات وسط فوضى عارمة.

المش���هد )2( البحري���ن: 2018 انتخاب���ات نيابية وبلدية في أج���واء من الفرح والحرية 
ومبارك���ة من كل فئات الش���عب البحريني، والتفاف الجميع ح���ول البحرين بمناخ من 

األمن واالستقرار دون أن يعكره شيء على اإلطالق.
قب���ل ثمان���ي س���نوات بالع���ام 2011 تعرض���ت البحري���ن لمحاول���ة انقالبي���ة مدعوم���ة 
بوض���وح جل���ي ال يعلوه الش���ك من إيران وح���زب هللا والهدف إس���قاط الوطن لصالح 
إي���ران والق���وى الظالمي���ة، حينها وقفت أمي���ركا أوباما الدمر غير المأس���وف عليه مع 
هذه المؤامرة ووقفت وراءه الدول الغربية بما فيها فرنسا التي استنكرت استخدام 
القوة المفرطة بحس���ب تعبير الخارجية الفرنس���ية حينها مع أن الذي اس���تخدم القوة 
والعنف والحرق والتخريب هم الغوغاء، ورغم ذلك تعامى الغرب وأولهم فرنس���ا عن 
ذلك ولوال دعم المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة ووقفة المغفور له الملك عبدهللا 
رحم���ه هللا والرجال والنس���اء الش���رفاء يقوده���م خليفة بن س���لمان حفظه هللا لضاع 

الوطن كما ضاعت أوطان عدة.
اليوم فرنس���ا شهدت س���احاتها صدامات دموية ليس إلس���قاط النظام هناك وال حتى 

لمشاكس���ته بل لالحتجاج على رفع أس���عار النفط، فما كان من األمن الفرنس���ي إال أن 
تدخ���ل وقم���ع المحتجين بق���وة مفرطة س���قط على إثره���ا القتلى والجرح���ى وال من 
ص���وت وال م���ن احتج���اج وال من كلم���ة ضد النظام الذي اس���تخدم الق���وة المفرطة، ال 
منظمات حقوق إنس���ان وال خارجية الدول وال نس���مة هواء ضد الحكومة الفرنس���ية، 
ألن حج���ة الجمي���ع هناك الدفاع عن االس���تقرار وض���د الفوضى، أما هن���ا في البحرين 
حين دافعنا عن أمننا واستقرارنا ضد مؤامرة إيرانية واضحة المعالم تهدف إلسقاط 
الوطن وليس االحتجاج على األسعار وقفت فرنسا ضدنا ودافعت عن الفوضى، ماذا 

تقول اآلن الخارجية الفرنسية عن ما جرى بباريس من قمع للمحتجين؟
هك���ذا هي الدول الغربية، ال معيار وال مقياس س���وى أنه���م يكيلون بمكيالين وهذا ما 
يجعلنا ندرك ونعي كيف نحافظ على مصالحنا واستقرارنا دون أي اعتبار لهذه الدول 
ذات الوجهين واللس���انين والمكيالين، ال نش���مت في فرنس���ا بل نذكرها بأمن األوطان 

وكيف تحمى.

تنويرة:  «

ضحايا الصداقة أكثر من ضحايا العداوة «
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أحمد جمعة

تق���وم آيديولوجي���ا وسياس���ة وقواني���ن وأحكام نظ���ام والية 
الفقي���ه عل���ى عد المرأة جنس���ا م���ن الدرجة الثاني���ة اجتماعيا 
بع���د الرج���ل ومواطنا من الدرجة العاش���رة وحت���ى في الدرك 
األس���فل بي���ن المواطنين أمام القانون والنظام السياس���ي في 
معايي���ر الحق���وق واالس���تحقاقات، بينم���ا هي األكثر واألش���د 
عقوب���ة من الرجل في ما يتعلق باتهامها بجريمة ما، وعش���ية 
احتف���ال العالم بالي���وم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، 
دع���ت لجنة الم���رأة في المجلس الوطن���ي للمقاومة اإليرانية، 
المجتم���ع الدول���ي إلى اتخاذ إجراء من أجل محاس���بة النظام 
اإليراني على أعمال العنف المؤسسي التي ترعاها الدولة ضد 
النس���اء في إيران، كما أورد بيان للمجل���س الوطني للمقاومة 
اإليراني���ة أن دس���تور نظام الماللي أس���س العنف ض���د المرأة 
وأجاز العقوبات القاسية مثل الجلد والرجم وإفقادها البصر.

إي���ران ه���ي الدولة الوحي���دة في العال���م التي تم فيه���ا إعدام 
آالف النساء أو تعذيبهن حتى الموت بسبب معارضة النظام، 
فقد تم القبض على ما يقرب من ألف امرأة في العام الماضي 
وحده بس���بب مش���اركتهن ف���ي مظاهرات مناهض���ة للحكومة 
وتعرض���ن للعنف في الحجز، وتم إع���دام 85 امرأة حتى اآلن 
منذ أن تولى رئيس جمهورية الماللي حسن روحاني منصبه.

وم���ع ذل���ك، تش���هد اعتراف���ات المس���ؤولين الرس���ميين للنظام 
خ���الل الع���ام الماض���ي بح���دوث ارتفاع ح���اد ف���ي العنف ضد 
النس���اء في إي���ران، وقد اعت���رف خبراء النظ���ام بأنه في ظل 
حك���م المالل���ي، “ل���دى إي���ران واح���دة م���ن أعل���ى اإلحصاءات 
المتعلق���ة بالعنف ضد المرأة” )وكالة أنباء إيلنا الحكومية، 18 

سبتمبر 2018(.
وكش���ف وكالء النظام أن أحدث األبحاث التي أجريت بش���أن 
العن���ف المم���ارس ض���د الم���رأة في إي���ران تمت قب���ل 14 عاًما، 
واعت���رف خب���راء النظ���ام أن 66 % م���ن النس���اء اإليراني���ات 
يتعرض���ن للعنف في حياتهن. )وكالة أنباء إس���نا التي تديرها 
الدولة، 16 نوفمبر 2018(، على الرغم من أن هذا يمثل ضعف 
المعدل العالمي، إال أنه من الواضح أنه جاء لتبييض وتصغير 

حقيقة واقع الحياة الجهنمية للنساء في إيران.
وأكد عضو في مجلس شورى الماللي أن “العنف المنزلي ضد 
الم���رأة حالي���ًا منتش���ر في المجتم���ع في حالة تف���وق الوصف” 

)وكالة أنباء إيرنا الحكومية - 25 نوفمبر 2017(.
لقد أعاق النظام اعتماد مشروع قانون منع العنف ضد المرأة، 
ول���م تحذف الهيئة القضائي���ة حوالي نصف مواد هذا القانون 
فحسب، بل أوقفت مشروع القانون لمدة 8 سنوات ولم تعده 

إلى مجلس الشورى العتماده.
أكثر أشكال العنف الشائعة ضد المرأة في إيران هي التدابير 
الت���ي ترعاها الدولة لفرض الحجاب اإللزامي، حيث تم نش���ر 
عشرات من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي 
خ���الل الع���ام الماض���ي، وكش���فت ع���ن وحش���ية م���ا يس���مى ب� 
“دوري���ات اإلرش���اد” ف���ي التعام���ل م���ع النس���اء اإليرانيات في 

الشوارع والمتنزهات.
ومن األش���كال الش���ائعة األخ���رى للعنف ضد الم���رأة في إيران 
الزواج المبكر القس���ري الممارس على نطاق واس���ع في جميع 
أنح���اء الب���الد، وتفي���د اإلحصائي���ات الرس���مية ب���أن حوال���ي 

180.000 طفل���ة ف���ي إي���ران مجب���رة عل���ى ال���زواج كل ع���ام، 
كم���ا أش���ار الخب���راء االجتماعي���ون للنظام إلى تس���جيل مئات 
م���ن الزيج���ات للفتيات دون س���ن العاش���رة )وكالة أنب���اء إيرنا 

الرسمية - 5 أغسطس 2018(.

اعترف خبراء النظام اإليراني أيضا بأن “الهياكل  «
القانونية والقضائية والتأديبية القائمة في إيران 

تسمح للرجال بممارسة القوة وارتكاب العنف 
ضد المرأة” بحسب وكالة أنباء إيرنا الرسمية في 

18 يوليو 2018. “الحوار”.

صافي الياسري
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البحرين والسعودية... 

تكاتف وتعاضد ومحبة 
متوارثة

إن الزي���ارة األخوي���ة التاريخية التي قام بها صاحب الس���مو الملكي األمير محمد 
بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أعزها هللا تجسد المستوى 
العميق لعالقات التعاون األخوي المتينة التي تربط المملكتين وسعي القيادتين 
الحكيمتين لالرتقاء بها إلى مستويات أفضل، فالعالقة بين البحرين والسعودية 
عميق���ة ضارب���ة في الق���دم وهي مثال يحتذى به بين األم���م، تكاتف وتعاضد تام 
بينهما في مواجهة المحن واألخطار وصفحة التاريخ غنية بقصص عمق العالقة 

وتميزها وتفردها. 
سيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه أكد )أن العالقات الوطيدة والمتينة 
بي���ن مملك���ة البحرين والمملكة العربية الس���عودية والتي ت���زداد صالبة يوما بعد 
يوم تس���تند إلى ركائز ثابتة وقوية من التعاون المثمر ووش���ائج القربى وروابط 
اإلخ���اء بين البلدين وش���عبيهما الش���قيقين، وتمت���د إلى جذور التاري���خ ويدعمها 
التواف���ق بي���ن البلدين وإرادتهما المش���تركة للمضي بهذه العالق���ات آلفاق أرحب 

على مختلف األصعدة(.
وسيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 

الموق���ر حفظ���ه هللا ورعاه قال )إن مملك���ة البحرين والمملكة العربية الس���عودية 
عائلة واحدة تجمعهما أواصر متينة وتشابك أسري ومواقف وتاريخ وتضحيات 
مش���تركة ش���كلت عوامل وأساس���ا متينا للعالقات التاريخية بينهما، وإن كال من 
الس���عودية والبحرين واجهتا تحديات كبيرة لكن كل تحد جعلهما أقوى مما كانا 

عليه(.
عالقة البحرين والس���عودية ليس���ت عالقة ذات طابع تقليدي، إنما عالقة خاصة 
قائمة على أس���س وركائز متينة، ودائما تحظى الزيارات المتبادلة بين القيادتين 
باهتمام كبير على كل المس���تويات الرسمية والش���عبية، ودون شك كانت الزيارة 
التاريخية لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ناجحة بكل المقاييس 
وترجمت قوة البلدين وقدرتهما على االنطالق نحو آفاق أرحب وتعزيز التعاون 

المثمر وذلك انطالقا من الروابط الوثيقة والعميقة التي تجمعنا.

زيارات تواصل ومحبة متوارثة وأستحضر هنا مقولة لجاللة الملك  «
فيصل رحمه الله عن البحرين.. يقول جاللته )إننا نعتبر أهل البحرين 

إخوة لنا وال نرى أي فارق بين البحرين والسعودية، فهما بلدان شقيقان(.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

24 نوفمب���ر م���ن األيام التي لها موقع راس���خ ف���ي ذاكرة البحرين وش���عبها، إنه يوم 
مي���الد صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة رئي���س الوزراء 
الُموق���ر حفظ���ه هللا ورع���اه. إن صاحب الس���مو حفظه هللا جزء راس���خ م���ن تاريخ 
البحرين، ترعرع تحت س���ماء عروبتها وأحب وطنه وآمن بش���عبه، َفَعش���َقُه الوطن 
وش���عبه، إيمانه الكبير نابٌع من فكره ورؤيته التي اس���تقاها من مدرسة أبيه “طيب 
هللا ث���راه”، وه���و اإلرث الذي حمله أمان���ة غالية على عاتقه منُذ ريعان ش���بابه حين 
تول���ى العم���ل اإلداري والمالي في إدارات البحرين، فأصبح رعاه هللا مدرس���ة َينِهل 
من ش���طها أبناء ش���عبه وكُل َمن عرفه وسمع ِمن حديثه وقرأ عنه، فبنهجه الوطني 
تحص���ن أبناء ش���عبه باإليم���ان الُمطلق وتس���لحوا بالعزيمة القوية، وبفضله عش���قوا 
العم���ل الوطن���ي، وبذلوا العط���اء المتواصل لبالده���م، وصمدوا أم���ام ُكل التحديات 

التي زادتهم ُحًبا لبالدهم وعطاًء لها. 
أعط���ى ّأي���َدُه هللا وباركه الكثي���ر للبحرين وش���عبها، فخضرت نم���اًء وأثمرت رخاًء، 
وكيف ال وهو ابن مدرسة “آل خليفة” والمؤتمن على البحرين وأهلها، وكيف ال وهو 
الجبُل األَش���ْم الذي عانقت إنجازاته ش���عاع الش���مس، حكمته جعلت منه قائًدا فًذا 
ورمًزا وطنًيا وقدوًة َيسيَر على خطاها األوفياء لبالدهم وقيمهم الوطنية العربية.

إن ذك���رى ي���وم مي���الدِه الميم���ون عي���د يفخر ب���ه كل بحرين���ي وعربي مؤم���ن بقيم 
الس���الم والتس���امح، نتذكر هذا اليوم في كل عام وحجم المسؤوليات التي سارت، 
مسؤوليات حققت للبحرين المكانة الُمميزة التي هي عليها اآلن، إنها الرسالة التي 
آمن وس���ار عليها حفظه هللا وهي أن )الوطن هو ذاتنا وأن إس���عاد المواطن هدفنا(، 
فبن���اء اإلنس���ان رؤي���ة نجيبة لس���موه نابعة من أن اإلنس���ان البحريني ه���و غاية أية 
مسؤولية وطنية، والعمل على تسليحه بالوعي واإليمان والِعلم والصحة وتحقيق 

أمنه واستقراره.
لصاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء الُموقر دور عظيم في المش���روع اإلصالحي 
الوطني الذي أسس عهًدا جديًدا، وباتت البحرين بفضل دور سموه الكريم نموذًجا 
َيحتذى به، ويبقى حفظه هللا إنساَن المبادئ الراسخة والثوابت الوطنية والقومية 
التي حافظت على البحرين وأثبتت قدرتها على مواجهة التحديات مهما اش���تدت 
أو طال���ت، وهو الُعمق الذي جعل البحري���ن رقًما صعًبا وعزز وحدة البحرينيين في 

بناء بالدهم تحت ظل القيادة الحكيمة الرشيدة.

باقة ورد عطرة في ذكرى ميالد مجد الوطن

عبدعلي الغسرة
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س��مو رئي��س ال��وزراء ينيب س��لمان ب��ن خليف��ة لحضور ال��دورة 25

انطالق المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية

أناب رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، مستش���ار رئيس الوزراء، س���مو الش���يخ س���لمان بن خليفة آل خليفة، لحضور أعمال الدورة 
الخامس���ة والعش���رين للمؤتمر العالمي للمصارف اإلس���المية، الذي يعقد في البحرين على مدى 3 أيام تحت عنوان “موضوع التمويل اإلسالمي والنمو االقتصادي المستدام 
في عصر التحول الرقمي”، بحضور نحو 1200 من قادة الصناعة المصرفية والمالية اإلسالمية وصانعي السياسات كبار التنفيذيين والمشرعين وممثلي الهيئات التنظيمية 

والعديد من المؤسسات المالية واألكاديمية.

ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليف����ة تحيات صاحب الس����مو الملكي 
رئيس ال����وزراء إلى جميع المش����اركين 
في المؤتمر، وتمنيات سموه بأن تسهم 
نتائ����ج المؤتم����ر ف����ي االرتق����اء بقط����اع 
الصيرفة اإلس����امية ليق����وم بدوره في 
دعم جهود الدول على صعيد التنمية.

برئاس����ة  الحكوم����ة  أن  س����موه  وأك����د 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة أولت قطاع الصيرفة 
بش����قيه التقليدي واإلس����امي اهتماًما 
كبي����ًرا، وهيأت البني����ة التحتية الازمة 
له لكي ينطلق قدًما إلى األمام بما يعزز 
م����ن دور القطاع المالي والمصرفي في 
خدمة جه����ود التنمية في البحرين في 

كافة المجاالت.

وأض����اف س����موه أن البحري����ن حرصت 
التش����ريعية  المقوم����ات  توفي����ر  عل����ى 
والقانوني����ة العصري����ة الت����ي عززت من 
قيمة وأث����ر القطاع المال����ي والمصرفي 
واهتم����ت  الوطن����ي،  االقتص����اد  ف����ي 
خصوص����ا بالصيرف����ة اإلس����امية التي 
تشهد تنامًيا ملحوًظا على المستويين 

اإلقليمي والدولي.

المنامة - بنا

سمو الشيخ سلمان بن خليفة لدى حضوره تدشين المؤتمر أمس

100 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلن مص���رف البحرين المرك���زي أنه تمت 
أذون���ات  م���ن   51 رق���م  اإلص���دار  تغطي���ة 
الخزان���ة الحكومية الش���هرية. وتبلغ قيمة 
ه���ذا اإلص���دار 100 ملي���ون دين���ار لفت���رة 
اس���تحقاق 12 ش���هرًا تبدأ ف���ي 29 نوفمبر 
2018 وتنتهي في 28 نوفمبر 2019، وبلغ 
مع���دل س���عر الفائ���دة 4.93 % بالمقارن���ة 
لس���عر الفائ���دة لألذونات لإلصدار الس���ابق 
بتاريخ 25 أكتوبر 2018 حيث بلغت 4.89 
%. وبل���غ معدل س���عر الخصم 95.255 % 
وت���م قب���ول أق���ل س���عر للمش���اركة بواق���ع 
95.188 % علمًا بأنه تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة 133 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - الخليجي التجاري

رأى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي، أن ثالثة عناصر رئيسة تجعل البحرين بوابة لألعمال والشركات 
نحو الخليج والشرق األوسط بعدد سكان يناهز 300 مليون نسمة واقتصاد كلي يقدر بنحو 1.4 ترليون دوالر.

وأش���ار الرميحي، في إحدى جلس���ات المؤتمر 
أن  ال���ى  اإلس���امية،  للمص���ارف  العالم���ي 
انفت���اح الس���وق البحريني���ة للمنافس���ة، والبيئة 
التش���ريعية والتنظيمي���ة، إل���ى جان���ب تواف���ر 
المه���ارات والك���وادر البش���رية، هي ما س���يدفع 
الش���ركات التخ���اذ المملك���ة بواب���ة ألعمالها في 

المنطقة.
وأض���اف أن البحري���ن فتح���ت المنافس���ة ف���ي 
أسواق االتصاالت واستقطبت شركات جديدة 

وهو ما حفز هذا القطاع.
و تح���دث الرميح���ي ع���ن ع���دد من المب���ادرات 
الت���ي قام���ت به���ا البحري���ن لتوفي���ر األنظم���ة 
والتش���ريعات الازمة لتطوير قط���اع األعمال، 
فف���ي القط���اع المصرف���ي ت���م تأس���يس البيئ���ة 
التش���غيلية التجريبي���ة لتكنولوجي���ا الخدمات 
 25 قراب���ة  له���ا  انضم���ت  والت���ي  المصرفي���ة 

مؤسسة.
وأك���د أن التح���دي هو “الس���رعة” الت���ي يتم بها 
إنجاز التحول نحو الرقمنة، مش���ددا أن مسألة 
التح���ول الرقم���ي ليس���ت خي���ارًا يتم دراس���ته 
ب���ل ه���ي أم���ر حتم���ي، الفت���ًا إل���ى أن قضي���ة 

األم���ن الس���رياني هي التح���دي األكبر نحو هذا 
التحول، مس���تدركا أنه يمك���ن التعامل مع هذا 
األم���ر خصوصا أن بعض الدول أنش���أت أجهزة 
خاص���ة داخله���ا لألم���ن الس���رياني لمواكبة هذا 

التحول.

قدم المصرف الخليجي التجاري الرعاية الذهبية للنسخة ال� 25 من المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية، والذي يختتم أعماله اليوم  28 
من نوفمبر 2018 بتنظيم من شركة الشرق األوسط لالستشارات العالمية بتعاون إستراتيجي مع مصرف البحرين المركزي.

س���طام  للمص���رف  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
قط���اع  أن  في���ه  الش���ك  “مم���ا  القصيب���ي 
التكنولوجي���ا المالي���ة يش���هد تط���ورا ملحوظا 
بش���كل الف���ت، خصوصا م���ع توجه ع���دد كبير 
من الش���ركات الناشئة لتبني هذه التكنولوجيا 
تس���اهم  التكنولوجي���ا  ه���ذه  أن  كم���ا  عالمي���ا. 
ف���ي خل���ق ف���رص لجي���ل جدي���د من الش���باب، 
ال���ذي يتبن���ى نم���ط الحي���اة الرقمي���ة، في ظل 
ه���ذه التط���ورات واإلمكان���ات الت���ي توفره���ا 
ونح���ن  والمؤسس���ات.  لألف���راد  التكنولوجي���ا 
فخ���ورون ب���أن البحرين هي م���ن أوائل الدول 
الت���ي س���ارعت لتأخذ زم���ام المب���ادرة في هذا 
المج���ال من خال الجهود التي يبذلها مجلس 

التنمية االقتصادي”. 
وتابع “شهد المؤتمر هذا العام مشاركة واسعة 
ومس���توى تمثي���ل رفي���ع لخب���راء التكنولوجيا 
المالية، والذي انعكس على مستوى الجلسات 

النقاش���ية والنتائ���ج الت���ي ت���م التوص���ل إليها، 
بجانب التس���ويق للتسهيات والمميزات التي 
تتمت���ع بها الس���وق البحرينية ف���ي مجال نظم 
الدف���ع والتكنولوجي���ا المالي���ة، مم���ا س���يجعل 

م���ن المؤتم���ر نقط���ة انط���اق قوية وراس���خة 
للتكنولوجي���ا المالي���ة ف���ي الس���وق البحرينية، 
وه���و الهدف الذي  نس���عى لتحقيقه من خال 

دعمنا لهذا الحدث المهم”.

الرميحي خالل إحدى جلسات المؤتمر
على هامش المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية

الرميح��ي: التح��ول الرقم��ي أم��ر حتم��ي ولي��س خي��ارا القصيبي: المؤتمر نقطة انطالق قوية للتكنولوجيا المالية
البحرين بوابة لألعمال بالمنطقة“الخليجي التجاري” راعًيا لـ “المصارف اإلسالمية”

28 نوفمبر 2018 األربعاء
20 ربيع األول 1440

قلل مصرفيون بحرينيون من شأن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على عمليات البنوك 
اإلسالمية في البحرين خصوصًا فيما يتعلق بمستوى التنافسية مع البنوك التقليدية التي 
ال تستخدم العقود في عملياتها كما هو الحال في البنوك التي تلتزم بالشريعة، في الوقت 
الذي أكد فيه مصرف البحرين المركزي أنه يستهدف تالفي أي تأثيرات سلبية على البنوك.

وأش���ار محاف���ظ مص���رف البحري���ن المركزي 
القيم���ة  ضريب���ة  أن  إل���ى  المع���راج  رش���يد 
المضاف���ة س���تطبق عل���ى رس���وم الخدم���ات 
المصرفي���ة لكن���ه ل���م يتط���رق بالتفصيل الى 
م���ا إذا كان���ت البن���وك اإلس���امية ق���د تك���ون 
عليها ضرائب فيما يتعلق بالرس���وم المتعلقة 
بمعام���ات المرابح���ة واإليج���ارة والمضاربة 
وغيره���ا م���ن المعام���ات الت���ي تع���د العمود 

الفقري في الصيرفة اإلسامية.
وعم���ا إذا كان هناك تأثير س���لبي على البنوك 
اإلس���امية، ق���ال المحاف���ظ ف���ي رده عل���ى 
استفس���ارات للصحافيين “ الزلنا ندرس هذا 

الموض���وع، ألن الضريب���ة ه���ي عل���ى رس���وم 
الخدم���ة، فأي خدم���ات لها رس���وم فبطبيعة 
الح���ال س���تكون عليه���ا هذه الضريب���ة، ولكن 
اإلس���امية،  البن���وك  معام���ات  م���ن  كثي���را 
ندرس���ها لك���ي ال يكون للضريبة تأثير س���لبي 

بطريقة أو بأخرى”.
وق���ال رئيس جمعي���ة المصرفيين البحرينية 
البرك���ة  مجموع���ة  إدارة  مجل���س  ورئي���س 
أن  أعتق���د  “ال  يوس���ف  عدن���ان  المصرفي���ة، 
ضريبة القيمة المضافة س���تترك تأثيرا كبيرا 
عل���ى البن���وك، حصلن���ا عل���ى تطمينات ش���به 
مؤكدة من مس���ؤولين ب���أن جميع المعامات 

البن���وك  بمعامل���ة  س���تتعامل  اإلس���امية 
التجارية التقليدية”.

وأض���اف “ أرس���لنا رس���الة رس���مية وت���م الرد 
علينا بنفس الوقت بهذا الشأن”.

م���ن جانب���ه اعتب���ر الرئي���س التنفي���ذي لبيت 
التموي���ل الكويت���ي – البحري���ن، عبدالحكيم 
الخي���اط، أن تأثي���ر ضريبة القيم���ة المضافة 
س���يكون على القطاع المصرفي عموما دون 
خصوصي���ة قائاً” س���يكون هن���اك تأثير عام 

عل���ى القطاع المصرف���ي س���واء التقليدي أو 
اإلس���امي، إذ لن يكون هن���اك تأثير يختص 

البنوك اإلسامي بحد ذاتها”.
واش���ار الخي���اط إل���ى أن البن���وك اإلس���امية 
ضم���ن  المضاف���ة  القيم���ة  ضريب���ة  س���تمول 
خدماته���ا المصرفي���ة ف���ي حي���ن أن البن���وك 

القيم���ة  ضريب���ة  التقليدية ستفرض 
أرادت  ه���ي  إذا  إال  الزبائ���ن  عل���ى  المضاف���ة 

تجنيبها.
وقال الخياط “ضريبة القيمة س���تكون ضمن 
الس���لع لك���ن ف���ي البن���وك التقليدية س���تكون 
بالق���ول  وتاب���ع  الس���لعة”.  خ���ارج  الضريب���ة 

ان���ه عل���ى ه���ذا األس���اس ربم���ا تك���ون البنوك 
اإلس���امية أفضل للزبائن مقارن���ة مع البنوك 

التقليدية.
أم���ا الرئي���س التنفي���ذي للمص���رف الخليجي 
التج���اري س���طام القصيب���ي، فأش���ار إل���ى أنه 
ق���د يكون م���ن الس���ابق ألوان���ه الحك���م على 
التأثي���رات ج���راء تطبي���ق ضريب���ة القيم���ة، 
وذل���ك حتى يتم تطبيقها عل���ى أرض الواقع 

ومعرفة تفاصيلها وتأثيراتها.

