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ق���ال ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
“إن  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن  س���لمان 
الك���وادر الوطني���ة الش���ابة أثبت���ت في 
كل الميادي���ن جدارته���ا ف���ي تحقي���ق 
النجاح���ات تل���و األخ���رى س���واء أكان 
أم  المحل���ي  المس���توى  عل���ى  ذل���ك 
اإلقليم���ي أم الدول���ي، رافعي���ن بذل���ك 

اسم البحرين عالًيا”.
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المنامة - وزارة المالية

كش���فت الوكيل المساعد لتنمية وسياس���ة اإليرادات العامة بوزارة المالية 
رنا فقيهي عن أن المرحلة األولية ستش���هد تطبيق الضريبة على الش���ركات 

التي تتجاوز مبيعاتها 5 ماليين دينار سنويا.
وأعلنت عن تنظيم سلس���لة من اللقاءات 
التعريفية للش���ركات والتجار عن ضريبة 
القيم���ة الُمضاف���ة، وضم���ان اس���تعدادهم 
يناي���ر  م���ن  األول  ف���ي  لتطبيقه���ا  الت���ام 
2019، وس���تتم إدارتها من جانب الجهاز 
الوطني للضرائب الخليجية، وهو الجهة 
المختصة ب���إدارة وتحصيل جميع أنواع 

الضرائ���ب والغرامات اإلداري���ة المرتبطة 
به���ا طبق���ا للقواني���ن واللوائ���ح واألنظمة 
به���ا ف���ي المملك���ة.  الضريبي���ة المعم���ول 
وأك���دت فقيه���ي أن���ه ت���م إعف���اء تطبيق 
ضريب���ة القيم���ة الُمضافة على 94 س���لعة 
الس���لع  م���ن  غذائي���ة أساس���ية، وغيره���ا 

والخدمات.

“المضافة” تبدأ بالشركات “الكبيرة”

رنا فقيهي  )10(



العاهل وسمو ولي العهد يتلقيان شكر السبسي

تقدير تونسي للمشاعر النبيلة

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، برقية ش���كر جوابية من رئيس الجمهورية التونس���ية 
ا على برقية جاللته المعزية له إثر الفيضانات التي شهدتها عدة واليات في الجمهورية التونسية  الباجي قائد السبسي، ردًّ

وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

ش���كره  خال���ص  ع���ن  فيه���ا  أع���رب 
وتقدي���ره لجاللة الملك على مش���اعر 
جاللت���ه النبيلة، داعًي���ا هللا تعالى أن 
يدي���م عل���ى جاللت���ه موف���ور الصحة 

والسعادة.
القائ���د  نائ���ب  العه���د  ول���ي  وتلق���ى   

األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، برقية 
ش���كر جوابية من الرئيس التونسي، 
ا عل���ى برقي���ة س���موه المعزي���ة ل���ه  ردًّ
إث���ر الفيضان���ات الت���ي ش���هدتها عدة 

والي���ات ف���ي الجمهوري���ة التونس���ية 
وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

عب���ر فيه���ا عن بال���غ ش���كره وتقديره 
لس���مو ولي العهد على مشاعر سموه 
لس���موه  ���ا  متمنيًّ الطيب���ة،  األخوي���ة 

موفور الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير اإلماراتي

جاللة الملك
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المنامة - بنا

اس���تقبل رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة ب���ن س���لمان آل خليفة بقصر 
القضيبية صباح أمس س���فير دولة اإلمارات العربية المتحدة الش���قيقة لدى مملكة البحرين 
الش���يخ س���لطان بن حمدان بن زايد آل نهيان حيث س���لم س���موه الدعوة لحضور االحتفال 

الذي ستنظمه السفارة بمناسبة اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وخ���الل اللق���اء، أك���د صاح���ب الس���مو الملكي 
األخوي���ة  الرواب���ط  عم���ق  ال���وزراء  رئي���س 
التاريخي���ة الت���ي ترب���ط بين مملك���ة البحرين 
ودول���ة اإلم���ارات العربية المتحدة الش���قيقة، 
مش���يرا س���موه إلى أن ه���ذه الروابط انطلقت 
بعالق���ات البلدي���ن إل���ى مرحل���ة متقدم���ة من 
التعاون جعلته يصل إلى التكامل والتنس���يق 

الكامل والتوافق في مختلف المواقف.
وأشاد صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء 
بم���ا تش���هده العالق���ات البحريني���ة اإلماراتية 
م���ن تنام مس���تمر في المج���االت كافة، بفضل 
م���ا تحظى به من دعم واهتمام لدفع وتيرتها 
قدما إلى األمام بما يحقق طموحات البلدين.
ون���وه صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
بم���ا تش���هده دولة اإلم���ارات العربية من تقدم 
ونهضة حظيت بإعجاب العالم، وهي تس���تند 
إل���ى أس���اس متين وض���ع أركانه الش���يخ زايد 
بن س���لطان آل نهيان طيب هللا ثراه وواصل 
الس���مو  صاح���ب  النه���ج  ذات  عل���ى  الس���ير 