“القيمة المضافة” لن تؤثر على تنافسية البنوك

عدنان يوسفعبدالحكيم الخياط

علي الفردان من جزر أمواج

علي الفردان من جزر أمواج

سمو الشيخ سلمان: 
الحكومة أولت 
قطاع الصيرفة 

اهتماًما كبيًرا

خبراء: المصارف 
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يستهدف تالفي 
التأثيرات السلبية 

للضريبة

ق���ال محاف���ظ مص���رف البحرين المركزي رش���يد المع���راج إن الصيرفة اإلس���المية 
ش���هدت زخما كبيرا خالل األربعين س���نة، وإنه بعد هذه االنطالقة س���تكون هناك 
مرحل���ة ضروري���ة إلع���ادة النظر في كثي���ر األمور من أج���ل تعزيز موق���ع الصيرفة 
اإلس���المية لك���ي تنطلق من جديد، ألن البيئة تغيرت س���واء من حي���ث المتطلبات 

الرقابية أو التطورات التكنولوجية.

وعن “الدينار الرقمي” قال المعراج على هامش المؤتمر العالمي للمصارف اإلس���امية 
أم���س” م���ن المه���م أن نواكب التط���ورات في أنظم���ة المدفوع���ات والتس���ويات، ومن 
ضمن األفكار التي نأمل أن نطبقها في المس���تقبل القريب، هي دراس���ة أوجه جديدة 
للمدفوع���ات وم���ن ضمنها الدينار الرقمي، وهو يش���كل تحول من ال���ورق إلى الحلول 
الرقمي���ة، وه���و مختل���ف عن العم���ات المش���فرة، وهو يرتب���ط برؤيتن���ا لتطوير جميع 
أنظمة المدفوعات والتقليل من اس���تخدام النق���د، بحيث تكون المعامات المصرفية 
والتجاري���ة أس���هل”. وبخص���وص البن���ك الرقم���ي الذي يجري تأسيس���ه ف���ي البحرين 
أوض���ح المع���راج “نحن بانتظار الجهة المعنية التي تم إعطاؤها مبدئيا لكي تس���تكمل 
إجراءاته���ا التش���غيلية، ونأم���ل أن يش���هد بداية الع���ام المقبل انطاقة له���ذا المصرف 

والذي سيكون ثاني بنك رقمي”.

وسئل المعراج عن مستويات الفائدة في السوق المصرفية خصوصا  «
بعد أن رفع االحتياطي الفيدرالي األميركي معدالت الفائدة على العملة 

األميركية، فرد بالقول “ سياستنا المالية النقدية ترتكز على ربط العملة 
بالدوالر وبالتالي أي تغيير في معدالت الفائدة على الدوالر، ال بد أن يواكبه 
تغيير في معدالت الفائدة على الدينار نظرا لهذا الربط”. وبخصوص توجه 
البنوك اإلسالمية نحو “الفينتك”، أشار المعراج إلى أن هذا التوجه يخص 

جميع البنوك دون استثناء قائال “ الجميع مدعو ليدخل في هذه التقنيات، 
ال احد سيضمن بقاءه إذا تخلف عن إدخال التقنيات الحديثة”.

المعراج: إطالق ثاني بنك رقمي 2019
علي الفردان من جزر أمواج 
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افتتح وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، فعاليات المنتدى السنوي الثالث عشر لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماوي���ات “جيب���كا” ال���ذي أقي���م ف���ي مدينة دب���ي بدولة اإلم���ارات خالل الفت���رة 27 – 29 نوفمب���ر 2018، حيث ش���هد المنتدى 
مش���اركة واس���عة من أكثر من ألفي مش���ارك من القادة والخبراء العالميين من قطاع الصناعات الكيماوية وكبار المسؤولين من 
الجه���ات الحكومية اإلقليمية واألوس���اط األكاديمي���ة من 50 دولة في العالم، وذلك بهدف تبادل األفكار حول تعزيز الش���راكات 

االستراتيجية، واستراتيجيات التنويع والنمو في حقبة الثورة الصناعية الرابعة. 

وأع���رب الوزي���ر ف���ي كلمت���ه االفتتاحي���ة 
عن س���عادته الكبيرة بالمش���اركة في هذا 
المنتدى االستراتيجي المهم الذي ينّظمه 
)جيبكا(، مؤكًدا اعتزازه الكبير لرؤية هذا 
الكي���ان الخليج���ي الب���ارز والمس���تمر في 
التزام���ه بمبادئه وأهداف���ه التي قام على 
أساس���ها، مش���يًرا إلى أهمية هذا المنتدى 
إقليمي���ة  منص���ة  يعتب���ر  ال���ذي  الس���نّوي 
وعالمي���ة تس���تقطب القي���ادات التنفيذية 
���ا  وعالميًّ ���ا  إقليميًّ الطاق���ة  قط���اع  ف���ي 
لمناقش���ة وتب���ادل اآلراء ووجه���ات النظر 
إزاء الموضوع���ات الملح���ة التي تؤثر في 

نمو القطاع وكيفية تطويره مستقبالً.

من جانبه، قال األمين العام ل�”جيبكا” عبد 
الوه���اب الس���عدون إن الطاق���ة اإلنتاجية 
لقط���اع البتروكيماوي���ات الخليجي بلغت 
166.8 ملي���ون ط���ن ف���ي 2017 محقق���ة 
نس���بة نم���و س���نوي بلغ س���بعة ف���ي المئة. 
ورج���ح الس���عدون اس���تمرار نم���و اإلنتاج 
ليصل ال���ى 170.9 مليون ط���ن في نهاية 

.2018
وأش���ار إلى الطاق���ة اإلنتاجي���ة للمنتجين 
الخليجيي���ن ف���ي مرافق صناعي���ة خارج 
منطقة الخليج العربي التي تجاوزت إلى 
حوال���ي 6ر18 ملي���ون ط���ن. وتط���رق إلى 
النمو ال���ذي حققت���ه صناع���ة الكيماويات 

الخليج���ي  التع���اون  مجل���س  دول  ف���ي 
عل���ى صعيد اإلي���رادات والعمالة والطاقة 

اإلنتاجية وحجم التصدير.
وقد تضمن المنتدى 4 ندوات متخصصة 
تبحث في فرص وتحديات الرقمنة، وأمن 
الش���بكات، والتج���ارة في زم���ن الحمائية 
المتنامي���ة، باإلضافة إل���ى دور المرأة في 
القط���اع. كما تم تخصيص جلس���ة تبحث 
باالقتص���اد الدائ���ري تح���ت عن���وان كيف 
“نفك���ر دائري���ًا” ونخط���ط للمس���تقبل التي 
تع���د فرص���ة طيب���ة اس���تثنائية لالط���الع 
على أح���دث التحدي���ات والتوجهات في 

هذا القطاع وأفضل السبل لمعالجتها.

المنامة، دبي- الوطنية للنفط، كونا

“جيبكا”: اإلنتاج تجاوز 166 مليون طن في 2017
وزي��ر النف������ط يفتت������ح المنت�����دى ال��� 13 لالتح��اد الخليج�����ي للبتروكيماوي������ات

وزير النفط مفتتًحا المنتدى في دبي

“إيجل هيلز ديار” ترسي عقودا بمشاريعها
ل��م��ق��اوالت م��راس��ي ج��ال��ي��ري��ا و”ف���ن���دق ف��ي��دا” وال��ش��ق��ق ال��ت��اب��ع��ة له

أرس���ت إيجل هيلز ديار، الشركة الرائدة المطورة لمش���روع “مراسي البحرين” العصري والبارز على 
الواجهة المائية، عقود تش���ييد مجمع “مراس���ي جاليريا” وفندق”فيدا” والش���قق الفندقية التابعة له 

لصالح شركتي شابورجي بالونجي ميدإيست وشركة سيباركو البحرين.

 وت���م اإلع���الن ع���ن ذل���ك خ���الل مراس���م التوقيع 
الت���ي أقيمت في مركز مبيعات مراس���ي البحرين 
بتاري���خ 26 نوفمبر، وبحضور الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة إيج���ل هيل���ز، ل���و بين���غ، العض���و المنتدب 
لش���ركة إيج���ل هلي���ز دي���ار، ماه���ر الش���اعر، كذلك 
حض���ر التوقيع راجيف كاول نائب رئيس ش���ركة 
والرئي���س  ميدإيس���ت،  بالونج���ي  ش���ابورجي 
خال���د  البحري���ن،  س���يباركو  لش���ركة  التنفي���ذي 
عبدالرحي���م. وقال���ت ل���و بين���غ “ تعد ترس���ية عقد 
المق���اوالت لحظة تاريخية بالنس���بة لن���ا، ونتيجة 
لعملي���ة تدقيق حريصة من أجل اختيار الش���ركة 
األنس���ب إلنج���از المش���روع. نح���ن عل���ى ثق���ة بأن 
المش���روع س���ُينجز وف���ق أعل���ى معايي���ر الج���ودة 
وضمن الجدول الزمني المحدد. وسيحتل مجمع 

مراس���ي جاليري���ا مكان���ة مركزية ضمن مش���روع 
مراس���ي البحرين، وس���يكون أب���رز معالمه”. ووقع 
عقد ترس���ية المناقصة ماهر الشاعر، قائاًل “نتطلع 
لبدء عملية التش���ييد بمش���روع مراس���ي جاليريا، 
وال���ذي يس���عى لالرتق���اء بالقط���اع العق���اري ف���ي 
المملكة، وتوفير وجهة جديدة للس���كن والتسوق 
والترفي���ه بمعايي���ر عالمي���ة المس���توى.” وأض���اف 
“س���يغطي مجمع مراس���ي جاليري���ا 200 ألف متر 
مرب���ع وس���يضم أفض���ل العالم���ات التجاري���ة في 
قط���اع التجزئ���ة. وم���ن المزمع أن يك���ون المجمع 
مرك���ًزا تجارًيا مناس���ًبا للمتس���وقين على اختالف 
قدارتهم الشرائية. وسيمتد المجمع إلى الشاطئ 
عل���ى  والترفي���ه  للراح���ة  مراف���ق  سيش���مل  كم���ا 
الواجه���ة البحرية”.  وقال راجي���ف كاول “نود أن 

نعرب ع���ن عميق تقديرنا للفوز بعق���د المقاوالت، 
م���ا يترج���م ثق���ة إيجل هيل���ز دي���ار وإيمانه���م بنا 
لتنفي���ذ وإنج���از هذا المش���روع عل���ى أفضل نحو 
م���ن الفعالي���ة”. من جهت���ه، قال خال���د عبدالرحيم 
“يس���عدنا العمل مع ش���ركة إيجل هيلز في تطوير 
هذا المش���روع الفريد من نوعه، والذي من ش���أنه 
االرتق���اء بالقطاع العقاري في المملكة. وس���نلتزم 
بتوظي���ف خبراتنا الرائدة ف���ي المجاالت اإلدارية 

والتقنية والهندس���ية والتنظيمية من أجل إنجاز 
المش���روع في الوقت المحدد”. وباإلضافة لمجمع 
للتس���وق  ال���ذي يق���دم وجه���ة  مراس���ي جاليري���ا 
مت���ر مرب���ع  أل���ف   200 عل���ى مس���احة  والترفي���ه 
ومرافق ترفيهية متنوعة، سيتألف هذا المشروع 
الفريد من تش���كيلة وحدات س���كنية في مشروع 
“مراس���ي البحري���ن” منه���ا “مراس���ي رزيدنس���ز”، و 

”مراسي شورز”، و ”مراسي بوليفارد”.

خالل مراسم التوقيع على العقود

المنامة - إيجل هيلز ديار

المنامة - الغرفة التجارة

قام���ت لجنت���ا األس���واق التجاري���ة والث���روة الغذائي���ة بغرف���ة تج���ارة وصناعة 
البحري���ن بزي���ارة ميدانية إلى س���وق المنام���ة المركزية مؤخ���را، بحضور بلدية 
أمان���ة العاصم���ة ممثل���ة ف���ي المهندس���ة ري���م بوجي���ري، ومدي���ر إدارة حماي���ة 
المس���تهلك ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة س���نان الجاب���ري، حيث تم 
االط���الع على س���ير العم���ل واألم���ور التنظيمية واللوجيس���تية للس���وق، كما تم 
االس���تماع إل���ى الهم���وم والتحدي���ات التي تواجه تج���ار الخض���راوات والفواكه 
بالس���وق خصوص���ا ف���ي المناط���ق المخصص���ة للبي���ع بالجملة ومناطق الش���حن 

والتفريغ التي خصصتها أمانة العاصمة للتجار.

لجنت���ا  طالب���ت  الص���دد،  ه���ذا  وف���ي 
األس���واق التجاري���ة والث���روة الغذائية 
بتكثي���ف  العاصم���ة  أمان���ة  بالغرف���ة، 
الجهود واإلس���راع ف���ي تنفيذ الخطط 
جان���ب  إل���ى  للس���وق،  التطويري���ة 
االس���تعداد؛ لمن���ع أي���ة أض���رار ق���د تقع 
األمط���ار  فت���رة  ف���ي  س���واء  بالس���وق 
الحالي���ة أو حت���ى ف���ي فص���ل الصي���ف 

القادم عبر تجهيز المكيفات.
 كم���ا أك���دت عل���ى أن الس���وق يغط���ي 
م���ن  كبي���رة  ش���ريحة  احتياج���ات 
وأصح���اب  والس���ياح  المواطني���ن 
ف���إن  وبالتال���ي  والفن���ادق،  المطاع���م 

تطويره بالش���كل المناس���ب بات مطلبا 
أساسيا لخدمة الجميع.

المس���ؤولين  بتع���اون  رحب���ت  وق���د   
المعنيي���ن  البلدي���ات  ش���ؤون  ف���ي 
بس���وق المنام���ة المركزية فيم���ا يتعلق 
إل���ى  واالس���تماع  واألم���ن،  بالنظاف���ة 
عل���ى  مش���ددة  المقترح���ات،  كاف���ة 
ضرورة تطبيق األنظمة واالشتراطات 
حق���وق جمي���ع  تضم���ن حماي���ة  الت���ي 
مس���تخدمي الس���وق وحماي���ة األرواح 
والممتل���كات واتخاذ ما يلزم لوقف أي 
تجاوزات بخصوص العمالة السائبة أو 

البيع في األماكن غير المخصصة.

الغرفة  تتفقد “المنامة المركزية”

الصادرات وطنية المنشأ خالل أكتوبر 2018
دي���ن���ار م���ل���ي���ون   515 إل������ى  ل���ت���ص���ل   %  17 ب��ن��س��ب��ة  ال������������واردات  ارت�����ف�����اع 

ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 1 %، إذ بلغت 171 مليون دينار شهر أكتوبر 2018 مقابل 170 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل 
مجم���وع ص���ادرات أه���م عش���ر دول ما نس���بته 82 % م���ن إجمالي حجم الصادرات، بينم���ا مجموع بقية الدول ال تتجاوز نس���بتها 18 %، وذل���ك وفقا تقرير هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية بشأن التجارة الخارجية.

واحتل����ت الس����عودية المرتب����ة األول����ى م����ن حي����ث حجم 
الص����ادرات وطني����ة المنش����أ البالغ����ة 33 ملي����ون دين����ار، 
وتليها مصر بقيمة 24 مليون دينار، بينما تأتي الواليات 
المتح����دة األميركية في المرتب����ة الثالثة من حيث حجم 

الصادرات البالغة 22 مليون دينار.
وعل����ى صعيد الصادرات وطنية المنش����أ حس����ب الس����لع، 
تص����درت أس����الك األلومني����وم قائمة أكثر الس����لع تصديرًا 
خ����الل أكتوب����ر 2018، إذ بلغت قيمته����ا 27 مليون دينار، 
وتأت����ي ف����ي المرتبة الثاني����ة خامات الحدي����د ومركزاتها 
المكتل����ة التي بلغت قيمتها 26 مليون دينار، وتليهما في 
المرتب����ة الثالثة خالئط من األلومنيوم الخام التي بلغت 

قيمتها 19 مليون دينار.
وذكر التقرير أنه خالل شهر أكتوبر الماضي، بلغت قيمة 

إجمالي الواردات السلعية نحو 515 مليون دينار مقابل 
439 ملي����ون دينار لنفس الش����هر بالعام الس����ابق، بنس����بة 
ارتفاع 17 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما 
نس����بته 67 % من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات 

من باقي الدول فهي تمثل نسبة 33 %.
وبحس����ب التقري����ر، تحت����ل الصي����ن المرتب����ة األول����ى في 
حج����م ال����واردات الت����ي بلغ����ت 66 ملي����ون دين����ار، تليه����ا 
الوالي����ات المتح����دة األميركي����ة بقيمة 58 ملي����ون دينار، 
بينما تأتي أس����تراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم 
ال����واردات التي بلغت 46 مليون دينار. ويعتبر أوكس����يد 
األلمنيوم أكثر الس����لع اس����تيرادًا بقيم����ة 43 مليون دينار، 
ث����م خامات الحديد ومركزاته����ا غير المكتلة وقيمتها 40 
مليون دينار، وتليهما منصات حفر عائمة أو غاطسة 28 

مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة 
التصدير بنس����بة 25 %، إذ بلغت 59 مليون دينار مقابل 
47 مليون دينار لنفس الش����هر من العام الس����ابق، ويمثل 
مجم����وع أه����م عش����ر دول ما تتج����اوز نس����بته 93 % من 
إجمالي حجم إع����ادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 

7 % فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأت����ي الس����عودية ف����ي المرتبة األولى م����ن حيث حجم 
إع����ادة التصدي����ر ال����ذي بلغ����ت قيمت����ه 22 ملي����ون دينار، 
وتليه����ا الصي����ن بقيم����ة 10 ملي����ون دينار، وم����ن ثم تأتي 
المملك����ة المتح����دة في المرتبة الثالث����ة، التي بلغت قيمة 

إعادة تصديرها 5 مليون دينار.
وتعتب����ر س����يارات الجي����ب أكثر الس����لع من حي����ث إعادة 

التصدير، وبلغت قيمتها 10 مليون دينار، تليها محركات 
الطائرات التي تصل قيمتها إلى 5 مليون دينار، وتحتل 
اللفائ����ف الفوالذية المصنعة بالحرارة المرتبة الثالثة من 
حيث إعادة التصدير، التي بلغت قيمتها 4 مليون دينار.

أما الميزان التجاري، فقد بلغ 286 مليون دينار مس����جال 
ارتفاع����ا في قيمة العجز في أكتوبر 2018 عما عليه في 
نفس الش����هر من العام الس����ابق 222 مليون دينار بنس����بة 
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مليون دينار

أمل الحامد من خليج البحرين

كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي عن تخصيص 45 مليون دوالر من إجمالي المبالغ 
المخصصة لصندوق الصناديق االس���تثماري “الواحة” البالغ حجمه 100 مليون دوالر؛ إلنش���اء 5 صناديق اس���تثمارية 

على أن يتم استثمار هذه المبالغ خالل 4 إلى 5 أعوام.

وأوضح الرميحي - للصحافيين على 
هام���ش ملتق���ى تح���ت ش���عار “العالم 
العربي في الث���ورة الصناعية الرابعة” 
الصنادي���ق  ه���ذه  أن   - األول  أم���س 
الخمسة سيكون لها مقر في البحرين، 
واثنان منها س���يران الن���ور قبل نهاية 
الش���ركتان  وهات���ان  الج���اري،  الع���ام 

إم���ا بحرينيت���ان أو لهم���ا تواج���د ف���ي 
الثالث���ة  الصنادي���ق  أم���ا  البحري���ن. 
األخ���رى، فه���ي ف���ي ط���ور التس���جيل 
وتوظيف الكوادر ثم سيتم إطالقها.

وأش���ار إل���ى أن أح���د ه���ذه الصناديق 
االس���تثمارية هو صندوق اس���تثماري 
أوروب���ي للتقني���ة المالي���ة، ل���ه تواجد 

في ع���دة دول أوروبية وآس���يا، بينما 
الصندوق الذي س���يطلق في البحرين 
أول  س���يكون  المقب���ل  الع���ام  بداي���ة 
تواج���د م���ن نوعه في منطقة الش���رق 

األوسط.
وذكر الرميحي أن البحرين تركز على 
الش���ركات الت���ي له���ا دور ف���ي الثورة 

الصناعي���ة واالقتص���اد الرقمي، فعلى 
س���بيل المث���ال ف���ي الصي���ن أصبحت 
المدفوع���ات عبر الموباي���ل بديلة عن 
الدف���ع النق���دي، مش���يًرا إل���ى توقي���ع 
“جول���ي  ش���ركة  م���ع  تفاه���م  مذك���رة 
ش���يك” المعروفة ببي���ع المالبس على 
منص���ة التج���ارة اإللكتروني���ة، لتتخذ 
البحري���ن مق���را له���ا، مما يس���اهم في 
س���اعات،  خ���الل  المالب���س  إيص���ال 

وليس أياما.

وأكد الرميحي نجاح الزيارة التي  «
قام بها الوفد البحريني إلى 

الصين مؤخرا، حيث تم توقيع 
15 مذكرة تفاهم منها 6 إلى 7 
اتفاقات مع مدينة هانغتشو 

الصينية التي تحتضن شركتي 
“علي بابا” و”جولي شيك” اللتان 

تركزان على التجارة اإللكترونية؛ 
من أجل تشجيع بعض الشركات 
في المدينة ليصبح لها تواجد في 

البحرين.

45 مليون دوالر إلنشاء 5 صناديق استثمارية

خالد الرميحي 
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القيد: 73770 -  تاريخ: 18/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم )00( لسنة 2018
بشأن تحويل من فرع شركة تضامن إلى فرع شركة الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
بشأن تحويل فروع مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

السادة أصحاب مجموعة شركة عتبات العالمية تضامن المسجلة بموجب القيد 

رقم 73770 طالبين تحويل الشكل القانوني للفرع رقم 19 المسمى شركة مخابز 

الي���وم ش���ركة تضامن بحرينية إلى فرع في ش���ركة الش���خص الواحد والمس���مى 

شركة تاج هومز للمقاوالت ش.ش.و لمالكها علي حسن علي العريبي تحت القيد 

رقم 100773، لتصبح مملوكة من السيد علي حسن علي محمد علي العريبي

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تقدم���ت إليه���ا الس���يدة/ ه���دى مكي علي س���لمان صال���ح فرحان، 
المالكة ل� فارزين لألنش���اء )مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب القيد 
رق���م 58516-1، تطلب تحوي���ل الف���رع: )1-58516( )3-58516( )-14
58516( للمؤسس���ة الفردية المملوكة لها إلى ش���ركة تضامن برأسمال 
وق���دره 200 دين���ار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من الس���ادة التالية 

اسمائهم:
1- هدى مكي علي سلمان صالح فرحان
2- علي حسن علي محمد علي العريبي

26/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -165861( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا الس���يد/ فيصل عبدهللا هاش���م الموس���وي بتحوي���ل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ السيد علوي عبدهللا هاشم الموسوي

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 31039-03

االسم التجاري: مؤسسة عين الرحى

نوع النشاط: تشييد المباني

العنوان: محل رقم:41  - طريق: 62 - مجمع: 362 البالد القديم

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

العملیات البسیطة : الثآلیل ،األکیاس الدهنیة ..الخ

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )155281( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة االستشارات المالية اإلسالمية ش.م.ب )مقفلة(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )157247( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ويب فونتين هولدينغ أس أيه - فرع لشركة أجنبية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / جاس���م حس���ن يوس���ف عبدالع���ال  باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة 
االستش���ارات المالي���ة إلس���المية ش.م.ب )مقفل���ة(، المس���جلة كش���ركة مس���اهمة 
بحريني���ة مقفل���ة بموجب القيد رقم 42850، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية 
الش���ركة تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
إليه���ا الس���يد / جاس���م محمد يوس���ف اس���د  باعتباره المصف���ي القانوني لش���ركة 
وي���ب فونتي���ن هولدين���غ أس أيه - فرع لش���ركة أجنبية المس���جلة كفرع لش���ركة 
اجنبيةبموج���ب القي���د رقم 99113، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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إطالق نار على 
تظاهرات في البصرة

أطلقت القوات األمنية العراقية 
النار لتفريق عشرات من المدنيين 

تظاهروا في محافظة البصرة 
جنوبي العراق. وقالت مصادر لـ “آر 

تي” إن “متظاهرين أحرقوا إطارات 
السيارات قرب مجسر التربية في 
المحافظة”. وأضافت المصادر، أن 
“بعض عناصر األمن اضطروا إلى 

إطالق العيارات النارية في الهواء”، 
مؤكدا أن “المتظاهرين نددوا بسوء 

الخدمات والفساد في البالد”. 
ونوهت إلى أن جموع المتظاهرون 

تفرقت، عقب إطالق العيارات 
النارية، فيما أعادت القوات األمنية 

فتح الشارع. 

السيس��ي يجدد االلتزام بأمن الخليج ف��ي مواجهة التدخالت اإليرانية

مصر والسعودية تتمسكان بمقاطعة قطر

التقـــى ولـــي العهد الســـعودي األمير محمد 
بن سلمان، أمس الثالثاء، الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي في قصـــر االتحادية 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وناقـــش الجانبـــان عددا مـــن الملفات ذات 
االهتمام المشـــترك، من بينها دعم الشراكة 
االقتصادية بين البلدين، إضافة إلى الملف 

اليمني والحلول السياسية لألزمة.
كما بحث ولي العهد الســـعودي مع الرئيس 
السيســـي التدخـــل اإليراني فـــي المنطقة، 
بهـــا  تمـــر  التـــي  األزمـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
الفلســـطينية، وأيضـــا  المنطقـــة والقضيـــة 
آخـــر تطورات األزمة الســـورية، فيما قالت 
قنـــاة “العربيـــة” إن السيســـي بعث برســـالة 
إلى الملك ســـلمان تجدد التزام مصر بأمن 

الخليج.
وأكـــد الرئيـــس المصري أن أمن واســـتقرار 
المملكـــة هـــو “جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمـــن 

القومي المصري”.
ومتانـــة  “عمـــق  علـــى  السيســـي  وشـــدد 
التحالف االســـتراتيجي الراســـخ بين مصر 
والســـعودية”، مؤكـــدا حـــرص مصـــر علـــى 
“التعاون مع السعودية لمواجهة التطورات 

في الشرق األوسط”.
كمـــا تـــم التطـــرق فـــي اللقـــاء إلى تمســـك 
الـــدول العربيـــة بشـــروط المصالحـــة التي 
وضعتهـــا لقطـــر، وأن هنـــاك تمســـكًا بها وال 

تنازل عنها.
وتـــم االتفاق بيـــن القاهـــرة والرياض على 

تسيير االتفاقيات العالقة بين البلدين.
وخالل جلســـة مغلقة بين السيســـي وولي 
العهـــد الســـعودي، أشـــاد الرئيـــس المصري 
بالتحـــركات التـــي اتخذتهـــا المملكـــة فـــي 

قضية خاشقجي.
وتناولـــت الجلســـة األوضاع فـــي المنطقة 
بشكل كامل وتم مناقشة عدد من الملفات 
االقتصاديـــة العالقـــة، إذ تـــم التوصـــل إلى 
بدء تسيير االتفاقيات العالقة بين البلدين.

كما جرت مباحثـــات أيضا تناولت ضرورة 
توســـع الـــدول العربيـــة فـــي إفريقيـــا مـــن 
مشـــروعات وتنمية لمواجهـــة أي توغالت 

من دول تهدد األمن القومي العربي.
مـــن جانبـــه؛ أكـــد األمير محمد بن ســـلمان، 
أن زيارتـــه الحاليـــة لمصر “تأتي اســـتمرارا 
لمســـيرة العالقات الوثيقة والمتميزة التي 

تربـــط البلديـــن، ومـــا يجمعهما مـــن مصير 
ومســـتقبل واحد، ودعما ألواصـــر التعاون 
وفيمـــا  األصعـــدة”.  جميـــع  علـــى  الثنائـــي 
يتعلـــق بقضايـــا المنطقـــة؛ فقد تـــم االتفاق 
على “االستمرار في بذل الجهود المشتركة 
إلـــى تســـويات سياســـية  للتوصـــل  ســـعيا 
لألزمـــات القائمـــة بعدد مـــن دول المنطقة، 
بمـــا يحفظ ســـيادتها وســـالمتها اإلقليمية 

طموحـــات  ويحقـــق  مقدراتهـــا  ويصـــون 
شـــعوبها، الســـيما مـــن خـــالل العمـــل علـــى 
بلورة رؤية شـــاملة لتطوير منظومة العمل 
العربي المشـــترك، بما يكفل تعزيز القدرات 
العربيـــة علـــى مواجهـــة التحديـــات التـــي 
تواجـــه المنطقـــة والتهديـــدات المتزايـــدة 

لألمن اإلقليمي”. 
وبعـــد سلســـة لقـــاءات، غـــادر ولـــي العهـــد 

الســـعودي مصـــر حيـــث كان فـــي وداعـــه 
السيســـي، بعـــد زيـــارة جـــاءت فـــي إطـــار 
جولـــة عربية شـــملت حتـــى اآلن اإلمارات 
والبحريـــن. يذكر أن ولي العهد الســـعودي 
كان قـــد زار مصـــر فـــي مـــارس 2018، في 
لتأســـيس  اتفاقـــا  البلديـــن  توقيـــع  زيـــارة 
فـــي  مشـــاريع  إلقامـــة  مشـــترك  صنـــدوق 

محافظات عدة.

البصرة ـ آر تي

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر االتحادية

بيروت ـ رويترزجنيف ـ أ ف بأبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ــــدفــــاع الــتــونــســيــة عــن  ــة ال ــئ كــشــفــت هــي
البراهمي  ومحمد  بلعيد  شكري  الراحلين 
السري  الجهاز  عــن  جــديــدة  معطيات  عــن 
يخطط  كــان  إنــه  قالت  إذ  النهضة،  لحزب 
والفرنسي  التونسي  الرئيسين  الغــتــيــال 
الرئيس  مــع  لــقــائــه  وخـــالل   .2013 ــعــام  ال
السبسي، قدم وفد  قايد  الباجي  التونسي 
هيئة الدفاع تقريرا بشأن مستجدات ملف 
فيما  خــاصــة  والــبــراهــمــي،  بلعيد  اغــتــيــال 
في  تونسي،  لحزب  السري  بالجهاز  يتعّلق 
إشارة لحزب النهضة. وأفاد أعضاء الوفد، 
ــرداوي وإيمان  ال أنــور الباصي ورضــا  وهم 
غزارة، بأّنهم قّدموا للسبسي، بصفته القائد 

األعلى للقوات المسلحة ورئيس 
مـــجـــلـــس األمــــــــن الــــقــــومــــي، 
التقرير، وفق ما قالت وكالة 

األنباء التونسية.
وأضـــــاف أعــضــاء 
بيان  وفق  الوفد، 

صادر عن الرئاسة التونسية، أن الوفد قدم 
األمن  مجلس  تعهد  بطلب  للسبسي  أيضا 
ظرفية  لجنة  وتــكــويــن  بــالــمــلــف،  الــقــومــي 
في  للتدقيق  وطــنــيــة،  شخصية  بــرئــاســة 
العالقة. وصرح  المعطيات ذات  جملة من 
الــرداوي، حسب ما ورد في فيديو نشرته 
الرئاسة على صفحتها الرسمية، بأن حاكم 
استمع  كان   ،12 بالمكتب  األول  التحقيق 
يــوم 21 نوفمبر الــجــاري إلــى “عــون األمن 
)الــتــي  ــائــق  ــوث ال بعملية حــجــز  قـــام  الــــذي 
بــوزارة  الــســوداء  بالغرفة  مــوجــودة  كانت 
الداخلية(.. والذي أعلن عن وجود مخطط 
الجمهورية  رئــيــس  إلغــتــيــال   2013 ســنــة 
الحالي )لم يكن يشغل هذه الخطة آنذاك( 
والرئيس الفرنسي السابق 
فـــرانـــســـوا هــوالنــد، 
قبل أن تتم سرقة 
المتعلقة  الوثيقة 

بهذا المخطط”.

أوردت األمـــم المتحـــدة أمـــس الثالثاء إن 
اآلباء األفغان ُيجبرون بشكل متزايد على 
“بيـــع” بناتهـــم وتزويجهـــن من أجل ســـداد 
ديونهـــم أو لمجـــرد توفيـــر ثمـــن الطعـــام؛ 
بســـبب االوضـــاع البائســـة في أفغانســـتان 

التي يفاقمها الجفاف المدمر.
اللتيـــن  هـــرات وباغديـــس  ففـــي واليتـــي 
ضربهمـــا الجفـــاف فـــي شـــرق أفغانســـتان، 
يقـــدر صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للطفولـــة 
)يونيسف( أّن 161 طفال على األقل تراوح 
أعمارهـــم بيـــن شـــهر و16 عامـــا قـــد “تـــم 

بيعهم” خالل أربعة أشهر فقط.
وقالت المتحدثة باسم يونيسيف اليسون 
باركـــر للصحافييـــن فـــي جنيـــف إّن “حالة 

االطفال مروعة في افغانستان”.
وفـــي معـــرض حديثهـــا فـــي مؤتمـــر دولي 
حول أفغانستان عقد في جنيف، اوضحت 
باركـــر ان األطفال الذين شـــملتهم دراســـة 
تمت بين يوليو إلى أكتوبر “إما مخطوبون 

وامـــا متزوجون واما تم بيعهم ألن آباءهم 
مديونون”.

وتابعـــت “قبـــل الجفـــاف، كانـــت أكثـــر مـــن 
80 % من األســـر مديونة بالفعل”، مشـــيرة 
إلـــى أن كثيرين ممن كانوا يأملون بســـداد 
ديونهـــم فـــي موعـــد الحصـــاد عجـــزوا عن 

ذلك.
اآلن  األطفـــال  أصبـــح  “لألســـف  وقالـــت 
هـــذه  ســـداد  مقابـــل  ضمانـــات”  )بمثابـــة( 

الديون.
وأوضحت انـــه تم تزويج فتيـــات عمرهن 

11 عاما وحتى أقل.
وأردفـــت “لألســـف تـــزداد األمـــور ســـوءا. 
األطفـــال يدفعـــون ثمـــن النـــزاع. األطفـــال 

يدفعون ثمن الجفاف”.
واتفـــق ناشـــطو المجتمع المدنـــي األفغاني 
الذيـــن حضـــروا االجتماع فـــي جنيف على 
وجـــود زيـــادة واضحـــة في “بيـــع” الفتيات 

للزواج.

اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  أكـــد 
المكلف ســـعد الحريري، قبول بالده عرض 
المســـاعدات الروســـي الذي شـــمل ماليين 
األعيـــرة الناريـــة للشـــرطة، نافيـــا تقاريـــر 

تحدثت عن رفض بيروت ذلك العرض.
مـــا  علـــى  تعليقـــا  التصريـــح  هـــذا  وجـــاء 
نشـــرته صحيفة األخبار اللبنانية أمس، إذ 
أكـــدت أن الذخيـــرة كانـــت معروضة على 
الجيـــش اللبناني وأنه جـــرى رفضها تحت 
ضغـــط الواليات المتحدة. وأشـــار المكتب 
اإلعالمـــي للحريـــري فـــي بيـــان لـــه إلى أن 
الخبـــر الذي نشـــرته جريـــدة األخبـــار “عار 

عـــن الصحة”. وأضاف “يهم 
المكتب اإلعالمي للرئيس 
أن  يؤكـــد  أن  الحريـــري 
الخبـــر عـــار مـــن الصحـــة، 

وأن الجانـــب الروســـي قد 
تبلـــغ الموافقـــة على تســـلم 

الهبـــة التـــي ســـتذهب للزوم 

قوى األمن الداخلي في وزارة الداخلية”. 
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر عسكري 
أن الجيـــش رفض العرض قائال إن الرفض 
بنوعيـــة  متعلقـــة  فنيـــة  ألســـباب  جـــاء 
األسلحة التي يستخدمها الجيش اللبناني 
وال عالقة له بالسياســـة. وفي وقت سابق 
ذكر مصدر سياسي لبناني رفيع لـ ”رويترز” 
أن الرفض “جاء بذريعة أن لبنان ال يحتاج 
هذه األنـــواع من األســـلحة والذخيرة لكن 
الســـبب )الحقيقـــي( وراء ذلـــك ربمـــا كان 
الضغط من الواليات المتحدة”. والواليات 
المتحـــدة هـــي أكبر جهـــة مانحـــة للجيش 
إذ  اللبنانـــي، 
مـــا  منحتـــه 
علـــى  يزيـــد 
1.5 مليار دوالر 
مـــن المســـاعدات 

منذ العام 2006.
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الجزائر ـ وكاالت

دبي - العربية نت
بيروت ـ وكاالت

أطاحت مصالح أمن والية الجزائر شبكة 
دوليـــة لتهريـــب األمـــوال إلـــى الخـــارج، 
وأوقفـــت 11 شـــخصا، وحجـــزت مبالـــغ 
ماليـــة مـــن العملـــة الوطنيـــة واألجنبية. 
وأســـفرت العمليـــة التي قام بهـــا عناصر 
الشـــرطة القضائية، عن اســـترجاع 653 
مليون سنتيم، و34340 يورو، و12682 
دوالرا، و50 درهمـــا مغربيـــا، و50 دينارا 
تونســـيا، و10 ليـــرات تركيـــة، وفـــق مـــا 

ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية.
أظهـــرت  فقـــد  الصحيفـــة،  وبحســـب 
التحقيقـــات، أن الشـــبكة مختصـــة فـــي 
تهريـــب األمـــوال إلـــى الخـــارج بتواطـــؤ 
مـــن بعـــض الجهـــات. وأشـــارت الجهات 
األمنية، إلى أن أفراد الشبكة لهم امتداد 
دولي يشمل أكثر من 5 دول، إلى جانب 
خـــالل  واالحتيـــال  النصـــب  اســـتعمال 

العديد من عملياتهم اإلجرامية.

عثـــر أمـــس الثالثـــاء على مذيـــع إذاعي 
بريطانـــي مقتـــوال فـــي منزله فـــي لبنان، 
حيـــث كان يعيش ويعمـــل ألكثر من 20 

عاما، وفقا لوسائل اإلعالم المحلية.
وأطلـــق غافيـــن فـــورد عرضـــا صباحيـــا 
المتوســـطي، حيـــث  البلـــد  فـــي  شـــهيرا 
المعجبيـــن  مـــن  علـــى جحافـــل  حصـــل 
على مر الســـنين لروحـــه المرحة وطاقة 

اإليجابية.

وعثـــر علـــى جثتـــه صبـــاح الثالثـــاء في 
شـــقته فـــي بلـــدة بيـــت مـــري الواقعـــة 
خارج العاصمة بيروت. وقالت الشرطة 
لصحيفة ديلي ستار المحلية إنه اغتيل.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية 
فـــي لبنان “نحن على اتصال بالســـلطات 
اللبنانيـــة بعـــد تقاريـــر عـــن وفـــاة رجـــل 
وموظفونـــا  بيـــروت،  فـــي  بريطانـــي 

يقدمون المساعدة لعائلته”.

الجزائر تطيح بشبكة دولية لتهريب األموال

العثور على مذيع بريطاني مقتوال في لبنان

قال األمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى واشنطن، أمس الثالثاء، إن التقدم العسكري ضد ميليشيات  «
الحوثي أفضل طريقة لدفعهم للسالم. وذكر سفير السعودية في واشنطن في حسابه على “تويتر”: “بعد 

مماطلتهم ألشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة لألمم المتحدة في ظل التقدم 
العسكري الذي يحرزه التحالف”. وأضاف أن الضغط المتواصل على المليشيات الحوثية اإليرانية هو أفضل سبيل 

لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن. وكان وزير اإلعالم اليمني، معمر اإلرياني، أكد أنه ال يمكن القبول بأي 
صيغة إلدارة ميناء الحديدة ال تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة. 

وقال اإلرياني، في تغريدة على تويتر، إن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسالم على قاعدة 
المرجعيات الثالث، مبديًا ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث األممي، مارتن غريفثس، إلقناع االنقالبيين 

باالنسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.

خالد بن سلمان: الضغط العسكري يدفع الحوثيين للسالم

القدس المحتلة ـ وكاالت بيروت ـ وكاالت

اإلســـرائيلي،  االحتـــالل  قـــوات  اســـتولت 
أمـــس الثالثاء، على 267 دونما من أراضي 
محافظـــة  فـــي  وتياســـير  بردلـــة  قريتـــي 
طوبـــاس واألغوار الشـــمالية، تعود ملكيتها 
إلـــى كنيســـة الالتين فـــي القـــدس، وفق ما 

ذكرت وسائل إعالم فلسطينية.
“وفـــا”  الفلســـطينية  األنبـــاء  وكالـــة  وقـــال 
إن هـــذا التحـــرك اإلســـرائيلي يأتـــي “ضمن 
سياســـة وضع اليد التـــي يتخذها االحتالل 
األراضـــي  مـــن  المزيـــد  البتـــالع  حجـــة 
الفلســـطينية لتوســـيع اســـتيطانه المخالف 
الهيئـــة  ونـــددت  الدوليـــة”.  للقوانيـــن 
القـــدس  لنصـــرة  المســـيحية  اإلســـالمية 
والمقدســـات في بيان، بـ”مصادرة ســـلطات 
االحتـــالل لمئـــات الدونمـــات مـــن األراضي 
الوقفية التابعة لكنسية الالتين في منطقة 

األغوار ألغراض عسكرية”.
ووصفـــت الهيئـــة قـــرار مصـــادرة أراضـــي 
كنيســـة الالتيـــن الوقفيـــة وتحويلهـــا إلـــى 

معسكر للجيش بأنه “انتهاك صارخ للقانون 
الدولي اإلنســـاني، الذي يحدد المبادئ التي 

تطبق خالل الحرب واالحتالل”.
“ســـلطات  أن  بيانهـــا  فـــي  الهيئـــة  وأكـــدت 
ال  المتطرفيـــن  والمســـتوطنين  االحتـــالل 
المعالـــم  يفوتـــون فرصـــة لالعتـــداء علـــى 

واألراضي الفلسطينية ودور العبادة”.
وتقـــع األراضي المصادرة فـــي حوض رقم 

159 فـــي المنطقـــة، وبالقـــرب مـــن معســـكر 
االحتـــالل، عملـــت مؤخـــرا  لقـــوات  ســـابق 
علـــى إعادة بنائه وتزويده بغرف وخدمات 

داخله وفي محيطه.
ويشـــكل هـــذا القـــرار “خطرا حقيقيـــا” على 
عدد من العائالت الفلســـطينية التي تسكن 
في المنطقة، حيث تخشـــى هـــذه العائالت 

أن يكون هذا القرار مقدمة لترحيلها.

تمكنـــت الســـلطات المحلية فـــي الرقة 
شـــمالي ســـوريا، أمـــس الثالثـــاء، مـــن 
انتشـــال المزيـــد مـــن الجثـــث مـــن أكبر 
مقبـــرة جماعية يجري اكتشـــافها قرب 
المدينـــة، التـــي كانـــت معقـــال لتنظيـــم 

“داعش” اإلرهابي، قبل تقهقره .
وقال فريـــق االســـتجابة األولية التابع 
لمجلـــس الرقـــة المدني، إنـــه تمكن من 
انتشال 11 جثة من مقبرة “البانوراما”، 
الواقعـــة جنوبـــي المدنيـــة، التـــي أعلن 
عـــن تحريرهـــا من قبضـــة “داعش” في 

أكتوبر 2017.
وتعتبـــر المقبرة الجماعيـــة في منطقة 
البانورامـــا، األكبـــر في المدينـــة، حيث 
قـــدرت الفـــرق الطبية، وجـــود أكثر من 
1500 جثـــة دفـــت فيها خالل ســـيطرة 

التنظيم اإلرهابي عليها.
وأوضـــح الفريـــق أنه جـــرى إعادة دفن 
الجثـــث مـــرة أخـــرى فـــي مقبـــرة “تـــل 

البيعة” شمال شرقي المدينة.
الفـــرق  وبقيـــة  أنـــه  الفريـــق  وأوضـــح 
الطبيـــة فـــي المدينة اســـتطاعوا حتى 
منـــذ 9 أشـــهر، انتشـــال 2877 جثة من 
المقابـــر الجماعيـــة المحيطـــة بالمدينة 
فـــي  المدمـــرة  األبنيـــة  ركام  وأســـفل 

وسطها.

جـــرى  الماضيـــة،  األســـابيع  وخـــالل 
انتشال 516 جثة، وفق ما نقلت وكالة 
“أسوشـــيتد برس”، عن مسؤول محلي 

شارك في العمل.
المقابـــر  مـــن  العديـــد  “داعـــش”  وتـــرك 
الجماعيـــة المحيطـــة بالمدينة، وســـط 
تقديرات بوجود 10 مقابر على األقل.

الهيئة اإلسالمية المسيحية نددت بالسيطرة اإلسرائيلية.
انتشال جثة من إحدى المقابر الجماعية المحيطة بمدينة الرقة

الهيئة اإلسالمية المسيحية نددت بالسيطرة اإلسرائيلية الجثث م��ئ��ات  اس��ت��خ��راج  م��ن ه��ن��ا..  م��ر  “داع�����ش” 

احتالل أراضي كنيسة فلسطينية أكبر مقبرة جماعية بالرقة



كابول ـ رويترز

أعلن حلف ش���مال األطلسي )الناتو(، أمس الثالثاء، عن مقتل 3 جنود أميركيين 
وإصاب���ة 3 آخري���ن، م���ن ج���راء انفج���ار عب���وة بدائي���ة الصن���ع ف���ي والي���ة غزني 

األفغانية، جنوب العاصمة كابل.

وذك���رت مهم���ة “الدع���م الح���ازم” الت���ي 
يقوده���ا الحل���ف بأفغانس���تان في بيان، 
أن االنفج���ار وق���ع ق���رب مدين���ة غزن���ة، 
عاصم���ة الوالية، وفق م���ا أوردت وكالة 

“رويترز”.
مدني���ا  متعاق���دا  أن  البي���ان  وأض���اف 
أميركي���ا أصي���ب أيض���ا ف���ي االنفج���ار، 
ويتلقى العالج مع بقية المصابين. ولم 

يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وقال الضابط أوبون ميندي، المتحدث 
باس���م القوات األميركية، إنه تم إجالء 
الجن���ود المصابين والمق���اول، ويتلقون 

جميعا الرعاية الطبية. 
ول���م تعل���ن أي جماع���ة مس���ؤوليتها عن 

الحادث حتى اآلن. 
ويأت���ي هذا التطور بعد ي���وم من كمين 
نصبت���ه حركة طالب���ان لقافلة ش���رطية 
بوالية فاراه غربي البالد، مما أسفر عن 

مقتل 20 شرطيا.
وش���هدت والية غزني، في وقت سابق 
م���ن نوفمب���ر الج���اري، قت���اال ضاريا بين 
القوات األفغاني���ة الحكومية ومتمردي 
حركة “طالبان���ط، قتل فيه أكثر من 20 

جنديا حكوميا.

القدس المحتلة ـ رويترز

أعلنت إسرائيل، أمس الثالثاء، أنها اتفقت 
مع تش���اد على اس���تئناف العالقات بعد 64 
عام���ا من انقطاعها، وذلك ف���ي ختام زيارة 
مفاجئ���ة قام بها الرئيس التش���ادي إدريس 

ديبي إلسرائيل استغرقت يومين.
وقالت إسرائيل في بيان إن رئيس الوزراء 
قريب���ا  تش���اد  “س���يزور  نتنياه���و  بنيامي���ن 
وس���يعلن م���ع الرئيس التش���ادي اس���تئناف 
العالق���ات”، غير أنها لم تذكر موعد الزيارة. 

وكان ديبي قد قام خالل األس���بوع الحالي 
بزي���ارة مفاجئ���ة للق���دس، بع���د قطيعة منذ 

العام 1972، وفقا لوكالة رويترز. 
وق���ال مكت���ب رئيس ال���وزراء اإلس���رائيلي 
إن نتانياه���و وديب���ي اجتمع���ا ف���ي القدس 
و”ناقش���ا التهدي���دات المش���تركة ومحاربة 
اإلره���اب”، كم���ا بحث���ا س���بل التع���اون ف���ي 
مجاالت الزراعة والطاقة الشمسية واألمن 

المائي والصحة.

باريس ـ أ ف ب

أعل���ن الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماك���رون امس الثالثاء، أن بالده س���تغلق 14 
مفاع���ال نووي���ا من أص���ل 58 مفاعال، بحلول العام 2035، عل���ى أن يتم إغالق ما 

بين 4 و6 مفاعالت بحلول العام 2030.

وقال ماكرون أثناء كلمة عرض خاللها 
خطوط سياسة الطاقة للسنوات العشر 
المقبل���ة وفي صلبه���ا مس���تقبل الطاقة 
النووية، إن إغ���الق المفاعالت النووية 
س���يكون وفق برنامج في إطار سياسة 
متصل���ة بالتح���ول البيئ���ي، معرب���ا ع���ن 
تفهمه لمعان���اة المحتجين على ضريبة 

الوقود.
األس���ر  تعاني���ه  م���ا  “أتفه���م  وأض���اف 
الفرنس���ية الت���ي تش���عر بأنه���ا تتحم���ل 
وزر زي���ادة الضرائب عل���ى الوقود هذه 
بالمحتجي���ن  دفع���ت  والت���ي  الس���نة”، 

م���ن “الس���ترات الصف���راء” إل���ى تنظيم 
تظاهرات وقطع طرق منذ 10 أيام في 

مختلف أنحاء فرنسا.
واقترح ماكرون آلية لتصحيح الزيادة 
الضريبي���ة عندم���ا ُتف���رض ف���ي الوقت 
نفس���ه م���ع ارتف���اع أس���عار النف���ط على 
المس���توى العالم���ي، مثلم���ا ح���دث ف���ي 
ه���ذا الع���ام. وتش���مل خط���ة الحكوم���ة 
الفرنس���ية إغالق مفاعلي���ن اثنين أعلن 
عنهما سابقا من أقدم مفاعالت فرنسا، 
وق���ال ماك���رون إن إغالقهم���ا تقرر في 

صيف 2020.

مقتل 3 جنود أميركيين 
بأفغانستان

إسرائيل وتشاد 
تستأنفان العالقات

فرنسا ستغلق 14 
مفاعال نوويا

الصين تخطط لبناء “مستعمرة روبوتات” في أعماق البحار

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

تخط���ط الصي���ن لبناء “مس���تعمرة روبوتات” في أعم���اق البحار؛ به���دف إدارة عمليات علمية 
ودفاعية في بحر الصين الجنوبي.

وق���ال باحث���ون على اطالع بما وصفت���ه صحيفة “صن” البريطانية ب���� ”المخطط الغريب”، إن 
مركز الغواصات الحديث سيصبح أول مستعمرة للذكاء االصطناعي على األرض.

ويأت���ي التوج���ه الصيني بعد زيارة أجراها الرئيس ش���ي جين بينغ، في وقت س���ابق من هذا 
العام، لمعهد لألبحاث، يقع في أعماق البحار بمدينة سانيا.

وذك���ر المص���در أن الرئيس الصيني، خالل زيارة ش���هر أبريل، حّث العلماء والمهندس���ين على 
تشييد طوابق جديدة في المركز المتواجد تحت الماء.

وقال بينغ “ال يوجد طريق في أعماق البحار، وال نحتاج إلى المطاردة، فنحن الطريق”.
يش���ار إل���ى أن فكرة العيش في أعم���اق البحار على نمط “أتالنتس” المفق���ودة، فتنت العلماء 

وكتاب قصص الخيال العلمي على مدى عقود.
ويعتقد أن المش���روع الصيني س���تتم إقامته في “منطقة هادال”، وهي عبارة عن هاوية على 

شكل حرف V، يصل عمقها إلى 11 ألف متر، مما يجعلها أعمق منطقة في المحيط.
وسيكلف المشروع الطموح 1.1 مليار يوان، أي ما يعادل 120 مليون جنيه إسترليني تقريبا.

باريسالقدس المحتلةكابول

نش���رت منظمة مجاه���دي خلق اإليرانية المعارضة، مقاط���ع فيديو تظهر معارضين 
يقوم���ون بإحراق صور لرم���وز النظام اإليراني، في عدد م���ن محافظات البالد، في 

دليل جديد على ضيق الشارع بسياسات القمع التي يمارسها نظام الماللي.

وأظهر مقطع فيديو صور بمحافظة لرستان، 
أش���خاصا وه���م يضرم���ون الن���ار ف���ي البوابة 
الرئيسية لمقر قوات الباسيج، التابعة للحرس 
الث���وري اإليراني، الت���ي تترك���ز مهامها داخل 
البالد عل���ى قمع المعارضي���ن، واالحتجاجات 

السلمية، ودعم النظام.
وف���ي منطق���ة كهري���زك، بالعاصم���ة طه���ران، 
أض���رم معارض���ون الن���ار ف���ي ص���ور المرش���د 
اإليران���ي عل���ي خامنئ���ي، والمرش���د األس���بق 

الخميني.
وكان���ت الص���ور تابع���ة ل���وزارة االس���تخبارات 
تنفي���ذ  ع���ن  المس���ؤولة  اإليراني���ة،  واألم���ن 
عملي���ات االعتق���ال والتعذي���ب، وحت���ى قتل، 
“يافط���ة”  المعارض���ون  وت���رك  المعارضي���ن. 