الش���يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة، وولي 
عهده صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن زايد 
آل نهي���ان، ودعمت���ه حكوم���ة متطلع���ة للعمل 
الدائ���م لرفعة وطنها وازدهار ش���عبها يقودها 
صاح���ب الس���مو الش���يخ محم���د بن راش���د آل 
مكت���وم نائب رئي���س دولة اإلم���ارات العربية 
حاك���م  ال���وزراء،  مجل���س  رئي���س  المتح���دة، 
امارة دبي حتى غدت دولة االمارات العربية 
المتحدة الش���قيقة مثاال يحت���ذى في التنمية 
والتط���ور، معرب���ا س���موه ع���ن تقدي���ر مملك���ة 
البحري���ن للمواق���ف اإلماراتي���ة األصيل���ة في 
دع���م مملك���ة البحرين في مختل���ف الظروف، 
مم���ا يؤكد عمق ومتانة العالق���ات التي تربط 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأعرب السفير اإلماراتي عن الشكر والتقدير 
إل���ى صاحب الس���مو الملك���ي رئي���س الوزراء 
على اهتمام سموه بدعم كل ما يعزز عالقات 

التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الجاللة  ص��اح��ب  ال��ب��الد  ع��اه��ل  تلقى 
خليفة  آل  ع��ي��س��ى  ب���ن  ح��م��د  ال��م��ل��ك 
ب���رق���ي���ات ش��ك��ر ج���واب���ي���و م���ن رئ��ي��س 
ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ال��ص��دي��ق��ة رام ن��ات 
ك��وف��ي��ن��د ورئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��دا 
ورئ���ي���س  دودا  أن����دج����ي  ال���ص���دي���ق���ة 
ال�����والي�����ات ال��م��ك��س��ي��ك��ي��ة ال��م��ت��ح��دة 
ا على  الصديقة إنريكي بينيا نييتو، ردًّ
بمناسبة  لهم  المهنئة  جاللته  برقيات 
عن  معربين  بالدهم،  استقالل  ذك��رى 
خ��ال��ص ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م لجاللة 
الصادقة  جاللته  مشاعر  على  الملك 
م��وف��ور  ل��ج��الل��ت��ه  متمنين  وال��ن��ب��ي��ل��ة، 
ال��ص��ح��ة وال��س��ع��ادة ول��ش��ع��ب مملكة 

البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

س��مو رئي��س ال��وزراء يتس��لم دع��وة لحف��ل الس��فارة اإلماراتي��ة بالعي��د الوطن��ي

تكـامـل المـواقـف بيـن البحـريـن واإلمـارات

العاهل يتلقى شكر رؤساء 

الهند وبولندا والمكسيك

المنامة - بنا

أش���اد رئيس الحرس الوطني الفريق الركن س���مو الشيخ محمد بن عيسى 
ب���ن س���لمان آل خليفة، بنج���اح مجريات التمرين المش���ترك “درع الش���مال” 
التي اختتمت مراحله مس���اء أمس، والذي ش���مل مختل���ف مناطق المملكة 
معرًب���ا ع���ن تقديره لكافة جهود المش���اركين ف���ي التمرين من ق���وة الدفاع 

ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وهنأ س���مو رئيس الح���رس الوطني 
الت���ي  المش���اركة  القي���ادات  جمي���ع 
أخذت على عاتقها حمل األمانة في 
تأدية الواجب، من خالل ما أظهروه 
التع���اون  ف���ي  وع���زم  تأكي���د  م���ن 
والتنس���يق القيادي والس���يطرة على 

القوات المشاركة في التمرين.
وأكد س���مو رئيس الح���رس الوطني 
الق���وات األمني���ة  ب���ه  أن م���ا تتمت���ع 
م���ن كف���اءة وجاهزية قتالي���ة عالية 
وخب���رات ميدانية، س���تظل الحصن 
البحري���ن  ألم���ن  والحام���ي  المني���ع 
وحف���ظ مس���يرته المبارك���ة، في ظل 
قي���ادة عاه���ل الب���الد القائ���د األعل���ى 

ب���ن  صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د 
عيسى آل خليفة.

رئيس الحرس الوطني يشيد بنجاح التمرين
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ص���در عن رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة 
ثالثة قرارات لسنة 2018. ونص القرار األول رقم )37( بإصدار اإلطار العام لمراجعة 

أداء المدارس، جاء فيه: 

المادة األولى: ُيعمل باإلطار العام لمراجعة 
أداء الم���دارس، المرفق بهذا القرار، وذلك 

اعتبارا من فبراير 2019.
المادة الثانية: يلغ���ى اإلطار العام الموحد 
لمراجع���ة أداء الم���دارس الص���ادر بالق���رار 

رقم )36( لسنة 2015.
المادة الثالثة: أن ُينشر هذا القرار واإلطار 

الع���ام المرف���ق به ف���ي الجريدة الرس���مية، 
وُيعم���ل بهم���ا م���ن الي���وم التال���ي لتاري���خ 