خاص���ة بهم ف���ي موقع تل���ك الت���ي أحرقوها، 
جاء فيها “الموت لالستبداد واألصولية”.

يذك���ر أن���ه من���ذ أواخر الع���ام الماضي، تش���هد 
إي���ران ع���ددا م���ن اإلضراب���ات واالحتجاجات 
عل���ى س���وء ظ���روف العم���ل وتأخ���ر الرواتب 
وت���ردي األوض���اع المعيش���ية ف���ي ع���دد م���ن 
قطاع���ات االقتص���اد، بم���ا ف���ي ذل���ك الصل���ب 

والتعليم والتعدين والنقل.
إلى ذلك، هاجم نش���طاء إيرانيون تصريحات 
ج���واد  محم���د  اإليراني���ة  الخارجي���ة  وزي���ر 
ظريف، األخيرة بش���أن “النجاة” من العقوبات 

األميركية من خالل “المقاومة والصمود”.
وزخرت مواقع التواص���ل االجتماعي بموجة 
م���ن التغري���دات الت���ي هاجم���ت أو س���خرت 

م���ن ظريف، لم���ا اعتب���ره الناش���طون “تجاهالً 
واالقتصادي���ة  المعيش���ية  الش���عب  ألوض���اع 

المتدهورة والتفكير ببقاء النظام فقط”.
وكان ظريف قد تحدث خالل مؤتمر دولي في 

العاصم���ة اإليطالية روم���ا، الخميس الماضي، 
ع���ن “أس���باب اس���تمرار النظام اإليران���ي” منذ 
بداي���ة ث���ورة 1975، قائالً “س���ننجو كما نجونا 
من قبل، والش���عب اإليراني هو من س���يتضرر 

من ضغوط العقوبات”.
وعق���ب هذه التصريحات، س���رعان ما انتش���ر 
عل���ى تويتر هاش���تاغ #دوام_میاوریم بمعنى 
“س���ننجو” بين النش���طاء اإليرانيي���ن؛ ردًا على 

ظري���ف ال���ذي اتهم���وه بالك���ذب وتلمي���ع وجه 
النظ���ام وتزوير الحقائ���ق حول ما يحدث في 
إي���ران م���ن معان���اة للش���عب اإليراني؛ بس���بب 
سياسات نظامه الذي ينفق أموال اإليرانيين 

على حروبه الخارجية ألهداف توسعية.
كما نشر بعض النشطاء صورة مركبة لظريف 
وه���و يرت���دي البزة العس���كرية لمحمد س���عيد 
الصحاف، وزير اإلعالم العراقي السابق، الذي 
اش���تهر بكذب���ه حول تص���دي الع���راق لدخول 
الق���وات األميركي���ة إل���ى بغ���داد، عق���ب الغزو 
الع���ام 2003 في دالل���ة رمزية على أن ظريف 

يكذب أيضا كالصحاف. 
وأجمع���ت الكثي���ر م���ن التغري���دات عل���ى أن 
ع���ن  كاذب���ة  رس���ائل  للعال���م  ظري���ف يوص���ل 
والحال���ة  المتده���ورة  االقتصادي���ة  الظ���روف 
المأس���اوية الت���ي يعيش���ها الش���عب اإليران���ي، 
م���ا أثار غض���ب  المستش���ار اإلعالمي للرئيس 
اإليراني حس���ن روحاني، حس���ام الدين آشنا، 
ال���ذي وصف النش���طاء المغردي���ن ضد ظريف 

بأنهم “صهاينة ناطقون بالفارسية”.

عواصم ـ وكاالت

النيران تلتهم “أيقونات النظام اإليراني”
ه���ج���وم ع��ل��ى ظ���ري���ف ل��ت��ص��ري��ح��ات��ه ب���ش���أن “ال���ن���ج���اة” م���ن ال��ع��ق��وب��ات

دبي ـ العربية نت

طهران ـ آر تي
وصف وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس الثالثاء، تصريحات الرئيس اإليراني 
حسن روحاني التي دعا فيها إلى تدمير إسرائيل، بأنها تصريحات تثير التوتر في المنطقة.

وق���ال بومبي���و ف���ي بي���ان ل���وزارة الخارجية 
“روحاني شجع في مؤتمر دولي عن الوحدة 
اإلسالمية، المسلمين في جميع أنحاء العالم 
على االتح���اد ضد الوالي���ات المتحدة، وهذه 
خط���وة خطي���رة وغي���ر مس���ؤولة تزي���د م���ن 
عزل���ة إي���ران وتعمل على زي���ادة عزلة النظام 
اإليران���ي ع���ن العال���م وع���ن ش���عبه عل���ى حد 

سواء”.
وأكد البي���ان أن النظام اإليراني ليس صديًقا 
ألميركا أو إسرائيل؛ ألنه ينادي مراًرا وتكراًرا 

بقتل الماليين، بمن فيهم المسلمون.
وأك���د البيان أن الش���عب اإليراني ال يتفق مع 
حكومته، التي تمّثله بشكل سيئ أمام العالم 
منذ 39 عاًما، حيث تمارس االستبداد عليهم 

لفترة طويلة جدا.
م���ن جانب آخر، صرح نائ���ب وزير الخارجية 

ب���أن اس���تفادة  اإليراني���ة عب���اس عراقج���ي، 
ب���الده من اس���تمرار االتفاق الن���ووي اقتربت 
من الصف���ر، بعد أن أعادت الواليات المتحدة 

عقوباتها على طهران.
ف���ي  عراقج���ي  مش���اركة  أثن���اء  ذل���ك  ج���اء 
ن���دوة التع���اون الن���ووي بين إي���ران واالتحاد 
األوروبي في بروکس���ل، وحذر عراقجي في 
كلمت���ه م���ن أن ه���ذا االتفاق يمك���ن أن ينتهي 
وتخ���رج منه إي���ران “إذا لم تك���ن هناك فوائد 

تعود عليها من االستمرار فيه”.
ذل���ك  قب���ل  ه���ددت  ق���د  طه���ران  وكان���ت 
ل���م  إذا  الن���ووي،  االتف���اق  م���ن  باالنس���حاب 
تستطع تصدير النفط والغاز، أو إذا تم منعها 

من تلقي أموال الصادرات.
وف���ي س���ياق م���واٍز، ص���رح رئي���س منظم���ة 
الطاق���ة الذري���ة اإليرانية عل���ي أكبر صالحي، 

أمس االثنين، بالتزام بالده بتطوير عالقاتها 
بخص���وص  األوروب���ي  االتح���اد  دول  م���ع 
“التع���اون الن���ووي عل���ى المس���توى الدول���ي”، 
مؤكًدا ض���رورة أن تتصرف طه���ران بطريقة 
“تقلل من المخاوف اإلقليمية والدولية بشأن 

األمن العالمي”.

يش���ار إل���ى أن تصريحات عراقج���ي األخيرة 
تأتي في س���ياق حث االتحاد األوروبي على 
التس���ريع من تدش���ين اآللية الخاصة، حسب 
محللي���ن. تلك اآللية التي كان قد تم االتفاق 
عليه���ا ف���ي وق���ت س���ابق م���ن ش���هر س���بتمبر 

الماضي.

حسن روحاني

اس�����ت�����ف�����ادة ط������ه������ران م������ن االت�������ف�������اق ال�������ن�������ووي اق�����ت�����رب�����ت م������ن ال���ص���ف���ر

أميركا: روحاني يزيد من عزلة النظام والشعب اإليراني

حرق يافطات لرموز الثورة اإليرانية

األربعاء 28 نوفمبر 2018 
20 ربيع األول 1440 15

أفادت وسائل إعالم إيرانية باغتيال مسلحين مجهولين رجل الدين السني  «
الشيخ مولوي جمال زهي، في مدينة جلستان شمالي إيران. وذكرت وسائل 

اإلعالم أن زهي لقي مصرعه، بعد إصابته في ظهره ببندقية صيد صباح 
الثالثاء، أثناء خروجه من مسجد في المدينة. وأشارت إلى أن زهي كان يسعى 

ألجل التوفيق بين المذهبين السني والشيعي في إيران. ولم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن مقتل زهي، أو الدافع وراء قتله.

نظمت مجموعة من الناشطات اإليرانيات وقفة اعتصامية أمام مجلس الشورى  «
“البرلمان” في العاصمة طهران، طالبن فيها النواب بإقرار قانون يحد من 

“العنف ضد المرأة” في إيران. وحملت الناشطات الفتات كتب عليها شعارات 
“ندعو إلى مصادقة مجلس الشورى على قانون لبناء مراكز خاصة للنساء بهدف 

دعمهن ضد العنف”. وأكدت المشاركات، أنهن يطالبن بتشكيل وحدة خاصة 
تضم شرطة نسائية وضابطات وقاضية لمتابعة “العنف األسري” ضد المرأة.

اغتيال رجل دين سني شمالي إيران

وقفة اعتصامية على العنف ضد المرأة

طهران ـ آر تي

الرئيس التشادي مع نتنياهو وزوجته عندما زار القدس أخيرا
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أك���د عض���و مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي للكرة الطائ���رة رئيس مجلس الش���واطئ محم���د الفردان أن مس���ودة الئحة 
مسابقة دوري الشواطئ باتت جاهزة بنسبة كبيرة ولكنها غير معتمدة لغاية اآلن لحين إطالع مجلس إدارة االتحاد على 
بنودها وإرسالها لجميع األندية األعضاء؛ لالستئناس بآرائهم وتنقحيها وتعديلها، بما يتناسب مع أهداف الدوري ويحقق 

تطلعات االتحاد في االرتقاء بلعبة الكرة الطائرة الشاطئية.

وأض���اف الفردان ل���� “البالد س���بورت” 
أن المجلس يعتزم إقامة مس���ابقتين 
لل���دوري ف���ي ه���ذا الموس���م، األول���ى 
لالعبي���ن األقل من 18 عاما وس���تقام 
بعد مس���ابقة دوري وكأس الناشئين، 
والثاني���ة لالعبي���ن ف���وق ال���� 18 عاما 
وس���تقام لفئ���ة الرج���ال بع���د انته���اء 
مس���ابقتي ال���دوري وال���كأس، وذل���ك 
المقام���ة  الرملي���ة  المالع���ب  عل���ى 
بمدينة عيسى الرياضية بجوار مبنى 
المجل���س  أن  أوض���ح  كم���ا  االتح���اد، 
يعت���زم إقامة بطول���ة مفتوحة أخرى 
لف���رق الرجال تك���ون المش���اركة فيها 

مفتوحة للجميع.
وأشار الفردان إلى أن المجلس مازال 
بصدد دراس���ة آلية تسجيل الالعبين، 
إذ إن المقت���رح المبدئ���ي ين���ص عل���ى 
الس���ماح ل���كل ناد بتس���جيل 4 العبين 
في كش���وفاته كحد أدنى لتصدر لهم 
بطاق���ات خاصة ومس���تقلة على أنهم 
العبون في الش���واطئ، وعلى س���بيل 
المث���ال يح���ق مش���اركة العب ن���اد )أ( 
ف���ي  يلع���ب  الص���االت عل���ى أن  ف���ي 
ن���اد )ب( آخر بالش���واطئ بع���د انتهاء 
موس���م الصاالت، خصوص���ا مع بداية 
تطبيق موس���م الش���واطئ لهذا العام، 
ويمك���ن لألندي���ة ابتداء من الموس���م 
المقب���ل أن تتعاقد م���ع بعض العبيها؛ 
لتمثيله���ا في المس���ابقتين الش���واطئ 
والص���االت، الفت���ا النظر إل���ى أن آلية 
التس���جيل الزالت في طور الدراس���ة 
وليس���ت نهائية وستخضع للمزيد من 
المناقشة ومعرفة وجهة نظر األندية، 
ولن يتم تطبي���ق أي نظام إال باعتماد 
مجلس اإلدارة وبالتوافق مع األندية.
وأك���د أن كل فري���ق س���واء في دوري 
الناش���ئين أو الشواطئ سيلعب باسم 
النادي وس���تخصص جوائ���ز لألبطال، 
خاص���ة  ميزاني���ة  “هن���اك  مضيف���ا 

لدوري الش���واطئ وس���تكون معظمها 
للحكام الذين سيش���رفون على إدارة 
الجوائ���ز  إل���ى  إضاف���ة  المس���ابقات، 
والمصروف���ات األخ���رى، كم���ا س���يتم 

البحث عن راع للبطولة المفتوحة”.
وأم���ا بخص���وص المدربي���ن، أوض���ح 
الفردان أن االتحاد سيخصص طاقما 
فنيا سواء مدرب أو مدربون لتقديم 
االستش���ارات الفنية للفرق المشاركة 
بالنس���بة  وأم���ا  الالعبي���ن،  وتأهي���ل 
للملعب فس���تتم إتاح���ة الفرصة أمام 
كل األندية لالس���تفادة م���ن المالعب 

الرملية التابعة لالتحاد.
جدول���ة  عل���ى  “س���نعمل  وأض���اف 
تت���اح  بحي���ث  التدريبي���ة  الحص���ص 
الفرص���ة لجمي���ع األندي���ة الس���تخدام 
الملع���ب، وهناك أندي���ة مثل داركليب 
والنص���ر لديها مالعب ولك���ن الغالبية 
ليس���ت لديه���ا مالعب وإنن���ا على أتم 
االس���تعداد للتع���اون م���ع األندية في 

هذا الجانب..”.
دوري  مس���ابقة  أن  الف���ردان  وذك���ر 
بنظ���ام  س���تقام  الش���اطئية  الرج���ال 
الدمج ألندية الدرجة األولى والثانية 

وس���يعتمد نظام المسابقة على حجم 
المش���اركين م���ن األندي���ة، معرب���ا عن 
أمله ف���ي التفاع���ل اإليجابي من قبل 
جميع األندية إلنج���اح الدوري؛ لما له 
م���ن أثر ف���ي االرتقاء بالك���رة الطائرة 

الشاطئية.
الخارجي���ة  المش���اركات  أه���م  وع���ن 
المقبل���ة لمنتخب���ات الش���واطئ، ق���ال 
 2019 المقب���ل  الع���ام  إن  الف���ردان 
سيش���هد بطول���ة واح���دة تتمث���ل في 
البطول���ة العربي���ة، ف���ي ظ���ل توق���ف 

البطوالت الخليجية.
ول���دى س���ؤالنا إياه عم���ا إذا كان هناك 
البط���والت  ف���ي  للمش���اركة  توج���ه 
اآلسيوية أجاب “بالنسبة للمشاركات 
اآلس���يوية ف���إن الموض���وع ال يرتبط 
بع���دم توف���ر الميزاني���ة، فاأله���م ه���و 
متخصصي���ن  العبي���ن  وج���ود  ع���دم 
ومتفرغي���ن م���ن الممكن أن تس���تغني 
ف���ي  للمش���اركة  أنديته���م  عنه���م 
بطوالت الش���واطئ ونأمل بعد إقامة 
الالعبي���ن  بع���ض  يتج���ه  أن  ال���دوري 

للتخصص..”.
كم���ا أش���ار إل���ى أن اس���تمرار بطوالت 
األندية س���واء في البحري���ن أو باقي 
دول مجلس التعاون والدول العربية 
ربم���ا يفت���ح المج���ال ف���ي المس���تقبل 
عل���ى  خارجي���ة  بط���والت  إلقام���ة 

مستوى األندية.

جانب من المباراة النهائية

المالعب وج���دول���ة  ل��أن��دي��ة  م���درب  ت��وف��ي��ر  ال���ف���ردان: 

3 مسابقات للطائرة الشاطئية
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كش���ف العب منتخبنا الوطني لبناء األجس���ام البطل المخضرم علي الخياط أنه بدأ األعداد لبطولة العالم 
لبن���اء األجس���ام لألس���اتذة، والتي س���تقام بمدينة تاراغونا بإس���بانيا ف���ي الفترة من 8 وحتى 11 من ش���هر 
ديسمبر المقبل منذ شهر أغسطس الماضي مع المدرب الوطني سيد ياسر الغني، إذ إن البرنامج التدريبي 
مكث���ف م���ن ناحي���ة االلتزام والتغذي���ة والتدريبات البدنية ف���ي الصالة على فترتين، وينبغ���ي االلتزام بكل 
تعليم���ات الم���درب بش���كل دقيق جدًا م���ن أجل الوصول ألفضل مس���توى جهوزية واس���تعداد لخوض هذه 

المنافسة العالمية الكبيرة.

 وتح���دث المخض���رم الخي���اط قائ���الً “بطول���ة الع���ام 
الماضي التي أقيمت منافساتها برومانيا كانت قوية 
وشرس���ة ج���دًا، وهذا دلي���ل أن بطوالت العال���م لبناء 
األجس���ام لفئ���ات الماس���ترز أصبح���ت م���ن البطوالت 
العالمي���ة المهم���ة التي تش���هد حض���ورا عالمي���ا قويا، 
ويس���تعد له���ا الالعب���ون بش���كل ممي���ز، ل���ذا ب���ات من 
الض���روري االس���تعداد المبك���ر له���ا، ومؤش���رات العام 
الماض���ي ومعطي���ات المنافس���ات دل���ت لن���ا عل���ى أن 
بطولة هذا العام س���تكون مغايرة وستش���هد مشاركة 
أكب���ر وأق���وى وس���تحمل ف���ي طياته���ا العدي���د م���ن 

المفاج���آت، ورغم كل هذا فنح���ن جاهزون بإذن هللا 
لها وس���ندخل أجواءها بكل م���ا أوتينا من قوية؛ من 
أج���ل تحقيق أفضل النتائج ومعانق���ة )الذهب فقط( 
ف���ي عام الذه���ب، وإضافة إنجازات مش���رفة جديدة 
لسجل مملكتنا الحبيبة الزاخر باإلنجازات الرياضية 

المشرفة”. 
 وأك���د الخياط “أعاهد الجميع بأنني س���أبذل قصارى 
جهدي؛ من أجل تشريف بالدي في المحفل الرياضي 
جالل���ة  ممث���ل  ومب���ادرات  رؤى  وتنفي���ذ  المقب���ل، 
المل���ك لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س 

المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد آل 
خليف���ة لتحقيق )الذه���ب فقط( في ع���ام الذهب. إن 
ه���ذه المب���ادرة جعلت جمي���ع الرياضيي���ن يتحفزون 
لتحقي���ق الذه���ب، خصوص���ًا منتخب بناء األجس���ام، 
إذ إن ه���ذه الرياضة متميزة في البحرين ولها قاعدة 
جماهيرية واس���عة والعديد من الالعبين يمارسونها، 
وطالم���ا حقق���ت البحرين العديد م���ن اإلنجازات عبر 
أبطاله���ا ونجومه���ا وم���ازال الالعبون مس���تمرون في 
طري���ق الحصاد، ودورنا اليوم رف���ع رصيد هذه الغلة 

الزاخرة”.
وق���ال الخياط “نش���يد بالجهود الت���ي يبذلها االتحاد 
البحريني لرفع األثقال برئاسة سلطان الغانم وجميع 
أعض���اء مجل���س اإلدارة واللجن���ة الفني���ة بمتابعتهم 
جمي���ع  تس���خير  ف���ي  الدائ���م  وس���عيهم  المس���تمرة، 
اإلمكان���ات؛ م���ن أج���ل الوص���ول بالالعبي���ن ألفض���ل 
المستويات، هذه الجهود والمتابعة المستمرة سهلت 

علينا الكثير وجعلتنا في مستوى استعداد عال”.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

الخياط: أعاهد الجميع بتشريف البحرين

علي الخياط

الصخير - حلبة البحرين الدولية

ب����دأت الس����ائقون والفرق المش����اركة ف����ي مهرجان بابك����و البحرين 
للج����ي ت����ي GT الوص����ول لمملك����ة البحري����ن؛ اس����تعدادا النط����الق 
المهرجان الذي تس����تضيفه حلبة البحري����ن الدولية “موطن رياضة 
الس����يارات في الشرق األوسط” نهاية هذا األسبوع يومي الجمعة 
والس����بت المواف����ق 30 نوفمب����ر و1 ديس����مبر م����ع تبق����ي يومين على 

المهرجان. 

س����ائقي  اس����تقبال  ف����ي  وكان 
وف����رق المهرجان الذي����ن وصلوا 
عل����ى متن رح����الت مختلفة إلى 
مط����ار البحري����ن الدول����ي فري����ق 
التاب����ع  واالس����تقبال  الضياف����ة 
لحلب����ة البحري����ن الدولي����ة الذين 
رحبوا بقدوم الس����ائقين والفرق 
إل����ى مملك����ة البحرين للمش����اركة 
ف����ي منافس����ات مهرج����ان بابك����و 

البحرين للجي تي. 
وستش����هد الحلب����ة خ����الل عطلة 
نهاي����ة األس����بوع ما يق����ارب 100 
سائق مشارك وذلك من 20 دولة 
مختلفة م����ن جميع أنحاء العالم 
وذلك ب� 60 سيارة على المضمار 

ضمن 3 فئات مشاركة.
البحري����ن  مهرج����ان  ويش����هد 

للج����ي تي مجموعة م����ن الفئات 
المس����توى  عالي����ة  المختلف����ة 
ال�����GT وعل����ى رأس����ها  لس����باقات 
البطولة المستحدثة من االتحاد 
الدولي للسيارات “فيا” وتحديدًا 
إل����ى  GT لألم����م”  بطول����ة “كأس 
جان����ب س����باقات ش����ّيقة أخ����رى 
 ،”GT4 “س����ارو  العال����م  كنهائ����ي 
عالوة على الحدث البارز تحدي 
البحرين للس����يارات الكالسيكية 
 GT م����ن مهرج����ان  مم����ا يجع����ل 
البحرين احتفاالً دوليًا بارزًا في 
المنطق����ة. وتعتب����ر بطولة “كأس 
الرئي����س  الح����دث  لألم����م”   GT
س����ائقين  بقي����ادة  للمهرج����ان 
قادمين من مختلف دول العالم.

وصول فرق مهرجان بابكو البحرين

تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة، بإقامة لقاءين، يلتقي في المباراة األولى 
المحرق وسماهيج الساعة 5:45 مساًء، وتليها مباشرة مباراة النويدات وسترة الساعة 7:45 مساًء، وتقام المباراتان على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

اإلثني���ن  افتتح���ت  ق���د  الجول���ة  وكان���ت 
منتخ���ب  فيهم���ا  ف���از  بلقاءي���ن  الماض���ي 
الش���باب على األهلي والرفاع على مدينة 

عيسى.
بي���ن  الي���وم  الثاني���ة  المب���اراة  وتعتب���ر 
النوي���درات وج���اره س���ترة مهم���ة للغاي���ة 
ل���كال الفريقي���ن، الس���يما أزرق النوي���درات 
الذي يس���عى لتصحيح أوضاعه والخروج 
م���ن مس���تنقع الخس���ارة؛ للمحافظ���ة على 
بصي���ص أمل المنافس���ة عل���ى التأهل إلى 
أن  الفري���ق  ي���درك  إذ  السداس���ي،  ال���دور 

أي خس���ارة مقبل���ة س���تطيح به م���ن دائرة 
المنافسة.

النويدرات خاض 4 مواجهات خالل الدور 
التمهيدي، تلقى الخس���ارة في 3 مناسبات 

وفاز في واحدة.
ف���ي المقابل، يس���عى بحارة س���ترة بقيادة 
المدرب علي عبدالغني الذي بات يس���تعد 
لخوض الدور الخماس���ي تحقيق النتيجة 
الفنّية المرجوة استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويمتل���ك النويدرات 5 نق���اط، فيما يمتلك 

سترة 4 نقاط.

وفي المباراة األولى، سيكون المحرق على موعد مع فوز في المتناول  «
أمام سماهيج، سيمنحه االنفراد بصدارة الترتيب العام للدور التمهيدي. 
المحرق يمتلك 10 نقاط من 5 انتصارات، فيما يمتلك سماهيج 5 نقاط 

من 5 هزائم.

مواجه��ة س��هلة تجم��ع ذي��ب المح��رق م��ع س��ماهيج

النويدرات ينشد الصحوة أمام سترة

مدينة عيسى - اتحاد التنس

اختتم االتحاد البحريني للتنس البطولة التنش���يطية الثالثة، إذ ش���ارك في البطولة أفضل مواهب التنس على مس���توى البحرين 
وبمش���اركة ممي���زة م���ن المملكة العربية الس���عودية، وأقيمت في 23 و24 من ش���هر نوفمبر الجاري على مالع���ب االتحاد البحريني 

للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى. 

 وأسفرت منافسات البطولة عن فوز الالعب السعودي 
ه���ادي المحس���ن ببطول���ة ف���ردي تح���ت 16 س���نة وفاز 
بالمرك���ز الثان���ي الالع���ب الس���عودي حس���ين المع���راج، 
وفي منافس���ات فئة تحت 12 س���نة فاز الالعب الهندي 
ريش���يكيش س���نواني بالمركز األول والالعب السعودي 

مجتبى الرمضان بالمركز الثاني.
وش���ارك ف���ي البطول���ة أكث���ر م���ن 35 العبا م���ن مختلف 
الجنس���يات وم���ن أكاديمي���ات وأندية مختلف���ة للتنس 
في مملكة البحرين والمملكة العربية الس���عودية، إذ تم 
توزيعهم بين الفئات الس���نية تحت 12 سنة وتحت 16 
سنة باستخدام أنظمة االتحاد الدولي للتنس الجديدة 

والمطبقة في سنة 2018.
وتم توزيع الالعبين على مجموعات بنظام  «

Round Robin وأقيمت المباريات يومي الجمعة 
والسبت، وشهدت المنافسات ندية عالية وتقارب 

من تتويج الفائزينكبير بين المستويات.

م��ن 35 العب��ا أكث��ر  اللعب��ة وش��هدت  اتح��اد  نظمه��ا 

مشاركة واسعة في تنشيطية التنس

محمد الدرازي

حسن علي

محمد الدرازي

“السلة” ينقل 
المباريات

بث المركز االعالمي لالتحاد 
البحريني لكرة السلة بعض مباريات 

دوري زين لكرة السلة للرجال، 
مباشرة على قناة االتحاد على 

موقع ال�”يوتيوب”.
وقام المركز بجهود كبيرة لنقل 
بعض مباريات الدوري التي لم 

تحظ بالنقل التلفزيوني، وفق تقنية 
عالية، وهو ما يمثل نقلة نوعية 

مميزة في العمل اإلعالمي باالتحاد. 
وتأتي مبادرة نقل المباريات على 

قناة االتحاد في إطار االهتمام 
البالغ الذي يوليه االتحاد البحريني 

لكرة السلة تجاه العمل اإلعالمي 
المتعلق بإثراء المسابقات المحلية.

محمد الفردان

مبادرة ناصر بن 
حمد في تحقيق 

“الذهب فقط” 
حفزت الرياضيين

يعتبر البطل المخضرم علي الخياط أحد أبرز الالعبين البحرينيين على الساحة المحلية  «
والدولية في رياضة بناء األجسام، وحقق خالل مشواره الرياضي فيها العديد من االنجازات 

المشرفة، من أبرز هذه االنجازات ذهبية بطولة العرب باألردن العام 2008 ضمن الفئة 
الوزنية 70 كيلوغرام، ذهبية بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة العام 2009 

بالبحرين، برونزية بطولة الخليج عام 2010 في البحرين والمركز الرابع ببطولة آسيا العام 
2010 بالبحرين أيضًا.

المخضرم علي الخياط



كشف االتحاد البحريني لكرة السلة عن إقامة مهرجان كل النجوم الذي يقيمه اتحاد السلة 
يومي األحد واإلثنين الموافق 16 و17 ديس���مبر المقبل ديسمبر، بمناسبة احتفاالت المملكة 

بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى.

ويقي���م اتح���اد الس���لة مهرج���ان كل النج���وم 
للع���ام الثال���ث عل���ى التوال���ي، بع���د أن ش���هد 
نجاًحا كبي���ًرا في العامين الماضيين؛ احتفاالً 
باألعياد الوطنية، إذ يعد اتحاد الس���لة سّباًقا 
لالحتفال بهذه المناس���بة العزيزة على قلوب 
جمي���ع أبن���اء الش���عب البحرين���ي، م���ع أفراح 

واحتف���االت العي���د الوطن���ي المجي���د وعي���د 
جلوس جاللة الملك الذي شهدت المملكة في 
عه���ده الزاه���ر العديد من اإلنج���ازات الكبيرة 

في مختلف األصعدة وخاصة الرياضية.
العدي���د  النج���وم  كل  مهرج���ان  وس���يتضمن 
م���ن المفاجآت خ���الل هذه الفعالي���ة الوطنية 

الغالي���ة، إضاف���ة إل���ى العديد من المس���ابقات 
الس���الوية وأبرزها بطولة “3 أون 3”، مسابقة 
عل���ى  الكب���س  مس���ابقة  الثالثي���ة،  الرمي���ات 
الحلق “الدانك، مس���ابقة مهارات كرة الس���لة، 
عالوة على مباراة كل النجوم التي ستختتم 

البرنامج.
وأك���د عض���و مجل���س إدارة االتح���اد رئي���س 
أن���ور ش���رف أن االتح���اد  لجن���ة المس���ابقات 
يقت���رب من إنه���اء كافة اس���تعداداته ووضع 
اللمس���ات األخي���رة عل���ى األم���ور التنظيمي���ة 

الخاصة بفعاليات مهرجان كل النجوم.

وق���ال إن توجيه���ات رئي���س مجل���س 
إدارة االتحاد س���مو الش���يخ عيسى بن 
عل���ي آل خليف���ة، ج���اءت لتؤك���د على 
أهمي���ة اإلع���داد المبك���ر له���ذه الفعالية 
الت���ي تأتي ضم���ن احتف���االت البحرين 
بمناس���بة عي���د جل���وس عاه���ل الب���الد 
والعيد الوطن���ي للبحري���ن، مضيًفا أنه 
وفًق���ا له���ذه التوجيه���ات ب���دأ االتح���اد 
إع���داداه ف���ي وق���ت مبك���ر م���ن أج���ل 
تقديم مهرجان يتناسب مع حجم هذه 

المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

مهــرجــان العيــد الــوطنــي لكــرة السلــة

أك���د الم���درب الوطني محمد المقلة أن الفترة التي قضاها مع الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الحد كانت ناجحة. وذكر محمد المقلة في حديث ل�”البالد س���بورت” بعد تقديمه 
استقالته من تدريب الفريق الحداوي إلدارة نادي الحد، أن مشواره مع نادي الحد كان 

مميزا، قياسا بما تحقق من نجاحات متعددة للفريق.

وأرجع المقلة استقالته إلى بعض الظروف 
الت����ي رفض ذكرها، مقدما ش����كره في هذا 
الص����دد إلى جميع األطراف في نادي الحد 
من مجل����س إدارة وجهازي����ن فني وإداري 

والجهاز الطبي باإلضافة إلى الالعبين.
وق����ال: “كان����ت فت����رة ممي����زة قضيته����ا مع 
ن����ادي الح����د، ولك����ن بع����ض الظ����روف أدت 
لتقديم االس����تقالة بالتفاه����م والتوافق مع 
إدارة ن����ادي الحد. هذه األمور طبيعية في 

كرة القدم”.
وتاب����ع: “أنا اب����ن نادي الحد ورهن إش����ارته 
ف����ي أي وقت، وأش����كر جميع من س����اندني 
للفري����ق  كم����درب  تواج����دي  فت����رة  خ����الل 

األول”.
واستعرض المقلة مسيرته مع الحد مشيرا 
إل����ى أنه اس����تلم الفري����ق خ����الل المباريات 

ف����ي   NBB م����ن دوري  الخم����س األخي����رة 
الموس����م الماض����ي 2017 - 2018، إذ كان 

الفريق يحتل المرتبة قبل األخيرة.
وقال:”تمكن����ا م����ن حص����د 10 نق����اط في 5 
مباري����ات عبر 3 حاالت فوز وتعادل وحيد 
وخس����ارة واحدة، واس����تطعنا الصعود من 
المرتب����ة التاس����عة إلى السادس����ة، وبالتالي 
دخلن����ا ف����ي منافس����ات كأس النخب����ة التي 

استحدثها اتحاد الكرة”.
النخب����ة  كأس  إح����راز  وأضاف:”اس����تطعنا 
ألول م����رة وب����دون خس����ارة، وه����و إنج����از 
يحس����ب للجمي����ع، كونن����ا تمكنا م����ن تغيير 
هوي����ة الفريق بش����كل كام����ل، وصنع فريق 
منافس أحرز اللقب بجدارة واستحقاق”.

وأشار إلى أن هذا الموسم في دوري ناصر 
بن حمد الممتاز قدم الفريق الحداوي أداء 

جيدا خالل الجوالت السبع األولى، مشيرا 
إل����ى أن مش����واره تع����رض لبع����ض العقبات 
وم����ن بينها اإلصابات الت����ي ألمت بصفوف 

الفريق وأثرت على نتائجه قليال.
وتمن����ى المقلة في خت����ام حديثه التوفيق 

لنادي الحد خالل مشواره القادم.

وكان����ت إدارة ن����ادي الح����د أعلن����ت قبوله����ا 
االس����تقالة التي تق����دم بها الم����درب محمد 

المقلة.

يأت����ي ذل����ك بعد خس����ارة الحد ي����وم األحد 
الماضي أم����ام النجمة بنتيجة )1-4( ضمن 
الجولة 7 من دوري ناصر بن حمد الممتاز.

ال���م���ق���ل���ة ي����ت����ح����دث ل������� “ال������ب������اد س������ب������ورت” ب����ع����د اس���ت���ق���ال���ت���ه

فتـرتــي مــع الحــد ناجحــة ومميــزة

فريق الحد

اختتمت يوم أمس منافسات 
ل���دوري  الخامس���ة  الجول���ة 
الدرج���ة الثاني���ة لك���رة القدم. 
فعل���ى اس���تاد األهل���ي، حق���ق 
سترة فوًزا ثميًنا على حساب 
مقاب���ل  بهدفي���ن  البحري���ن 
لس���ترة س���يد  واح���د. س���جل 
قاس���م علوي ف���ي الدقيقة )7( 
وه���دف الف���وز ف���ي الدقيق���ة 
)90(، وس���جل للبحرين جعفر 
المب���اراة  أدار   .)50( صب���اح 
الحكم محمد بونفور، وعاونه 
محم���د جعفر ومجدي النجار، 

والحكم الرابع وليد محمود.
ا على حساب  « وعلى ملعب مدينة حمد، حقق االتحاد فوزًا مهمًّ

االتفاق بهدفين دون رد. وسجل الهدفين المحترف فورتشن. 
وبناًء على ذلك، صار الترتيب كاآلتي: مدينة عيسى 11 نقطة، األهلي 

واالتحاد 10 نقاط، البسيتين 9، سترة 7، البحرين 4، التضامن 3، 
االتفاق 1، وقاللي أخيًرا دون أي نقطة.

ختام الجولة الخامسة للدرجة الثانية ا النصر اإلماراتي يطلب عنان رسميًّ
ال���اع���ب أب����دى رغ��ب��ت��ه ف���ي خ���وض ت��ج��رب��ت��ه االح��ت��راف��ي��ة األول���ى

ا من  تلقى كابتن منتخبنا الوطني األول للكرة الطائرة ونجم النادي األهلي ناصر عنان عرًضا رسميًّ
ن���ادي النص���ر اإلمارات���ي لتدعيم صفوف الفريق األول خالل منافس���ات الدوري اإلماراتي بالموس���م 
الرياضي الحالي 2018 -  2019. وأكد عنان ل� “البالد سبورت” وصل خطاب رسمي إلى النادي األهلي 
يطلب فيه النادي اإلماراتي خدماته لالحتراف فيما تبقى من الموس���م الحالي، بعد انطالق حوالي 

جولة واحدة من الدوري اإلماراتي.

وأبدى عن���ان رغبته في خوض 
خارجي���ة  احترافي���ة  تجرب���ة 
س���تكون األول���ى ف���ي مس���يرته 
التدريبي���ة، حي���ث إن كل العب 
يطم���ح في االحت���راف لما لذلك 
م���ن آثار إيجابية على مس���تواه 
والمعيش���ي،  والنفس���ي  الفن���ي 
بي���د أن الق���رار األول واألخي���ر 
س���يكون مرهون برؤية مجلس 
إدارة الن���ادي وتحدي���ًدا الجهاز 

اإلداري للكرة الطائرة.

يحل���م  الع���ب  كل   “ وأض���اف 
ويرغ���ب ف���ي االحت���راف ولكن 
الق���رار ه���و بيد مجل���س اإلدارة 
للعب���ة حي���ث  والجه���از اإلداري 
من المؤمل أن تجمعني جلس���ة 
مع النادي سيتم خاللها تحديد 
الموق���ف النهائ���ي م���ن الع���رض 

النصر اإلماراتي..”.
وعن م���دى تأثر الفري���ق بغيابه 
ف���ي ح���ال رحيل���ه ع���ن األهل���ي 
بطل مس���ابقتي الدوري وكأس 

ولي العهد في الموسم الماضي، 
أج���اب “األهل���ي أصب���ح فري���ق 
بط���والت ول���ه اس���م كبي���ر على 
س���احة الك���رة الطائ���رة المحلية 
ولدي���ه م���ن الالعبي���ن القادرين 
بأفض���ل  الفري���ق  تمثي���ل  عل���ى 
صورة وهو قادر على المنافسة 

بقوة من دوني..”
يعتب���ر  عن���ان  ناص���ر  أن  يذك���ر 
واح���ًدا م���ن أب���رز الالعبين على 
المس���توى المحل���ي ومن أفضل 

العناص���ر المتميزة في مركز )4( 
وس���اهم مع األهلي في تحقيق 
وجوائ���ز  محلي���ة  ألق���اب  ع���دة 

إنجازات���ه  أب���رز  وم���ن  فردي���ة 
الخارجية الفوز ببطولة األندية 

العربية مرتين.

ناصر عنان
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شرف: االتحاد 
يقترب من وضع 

اللمسات األخيرة 
على األمور 

التنظيمية

تح���ت رعاي���ة رئي���س االتح���اد الملك���ي للفروس���ية وس���باقات الق���درة نائ���ب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة س���مو الش���يخ فيصل بن راش���د آل خليفة تنطلق صباح يوم 
بعد غد الجمعة بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز على ميدان االتحاد الرياضي 
العس���كري بالرف���ة بمش���اركة نخب���ة م���ن فرس���ان وفارس���ات المملك���ة م���ن مختل���ف 
ا عند الس���اعة الثامنة  اإلس���طبالت، حي���ث من المقرر أن تنطلق المس���ابقات رس���ميًّ

صباًحا بمسابقتي الناشئين. 

وقد أكد س���مو الش���يخ فيصل بن راش���د 
آل خليف���ة أن االتح���اد الملك���ي ق���د ق���ام 
النط���الق  النهائي���ة  الترتيب���ات  بوض���ع 
الالئق���ة  بالص���ورة  إلخراجه���ا  البطول���ة 
الت���ي تنس���جم ومكان���ة مس���ابقات قف���ز 
الحواجز البحرينية وما وصلت إليه من 
مس���توى محل���ي ودول���ي وعالمي، حيث 
إن م���ا ش���هدته بطول���ة افتت���اح الموس���م 
م���ن مش���اركة واس���عة ومنقطع���ة النظير 
ومنافس���ات قوية في الميدان في جميع 

عل���ى  المؤش���رات  تترج���م  المس���ابقات 
النواي���ا الج���ادة للفرس���ان واإلس���طبالت 
ب���أن يكون هذا الموس���م مميزا فنيا، وأن 
الجميع قد اس���تعد مبكرا لموس���م مليء 

باإلثارة والتشويق. 
وأش���ار س���موه أن مجل���س إدارة االتحاد 
ق���رب  وع���ن  باس���تمرار  يتاب���ع  الملك���ي 
مجريات المس���ابقات؛ من أجل تطويرها 
دائًما وبالتنس���يق مع لجنة قفز الحواجز 
الت���ي تق���وم بجه���ود كبي���رة إل���ى جان���ب 

لالرتق���اء  للمس���ابقات  المنظم���ة  اللجن���ة 
رياض���ة  إن  الفرس���ان.  بمس���تويات 
قف���ز الحواج���ز ف���ي المملك���ة تعتب���ر م���ن 
الرياض���ات المحبوبة لدى الكثيرين، ولها 
قاعدة واس���عة، وعدد كبير من الفرس���ان 
والفارس���ات يمارس���ونا؛ لذا ف���إن مجلس 
األج���واء  تهيئ���ة  عل���ى  يح���رص  اإلدارة 
والمثالية إلقامة مس���ابقات تنافسية في 
الميدان، والمؤش���رات األولى من بطولة 
افتتاح الموس���م عكست لنا مدى اهتمام 

الجميع بهذا الموس���م الذي مازال يحمل 
بين طياته العديد من المفاجآت. 

وح���ث فيصل بن راش���د جميع الفرس���ان 
بطول���ة  ف���ي  المش���اركين  والفارس���ات 
الجمع���ة  لي���وم  للقف���ز  الملك���ي  االتح���اد 
المقب���ل بتقدي���م أفضل المس���تويات في 

ا  الميدان في مختلف المس���ابقات، متمنيًّ
له���م كل التوفي���ق وتحقي���ق طموحاتهم 
وما يس���عون إليه، كما ثمن جهود اللجان 
العامل���ة واللجن���ة المنظم���ة والحكام في 
إب���راز بطوالت ومس���ابقات قفز الحواجز 

بالصورة الالئقة. 

الملك���ي  االتح���اد  أن  س���موه  ون���ّوه 
يح���رص  الق���درة  وس���باقات  للفروس���ية 
دائًم���ا على تقييم جميع المس���ابقات بعد 
االنته���اء منه���ا وذلك رغب���ة وحرص منه 
ف���ي تحقي���ق عوام���ل التطوي���ر والنجاح 

للمسابقات المختلفة.

اللجنة اإلعالمية

منافسات مرتقبة لمسابقة قفز الحواجز

جانب من المنافسات

السيد أنور شرف

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

حسن علي

أحمد مهدي

من لقاء سترة والبحرين

سمو الشيخ فيصل بن راشد

فيصل بن راشد: 
معطيات البطولة 

الماضية تنبئ 
باإلثارة والتشويق

محمد المقلة
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تتجه األنظار إلى العاصمة العمانية مس���قط التي تحتضن مس���اء األربعاء حفل الجوائز 
السنوية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم الذي سيقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض 
تحت رعاية مستش���ار جاللة السلطان قابوس بن سعيد، صاحب السمو شهاب بن طارق 
آل س���عيد وبحض���ور رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة الق���دم النائ���ب األول لرئيس االتحاد 
الدول���ي لكرة القدم الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم آل خليف���ة وعدد كبير من الش���خصيات 

الرسمية والرياضية وقيادات كرة القدم اآلسيوية.

 وأنجز االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم كافة 
الترتيبات المتعلقة بإقامة الحفل بالتنسيق 
العمان���ي  التامي���ن م���ن االتح���اد  والتع���اون 
لكرة القدم ومختلف الجهات الرس���مية في 
س���لطنة عمان التي جندت كوادرها إلخراج 
الحدث اآلسيوي الكبير بأبهى حلة ممكنة.

 وينطلق الحفل الس���نوي م���ن خالل تكريم 
لرئي���س  الس���ابق  النائ���ب  جيلون���غ  زهان���غ 
ال���ذي  الق���دم،  لك���رة  اآلس���يوي  االتح���اد 

سيحصل على جائزة ماسة آسيا.
 كما س���يقوم رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة 
القدم الشيخ س���لمان بن إبراهيم آل خليفة 
بتقديم جائزتين تقديريتين أيًضا، ستكون 
األول���ى إلى الياباني فوتوش���ي ايكيدا الذي 
ق���اد منتخ���ب اليابان إلى الف���وز بلقب كأس 

العالم للشابات تحت 20 عاًما 2018.
 أم���ا الجائ���زة التقديري���ة الثاني���ة فس���وف 
يتس���لمها رئي���س االتح���اد التايالن���دي لكرة 
الق���دم الكولوني���ل س���وميوت بومبانمون���غ، 
بالنياب���ة عن العبي فريق وايلد بورز، الذين 

ألهم���وا العالم خالل رحل���ة صمودهم بعدما 
علق���وا في كهف ث���ام لوانغ ط���وال 18 يوًما 

قبل أن يتم إنقاذهم.
 كم���ا يش���هد الحف���ل فق���رة غنائي���ة تقدمه���ا 
المطرب���ة اللبناني���ة ماي���ا دي���اب، إل���ى جانب 
فق���رة فني���ة تع���رض قص���ة س���ندباد، البحار 

التاريخي الشهير من عمان.
 ويق���وم بتقدي���م فعالي���ات الحف���ل المذي���ع 
ج���ون داي���ك م���ن ش���بكة قن���وات فوك���س، 
ونات���اي مام���و م���ن ش���بكة قن���وات اوربيت 

شوتايم.

مكان مثالي لالحتفال بنخبة نجوم آسيا 

ويعتب���ر مركز عمان للمؤتم���رات والمعارض 
ا الستضافة حفل توزيع الجوائز  مكاًنا مثاليًّ

السنوي في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
 ويعتب���ر المركز تحفة معمارية مميزة، أقيم 
ف���ي موق���ع مثال���ي الس���تضافة الفعالي���ات 
الثقافي���ة واالقتصادية الكب���رى، وهم يضم 
55 صالة لالجتماعات والمعارض، تضم في 

جنباتها أحدث تقنيات الفيديو والصوت.
 وت���م إنش���اء المرك���ز م���ن أج���ل اس���تضافة 
االجتماع���ات العالمي���ة الكب���رى والمع���ارض 
واالجتماعات اإلقليمية والحفالت وغيرها 

من الفعاليات المتنوعة.
كما س���يتم اإلعالن عن الفائزين في الفئات 
التالي���ة، عل���ى أن يت���م تقدي���م الجوائ���ز في 

وقت الحق 
 - جائزة التقدير الخاصة للحكام 2018 

 - جائزة أفضل العبة شابة 
 - جائزة أفضل العب شاب 

 - جائزة أفض���ل العب محترف خارج قارة 
آسيا.

مركز عمان للمؤتمراتسلمان بن ابراهيم 

أنظار آسيا تّتجه إلى مسقط اليوم
حف��ل الجوائ��ز الس��نوية اآلس��يوي برعاي��ة ب��ن ط��ارق وحض��ور س��لمان ب��ن إبراهي��م

مسقط - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

في مباراة استمرت ساعتين وربع، حقق النجمة ثالث انتصاراته بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما فاز على داركليب 
بصعوب���ة 3/2 ف���ي المواجهة التي أقيمت بينهما مس���اء أم���س الثالثاء ضمن الجولة الثالثة على صالة االتحاد بمدينة عيس���ى 

الرياضية ليحلق النجمة في صدارة الترتيب 8 نقاط، فيما احتل داركليب الوصافة ب� 7 نقاط.

 ،26/24 لداركلي���ب  األول  الش���وط  وانته���ى 
والثالث والرابع للنجمة 25/19، 25/19 وعاد 
“العنيد” ليفوز بالرابع 25/23 وحس���م النجمة 
الخام���س 15/11، فيما ش���هدت المباراة التي 
أداره���ا طاق���م الح���كام الدول���ي المك���ون من 
األول عل���ي الش���يخ والثان���ي محم���د منصور 
م���ن  قراراتهم���ا  عل���ى  كثي���رة  أحتجاج���ات 
جماهير وفريق داركليب كما أش���هر الحكم 4 
بطاقات منها اثنتان حمراوان في وجه أيمن 
عيس���ى ومحمود حسن وبطاقتين صفراوين 
ل���كال من م���درب داركلي���ب لوش���يانو والعب 

النجمة عماد عبدهللا.
وتع���ادل الفريق���ان ف���ي الش���وط األول حتى 

النتيج���ة 10/10 قب���ل أن يف���رض داركلي���ب 
س���يطرته بتع���دد الخي���ارات الهجومي���ة لديه 
والت���ي أحرز من خالله���ا 13 نقطة موزعة ما 
بين عل���ي إبراهيم )4 نق���اط( ومحمد يعقوب 
)3 نق���اط( ف���ي األط���راف، وأيم���ن عيس���ى )4 
نقاط( وحس���ن عباس )نقطت���ان( في الهجوم 
الس���ريع، كما كان لحوائط الصد دور كبير في 
ترجيح كفة العنيد ليتقدم 23/17 بعد إحراز 
5 نق���اط من الص���د مقابل صد واح���د للنجمة 
ط���وال الش���وط، قب���ل أن يرتك���ب داركلي���ب 
6 أخط���اء متتالي���ة ليح���رز النجم���ة التع���ادل 
23/23 ث���م أصبح���ت 24/24 قبل أن يتصدى 
محمد يعقوب لكرة ماتيوس ويفوز داركليب 

بالشوط 26/24.
في الش���وط الثاني تكرر الس���يناريو ذاته في 
التع���ادل 10/10 لك���ن التق���دم فيم���ا بع���د دان 
للنجم���ة 17/14؛ بفض���ل الفاعلي���ة الهجومية 
لماثي���وس من مرك���ز 2 والذي أح���رز 5 نقاط، 
باإلضافة إلى بروز حس���ن جعفر في االرتكاز 
بتحقيقه 4 نقاط، مع تحس���ن حوائط النجمة 
بالتص���دي ل� 4 نقاط كان من بينها 3 تصديات 
لماثي���وس ال���ذي يعتب���ر نجم الش���وط، مقابل 
تراج���ع داركلي���ب ف���ي الهجوم م���ن قبل علي 
إبراهي���م وتحقي���ق نقطتي���ن فقط م���ن الصد 
ليتق���دم النجمة 23/17 قب���ل أن يهدي محمد 
يعق���وب الش���وط لمنافس���ه بإرس���اله الضائ���ع 

.25/19
صح���وة هجومي���ة رائعة في الش���وط الثالث 
للنجم���ة أحرز م���ن خالله���ا الفري���ق 11 نقطة 
فيم���ا ب���رزت حوائ���ط الص���د في 5 مناس���بات 
عن طريق حس���ن جعفر ومحمود عبدالواحد 
أخط���اء  داركلي���ب  ارتك���ب  بينم���ا  وضاح���ي 
هجومية بالجملة بلغت 10 أخطاء من خالل 
الك���رات الطائش���ة لعل���ي إبراهي���م ويعق���وب 
مقاب���ل غي���اب الصد والتي لم يح���رز منها أي 
نقط���ة، قبل أن يضيع علي إبراهيم اإلرس���ال 

ويفوز النجمة 25/19.
الحك���م  ق���رارات  عل���ى  االحتجاج���ات  رغ���م 
م���ن خالله���ا  أش���هر  الراب���ع والت���ي  بالش���وط 
حس���ن  محم���ود  عل���ى  حمراوي���ن  بطاقتي���ن 
وايم���ن لتهدي النجمة نقطتي���ن والتقدم 8/6 
إال أن داركلي���ب تج���اوز ذلك وقل���ب الطاولة 
على منافس���ه بالفاعلي���ة الهجومية إلبراهيم 
ويعق���وب م���ع ق���وة حوائط الص���د التي احرز 
من خاللها 6 نقاط، لينتهي الشوط لداركليب 

.25/23

بتخلي���ص  أس���لوبه  ليف���رض  النجم���ة  وع���اد 
الك���رات الناجحة ف���ي األطراف عبر يوس���ف 
خال���د وماثي���وس مقاب���ل اس���تمرار األخط���اء 
الهجومية للعنيد وإضاعة 3 إرس���االت ليفوز 

النجمة 15/11.
وتس���تكمل الي���وم منافس���ات الجول���ة الثالثة 
عندم���ا يلتق���ي النصر أم���ام المحرق الس���اعة 
6 مس���اء، فيما يلتق���ي في المواجه���ة الثانية 
األهلي أمام عالي الس���اعة 7:30 مس���اء، على 

صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

النجمــة يتصـدر دوري الطـائـرة

من لقاء داركليب والنجمة
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سجل جائزة أفضل العب

تشكيـل فـريـق عمـل لـدعـم فلسطيـن
س��ل��م��ان ب��ن إب��راه��ي��م ي��ت��رأس اج��ت��م��اع ال��م��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ات��ح��اد اآلس��ي��وي

ترأس رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم النائ���ب األول لرئيس االتحاد الدولي 
لك���رة الق���دم الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م آل خليف���ة اجتم���اع المكت���ب التنفيذي 
لالتحاد اآلسيوي الذي عقد صباح اليوم )الثالثاء( في العاصمة العمانية مسقط، 
وذلك على هامش حفل الجوائز الس���نوي لالتحاد اآلس���يوي الذي س���يقام مس���اء 
األربع���اء ف���ي مرك���ز عم���ان للمؤتمرات والمع���ارض. وف���ي بداية االجتم���اع رحب 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بأعضاء المكتب التنفيذي معرًبا عن سعادته 
بعق���د االجتماع في مس���قط وموجًها الش���كر والتقدير إلى االتح���اد العماني لكرة 

القدم على حسن التنظيم وحفاوة االستقبال. 