النشر.
فيم���ا نص القرار الثان���ي رقم )38( بإصدار 
أداء مؤسس���ات  لمراجع���ة  الع���ام  اإلط���ار 

التعليم والتدريب المهني، جاء فيه:
المادة األولى: ُيعمل باإلطار العام لمراجعة 

أداء مؤسس���ات التعليم والتدريب المهني 
مؤسس���ات  أداء  مراجع���ة  وح���دة  ف���ي 
التدري���ب المهن���ي التابع���ة لهيئ���ة ج���ودة 
التعلي���م والتدري���ب، المرف���ق به���ذا القرار، 

وذلك اعتبارا من فبراير 2019. 
المادة الثانية: يلغى اإلطار العام لمراجعة 
أداء مؤسس���ات التعليم والتدريب المهني 

الصادر بالقرار رقم )33( لسنة 2015. 
الم���ادة الثالثة:  ُينش���ر هذا الق���رار واإلطار 
الع���ام المرف���ق به ف���ي الجريدة الرس���مية، 
ويعم���ل بهم���ا م���ن الي���وم التال���ي لتاري���خ 

النشر. 

ون���ص الق���رار الثال���ث رق���م )39( باعتم���اد 
التعلي���م  لهيئ���ة ج���ودة  الس���نوي  التقري���ر 

والتدريب للعام 2018، وجاء فيه:
الم���ادة األول���ى: ُيعتم���د التقري���ر الس���نوي 
لهيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب للع���ام 
2018، وُينش���ر وفق نظ���ام مراحل إصدار 
تقارير المراجع���ات واالمتحانات الوطنية 
لهيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب الصادر 

بالقرار رقم )49( لسنة 2009. 
ف���ي  الق���رار  ه���ذا  ُينش���ر  الثاني���ة:  الم���ادة 
الجري���دة الرس���مية، وُيعم���ل به م���ن اليوم 

التالي لتاريخ نشره.

ال�����م�����دارس أداء  ل���م���راج���ع���ة  ال�����ع�����ام  اإلط���������ار  إص���������دار 

صدور 3 قرارات عن سمو رئيس الوزراء

اإلمارات 
نموذج يحتذى 

به في النهضة 
والتطوير

سمو رئيس الحرس الوطني 

الصخير- الحرس الوطني

تفقد مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الش���يخ عبدالعزيز بن س���عود آل 
خليف���ة جانبا من مجريات التمرين المش���ترك “درع الش���مال”، وال���ذي تنفذه قوة 
دف���اع البحرين وبمش���اركة الح���رس الوطني ووزارة الداخلي���ة وذلك في الفترة 

من 27 إلى 28 نوفمبر 2018.

وأكد مدير األركان أن الحرس الوطني 
وبتوجيهات من رئيس الحرس الوطني 
الفري���ق الرك���ن س���مو الش���يخ محمد بن 
عيس���ى آل خليفة، يح���رص على تعزيز 
الجهود المش���تركة والتنسيق العسكري 
دف���اع  وق���وة  الوطن���ي  الح���رس  بي���ن 
البحري���ن ووزارة الداخلية، وذلك لرفع 
مس���توى الكفاءة والجاهزي���ة وتوحيد 
ل���دى  والس���يطرة  القي���ادة  مفاهي���م 

منتسبي هذه األجهزة األمنية.
وخ���الل تفق���ده ألح���د مواق���ع التمري���ن 

أشاد بالمس���تويات العالية التي وصلت 
إليه���ا المؤسس���ات العس���كرية واألمنية 
ف���ي التنس���يق والتخطي���ط فيم���ا بينها، 
منوها إلى أن هذا التمرين يأتي تنفيذه 
امت���دادا لسلس���ة التماري���ن الت���ي تنف���ذ 
بالتزامن بين جميع المؤسسات األمنية، 
والتي تهدف إلى تجانس القيادات في 

تنفيذ العمليات المشتركة.
وأش���اد مدير األركان بال���دور المحوري 
ال���ذي تقدم���ه ق���وة دف���اع البحرين في 
وذل���ك  المش���تركة  التماري���ن  تنفي���ذ 

إل���ى جان���ب الح���رس الوطن���ي ووزارة 
الداخلي���ة، مم���ا ينعك���س على مس���توى 
الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف 

والتط���ورات، ف���ي ظ���ل وجود تنس���يق 
عال بين المؤسس���ات األمنية بقياداتها 

كافة.

ال���ش���م���ال” ”درع  ي��ت��ف��ق��د  ال���وط���ن���ي  ال����ح����رس  أرك�������ان  م���دي���ر 

مستويات عالية من التنسيق العسكري األمني
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اعتزاز بالتحالف اإلستراتيجي مع واشنطن

سياسات وطنية قائمة على التسامح

الديمقراطي��ات ع��ن  الدف��اع  لمؤسس��ة  طيب��ة  جه��ود  الخارجي��ة:  وزي��ر 

خال��د ب��ن خليف��ة: البحري��ن رائ��دة ف��ي تعزي��ز قي��م التعاي��ش عالمي��ا

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، 
أمس، وفًدا من المؤسسة األميركية للدفاع عن الديمقراطيات التي تعد من أهم المراكز البحثية 

والفكرية في مجال العالقات الدولية، برئاسة كليفورد ديمي مؤسس المؤسسة ورئيسها.

وخ���ال اللق���اء، رح���ب وزي���ر الخارجي���ة بوف���د 
ع���ن  للدف���اع  البحثي���ة  األميركي���ة  المؤسس���ة 
مملك���ة  اعت���زاز  ع���ن  معرًب���ا  الديمقراطي���ات، 
البحري���ن بعاق���ات الصداقة القوي���ة والتحالف 
اإلس���تراتيجي بي���ن مملكة البحري���ن والواليات 
المتح���دة األميركي���ة، منوًه���ا بالجه���ود الطيب���ة 
الت���ي تبذله���ا المؤسس���ة األميركي���ة للدفاع عن 
الديمقراطي���ات، وم���ا تق���وم ب���ه م���ن مب���ادرات 
ودراس���ات، متمني���ا للقائمي���ن عليه���ا كل التقدم 
والنج���اح. م���ن جانبهم، أع���رب وفد المؤسس���ة 
ع���ن  الديمقراطي���ات  ع���ن  للدف���اع  األميركي���ة 
اعتزازه���م بلقاء وزير الخارجية، مس���تعرضين 
العاق���ات الثنائي���ة المتمي���زة الت���ي تجم���ع بين 
مملك���ة البحرين والواليات المتحدة األميركية، 

مختل���ف  عل���ى  تط���ور  م���ن  ب���ه  تتس���م  وم���ا 
البحري���ن دوام  المس���تويات، متمني���ن لمملك���ة 
التقدم واالزده���ار. كما جرى خال اللقاء بحث 
ذات  والدولي���ة  اإلقليمي���ة  القضاي���ا  م���ن  ع���دد 

االهتمام المشترك.

قال رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليفة إن مقولة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، “الجهل 
عدو السالم”، تؤكد أن المعرفة بحقيقة الوجود تجعل البشرية تدرك بأن التنوع واالختالف 

ضرورة من ضرورات الحياة، والتي تستدعي التسامح والتعايش كأساس للبقاء.

ج���اء ذلك ف���ي محاضرته الت���ي قدمها في 
الن���ادي الملك���ي “س���يركل روي���ال غاول���وا” 
الش���هير ف���ي بروكس���ل، بحض���ور نخبة من 
السياس���يين والدبلوماس���يين والبرلمانيين 
“ري���ادة  ح���ول  األوروبيي���ن،  والمثقفي���ن 
مملك���ة البحري���ن التاريخي���ة ف���ي تروي���ج 
قيم التس���امح والتعايش الس���لمي عالميا”، 
حي���ث ق���دم تحليا ل���دالالت مقولة جالته 
التي أكد فيها بأن الجهل المعرفي هو منبع 
التطرف واإلره���اب والتمييز العنصري في 

كل مكان.
وأش���ار الشيخ خالد بن خليفة إلى أن واقع 
التس���امح والتعاي���ش ف���ي منطق���ة الش���رق 

األوس���ط يتطل���ب جه���ودا مكثفة م���ن قبل 
سياس���ات  العتم���اد  والحكوم���ات  ال���دول 
وطنية قائمة على التس���امح الديني كمبدأ 
بمعن���اه  والتعاي���ش  االس���تقرار  لتحقي���ق 

الحقيقي كالمعهود في البحرين.
األنظم���ة والجماع���ات  بع���ض  أن  وأض���اف 
النص���وص  اس���تغال  تتعم���د  اإلرهابي���ة 
الس���لطوية،  آماله���ا  لتحقي���ق  الديني���ة 
واس���تغال جهل الشعوب بتفاصيل فلسفة 
الوجود اإلنس���اني، داعيا ال���ى التركيز على 
المنظ���ور الديني والمذهب���ي والطائفي في 
تعزي���ز التس���امح والتعاي���ش عل���ى اعتباره 

العامل الرئيس الزمات المنطقة.

أله���م  اس���تعراضا  المحاض���رة  وتناول���ت 
والتعاي���ش  التس���امح  مس���يرة  محط���ات 
الس���لمي ومب���ادرات جالة المل���ك العالمية، 
حي���ث ق���دم الش���يخ خال���د ش���رحا مفص���ا 
لفلس���فة ورؤى جالت���ه الت���ي صيغ���ت ف���ي 
مضامي���ن إعان مملك���ة البحرين، وتتويج 

هذه الجه���ود المباركة بإنش���اء مركز الملك 
حم���د العالمي للتعايش الس���لمي، وتدش���ين 
كرسي الملك حمد لحوار االديان والتعايش 
ان  عل���ى  والتأكي���د  روم���ا،  ف���ي  الس���لمي 
المجتم���ع البحرين���ي كان وال ي���زال نموذجا 

فريدا من نوعه على مستوى العالم.