وأك���د المكت���ب التنفي���ذي ف���ي االتح���اد 
اآلس���يوي لك���رة الق���دم دعم���ه لالتح���اد 
االنته���اكات  بع���د  للعب���ة،  الفلس���طيني 
قب���ل  م���ن  له���ا  تع���رض  الت���ي  األخي���رة 
الجي���ش اإلس���رائيلي، واقترح تش���كيل 
فري���ق عم���ل من أج���ل التعام���ل مع هذا 
الموق���ف، بم���ا يضمن تحقي���ق المصالح 

العليا لكرة القدم الفلسطينية. 
وق���ال الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل 
خليفة: سوف نبحث مع االتحاد الدولي 
لكرة القدم إنش���اء فري���ق عمل من أجل 
التعام���ل ف���وًرا م���ع ه���ذا األم���ر، س���وف 
���ا، ويضم في  يكون ه���ذا الفريق تنفيذيًّ
عضويته األمن���اء العامين ف���ي االتحاد 
الدول���ي واالتح���اد اآلس���يوي واالتح���اد 
الفلس���طيني  واالتح���اد  األوروب���ي 
واالتح���اد اإلس���رائيلي، وذل���ك من أجل 

تضم���ن  ش���املة  حل���ول  إل���ى  التوص���ل 
الحقوق الفلسطينية. 

وبح���ث المكت���ب التنفي���ذي أيًض���ا ف���ي 
طل���ب االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم 
الس���ماح ألنديته بالمشاركة في الدوري 
الس���عودي للمحترفي���ن، وق���ّرر نقل هذا 
الطلب إل���ى االتحاد الدولي لكرة القدم، 
بعد اس���تكمال كافة الوثائ���ق المطلوبة، 

كي تتوافق مع اإلجراءات المتبعة. 
وواف���ق المكت���ب التنفيذي عل���ى إقامة 
لع���ام  المقب���ل  الس���نوي  الجوائ���ز  حف���ل 
���ا لها كل  2019 ف���ي هون���غ كون���غ، متمنيًّ

التوفيق والنجاح في تنظيم الحفل.
واطل���ع الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهيم آل 
خليفة أعض���اء المكت���ب التنفيذي على 
آخ���ر التحضيرات المتعلقة بإقامة حفل 
الجوائز الس���نوي لالتحاد اآلسيوي لعام 

2018 والمقرر مس���اء األربعاء، مش���يًدا 
بالتع���اون الملموس الذي تبديه مختلف 
الجهات الرس���مية في س���لطنة عمان مع 
االتح���اد اآلس���يوي ف���ي س���بيل إنج���اح 
الحفل وإخراجه بالصورة الزاهية التي 

تليق بسمعة كرة القدم اآلسيوية.
ووجه رئيس االتحاد اآلس���يوي التهاني 
للمنتخب���ات واألندي���ة اآلس���يوية الت���ي 
الش���هرين  خ���الل  اإلنج���ازات  حقق���ت 
المنصرمي���ن وخ���ص بالذك���ر المنتخ���ب 
آس���يا  كأس  ببطول���ة  الفائ���ز  الس���عودي 
ومنتخ���ب  عاًم���ا،   19 تح���ت  للش���باب 
اليابان بطل كأس آس���يا للناشئين تحت 
16 عام���ا، وفري���ق كاش���يما انتل���رز بطل 

دوري أبطال آسيا.
التنفي���ذي  المكت���ب  اس���تعرض  كم���ا   
آس���يا  كأس  نهائي���ات  إقام���ة  ترتيب���ات 

العربي���ة  اإلم���ارات  دول���ة  ف���ي   2019
المتح���دة بالفت���رة م���ن الرابع م���ن يناير 
المقبلي���ن،  فبراي���ر  م���ن  األول  ولغاي���ة 
وأب���دى أعضاء المكت���ب تقديرهم التام 
للخطوات الت���ي قطعتها دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في س���بيل االس���تعداد 

ف���ي  أكب���ر بطول���ة  األمث���ل الس���تضافة 
تاريخ المنتخبات اآلسيوية.

وأعرب المكتب التنفي���ذي عن ارتياحه 
الفيدي���و  حك���م  تقني���ة  تطبي���ق  لق���رار 
المس���اعد )VAR(، اعتب���اًرا م���ن مباريات 
كأس  لنهائي���ات  النهائ���ي  رب���ع  ال���دور 

آس���يا، مش���يدا بالتعاون اإليجابي الذي 
لك���رة  أب���داه كل م���ن االتح���اد الدول���ي 
 )IFAB( القدم ومجل���س االتحاد الدولي
م���ن أج���ل اعتم���اد كاف���ة التحضي���رات 
اللوجستية والفنية لتطبيق تقنية حكم 

الفيديو المساعد في كأس آسيا.

مسقط - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يترأس اجتماع المكتب التنفيذي في مسقط 

رفع مشاركة 
أندية البحرين 
في الدوري 

 السعودي 
إلى الفيفا

 1994 سعيد العويران )السعودية(  «

 1995 ماسامي ايهارا )اليابان(  «

 1996 خوداداد عزيزي )إيران(  «

 1997 هيديتوشي ناكاتا )اليابان(  «

 1998 هيديتوشي ناكاتا )اليابان(  «

 1999 علي دائي )إيران(  «

 2000 نواف التمياط )السعودية(  «

 2001 فان زهي )الصين(  «

 2002 شينجي اونو )اليابان(  «

 2003 مهدي مهدافيكيا )إيران(  «

 2004 علي كريمي )إيران(  «

 2005 حمد المنتشري )السعودية(  «

 2006 خلفان إبراهيم )قطر(  «

 2007 ياسر القحطاني )السعودية(  «

 2008 سيرفر دجيباروف )أوزبكستان(  «

 2009 ياسو هيتو ايندو )اليابان(  «

 2010 ساشا اوغنينوفسكي )أستراليا(  «

 2011 سيرفر دجيباروف )أوزبكستان(  «

 2012 لي كيون-هو )كوريا الجنوبية(  «

 2013 زهينغ زهي )الصين(  «

 2014 ناصر الشمراني )السعودية(  «

 2015 أحمد خليل )اإلمارات(  «

 2016 عمر عبدالرحمن )اإلمارات( «

 2017 عمر خربين )سوريا( «

قائمة الجوائز التي سيتم توزيعها في الحفل السنوي لالتحاد اآلسيوي بمسقط: 

ماسة آسيا  «

أفضل اتحاد وطني )متطور، صاعد، طامح(  «

جائزة تقدير رئيس االتحاد اآلسيوي للواعدين )متطور، صاعد، طامح(  «

جائزة أفضل مدرب )للسيدات(  «

جائزة أفضل مدرب )للرجال(  «

جائزة أفضل العب لكرة الصاالت  «

جائزة التقدير الخاصة لرئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  «

جائزة أفضل العب  «

جائزة أفضل العبة «

 قائمة الجوائز 

حسن علي

الرهيب ثأر 
من العنيد بتألق 

ماتيوس.. والحكم 
يشهر 4 بطاقات



نج����ح فري����ق نادي الرفاع في تعزيز صدارته لفرق مس����ابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز 
لكرة القدم، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 18، في ختام الجولة السابعة من المسابقة. 
فيم����ا واصل فريق نادي المنامة وفريق ن����ادي المحرق مالحقتهما للرفاع، فالمنامة رفع 

رصيده إلى النقطة 14، فيما رفع المحرق رصيده إلى النقطة 13 بعد هذه الجولة.

 فريق نادي النجمة صاحب المركز الرابع 
رف���ع رصي���ده إل���ى النقطة 12، وش���هدت 
الجولة تقدم فريق نادي الرفاع الش���رقي 
للمرك���ز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 
النقط���ة 11، وتراج���ع فري���ق ن���ادي الحد 
للمرك���ز الس���ادس برصي���د 8 نق���اط. ول���م 
تش���هد المراكز من الس���ابع إلى العاشر أي 
تغي���ر في ه���ذه الجولة، إذ يحت���ل البديع 
المرك���ز الس���ابع برصيد 7 نق���اط، ويحتل 
الش���باب المرك���ز الثامن برصي���د 6 نقاط، 
ويحت���ل المالكي���ة المركز التاس���ع برصيد 
6 نق���اط ويتذي���ل الحالة فرق المس���ابقة 

برصيد 4 نقاط.

عززنا الصدارة
ق���ال مدي���ر فري���ق ن���ادي الرف���اع محم���د 
حس���ان “إن الفري���ق نج���ح ف���ي تحقي���ق 
الف���وز وتعزي���ز صدارت���ه لف���رق مس���ابقة 
وه���ذا  الممت���از،  حم���د  ب���ن  ناص���ر  دوري 

األم���ر يعتب���ر األه���م رغ���م أن الفري���ق ل���م 
يقدم المس���توى الفني ال���ذي المعهود في 
مواجه���ة الحال���ة. ولك���ن المهم ف���ي ذلك 

حصولنا على النقاط الثالث”.

نقاط االنتصار

ق���ال الع���ب فري���ق ن���ادي المنام���ة محم���د 
الرميحي “إن الفريق اس���تطاع من تحقيق 
النتيجة لصالحه والخروج بنقاط االنتصار. 
فالفري���ق دخ���ل ه���ذه المواجهة وه���و عاقد 
الع���زم على تحقيق نتيج���ة إيجابية، حيث 
نج���ح بخبرة العبيه م���ن التق���دم بالنتيجة 
من���ذ البداي���ة واس���تطاع أن يجت���از فري���ق 

البديع والحصول على النقاط الثالث”.

 خطوة بخطوة

قال العب فريق نادي المحرق إسماعيل 
عبداللطي���ف “إن الفري���ق يواجه صعوبة 

عندم���ا ال يس���جل ف���ي البداي���ة، فالف���رق 
دائم���ا تس���تمتع عندم���ا تواج���ه المحرق. 
فالعبي الفرق تس���عى لدخول المواجهة 
أم���ام فريقن���ا بتركي���ز عالي. ف���ي المقابل 
يسعى العبو المحرق للدخول بأداء قوي 
وتركيزه���م حص���د نقاط الف���وز. فالفريق 
م���ر بظ���روف كثي���رة م���ن هزائ���م وتغي���ر 
على مس���توى المدرب. وأعتقد أن عودة 

المس���توى إل���ى جان���ب النتيج���ة تحت���اج 
للوقت وه���ذا األمر يأتي خطوة بخطوة، 
فالفريق حاليا يحقق األهم في مش���واره 
بالمسابقة ونتطلع لألفضل في المباريات 

المقبلة”.

استغالل الفرص

ق���ال الع���ب فري���ق ن���ادي النجمة هش���ام 

منص���ور “الفري���ق نجح ف���ي تحقيق فوز 
النق���اط.  ع���دد  م���ن  رف���ع رصي���ده  مه���م 
الم���درب  تعليم���ات  طبق���وا  فالالعب���ون 
بص���ورة واضح���ة ف���ي ه���ذه المواجه���ة، 
واس���تغاللوا الفرص الت���ي ترجموها إلى 
أه���داف منحت الفري���ق النق���اط الثالث. 
وسيس���عى الفري���ق للظه���ور بمس���تويات 

أقوى في المباريات المقبلة”.

الـرفـاع فـي الصـدارة ومالحقـة ثنـائيـة
ال��م��م��ت��از ح��م��د  ب���ن  ن��اص��ر  دوري  م���ن  ال��س��اب��ع��ة  ال��ج��ول��ة  خ��ت��ام 

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

ترأس رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الش���يخ علي بن خليفة آل خليفة االجتماع ال� 27 لمجلس إدارة االتحاد. وخالل 
االجتم���اع، رح���ب رئي���س االتحاد بالحض���ور مقدما تعازيه إلخوان���ه أعضاء مجل���س اإلدارة لفقدهم عض���و مجلس اإلدارة 
المرح���وم ع���ارف العباس���ي ال���ذي واف���اه األجل المحتوم، مس���تذكرا ومش���يدا بمآث���ر الفقيد وم���ا قدمه من إنج���ازات وعمل 

وإخالص لكرة القدم البحرينية.

واعتمد مجل���س اإلدارة محضر االجتماع 
ال� 26، ثم تابع جملة من المواضيع وأقر ما 
يلي:  أوال: استعرض نائب رئيس االتحاد 
للش���ؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات 
الش���يخ خالد بن سلمان آل خليفة برنامج 
المنتخب األول نحو اإلعداد لكأس آس���يا 
منتخبن���ا  يخ���وض  أن  تق���رر  إذ   ،2019
الوطني األول لقاء وديا دوليا أمام نظيره 
الك���وري الش���مالي ف���ي البحرين ي���وم 29 

ديسمبر المقبل.
 كما تم الموافقة على اس���تضافة معس���كر 

منتخب لبنان األول في الفترة 16 وحتى 
27 ديس���مبر المقب���ل، كم���ا م���ن المؤمل أن 
يلع���ب مناورتي���ن وديتي���ن أم���ام منتخبنا 

األول ومنتخبنا األولمبي.
 ثانيا: اعتمد مجلس إدارة االتحاد تعيين 
محم���د رض���ي الس���ندي مدرب���ا لمنتخ���ب 
الصاالت تحت 20 عاما، والذي سيش���ارك 
في تصفيات كأس آس���يا 2019، إذ ستقام 
 9 وحت���ى   6 الفت���رة  خ���الل  التصفي���ات 
ديس���مبر المقبل في اإلمارات، إذ س���يلعب 
المنتخ���ب ضم���ن إطار المجموع���ة الثانية 

عن منطقة غرب آسيا إلى جانب منتخبي 
اإلم���ارات والعراق، كما ت���م اعتماد تعيين 
سيد محمد حميد مساعدا للمدرب محمد 

السندي ومدربا لحراس المنتخب.
 ثالثا: اعتمد مجلس إدارة االتحاد تعيين 
محمود الغاوي مدربا لمنتخب الشواطئ، 
المنتخ���ب ف���ي كأس آس���يا  إذ سيش���ارك 
2019 الت���ي ستس���تضيفها تايلن���د خ���الل 
الفت���رة 7 وحتى 17 م���ارس المقبل، وهي 
للك���رة  العال���م  ل���كأس  المؤهل���ة  البطول���ة 

الشاطئية.

س���جلت مملك���ة البحري���ن حض���ورا قويا ف���ي بطولة األقص���ر الدولي���ة للترايثلون 
عندم���ا تمك���ن أبطال مملكة البحرين من تحقي���ق المركزين األول والثاني في فئة 
مسابقة “النخبة ذكور” كأس افريقيا ومسابقة “النخبة ذكور”، كأس العرب وذلك 
في البطولة التي شارك فيها ما يقرب من 400 العب في مختلف الفئات العمرية، 

يمثلون 44 دولة من مصر ودول عربية وإفريقية. 

وتمكن الع���ب البحرين موس���ى القرش 
م���ن تحقيق المرك���ز األول ف���ي الفئتين 
فيم���ا تمك���ن زميل���ه محم���د الغي���ص من 
تحقيق المرك���ز الثاني في الفئتين فيما 
حق���ق المرك���ز الثال���ث المص���ري محم���د 

خالد. 
صق���ر  الش���يخ  رف���ع  المناس���بة  وبه���ذه 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئي���س االتح���اد 
البحرين���ي للترايثل���ون خال���ص التهاني 
والتبريكات لممثل جاللة الملك لألعمال 

رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س 
س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ 
بمناس���بة تحقيق العبي البحرين لمراكز 
متقدم���ة ف���ي بطول���ة األقص���ر الدولي���ة 
المهم���ة  البط���والت  م���ن  تعتب���ر  والت���ي 
والقوية وتحظى بمش���اركة متميزة من 
قب���ل مختلف العبي العالم، مش���يرا إلى 
تواص���ل  ت���زال  ال  البحري���ن  مملك���ة  أن 

تسجيل حضورها المشرف في مختلف 
المشاركات العربية واإلقليمية والدولية 
وب���ات أبطاله���ا يحقق���ون اإلنج���از تل���و 
اإلنج���از ورف���ع عل���م البحري���ن عاليا في 
تلك البطوالت وتأكيد مكانة الترايثلون 

البحرينية.

صقر بن سلمان

صق��ر ب��ن س��لمان يش��يد باإلنج��از ويتعه��د بب��ذل المزيدعل��ي بن خليفة يترأس اجتماع االتحاد البحريني لكرة القدم

مراكز متقدمة لبطولة األقصر للترايثلون“األحمر” يستضيف كوريا الشمالية ودًيا
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علي بن خليفة: تحقيق تطلعات ناصر بن حمد
العم��ل مس��تمر حت��ى مش��اركة المح��رق ب��دوري محم��د ب��ن س��لمان

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن تطلعات ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
مقدمة أهداف وأولويات االتحاد البحريني لكرة القدم، مش���يرا إلى أن توجيهات س���موه لمشاركة نادي المحرق في دوري األمير 

محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل 2019 - 2020 عكف االتحاد على متابعتها أوال بأول مع الجهات المعنية.

وأوض���ح أن دعم س���مو الش���يخ ناصر بن 
حم���د هو العام���ل المله���م والمحف���ز لعمل 
االتح���اد نح���و توس���يع إطار ونط���اق كرة 
الق���دم البحرينية عبر وج���ود ناد بحريني 
في الدوري السعودي للمحترفين، مشيرا 
إل���ى أن االتحاد يفخر ويعت���ز بهذا الدعم 

المقدم من قبل سموه.
 وأش���ار إل���ى أن المش���اركة البحرينية في 
ال���دوري الس���عودي ه���و هدف دول���ة قبل 
أن يك���ون هدف���ا لالتح���اد، مش���يرا إلى أن 

االتح���اد س���خر الجه���ود من أج���ل ترجمة 
تطلعات س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليف���ة، إذ عكف االتح���اد على العمل منذ 
أصدر س���موه توجيهاته الكريمة لمشاركة 
ب���ن  األمي���ر محم���د  ف���ي دوري  المح���رق 

سلمان للمحترفين.
 وقال إن االتحاد شكل فريق عمل خاصا 
لمتابع���ة موض���وع مش���اركة المح���رق في 
الدوري السعودي تحت إشرافه شخصيا، 
م���ع  المس���تمرة  المتابع���ة  إل���ى  مش���يرا 

الجه���ات المعني���ة والمختصة عب���ر إعداد 
وتقديم المس���تندات والمتطلبات الالزمة 

للمشاركة.
ولف���ت إلى أن الملف المتكامل الذي أعده 
االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم تضم���ن 
أبع���ادا عدة تم االس���تناد عليها ومن بينها 
البعد الجغرافي، التاريخي، الفني، إضافة 

إلى البعدين االقتصادي والسياحي.
وأك���د الش���يخ علي ب���ن خليف���ة أن جهود 
االتح���اد انصب���ت عل���ى تحقي���ق أه���داف 

س���موه، مؤكدا اعتزاز االتحاد بالعمل من 
أج���ل تحقي���ق م���ا يصب���و إليه س���موه في 
االرتق���اء بك���رة الق���دم البحريني���ة، منوها 
بال���دور الكبي���ر لس���موه في دع���م االتحاد 
بش���تى الس���بل، مش���يرا إل���ى أن االتح���اد 
ب���ذل جه���ودا ومس���اعي كبي���رة إلش���راك 
المح���رق ف���ي ال���دوري الس���عودي؛ ليكون 
أول ن���اد بحرين���ي يش���ارك ف���ي ال���دوري 
السعودي، توافقا مع التوجيهات الكريمة 
لس���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة 
الق���وي  االحت���كاك  عوام���ل  توفي���ر  ف���ي 
لألندية البحرينية وتقديم أش���كال الدعم 
والتطوير المختلف���ة لها بما يضمن عملية 

ارتقاء الكرة البحرينية.

وذكر الش���يخ عل���ي بن خليف���ة آل خليفة 
أن االتح���اد تاب���ع ق���رار موافق���ة المكت���ب 
التنفي���ذي باالتحاد اآلس���يوي لكرة القدم 
عل���ى تمرير موض���وع المش���اركة للمحرق 
ف���ي ال���دوري الس���عودي، وعرض���ه عل���ى 
)الفيف���ا(،  الق���دم  لك���رة  الدول���ي  االتح���اد 
وذلك حس���بما هو متبع وما تم اتباعه في 

حاالت سابقة.

وأوض���ح رئي���س االتح���اد البحريني لكرة 
جه���وده  س���يواصل  االتح���اد  أن  الق���دم 
عب���ر فري���ق العمل المش���رف عل���ى متابعة 
موض���وع مش���اركة المح���رق ف���ي الدوري 
الس���عودي، مؤكدا أن االتح���اد يضع ملف 
المش���اركة عل���ى رأس أولويات���ه؛ باعتباره 
هدف���ا كبي���را وضم���ن المب���ادرات الرائ���دة 
لسموه، والتي يحرص االتحاد دائما على 
تنفيذها وانتهاج���ا كونها تطويرية وتعزز 
مكان���ة الرياض���ة البحريني���ة عموما وكرة 

القدم البحرينية خصوصا.

 سمو الشيخ ناصر بن حمد 

علي بن خليفة

 الحمدهلل على الفوز

 قال العب فريق النجمة عبدالعزيز  «
خالد “بداية، نحمد الله على تحقيقنا 

الفوز أمام الحد، فالحد فريق قوي 
وصعب، ولكن بتكاتف الجميع 

نجحنا في تحقيق الفوز. فعلى الرغم 
من أن مستوى المباراة كان سريعا 

إال أن الفريق قدم أداء جيدا ونجح 
حصد نقاط هذه المواجهة”.

 

بخطأ فاز المحرق

 قال العب فريق نادي المالكية أحمد  «
يوسف “ال يوجد تراجع في المستوى 

بل على العكس، فالفريق لعب مباراة 
جيدة أمام فريق كبير. فالخطأ الذي 

تسبب به حارس الفريق منح المحرق 
فرصة الفوز، وهذا عالم كرة القدم 

فاألهداف تأتي من األخطاء”، مؤكدا 
أن الفريق ليس راضيا عن المركز في 
سلم الترتيب، وأن طموحه التعويض 

في المباريات المقبلة.
 

 سنسعى للتعويض

 قال العب فريق البديع جاسم  «
الدوسري “بداية، نبارك للمنامة الفوز 
وحظا أوفر لفريقنا. فالمباراة شهدت 
أخطاء من بعض الالعبين، سنسعى 

لتصحيحها والتعويض في المباريات 
المقبلة”.

 تعليمات المدرب

 قال العب نادي المنامة حسين  «
دادالله “بداية، أبارك إلدارة النادي 

والجماهير والجهازين الفني 
واإلداري وزمالئي الالعبين هذا الفوز. 
فالالعبون طبقوا تعليمات المدرب، 
ولعبوا بكل قوة في هذه المواجهة 
التي منحت الفريق نقاط المباراة”.

 تكررت نتيجة 1-2 في 3  «
مواجهات ضمن مباريات 

الجولة السابعة من 
المسابقة، إذ سجل 

المتصدر فريق الرفاع 
فوزه على حساب الحالة 
بنتيجة 1-2، فيما تجاوز 

فريق المحرق مطب 
فريق المالكية بالنتيجة 
ذاتها، بينما سجل فريق 

الرفاع الشرقي فوزا 
ثمينا ومعنويا في هذه 

الجولة على حساب فريق 
الشباب بنفس النتيجة.

 نتيجة 1-2 تتكرر في 3 مواجهات

شهدت مباراتان  «
من الجولة 

السابعة تسجيل 
نتيجة 1-4، إذ 
نجح المنامة 

من تجاوز فريق 
البديع بهذه 

النتيجة، وتكررت 
النتيجة في 
مباراة فريق 

النجمة عندما 
فاز على فريق 

الحد.

 نتيجة 1-4 في مباراتين

 تسلم مهاجم فريق نادي  «
المنامة محمد الرميحي 

جائزة أفضل العب في 
الجولة السادسة من 

المسابقة، وذلك قبل 
انطالق مباراة فريقه 

أمام فريق البديع ضمن 
مواجهات الجولة السابعة 
من المسابقة. وسلم قائد 
المنتخب الوطني وفريق 

نادي النجمة سابقا فياض 
محمود الرميحي هذه 

الجائزة.

الرميحي أفضل العب

لقاء البديع والمنامة لقاء الحد والنجمة الرميحي يتسلم جائزة أفضل العب

لقاء المحرق والمالكية لقاء الحالة والرفاع



نقطـة كافيـة إلنتـر
يج���د توتنه���ام نفس���ه أم���ام حتمية الف���وز على ضيف���ه إنتر ف���ي المجموع���ة الثانية من 
مس���ابقة دوري أبط���ال أوروب���ا؛ ألن أي تعث���ر س���يخرجه م���ن المس���ابقة. ويبحث فريق 
المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن الفوز إلنعاش آماله التي تضاءلت بشكل 
كبير بس���بب النتائج المخيبة التي حققها حتى اآلن، خصوصا أنه س���يلعب في الجولة 

األخيرة أمام مضيفه برشلونة.

معنوي����ات  عل����ى  توتنه����ام  ويع����ول 
العبي����ه العالية عقب الفوز على جاره 
تشلسي 1-3 عندما ألحق به الخسارة 
األولى في الدوري هذا الموس����م. لكن 
إنتر ب����دوره س����يدخل اللقاء منتش����يا 
بف����وزه الكبير على ضيفه فروزينوني 
ف����ي الدوري المحلي، علما أن التعادل 

يكفيه لحسم البطاقة الثانية.
وتسلط األضواء في هذه المباراة إلى 
هدافي الفريقين هاري كين )توتنهام( 

واألرجنتيني ماورو إيكاردي )إنتر(.
وس���جل كي���ن 11 هدف���ا لتوتنه���ام ف���ي 
مختل���ف المس���ابقات بينه���ا ثنائي���ة الفوز 
على إيندهوفن 1-2 في الجولة الماضية 

والتي أحيت آماله في المنافسة.

من جهته، س���جل إي���كاردي 10 أهداف 
إلنت���ر بينه���ا ه���دف الف���وز ف���ي مرم���ى 
األول���ى،  الجول���ة  ف���ي   )2-1( توتنه���ام 
وهدف الفوز على إيندهوفن بالنتيجة 
ذاتها في الثاني���ة، والتعادل في مرمى 

برشلونة )1-1( في الثالثة.
وفي المجموعة األولى، يكفي بوروسيا 
دورتمون���د األلمان���ي وأتلتيك���و مدريد 
اإلس���باني التعادل في مباراتيهما أمام 
ضيفيهم���ا موناك���و الفرنس���ي وكل���وب 
ب���روج البلجيكي عل���ى التوالي للتأهل، 
لكنهم���ا سيس���عيان إلى الف���وز في ظل 
المنافسة الشرس���ة بينهما على صدارة 
المجموع���ة وتفادي مواجهة الكبار في 

الدور ثمن النهائي.

ص���دارة  وأتلتيك���و  دورتمون���د  ويتقاس���م 
المجموعة برصي���د 9 نقاط لكل منهما لكن 
األفضلية للفري���ق األلماني في المواجهات 
بقي���ادة  دورتمون���د  ويق���دم  المباش���رة. 

مدرب���ه السويس���ري لوس���يان فاف���ر أفضل 
عروضه ف���ي اآلونة األخي���رة وهو يتصدر 
البوندس���ليغا بف���ارق 9 نق���اط ع���ن باي���رن 

ميونيخ بطل المواسم الستة األخيرة.

هاري كين

وكاالت

وكاالت وكاالت

وجه البرازيلي رافينيا ألكانتارا، العب فريق برشلونة، الشكر لمحبيه ومتابعيه بعد رسائل الدعم التي تلقاها، عقب اإلصابة التي 
تعرض لها خالل مواجهة أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل )1-1(.

ونشر رافينيا، عبر حسابه الشخصي 
عل���ى موق���ع التواص���ل االجتماع���ي 
“تويتر”: “أي ش���خص أكثر استعدادا 
من���ي؟ لق���د م���ررت به���ذه اإلصاب���ة 
من قبل، وس���وف أع���ود مرة أخرى، 
وهك���ذا أرى الحي���اة، وم���ن الصع���ب 
اس���تيعاب ما حدث بسبب ما عشته 
والجه���د الذي بذلت���ه، لكنني متقبل، 
وكالعادة سأعود أقوى من أي وقت 

مضى”.
الماض���ي،  األح���د  برش���لونة  وأعل���ن 
أن رافيني���ا يعاني م���ن تمزق الرباط 

الصليبي األمامي للركبة اليسرى.
ومن الُمقرر أن يخضع رافينيا  «

للعملية الجراحية في 4 
ديسمبر المقبل، إذ سيجريها 

الطبيب رامون كوجات، وتحت 
إشراف الجهاز الطبي لبرشلونة.

يعقد اتحاد كرة القدم األميركي الجنوبي )كونميبول( اجتماعا في أسونسيون؛ للبحث في مصير مباراة إياب نهائي مسابقة كوبا 
ليبرتادوريس بين الغريمين األرجنتينيين ريفر باليت وبوكا جونيورز، والتي أرجئت نهاية األس���بوع إلى موعد الحق بعد تعرض 

حافلة الثاني العتداء من مشجعي األول.

ال���ذي  المق���رر أن يض���م االجتم���اع  وم���ن 
دع���ا إلي���ه رئي���س االتح���اد، الباراغواياني 
أليخاندرو دومينغي���ز، رئيس بوكا دانيال 
أنجليس���ي ونظي���ره رئي���س ريف���ر بالي���ت 
رودولف���و دونوفري���و، للبح���ث ف���ي مصير 
المباراة النهائي���ة التي تجمع للمرة األولى 
ف���ي المس���ابقة القاري���ة قطبي ك���رة القدم 

األرجنتينية.
وبعدم���ا تع���ادل الفريق���ان 2-2 ذهابا على 
ملع���ب ب���وكا “بومبونيرا” ف���ي 11 نوفمبر، 
كان م���ن المقرر أن يلتقيا إيابا على ملعب 
ريف���ر “مونيومنتال” الس���بت. لكن اعتداء 
مش���جعي ريف���ر بالعصي والحج���ارة على 
حافل���ة بوكا وهي على مقربة من الملعب، 
وإصابة بع���ض العبي الفري���ق الزائر، دفع 
االتح���اد القاري إل���ى إرجاء المب���اراة على 
دفعتين في األمسية نفسها، قبل ترحيلها 
إل���ى اليوم التال���ي، على رغم أن عش���رات 

اآلالف كان���وا ق���د اتخ���ذوا أماكنه���م ف���ي 
المدرجات ترقبا لصافرة البداية.

وقبل س���اعات من الموعد الجديد األحد، 
أعل���ن االتحاد القاري إرجاء المباراة حتى 
إش���عار آخ���ر، معتب���را أن ظ���روف إقامتها 
غي���ر متواف���رة، وداعي���ا رئيس���ي الناديين 
إلى اجتماع في مق���ره “للبحث عن موعد 

جديد”.

وأت���ى ق���رار االتح���اد ف���ي أعق���اب مطالبة 
ب���وكا بإرجاء المباراة الس���يما على خلفية 
وض���ع العبيه بعد االعت���داء، والدعوة إلى 
معاقب���ة ريف���ر باليت بحس���ب بن���ود تنص 
عليه���ا قواني���ن ك���رة الق���دم القاري���ة ف���ي 
ح���االت مماثل���ة، قد تصل إلى ح���د اعتبار 
الفريق المنافس خاس���را أو اس���تبعاده من 

المسابقات القارية.
وأثارت هذه المطالبة توترا بين الناديين، 
الس���يما م���ن جان���ب رئي���س ريف���ر بالي���ت 
دونوفري���و ال���ذي اعتبر أن أنجليس���ي “لم 

يِف بوعده”.
وق���ال دونوفري���و في تصريح���ات إذاعية 
بأن���ه  للتصدي���ق  أعان���ي  “أن���ا  اإلثني���ن 
)أنجليس���ي( لم يف بوع���ده )...( لقد وقعنا 
وثيق���ة وتصافحن���ا. لكن يتبي���ن لي الحقا 
أن���ه طلب م���ن الكونميبول اعتب���ار فريقه 

رافينيا ألكانتارافائزا”.

رافينيا يرفض االستسالم مصير نهائي ليبرتادوريس

وكاالت

وجهت الصحف الفرنسية أمس رسائل لتحفيز فريق باريس سان جيرمان للفوز 
على ليفربول في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

باريزيان  لو  صحيفة  وحفزت 
ق��ب��ل  ج����ي  ب����ي إس  ث���ن���ائ���ي 
م���وق���ع���ة ل���ي���ف���رب���ول ب��ع��ن��وان 
“مبابي ونيمار يجب أن يكونا 
األف��ض��ل”. وت��ص��درت ص��ورة 
النسخة  ك��اف��ان��ي  إدي��ن��س��ون 
فرانس  مجلة  من  الجديدة 
ف���وت���ب���ول ب���ع���ن���وان: “ل���م���اذا 

يحبه الكثيرون؟”.
تشبيه  إلى  أيضا  وتطرقت 
ج��ي��س��ون دي���ن���اي���ر م��داف��ع 
ل���ي���ون ب���ق���ائ���د م��ان��ش��س��ت��ر 
وأبرزت  كومباني،  سيتي 
ت����ق����ري����ري����ن ع�����ن ف���ري���ق 
م���ارس���ي���ل���ي���ا وي����ورج����ن 
ليفربول،  م���درب  ك��ل��وب 
وال���م���غ���ام���رت ال��م��ث��ي��رة 

لمارادونا في المكسيك.
ون���ش���رت أي��ض��ا ح���واره���ا م���ع دي��ي��ج��و 
س��ي��م��ي��ون��ي م�����درب أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د 

ب����ع����ن����وان “ف����رن����س����ا ت���ت���ح���رك ب��ع��ق��ل 
جريزمان”.

رسائل تحفيز

sports@albiladpress.com
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قمة مصيرية
تتج���ه األنظار اليوم األربعاء إلى ملعب بارك دي برانس في باريس، والذي يش���هد قمة 
حاس���مة في الجولة الخامس���ة قبل األخيرة من دور المجموع���ات لدوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم، بين باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول اإلنجليزي.

ويحتل س���ان جرمان المرك���ز الثالث في 
المجموع���ة الثالثة برصيد 5 نقاط بفارق 
نقط���ة واح���دة خل���ف ليفرب���ول وصي���ف 
بطل النس���خة األخيرة ونابولي اإليطالي 
الذي يس���تضيف النجم األحم���ر الصربي 

األخير برصيد 4 نقاط.
ويأم���ل س���ان جرم���ان أن يتخل���ص م���ن 
عل���ى  بالف���وز  بفش���له  المتمثل���ة  العق���دة 
خص���وم م���ن العي���ار الثقي���ل، عل���ى غرار 
الم���درب  فري���ق  يمن���ي  ال���ذي  ليفرب���ول 

األلمان���ي توماس توخل رد الدين له بعد 
سقوطه أمامه 3-2 ذهابا في “أنفيلد”.

وي���درك س���ان جرمان أن خس���ارته وفوز 
نابولي س���يخرجانه من دور المجموعات 
للمرة األولى منذ موس���م 2011 - 2012، 
وه���و ال���ذي دف���ع أم���واال طائل���ة لتعزي���ز 
صفوفه رغبة في الظفر بلقب المس���ابقة 
ليحذو حذو مرس���يليا الفريق الفرنس���ي 

الوحيد المتوج بها حتى اآلن )1993(
ويأمل س���ان جرمان ال���ذي فاز مرة فقط 

في المس���ابقة هذا الموس���م في حين انه 
حق���ق العالم���ة الكامل���ة ف���ي 14 مب���اراة 
ف���ي ال���دوري، ف���ي تعافي نجمي���ه مبابي 
ونيمار بعد الضربة التي تلقاها األس���بوع 
الماض���ي بإصابتهما مع منتخبي بلديهما، 

األول ف���ي كتف���ه والثان���ي ف���ي العضل���ة 
الضامة.

وفي المجموعة ذاتها، س���يحاول نابولي 
والجمه���ور  األرض  عامل���ي  اس���تغالل 
لتحقيق فوز قد يمنحه بطاقة المجموعة 

في حال تعثر سان جرمان.
وف���ي المجموع���ة الرابعة، يلتق���ي بورتو 
ضيف���ه  م���ع   )10( المتص���در  البرتغال���ي 
ومط���ارده المباش���ر ش���الكه األلمان���ي )8(، 
في مباراة ق���د يكفيهما التعادل أو حتى 

المجموع���ة  بطاقت���ي  لحج���ز  الخس���ارة 
وذلك في حال تعثر غلطة سراي التركي 
لوكوموتي���ف  مضيف���ه  أم���ام  نق���اط(   4(
موسكو الروس���ي صاحب المركز األخير 

من دون رصيد.

وكاالت
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دوري أبطال أوروبا
الجولة 5

اتلتيكو
لوكوموتيف

توتنهام
بورتو

باريس
ايندهوفن
دورتموند

نابولي

موناكو
غ سراي

انتر
شالكه

ليفربول
برشلونة

بروج
النجم األحمر

20.55
20.55
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غالف فرانس فوتبول

وكاالت

أث���ار جلوس مس���عود أوزي���ل على مقاعد بدالء آرس���نال أم���ام بورنموث، 
وع���دم الدف���ع به ضمن التغيي���رات، الكثير من التس���اؤالت ح���ول المدرب 

أوناي إيمري.

وكان إيمري بع���د الفوز على بورنموث، 
ق���ال ح���ول ع���دم الدف���ع بأوزي���ل “كل 
العب مهم، ولكننا اعتقدنا أنه س���يكون 
األفضل لن���ا هو الدفع بالعبين، يمكنهم 

منافسة قوة الخصم البدنية”. 
بينم���ا أش���ارت صحيفة “ديل���ي ميرور” 
أن إيم���ري أخذ قراره باس���تبعاد أوزيل 
بس���بب أدائ���ه الضعيف أمام كريس���تال 
ب���االس والمباراة الت���ي انتهت بالتعادل 
اإليجاب���ي بهدفي���ن ل���كل فريق، الش���هر 

الماضي.
وم���ن جهة أخ���رى فإن صحيف���ة “ديلي 
مي���ل” أك���دت أن المدرب قرر اس���تبعاد 
أوزي���ل م���ن جمي���ع مباري���ات آرس���نال 
فيه���ا  يعتم���د  والت���ي  ملعب���ه،  خ���ارج 

اإلسباني أكثر على العنصر البدني.

وأخي���ًرا أضاف���ت أن إيم���ري ي���رى ب���أن 
أوزي���ل مهم جًدا في خطت���ه، ولكنه لن 

يغير قراره حتى ولو أغضب الالعب.

جدل أوزيل

واصل واش���نطن ويزاردز صحوته وعمق جراح ضيفه هيوس���تن روكتس 
عندم���ا تغل���ب علي���ه 131-135 بعد التمدي���د )القت األصل���ي 125-125( في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، وذلك على الرغم من النقاط ال� 54 

التي سجلها نجم الضيوف جيمس هاردن.

ويدين واش���نطن وي���زاردز بفوزه 
الثان���ي على التوال���ي والثامن في 
20 مباراة حتى اآلن هذا الموسم، 
إلى جون وول الذي سجل 6 نقاط 
م���ن العش���رة الت���ي س���جلها فريقه 
في الوقت اإلضاف���ي منهيا اللقاء 
برصي���د 36 نقط���ة م���ع 11 تمريرة 

حاسمة و3 متابعات وصدتين.
وه���ي الم���رة األولى التي يس���جل 

ه���ذا  نقط���ة   54 ه���اردن  فيه���ا 
الموس���م، علما أن رقمه القياس���ي 

الشخصي هو 60 نقطة.
وواص���ل غولدن س���تايت ووريرز 
حامل اللقب صحوته وحقق فوزه 
الثالث تواليا بعد 4 هزائم متتالية 
وذل���ك عندم���ا تغل���ب عل���ى ضيفه 

أورالندو ماجيك 116-110.

وتابع الثنائي كيفن دورانت وكالي طومسون تألقه بعدما سجال 44 و31  «
نقطة تواليا في سلة ساكرامنتو كينغز، دك األول سلة أورالندو بـ 49 

نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات، وأضاف الثاني 29 نقطة.

54 نقطـة لهـاردن
وكاالت

جيمس هاردن

مسعود أوزيل
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إعداد: هبة محسن

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن فوز حامد محمد عبدهللا بشقة في مراسي البحرين ضمن سحب شهر أكتوبر 2018 من حملة حساب التوفير االستثماري 
“لبشارة”، والذي تم إجراؤه أخيرا بالمقر الرئيس للبنك في مركز البحرين التجاري العالمي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بينما أقيمت مراسم 

تسليم الجائزة في مكتب مبيعات مراسي البحرين الواقع في ديار المحرق بحضور ممثلين من بيت التمويل الكويتي - البحرين ومراسي البحرين.

وص���رح نائ���ب رئيس المجموع���ة المصرفي���ة لألفراد 
في بيت التمويل الكويتي - البحرين صباح الزياني، 
قائ����اً ”ن���ود أن ُنهنئ حامد محمد؛ كونه الفائز بش���قة 
مراس���ي البحرين ضمن س���حب ش���هر أكتوب���ر 2018 
من حملة حساب التوفير االستثماري. مازال حساب 
)لبش���ارة( يحم���ل الكثير من الجوائ���ز والمفاجآت في 
نس���خته الجديدة المق���رر إط�قها بداية العام 2019، 
وعلي���ه فإنن���ا ندع���و الجمي���ع ل�نضم���ام إل���ى رك���ب 
الفائزين وذلك من خ�ل فتح حس���ابهم الخاص عبر 
منص���ة )جزيل(، وزي���ادة حج���م ومدة اس���تثماراتهم 

معنا”.
ومن جانبه، قال الفائز بالجائزة الكبرى حامد عبدهللا 
إن���ه لم يصدق الخبر في البداي���ة حتى أبلغه موظف 
ا معه  البن���ك بض���رورة التوج���ه ألقرب ف���رع مصطحباً

األوراق الثبوتية ال�زمة ليتمكن من تسلم الجائزة.
وأض���اف قائ����اً “كن���ت م���ن أوائ���ل المش���اركين ف���ي 
ا حالفن���ي الح���ظ بالف���وز بع���د مدة  الحس���اب وأخي���راً
طويل���ة من االنتظار. أطمح للفوز مرة أخرى إال أنني 
في الوقت ذاته، أتمنى أن يحظى ش���خص آخر بهذه 

الفرصة” .

الحس��اب يحم��ل الكثي��ر م��ن الجوائز ف��ي نس��خته الجديدة

حامد عبداهلل يربح شقة من “لبشارة”

أعلنت ش���ركة موترس���يتي، الوكيل الحصري 
وس���يارات  التجاري���ة  المركب���ات  م���ن  لع���دد 
اتف���اق  البحري���ن، ع���ن توقي���ع  ف���ي  ال���ركاب 
ش���راكة مع الع�مة الصينية المتخصصة في 
Xuzhou Con- ءصصنيع أدوات ومعدات البنا
 struction Machinery Group Co. Ltd.

.))XCMG
وتأسس���ت الصانعة الصيني���ة )XCMG( العام 
ا على أنها الع�مة األولى  1943 وتصنف حالياً
ف���ي قطاع تصنيع أدوات ومعدات البناء في 
الس���وق الصيني���ة والسادس���ة عل���ى الصعي���د 
العالمي، وحصلت أخيرا على المرتبة الثانية 
لمصنع���ي  ع�م���ات   10 أفض���ل  قائم���ة  ف���ي 
 Yellow الرافعات للع���ام 2018 وفق تصنيف

table العالمي.
م���ن جانبه، عب���ر رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
موترس���يتي ولي���د كانو عن س���عادته بتوقيع 
هذه الش���راكة الجديدة التي يتوقع أن تدعم 
ا  قط���اع المع���دات الثقيل���ة الذي يش���هد تطوراً
ا ف���ي البحري���ن، قائ�اً “لطالما س���اهم  متزاي���داً

موترس���يتي  ش���ركة  ف���ي  التج���اري  القس���م 
الثقيل���ة  والمع���دات  البن���اء  قط���اع  بتطوي���ر 
ف���ي المملك���ة وذلك من خ�ل تزويد الس���وق 
المحلية بأفضل الع�م���ات التجارية في هذا 
المج���ال. ومم���ا ال ش���ك في���ه أن ش���راكتنا مع 
ع�م���ة )XCMG( الرائ���دة م���ن ش���أنها تعزي���ز 
الدور المحوري الذي تلعبه شركة موترسيتي 
في تشييد المشاريع المستقبلية في المملكة 

وتوفي���ر أفض���ل مع���دات وأدوات البناء التي 
تتناسب مع احتياجات الشركات المحلية”.

واستطاعت )XCMG( تحقيق استراتيجيتها 
الرامي���ة إلى الوص���ول لألس���واق العالمية مع 
بل���وغ حجم صادراتها م���ا يزيد عن 1.6 مليار 
دوالر وبي���ع منتجاته���ا م���ن قب���ل 300 م���وزع 

عالمي منتشرين في أكثر من 170 دولة.

تقدم شركة الحداد للسيارات عرًضا حصرًيا على سيارات مرسيدس بنز الفئة S وسيارات مرسيدس AMG GLE كوبيه وتشمل 
العروض ضمان 5 سنوات وعددا غير محدد من الكيلومترات.

س���يارة مرس���يدس بن���ز الفئ���ة S غنية عن 
التعري���ف، إذ إنه���ا ح���ازت عل���ى تصني���ف 
أفضل سيارة في العالم، فهي تتميز بميزة 
تنشيط الس���يطرة المريحة الرائدة والتي 
تجم���ع بي���ن الراح���ة المناخي���ة، التعطي���ر، 
التدليك والموس���يقى لتحويل كل تجربة 

قيادة إلى تجربة مريحة وممتعة. 
كم���ا تتمي���ز الفئة S بش���بكة تغطي���ة مبرد 
المح���رك الرائعة المزودة بفتح���ات ثنائية 
توفر الفخامة والرقي، واألضواء الخلفية 
ا مع المظهر البلوري تؤكد  المصمم���ة حديثاً
المستوى العالي والمتقن في التصنيع من 
خ�ل التناسق بين خارج وداخل السيارة، 
إذ إن تنجي���د المقاع���د بالجل���د الطبيع���ي 
واإلض���اءة الخ�بة تضي���ف أجواء جذابة 

وممتعة.
ا  كما توفر ش���ركة الحداد للس���يارات عرضاً
ا على س���يارة مرس���يدس  ا إضافياً حصيرياً

بن���ز الفئة E حيث تتميز بخاصية اإليقاف 
التلقائي الموثوق به وكذلك بمحرك ذكي، 
وهو مزيج من ابتكارات الس�مة والراحة 

الت���ي تجع���ل توف���ر اإلحس���اس بالراح���ة 
واالطمئنان والتي تساهم في تقليل حدة 

التوتر.

ت��دع��م ق��ط��اع ال��م��ع��دات ال��ث��ق��ي��ل��ة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن بنز م��رس��ي��دس  س���ي���ارات  ع��ل��ى  س��ن��وات   5 ض��م��ان 
”XCMG“ موترسيتي” تعقد شراكة مع“ “الحداد” تطلق عروض “حقق حلمك”
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أعلنت شركة مونتريال للسيارات عن وصول دفعة جديدة من سيارات المؤتمرات 
والتي تم اس���تخدامها لمدة 3 أيام فقط في معرض الطيران. وس���ارعت الش���ركة 
بط���رح المجموع���ة الجديدة بع���د اإلقبال الكبي���ر الذي حققته س���يارات المؤتمرات 
الس���ابقة والت���ي نفدت في وقت قياس���ي ومن المتوقع أيضا نف���اد هذه الدفعة في 

وقت قياسي أيضا.

تش���كلية  الجدي���دة  القائم���ة  وتض���م 
الس���يارات  م���ن  ومتنوع���ة  كبي���رة 
العائلي���ة  والس���يارات  االقتصادي���ة 
كبي���رة  الرباع���ي  الدف���ع  وس���يارات 
الحجم والصغيرة وتتميز الس���يارات 
أنه���ا تح���ت ضم���ان الوكي���ل المعتم���د 
جمي���ع  تمن���ح  تنافس���ية  وبأس���عار 
العم�ء فرصة توفير مبالغ كبيرة في 

أسعار السيارات 
وف���ي إط���ار حمل���ة الش���ركة لعروض 
نهاي���ة الع���ام طرح���ت الش���ركة أيضا 
أس���عار مغري���ة على جميع الس���يارات 
و2019   2018 مودي����ت  الجدي���دة 

حت���ى تك���ون الفرصة متاح���ة لجميع 
العم�ء الختيار السيارة التي تناسبه 
خصوص���ا بعد اقت���راب فرض ضريبة 
القيم���ة المضافة التي أدت إلى زيادة 

اإلقب���ال في الوقت الحالي من جميع 
عم����ء الش���ركة عل���ى تل���ك العروض 
المميزة وللفوز بتلك الفرص الذهبية 
قب���ل زيادة األس���عار في مطل���ع العام 

المقبل.
ويمكن لجمي���ع العم�ء أيض���ا االختيار 

من ضمن التش���كيلة الواسعة للسيارات 
الش���ركة  ل���دى  المطروح���ة  المس���تعملة 
والتي تتميز بحالتها الممتازة وأسعارها 
المخفضة والتي تناس���ب الجميع وتبدأ 
إقس���اطها من 26 دينار شهريا وتختلف 
وأيض���ا  الس���يارات  وأحج���ام  أن���واع 

مودي�تها. 
وتوف���ر الش���ركة خدم���ة أفض���ل ط���رق 
الس���يارات  أن���واع  لجمي���ع  االس���تبدال 
وبأسعار تثمين تنافسية وبطرق تمويل 
مرنة وسهلة لجميع الفئات ودون دفعه 

أولى أو أية اشتراطات أخرى. 

وتستمر عروض الشركة حتى  «

نفاذ كمية السيارات ويمكن 

لجميع العمالء االستفادة 

منها في جميع فروع الشركة 

الخمسة المنتشرة في جميع 

أرجاء البحرين.

“مونتريال”: دفعة جديدة من سيارات “الطيران” المستخدمة 3 أيام

21

أثناء تسليم الجائزة

واختتم بقوله “ُيعد إقبال الناس على المشاركة في حساب )لبشارة( دليالاً على مدى نجاحه، لذا فإني  «
أشجع الجميع على المشاركة في حساب لبشارة عبر استثمارهم مبلغ 50 دينارا فقط، فقد ُيحالفهم 

الحظ بالفوز بإحدى الجوائز المتنوعة التي ُيقدمها بيت التمويل الكويتي - البحرين”.

أعلن���ت هيون���داي ع���ن اس���م مركبته���ا رباعي���ة الدف���ع الجدي���دة متع���ددة 
االستخدامات التي كشفت عن طرازها للعام 2020. وأطلقت الشركة اسم 
“باليسيد” )Palisade( على المركبة، وهو يشير إلى سلسلة من المنحدرات 
الس���احلية، وق���د يرتب���ط باس���م الضاحي���ة الثري���ة ذات المن���ازل الجميل���ة، 

باسيفيك باليسيد، الواقعة في مدينة لوس أنجلوس جنوبي كاليفورنيا.

وتأت���ي المركب���ة المس���تقبلية هذه 
الف���ت  ج���ريء  خارج���ي  بمظه���ر 
يتس���م بانطباعات قوي���ة متأصلة 
عن الس����مة واألمان، السيما لدى 
أرباب األسر المتنامية التي تعيش 
النش���اط  يس���ودها  حي���اة  أنم���اط 

تصمي���م  ويتس���م  والحيوي���ة. 
باليس���يد بالهيب���ة واألناق���ة ضم���ن 
مظه���ر يغل���ب علي���ه ع���دم التكّلف 
ز واضح يس���تحق أن  لكن���ه ذو تميُّ
يكون في مركبة رياضية متعددة 
االستخدامات من الحجم الكبير. 

ومن المقرر أن تشهد وسائل اإلعالم العالمية، ألول مرة، الطراز  «
باليسيد من هيونداي في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات في 

28 نوفمبر، فيما من المقرر أن تنطلق المركبة في السوق األميركية 
صيف العام 2019.

“هيونداي” تكشف النقاب عن “باليسيد”

أسعار مغرية 
على جميع 

المركبات
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تتلقى عرًضا مغرًيا يوصلك إلى تحقيق نجاح.

تكون متضايًقا من التعليمات الغذائية.

عليك التأقلم مع كثافة الضغوط والعمل بعيًدا.

تقع تحت ضغوط نفسية مصدرها القرار األخير.

ابتعد عن الزمالء الذين يثيرون الشكوك.

ينبغي عليك االهتمام بصحتك قدر ما تستطيع.

حضورك الفت وشخصيتك القوية مميزة.

حاول االستفادة من الفرصة قدر المستطاع.

ضغوط العمل تتزايد وأنت في موقع المسؤولية.

ا وال تقبل الّشك. تكون فرص المصالحة قوّية جدًّ

تنهال عليك المغريات وال تجد مجاال للتراجع.