وزير الخارجية مستقبال وفًدا من المؤسسة األميركية للدفاع عن الديمقراطيات 

الشيخ خالد بن خليفة يقدم المحاضرة

المنامة - بنا

بروكسل - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

افتت���ح وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان أمس ورش���ة 
“حماي���ة األطف���ال من اإليذاء ف���ي دول مجل���س التعاون الخليج���ي”، التي 
تنظمه���ا جمعية االجتماعيي���ن البحرينية، بالتعاون م���ع الجمعية الخليجية 

لالجتماعيين.

مناقش���ة  إل���ى  الفعالي���ة  وته���دف 
وإب���راز  األطف���ال،  إي���ذاء  موض���وع 
المخاط���ر الناتج���ة عن���ه، إضافة إلى 
دور العاملي���ن الميدانيي���ن في الحد 
م���ن هذا اإلي���ذاء، وتحديد المهارات 
العاملي���ن  ف���ي  توافره���ا  ال���ازم 
الطفول���ة  مج���ال  ف���ي  الميدانيي���ن 
واألسرة، وكذلك إكساب المشاركين 
مهارات تمييز المؤش���رات الجسدية 
والنفس���ية والس���لوكية لكاف���ة أنواع 
اإلي���ذاء، والتع���رف على الف���رق بين 
اإلصابات العرضية وااليذاء، وأيضا 
عب���ر  األطف���ال  اس���تغال  مخاط���ر 
وسائل التواصل االجتماعي، عاوة 
على تنمي���ة مهارات العمل المتكامل 

للمهنيي���ن ضمن فري���ق العمل متعدد 
حماي���ة  مج���ال  ف���ي  التخصص���ات 

األطفال من اإليذاء.
وتناقش الورش���ة حت���ى اليوم عددا 
من المح���اور المهم���ة، أبرزها مفهوم 
ومؤش���رات إس���اءة معاملة وإهمال 
المعت���دي  وخصائ���ص  األطف���ال، 
لإلفص���اح  االس���تجابة  وكيفي���ة 
آلي���ة عم���ل  االعت���داء، وأيض���ا  ع���ن 
متع���دد  الحماي���ة  فري���ق  تحدي���د 
خ���ال  م���ن  وذل���ك  التخصص���ات، 
حلق���ات نقاش���ية وحواري���ة، فض���ا 
عن تدري���ب المش���اركين على آليات 
العم���ل الحديثة لحماية األطفال من 

اإليذاء.

آلية لحماية األطفال من اإليذاء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أص���در وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمران���ي عصام خلف قرارا 
بتخفي���ض الرس���وم البلدية عن 54 أس���رة وذلك بن���اء على توجيهات س���مو رئيس 

الوزراء الرامية إلى تخفيض األعباء المعيشية على المواطنين.

لقان���ون  “وفق���ا  أن���ه  خل���ف  وأوض���ح 
 2001 لس���نة   )35( رق���م  البلدي���ات 
لس���نة   )38( رق���م  بالقان���ون  والمع���دل 
2001 وعلى الائحة التنفيذية لقانون 
البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء 
خصوص���ا   2002 لس���نة   )16( رق���م 
م���ن   )48( الم���ادة  م���ن  )ب(  الفق���رة 
الائح���ة المذك���ورة وبن���اء على عرض 
مدي���ري عم���وم البلدي���ات، فق���د تق���رر 
تخفيض الرسوم البلدية عن 54 أسرة 

بحرينية”.
ف���ي  مس���تمرة  ال���وزارة  “إن  وق���ال 

تخف���ف  الت���ي  اإلج���راءات  اتخ���اذ 
عل���ى المواطني���ن األعب���اء المعيش���ية، 
وتحقق التنمية المستدامة والمستوى 
المعيش���ي المتط���ور، والت���ي تنعك���س 
إيجابيا على حياة المواطن”. وأوضح 
أن ه���ذه القرارات تأت���ي تنفيذا للرغبة 
السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية 
لجمي���ع  كريم���ة  حي���اة  توفي���ر  إل���ى 
المواطنين عن طريق تخفيض األعباء 
المعيش���ية ع���ن كواهله���م م���ن خ���ال 
رس���وم بلدية مخفضة ومنس���جمة مع 

احتياجات هؤالء المواطنين”.

تخفيض الرسوم البلدية عن 54 أسرة

تملــك منــزل األحــام في النســيم
لتنعــم بعالــم مــن الرفاهيــة واإلســترخاء 

واســلوب حيــاة مميــز فــي مجتمــع ســكني 
مســور للتملــك الحــر فــي قلــب ديــار المحــرق 

بإطالــة آســرة علــى القنــاة المائيــة.