ابتعد عن الدهون والسكريات إذا رغبت في النتائج.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

28 نوفمبر

  1971
اغتيال رئيس الوزراء 

األردني وصفي 
التل على يد 

منظمة أيلول 
األسود في 
القاهرة. وشكل 

حكومته األولى في 28 
يناير 1962.

أعلن تيم ألن انضمام 
الممثل العالمي كيانو 
ريفز إلى طاقم عمل 

 ”Toy Story“ فيلم
الجديد المقرر طرحه 
العام المقبل في دور 

العرض العالمية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ح�����ض�����ور ك����ب����ي����ر م������ن ع�����ش�����اق ال���س���ي���ن���م���ا

فيلم “ليل خارجي” يلقى االستحسان

ضم���ن فعالي���ات مهرجان القاهرة الس���ينمائي الدولي لدورته األربعين المقام حاليا في دار االوب���را المصرية، عرض مؤخرا فيلم “ليل 
خارجي” بحضور كامل العدد من عش���اق الفن الس���ابع وبالطبع عدد من نجوم ونجمات الفن مثل الفنانة ليلى علوي، والفنانة لبلبة، 
والفنانة صبا مبارك، والفنانة لقاء الخميس���ي وأحمد مالك، عباس أبو الحس���ن، كريم قاس���م، ومنى هال، والفنانة يسرا وأبطال فيلم 
وبحضور للناقد احمد شوقي الذي قدم الفيلم وأدار المناقشة بعده. والقى الفيلم الجديد استحسان الجميع، وهو من بطولة كريم 
قاسم، ومنى هال، وشريف قاسم، وبمشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف: علي قاسم، أحمد مجدي، أحمد مالك، 
بس���مة، عمرو عابد، وصبري عبدالمنعم، ومن تأليف ش���ريف األلفي، ومن إخراج أحمد عبدهللا الس���يد الذي أهدى فيلمه لروح الناقد 
الس���ينمائي الكبير س���مير فريد، رئيس مهرجان القاهرة الس���ينمائي الدولي األسبق، حيث س���جل إهداءه على تتر نهاية الفيلم، وعبر 
قبل عرض الفيلم عن امتنانه للناقد الكبير الذي وقف إلى جواره ودعمه، الفًتا إلى مش���اركته قبل أربع س���نوات في المهرجان تحت 

رئاسة سمير فريد، بفيلم “ديكور”.

يتن���اول موضوع الفيلم العالقة بين النخبة 
الثقافية )ممثلة في المخرج الش���اب(، وبين 
المواط���ن العادي )ممثل في الس���ائق(، بأقل 
القلي���ل م���ن التفاصي���ل عن الس���ياق الزمني 
والسياسي الذي تدور فيه األحداث، والتي 
تقتص���ر على اإلش���ارة المقتضب���ة في بداية 
الفيل���م لقضي���ة رواي���ة “اس���تخدام الحي���اة” 
للكات���ب أحم���د ناج���ي، والت���ي قض���ت فيها 
المحكم���ة ف���ي فبراي���ر 2016 بالحبس لمدة 
س���نتين بتهم���ة خ���دش الحي���اء الع���ام. ُنفذ 
الحكم وُحبس ناجي حتى تم إخالء سبيله 
ف���ي نهاي���ة العام عق���ب قبول النق���ض الذي 
تقدم به. تدور أح���داث فيلم “ليل خارجي” 
المش���ارك ف���ي المس���ابقة الدولي���ة ح���ول 3 
ومصطف���ى”  توت���و،  “م���و،  وه���م  أش���خاص 
والذي���ن يلتق���ون في ظروف غي���ر متوقعة، 
وتتقاط���ع حيواتهم معا، وم���ن هنا يدخلون 
مع���ا ف���ي مغام���رة يكون���وا ش���اهدين فيه���ا 
عل���ى الجان���ب الخف���ي م���ن المدين���ة، وم���ن 
المق���رر عرض فيلم “لي���ل خارجي” في دور 
العرض السينمائي المصري أوال في يوم 19 

ديسمبر المقبل ومن ثم باقي دول العالم.

 محاضرات أيام              

“القاهرة السينمائي”

يش���ارك صندوق األم���م المتحدة للس���كان 
بالتع���اون مع مهرجان القاهرة الس���ينمائي 
الدول���ي بدورته االربعين ف���ي محاضرات 
ال���ذي  الس���ينما  لصناع���ة  القاه���رة  أي���ام 
واخت���ار  م���رة.  ألول  المهرج���ان  يطلق���ه 
صن���دوق األمم المتحدة للس���كان س���اندرا 
دي كاس���ترو بوفينجت���ون المتحدث���ة ع���ن 

ترفيه التأثير االجتماعي ووسائل اإلعالم 
الواعي���ة لتمثيله في إح���دى المحاضرات، 
الت���ي تؤك���د تش���جيع أعمال فني���ة تتناول 
مواضي���ع متعلق���ة بالصحة العام���ة، وعلى 
الت���ي  التحدي���ات  بع���ض  التحدي���د  وج���ه 
تواج���ه مصر مث���ل الزواج المبك���ر وختان 
الرعاي���ة  إل���ى  الوص���ول  لضم���ان  اإلن���اث؛ 

وتوف���ر  الجي���دة.  اإلنجابي���ة  الصحي���ة 
أي���ام القاه���رة لصناع���ة الس���ينما مس���احة 
والن���دوات  والمناقش���ات  االجتماع���ات 
بي���ن  الش���راكة  وآف���اق  العم���ل  وورش 
الس���ينمائيين العرب والمجتمع السينمائي 
الدولي على هامش المنتدى في الفترة ما 
بي���ن 25 و29 نوفمب���ر. وتع���د بوفينجتون 

 StoryAction، مؤسس���ة ورئيس���ة ش���ركة
LLC، ومؤسس���ة ومديرة المركز اإلعالمي 
العالمي للتأثي���ر االجتماعي التابع لجامعة 
أنجل���وس  ل���وس  كاليفورني���ا،  جامع���ة 
اإلع���الم  والتلفزي���ون واألف���الم ووس���ائل 
مع قص���ص تتحدى األع���راف االجتماعية 
ف���ي جمي���ع  الصح���ة والعدال���ة  لتحس���ين 
أنح���اء العال���م. وقالت دي كاس���تررو “لدى 
الروايات في التلفزيون واألفالم ووسائل 
عالمن���ا  تحوي���ل  عل���ى  الق���درة  اإلع���الم 
إليقاظن���ا، لتعزيز ثورة ف���ي القلب وتعزيز 
صورة أفضل لإلمكانات البشرية وإلعطاء 

اهمية لكل حياة “. 

كما يشارك صندوق األمم المتحدة  «
للسكان ووزارة الشباب والرياضة 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في منح جائزة لفيلم يعزز قضايا 
تنمية الشباب، كجزء من التزامه 

بتشجيع صانعي األفالم على معالجة 
القضايا االجتماعية من خالل عملهم.
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1972
 التوقيع على بيان طرابلس للوحدة اليمنية بين اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.

 1988
 الرئيس العراقي صدام حسين يقوم بأول زيارة له لمصر منذ توليه الرئاسة.

 1994
استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى االتحاد األوروبي.

 2003
 رجل األعمال السويدي يفرغ 16 طلقة في جسد زوجته المغنية ذكرى.

1786
 مولد أحمد عرفان، أحد قادة اإلصالح اإلسالمي في الهند.

22

طارق البحار من مصر

يواصل متحف موقع قلعة البحرين برنامجه الثقافي، ويحتضن 
ورش��ة عمل مميزة بعنوان “تطريز ثوب النش��ل”، وذلك يوم 
الخمي��س المواف��ق 29 نوفمب��ر 2018 في تمام الس��اعة 4 
عصًرا بمتحف الموقع. وعلى الراغبين بالمشاركة التسجيل 
للورشة مسبًقا من خالل موقع هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

اإللكتروني  www.culture.gov.bh وُتقدم ورش��ة ثوب النش��ل 
باللغتي��ن العربي��ة واإلنجليزية، حي��ث يتعرف المش��اركون على 

طريقة حياكة ثوب النشل يدويًا، قبل مرحلة الحياكة اآللية.

يعود الفنان القدير س��مير صبري للسينما مجددا، بعد توقف 
دام عامي��ن، من��ذ آخ��ر ظهور له كضيف ش��رف ف��ي فيلم 
“المش��خصاتي 2”، حي��ث كانت البطول��ة األخيرة لصبري 
قبل فترة، عندما وقف أمام الفنان الراحل نور الشريف في 

فيلم “بتوقيت القاهرة”.
ع��ودة صبري ه��ذه المرة س��تكون مع الفنان محمد س��عد 

ف��ي فيلمه الجديد “محمد حس��ين”، وتدور فكرته حول س��ائق 
يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التي تؤثر في شخصيته وحياته.

قضت محكمة األس��رة بمدين��ة نصر، بإلزام الفن��ان أحمد عز 
بدف��ع 30 أل��ف جني��ه اس��ترلينى مصاري��ف دراس��ية لعام 
2017 – 2018 لطفلي��ه م��ن الفنانة زينة، واس��تند محامي 
الفنان��ة زينة، حس��ب تقاري��ر إعالمية محلية، ف��ي تحديد 
قيم��ة المصاريف الدراس��ية للفنان أحمد ع��ز إلى األعمال 

السينمائية للمدعى عليه وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة 
المصاري��ف بالعملة األجنبية، يرجع إل��ى أن المدارس الملتحق 

بها طفاله مدارس دولية ال تقبل إال بعمالت أجنبية.

تغريم أحمد عزسمير يعودورشة “تطريز ثوب النشل”

بأكثر من 50 صالة عرض س���ينمائية 
في االمارات والس���عودية والكويت 
والبحري���ن وُعم���ان والع���راق، عرض 
“ش���باب  الكومي���دي  العائل���ة  فيل���م 
ياس���ر  العراق���ي  للمخ���رج  ش���ياب” 
غي���ر  نجاح���ات  ش���اهدًا  الياس���ري، 
مس���بوقة وإش���ادة ع���دد كبي���ر م���ن 
ف���ي  واإلعالم���ي  الصحاف���ة  أه���ل 
الخلي���ج العربي وعدد م���ن الفنانين 
والمش���اهدين الذي���ن حض���روه ف���ي 

جميع الدول التي بدأ العرض بها.
وكان لفيل���م “ش���باب ش���ياب”، ال���ذي 
خاض ب���ه مغمار البطولة الكوميدية 
كل من الممثلين النجوم سعد الفرج، 
س���لوم حداد، منصور الفيلي، مرعي 
الحلي���ان، فؤاد عل���ي وليلى عبدهللا 
وعب���دهللا الجنيبي، ع���روض خاصة 
في كل م���ن مدينة دب���ي باإلمارات، 
والكوي���ت، بحضور ومتابعة المؤلف 

والمخرج ياسر الياسري.

“شباب شياب” ينطلق إلى دول الخليج



عرض أفالم مسابقة “البحرين للسينما”

تبدو أجندة الممثلة المصرية حنان مطاوع مزدحمة بالتصوير، ففي الوقت  «
الذي تعكف فيه على تصوير مشاهد فيلمها »يوم مصري« للمخرج أيمن 

مكرم، مع الممثل خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، تسعى جاهدة إلى االنتهاء 
من تصوير مشاهد فيملها الجديد »قابل للكسر«، للمخرج أحمد رشوان، 

والذي بدأت تصويره مطلع الشهر الجاري، حيث تلعب فيه دور البطولة إلى 
جانب مجموعة نجوم.

ب���دأت اإلثني���ن الماض���ي عروض األفالم المش���اركة في مس���ابقة البحرين للس���ينما ف���ي مقر نادي 
البحرين للس���ينما بالجفير عبر عرض0 7 أف���الم لمخرجين بحرينيين وهي: “رزنامة للمخرج أحمد 
أكب���ر”، “353 للمخ���رج عبدهللا محس���ن”، “ثالثة ش���هور للمخرج مكي أحمد مك���ي”، “العربة للمخرج 
حس���ن العوينات���ي”، “التنمر نقص للمخرج حس���ين عبد الغفار”، “وزر للمخرج ل���ؤي التتان”، “أموال 
اليتي���م للمخ���رج علي معراج”، باإلضاف���ة إلى عرضين خاصين “ صورة وب���رواز” للمخرج المصري 

محمد السعدون و”فتاة داعش” للمخرج السعودي عبدالمحسن المطيري. 

وف���ي لق���اء مع بع���ض المخرجين ح���ول قصص 
وكذل���ك  اإلع���داد  وراء  وأهدافه���م  أفالمه���م 
الصعوب���ات والمش���اكل الت���ي واجهته���م خ���الل 
مراح���ل انت���اج الفيل���م، ق���ال المخرج الس���عودي 
عبدالمحس���ن المطيري ع���ن فيلمه “فتاة داعش” 
ال���ذي يس���تعرض قصة س���يدة من الع���راق تقرر 
االنضم���ام لمجموع���ة داعش، م���ن أجل تخليص 
صديقته���ا: “ ه���ذا الفيل���م كان مش���روع تخ���رج 
م���ن الجامع���ة، وع���رض ف���ي ع���دة أماك���ن حول 
العال���م ون���ال ش���هادة التقدير ح���ول افضل فيلم 
يتن���اول قضي���ه في الش���رق األوس���ط في لوس 
انجل���س، وت���م تصوي���ر معظ���م مش���اهد الفيل���م 
ف���ي الوالي���ات المتح���دة، وبعضه���ا ف���ي الرياض 
بالمملكة العربية الس���عودية، اهتمامي بالمشاكل 
ف���ي المنطقة دفعن���ي إلنتاج فيلم كه���ذا ليطرح 

األس���ئلة، واستعراض المشهد المعقد في الشرق 
األوس���ط وتجس���يد الصراع���ات وكذل���ك تهمني 
قضاي���ا الم���رأة بش���كل كبي���ر ألتناوله���ا بجوانب 
مختلفة، وقلة الموارد كانت من الصعوبات التي 
واجهتها في التصوير بحكم انني كنت بالخارج، 
ولمحارب���ة فكرة “داعش” اس���تعنت بممثلين من 

13 جنسية مختلفة”.
أم���ا عب���دهللا محس���ن مخ���رج فيل���م “353” فق���د 
حكى ع���ن فيلمه قائالً “ يتكلم الفيلم عن قانون 
353 المتعل���ق ب���زواج المغتص���ب م���ن ضحيت���ه، 
والفكرة أن ش���خصًا اس���تخدم القانون لالنتقام، 
أم���ا الهدف م���ن هذا الفيلم فقد تركته للمش���اهد 
وم���ن  المش���اهدة،  بع���د  اله���دف  يح���دد  ال���ذي 
الصعوب���ات الت���ي واجهتن���ي أثن���اء اإلع���داد، أن 
قضي���ة الفيلم حساس���ة حيث ت���م تصوير نصف 

الفيلم تقريبًا ثم قمنا باس���تبدال الممثلة، إضافة 
إل���ى صعوب���ة الحص���ول عل���ى مواق���ع التصوير، 

إضاف���ة إل���ى الصعوب���ات الطبيعية الت���ي تواجه 
إنتاج كل فيلم.
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أث���ار ح���الق في تركيا دهش���ة الكثير م���ن الس���ياح والمواطنين من خالل 
طريقت���ه الغريب���ة ج���دا في حالق���ة ذقن الزبائ���ن، والتي ش���بهها البعض ب� 

“الوطواط”.
فذل���ك الحالق يؤدي عمله في محله الصغير بمنطقة “عريفية” في والية 
س���قاريا ش���مال غرب���ي تركي���ا، معلق���ا من س���قف دكانه رأس���ا عل���ى عقب، 
وبطريقة تش���به تعلق الوط���واط )الخفاش( يطلق علي���ه المواطنون لقب 

“الحالق الوطواط”.
ونقل���ت وكال���ة “ترك برس” عن الرجل قوله إنه يزاول عمله بهذه الطريقة 

منذ العام 1995 وإلى اآلن.
وأش���ار إلى أن الكثير من المواطني���ن األتراك يأتون من مختلف األماكن؛ 

لرؤية كيف يقوم بعمله معلقا في السقف، فضال عن السياح األجانب.
وأع���رب ع���دد من الزبائ���ن ع���ن إعجابهم الش���ديد بطريقة عم���ل الحالق، 

داعين الزبائن إلى تجربة الحالقة عند “الحالق الوطواط”.

“الحالق الوطواط” يثير الدهشة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فستان زفاف كالسيكي تمّيز بإطاللة أميرية للمصمم اللبناني طوني ورد الذي 
أدخل لمسات عصرّية على فساتين الزفاف لترضي متطّلبات عروس 2019.

السنة الحادية عشرة - العدد 3697 
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خليفة سنام المجد
ف��ج��ر ال���وط���ن ِي��ْن��ِت��ش��ي ف���ي ي����وِم م���ي���الدك َف���َرح 

���ج ن��س��ان��ي��س ال��ف��ؤاد وال��ط��ي��ِر ي��ش��دو َن���َغ���م ه���َيّ

وال��ن��خ��ل الم����س س��م��اه��ا ف���ي ه���واه���ا ُم���ْس���َت���َرح

وال���ع���ود ح����ّرر ُدخ���ون���ه ف���ي م��ج��ال��س ُت���ْس���َت���زاد 

م���ن وْح�����ِي ف���ك���رْه ِوَوْج�������ٍه ب���اس���ٍم ب���ه ُم��ْن��َش��َرح

���ه أش���اد  ل���ه ط��ي��ب��ٍة ل���ه م���واق���ف وال���ش���ع���ب ك���َلّ

ي��ب��ق��ى خ��ل��ي��ف��ة س���ن���ام ال��م��ج��د وال���َع���ْل���ي���ا َرَب����ح

���ر وَس���اد ��ة وط���ن ف��ي��ه ال���رخ���ى ع���َمّ ك��اس��ب م��ح��َبّ

ت��س��ب��ق ف��ع��ول��ك م���ش���اري���ٍع ون��ه��ض��ة ُت���ْق���َت���َرح 

أس���ي���اد أرس�����ت ص�����روح ال��م��ع��رف��ة واالق���ت���ص���اد

وال��ت��ن��م��ي��ة وال���ث���ق���اف���ة م��ن��ه��ج��ه ف��ي��ه��ا َش����َرح

ال���ب���الد وت���ط���وي���ر  ُع���روب���ْت���ن���ا  م����ب����ادي  أروع   

���ة ي��ج��اِن��ْب��ه��ا َت����َرح ����دي ت��ْع��ِت��ل��ي ق���َمّ ي���ا س����ِيّ

ه��ي��ب��ة ِت���خ���اِش���ْم َم����ض����اِرْب أم��ث��ل��ة ت���ْزِج���ر ِع��ت��اد

ف���ي ك���ل ص���ب���اٍح خ��ل��ي��ف��ة ي��ن��ج��ل��ي ل���ك ف���ي َوَض���ح

َحصاد َم��ك��اِرم��ك��م  َي��ْق��ِط��ف  مجِتمع  ال��ش��ع��ْب  كيف 

َب����َرح ع���ه���ده  ��ك��م  ع���ن ح��ُبّ وال  ُس����م����ِوّك  ي���ف���دي 

���ق ع��ل��ى ك��ّف��ك��م إن����ج����اِز ت��ح��ق��ي��َق ال���م���راد ع���َلّ

ابنتكم
الشاعرة نادية محمد دعيبس

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه بمناسبة 

يوم ميالده أطال اهلل عمره 

وسدد على طريق الخير خطاه

نس���مع كثيرا أو نرى بين الحين واآلخر في التلفزيون أو الس���ينما أشخاصا يأكلون 
الحش���رات، الديدان خصوصا؛ بوصفها حش���رات غير ضارة وغ���ذاء مفيدا يحتوي 

على الكثير من البروتين والقليل من الكوليسترول.
وأكل الحش���رات، الذي يتذمر منه الناس عموما، أمر ش���ائع في دول شرق وجنوب 

شرقي آسيا، مثل الصين وتايلند.
لك���ن الفكرة غير العادية أصبحت اآلن واقعا، في هونغ كونغ، بفضل كاثرينا أونغر، 
إذ أصبح باإلمكان تربية الديدان في المنزل، واس���تخدامها في إعداد طبق باس���تا 
“لذي���ذ ورائ���ع”، ربما مع صلصل���ة البندورة بالبصل والفلفل، بحس���ب ما ذكرت وكالة 
رويترز. وتعتقد أونغر أنه بسبب الزيادة السكانية الكبيرة خالل العقدين المقبلين، 
س���يضطر الن���اس للبح���ث عن مص���ادر بديلة للح���وم، وبنظرها، فإن الحش���رات هي 

البديل المتاح والسهل.

رصد مقطع فيديو، نش���رته صحيفة “ديل���ي ميل” البريطانية لحظة 
مروعة لس���قوط رجل من طائرة ش���راعية، نس���ي قائده���ا أن يربطه 
به���ا قب���ل اإلق���الع. كان الرجل يختبر تجرب���ة التحليق ف���ي الطائرة 
الش���راعية ألول مرة، لكنه يبدو أنه لن يعيدها أبًدا بس���بب الموقف 

المرعب الذي تعرض له.
فمباشرة بعد إقالع الطائرة، فقد األميركي كريس غوركسكي، الذي 
كان يقضي عطلته في سويسرا، توازنه ألنه لم يكن مربوًطا بحزام 

األمان الخاص بالطائرة، فكاد أن يسقط من علو شاهق.
ونجح غوركس���كي في البقاء متمس���ًكا بالطائرة ألكثر من دقيقتين، 

بالرغم من أن المهمة لم تكن سهلة.
وبع���د اقترابه من الس���طح وتع���ب يديه من قوة اإلمس���اك، قفز إلى 

األرض دون أن يعير أي اهتمام لسالمة جسده.

سائح يعيش “تجربة الموت” في األجواءباستا من الديدان.. الكابوس يتحول إلى حقيقة

أصبح���ت ملكة جم���ال روس���يا أوكس���انا فويفودينا س���يدة ماليزيا 
األولى بعد زواجها من محمد الخامس ملك ماليزيا البالغ من العمر 
49 عام���ا. وجرى الحدث في حفل ضخم أقيم بالعاصمة الروس���ية 
موس���كو، بع���د أن ت���ردد أن الملكة اعتنقت اإلس���الم مبك���را من هذا 
الع���ام. وعملت ابنة الطبيب البالغة من العمر 25 عاما، والتي فازت 
بلق���ب ملك���ة جمال موس���كو في الع���ام 2015، في الس���ابق عارضة 

أزياء في الصين وتايلند.

وه���ي أصغر من الملك الماليزي ب� 24 س���نة ال���ذي يعرف بيانغ دي - 
برت���وان أغون���غ، وهو لق���ب الحاكم األعلى في ماليزيا، ويش���ار إليه 
بصاحب الجاللة، أما اس���مه الكامل فهو محمد فارس بن إسماعيل 
بيت���را. وأقي���م الحف���ل ف���ي 22 نوفمب���ر 2018 ف���ي قاع���ة للحفالت 
الموس���يقية ف���ي ضاحية بارفيخا الراقية في موس���كو، حس���ب ما 
نقلت���ه وكال���ة إس���الم نيوز. ولم يكش���ف ع���ن كيفية لقاء العروس���ة 
والحاكم الماليزي الذي تولى العرش خلفا لوالده منذ العام 2016.

كش���ف قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب 
الش���يخ س���لمان بن عطية هللا آل خليفة ع���ن أن البحرين 
���ا لديها أح���دث جهازين في  س���تكون خام���س دولة عالميًّ
منظومته���ا الطبية والعالجية لعالج األورام الس���رطانية، 
ا في المستشفى وتقدم وخدماتها  يتم استخدامهما حاليًّ

مجانا للمرضى.
وق���ال عطي���ة هللا ف���ي تصريح���ات ل���� “الب���الد” إن الجه���از 
األول مصن���ع حديًثا من قبل ش���ركة كورية ويمتاز بدقته 
المتناهي���ة ف���ي كش���ف األورام ذات األحج���ام الصغي���رة 
ا حديثة التكوي���ن، موضًحا أن هذا الجهاز يعمل على  ج���دًّ
األعضاء التي تتحرك في جس���م اإلنس���ان ويصعب رصد 
األورام فيها مبكًرا كس���رطان الص���در والبنكرياس والكبد 
والبروس���تاتا ويق���وم بعالجه���ا باإلش���عاع بمنته���ى الدق���ة 
دون تع���رض بقية األعضاء للمضاعفات، وأن كلفته بلغت 

مليوني دينار.
وذك���ر عطي���ة هللا، أن مرك���ز األورام اتف���ق م���ع الش���ركة 
المصنع���ة لتصني���ع جهاز خ���اص لمملكة البحري���ن، أصبح 

ا. جاهًزا وسيتم تركيبه قريًبا جدًّ
وأوض���ح قائد مستش���فى حمد، أن صفقة ش���راء األجهزة 
���ا ثانًي���ا وه���و موج���ود  الطبي���ة تش���مل أيًض���ا جه���اًزا نوعيًّ
ف���ي ث���الث دول فقط، وسيدش���ن ف���ي مرك���ز األورام بعد 

6 ش���هور. وتبل���غ كلف���ة ش���رائه مليونين و600 أل���ف دينار 
بحرين���ي، ويع���د من أح���دث األجه���زة الطبية ف���ي مجال 
ا خاصة وأن  ع���الج وتش���خيص األورام الس���رطانية عالميًّ
تلك األجهزة تكش���ف الورم وتقضي عليه باإلشعاع حتى 
ول���و كان لحج���م مليمت���ر واحد، مؤك���ًدا أن الجه���از يمتاز 

بدقته ووضوح صوره.
وقال عطية هللا إن األورام السرطانية ووفق اإلحصاءات 
الطبي���ة الحديث���ة تش���ير إل���ى ارتف���اع مع���دالت اإلصاب���ة، 
مردًفا أن مركز الملك حمد لألورام، يس���تقبل أكثر من 50 

ا، ويتم اكتش���اف 700 إلى 800 حالة  إلى 60 مريًضا يوميًّ
ا بعكس الس���نوات الماضية وأن أغلب هي الحاالت  سنويًّ

سرطان الثدي.
وأعلن قائد مستش���فى حمد الجامعي، أن هناك مش���روًعا 
قادًما وهو اآلن قيد الدراسة للكشف المبكر عن السرطان 
عب���ر توفي���ر جهاز أش���عة ف���ي أح���د المجمع���ات التجارية 
الكبرى في البحرين يقدم خدمة مجانية للجميع وتكشف 
األورام في بدايتها، مؤكًدا أن البحرين لديها جميع أدوية 

السرطان وال تعاني نقًصا في أي نوع منها.

ا في أحدث أجهزة عالج األورام البحرين الخامسة عالميًّ

الحسناء التي خطفت قلب ملك ماليزيا
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