، اســتقل وســيلتك المفضلــة للوصــول 
ً
 أو بــرا

ً
بحــرا

يــة االختيار. إلــى بيتــك... ولــك حر

يــد مــن المعلومــات تفضــل بالتواصــل معنــا للمز

بعث وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة رس���الة إلى 
رئي���س اللجنة المعنية بممارس���ة الش���عب الفلس���طيني لحقوقه غي���ر القابلة 
للتص���رف ش���يخ نيانغ، وذلك بمناس���بة الي���وم العالمي للتضامن مع الش���عب 
الفلس���طيني. وجّدد وزير الخارجية في رسالته، دعم مملكة البحرين الدائم 
بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحقوق 
الش���عب الفلس���طيني المش���روعة والتاريخي���ة غي���ر القابلة للتص���رف، وعلى 
رأس���ها حقه ف���ي إقامة دولت���ه المس���تقلة وعاصمتها القدس الش���رقية على 

حدود الرابع من يونيو 1967 وفًقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السام العربية. وأكد الوزير مجدًدا أن الوصول إلى السام العادل 
والشامل، هو أولوية لنا وسيظل في صدارة أولويات مملكة البحرين وعلى 
رأس اهتماماته���ا، وهو غاية نبيلة علينا ب���ذل كل الجهد ألجل تحقيقها، كما 
أن���ه ضرورة اس���تراتيجية إلرس���اء األمن واالس���تقرار في المنطق���ة والعالم، 
مش���دًدا على أن مبادرة الس���ام العربية هي الس���بيل األفضل إلنهاء الصراع 
العربي اإلسرائيلي، والوصول إلى السام المنشود الذي نتطلع إليه جميًعا.

رسالة للجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة أن االس���تثمار في ش���باب الوطن يأتي كأحد 
األه���داف األساس���ية المدرجة ضمن خط���ط المملكة االس���تراتيجية التي تترجم رؤى 
وتطلعات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيًرا سموه 
إلى أن الشباب هم عماد المستقبل وثروته الحقيقية التي تسعى مملكة البحرين دوًما 

ألن يكونوا محوًرا للمبادرات والبرامج والسياسات التي تعمل عليها.

ج���اء ذل���ك، ل���دى تفضل س���مو ول���ي العهد 
صب���اح أم���س برعاية حف���ل افتت���اح “قمة 
الش���باب 2018” إحدى مب���ادرات البرنامج 
الوطني لتطوير قطاع الش���باب والرياضة 
“اس���تجابة”، وذل���ك بحضور ممث���ل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الشباب، 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رئي���س اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وعدد من 
كبار المسؤولين. حيث نّوه صاحب السمو 
الملك���ي ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء بأن 
قم���ة الش���باب 2018 تع���د فرص���ة حيوي���ة 
لتنس���يق المب���ادرات والبرام���ج والجه���ود 
المتعلقة بالش���باب والرياضة والمس���اهمة 
في وضع األطر األساسية واالستراتيجية 
لقط���اع الش���باب والرياض���ة، وم���ا تتناول���ه 
مح���اور هذه القمة التي تس���هم في تأهيل 
الش���باب وتحفيزهم لمواكبة التكنولوجيا 
المتطورة وتش���جيع االبت���كار واإلبداع بما 
يلب���ي التطوير المنش���ود له���ذا القطاع في 

المملكة.
وقال س���موه “إن الكوادر الوطنية الش���ابة 
أثبت���ت ف���ي كاف���ة الميادي���ن جدارتها في 
تحقيق النجاحات تلو األخرى سواء أكان 
ذلك على المستوى المحلي أم اإلقليمي أم 
الدولي، رافعين بذلك اسم البحرين عالًيا، 
ونح���ن اليوم في ه���ذه القمة نؤك���د دعمنا 
ال���ذي س���يظل  المس���تمر لقط���اع الش���باب 
ا في أولوي���ات اهتماماتنا،  محوًرا أساس���يًّ
عب���ر تقديم كاف���ة الدعم والمس���اندة التي 
تطلعاته���م  لتحقي���ق  الش���باب  يحتاجه���ا 
المنش���ودة بم���ا يخ���دم المس���يرة التنموية 
الشاملة للوطن”. مش���يًدا سموه باالهتمام 
والجهود التي يوالي سمو الشيخ ناصر بن 
حمد بذلها في سبيل تنمية وتطوير قطاع 
الش���باب والرياضة، منّوًها في هذا الصدد 
بم���ا تحق���ق م���ن نق���الت نوعي���ه ف���ي ه���ذا 
القط���اع الحي���وي والمهم، عب���ر العديد من 
المب���ادرات والبرام���ج الخاّلق���ة والمبتكرة 
الت���ي س���تصل بش���باب الوطن إل���ى الخير 

والنماء الذي يتطلع إليه الجميع.
وش���ّدد صاح���ب الس���مو الملك���ي عل���ى أن 
البحرين���ي  الش���باب  وتحفي���ز  تش���جيع 
المج���االت  كاف���ة  ف���ي  دائًم���ا  سيس���تمر 
ليواصل���وا اإلب���داع ال���ذي عه���ده الجمي���ع 
منهم باستكشاف آفاق جديدة عبر التعلم 
عب���ر  ليصنع���وا  المختلف���ة  التج���ارب  م���ن 
مبادراته���م المبتك���رة واقتناصه���م للفرص 
قص���ة نجاح جدي���دة في س���ماء إنجازات 
الش���باب  لقم���ة  ���ا س���موه  البحري���ن. متمنيًّ

2018 كل التوفيق والنجاح.
وخالل الحفل، ألقى سمو الشيخ ناصر بن 
حمد كلمة تضمنت العديد المحاور المهمة 
الت���ي ُتعنى بالقط���اع الش���بابي والرياضي 
ومشروع استجابة الذي أطلقه سموه في 
ش���هر أبريل من العام الجاري. وثّمن سموه 
ف���ي كلمته رعاي���ة صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليف���ة للقمة 

الذي يجّس���د دور س���موه الكبي���ر في دعم 
قطاع الش���باب والرياضة باعتباره العنصر 
األهم ف���ي النه���وض بالمجتم���ع البحريني 
انطالقًا م���ن التوجيهات الس���ديدة لتعزيز 

االهتمام بهذا القطاع.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد في بداية 
الكلم���ة أن جاللة الملك ه���و مصدر اإللهام 
الحقيقي للش���باب البحرين���ي والذي يعتبر 
األب الحاني لألجيال الش���ابة، حيث يعني 
ذلك الكثير من الطموحات ويس���اعد على 
التحدي���ات والصعوب���ات وص���والً  تج���اوز 
إل���ى تش���ريف مملك���ة البحرين في ش���تى 
المج���االت وعكس الص���ورة الحقيقية عن 
قدرات اإلنسان البحريني القادر على رفع 

راية وطنه.
وأش���ار إل���ى المش���اركة الواس���عة للش���باب 
الديمقراطي���ة  العملي���ة  ف���ي  البحرين���ي 
األخي���رة الت���ي تمثلت بنج���اح االنتخابات 
النيابي���ة والبلدي���ة وه���ذا م���ا يؤك���د وع���ي 
عل���ى  وحرص���ه  المملك���ة  ف���ي  الش���باب 
الش���املة  التنموي���ة  للمس���يرة  االس���تجابة 
بقي���ادة جالل���ة المل���ك وه���و م���ن األهداف 
المهمة التي تم تحقيقها بانخراط الشباب 
في تحقيق حالة من االنسجام واالنتماء.

وبّين س���مو الش���يخ ناصر بن حمد المبادئ 
الرئيس���ية التي يتعلمها الشباب البحريني 
م���ن جالل���ة المل���ك وه���ي أوالً الوع���د ب���أن 
تك���ون البحري���ن مح���ط أنظ���ار العال���م من 
خالل اإلنجازات الالفتة التي يتم الس���عي 
إل���ى تحقيقه���ا والوص���ول إليه���ا وه���و أمر 
يحركه ف���ي المق���ام األول الحس الوطني 

والوعي واإلدراك.
واألمر الثاني يتعلق بتس���ليط الضوء على 

مكام���ن الخل���ل الت���ي اعترض���ت مس���يرة 
تحقي���ق أي إنجاز والعمل على تالفي هذه 
الس���لبيات ومعالجته���ا بأفضل الس���بل، أما 
األم���ر الثالث فه���و يتضمن إب���راز أصحاب 
حق���ه  ح���ق  ذي  كل  وإعط���اء  اإلنج���ازات 
ليك���ون حافًزا له لمواصلة مس���يرة العطاء 
وحاف���ًزا لمن بع���ده وبذل���ك تكتمل عناصر 
تحقي���ق اإلنج���ازات أو تج���اوز التحديات 
والعقبات التي تعت���رض طريق أي طموح 

أو إرادة.
لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة  ممث���ل  وأش���ار 
الخيرية وش���ؤون الش���باب في كلمته إلى 
أهمي���ة تبني الرواي���ة اإليجابية في العمل 
والطموح الش���بابي واالبتعاد عن اإلحباط 
والي���أس والكلم���ات الت���ي ته���دم العزائ���م، 
واس���تبدالها بصناع���ة األم���ل والعم���ل على 
تحقي���ق األحالم واألهداف بالطريقة التي 
تضم���ن تجاوز بع���ض المحط���ات الصعبة، 
وكان هن���اك الكثي���ر م���ن األمثل���ة الرائع���ة 
في البحري���ن والجهود التي واجهت بعزم 
وتح���دي الرواي���ات غير اإليجابية حس���ب 

وصف سموه.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد: “ال يمكن 
أن نحق���ق الرواي���ة اإليجابي���ة ع���ن مملكة 
البحري���ن وال يمك���ن أن نصنع األمل إال من 
خالل حب الوطنية وتوظيف هذا الشعور 
ل���دى المواطن البحرين���ي وتحديًدا قطاع 
الش���باب وخلق بيئة مناسبة له للتعبير عن 
نفس���ه وإمكانات���ه واس���تثمار جه���وده في 

سبيل تحقيق هذه المعادلة السامية”.
وقال سموه: “مشروع دعم قطاع الشباب 
والرياضة – استجابة – والعنوان يتحدث 
ع���ن نفس���ه وه���و اس���تجابة ل���رؤى جالل���ة 

الملك، وتطلعات س���مو ولي العهد الخاص 
برؤية 2030 وهو برنامج وضعناه من أجل 
الوصول إلى هذه الرؤى واالستراتيجيات 
للنه���وض بالمملك���ة وينطلق من طموحات 
وأح���الم س���نعمل عل���ى تجس���يدها واقًع���ا 

ملموًسا”.
واثق���ة  بخط���ى  الزم���ن  “نس���ابق  مضيًف���ا: 
نح���و خلق بيئة تنافس���ية عادل���ة من أجل 
الوص���ول إلى رؤية ع���ام 2030 والوصول 
إلى مستويات عالمية من اإلنجازات التي 
نأمل أن نفاخ���ر بها العالم، وذلك ال ينطلق 
إال من خالل مسيرة طويلة من التخطيط 
والعم���ل والكف���اح م���ن أجل الوص���ول إلى 
األه���داف المطلوبة، ونعم���ل من اآلن على 
وض���ع األساس���ات التي ننطلق م���ن خاللها 
إل���ى تلك المرحل���ة وقد بدأن���ا بالفعل على 
أرض  عل���ى  وتطبيقه���ا  األف���كار  برمج���ة 

الواقع”.
وأثن���ى س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 
خليف���ة على المبادرة الوطنية لس���مو ولي 
العهد “فريق البحرين” مش���يًرا إلى أن هذا 
المفه���وم ي���دل على العم���ل ب���روح الفريق 
الواح���د ويلقي بالكرة في ملعب اإلنس���ان 
البحرين���ي م���ن أعلى الدرج���ات الوظيفية 
إل���ى أدناه���ا وهي مب���ادرة لها م���ن المعاني 
والقيم النبيلة الت���ي تتجاوز حدود مجرد 
ص���ورة جماعي���ة لألس���رة الوظيفي���ة ف���ي 

مكان ما. 
وق���ال:  رس���الة س���مو ولي العه���د واضحة 
وصريح���ة من خالل هذه المبادرة المهمة، 
وه���ي أن���ه ال يمك���ن تحقي���ق أي إنجاز ألي 
مؤسس���ة أو جه���ة حكومي���ة أو خاص���ة إال 
م���ن خالل العمل بروح الجماعة والتكاتف 

كفري���ق لتج���اوز العقب���ات والوص���ول إلى 
األه���داف المرحلية واالس���تراتيجية التي 
تنعكس باإليجاب عل���ى صورة ومنجزات 

تلك المؤسسة”.  
وتطّرق س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد إلى 
تجربته الش���خصية التي تكلل���ت باإلنجاز 
التاريخ���ي ال���ذي حقق���ه م���ن خ���الل الفوز 
الت���ي  الحدي���دي  للرج���ل  العال���م  ببطول���ة 
أقيمت ف���ي الواليات المتح���دة األميركية 
الش���هر الماضي، معتبًرا أنه���ا كانت تجربة 
تعلم من خاللها الكثير من المعاني والقيم 
كان أهمه���ا وض���ع ه���دف مح���دد والعم���ل 
والمثاب���رة وب���ذل الع���رق والجه���د وتحمل 
اله���دف  إل���ى  الوص���ول  أج���ل  م���ن  األل���م 

وتحقيق الحلم”.
وقال: “منذ بداية ممارستي لهذه الرياضة 
ل���م أكن على علم بهدفي الذي أطمح إليه، 
لك���ن رويًدا رويًدا ب���دأت التعرف عن قرب 
بأصح���اب اإلنج���ازات العالمي���ة وم���ا ه���ي 
خطواتهم التي اتخذوها من أجل تحقيق 
تل���ك األحالم فاكتش���فت أن ذلك باإلمكان 
تحقيقه وعملت على مدار 4 سنوات على 

ذلك.
مضيًف���ا: “في الكثير من األحيان يتس���رب 
إلى نفسي اليأس واإلحباط وعدم القدرة 
عل���ى المواصل���ة، لكن ف���ي كل لحظة يأس 
أتذك���ر جالل���ة المل���ك حفظ���ه هللا وأتذك���ر 
وأتذك���ر  البحرين���ي  والش���عب  البحري���ن 
مس���ؤوليتي الوطنية تج���اه الوطن فيأتي 
الداف���ع والعزيم���ة والحاف���ز حت���ى وصلت 

إلى ما وصلت إليه بفضل هللا وتوفيقه”.
وتح���دث س���موه بش���فافية وصراح���ة عن 
المعيق���ات التي يواجهه���ا المجلس األعلى 

للش���باب والرياضة وأهمها ض���رورة زيادة 
تفعي���ل التع���اون م���ع الهيئ���ات وال���وزارات 
الحكومي���ة والقط���اع الخاص م���ع البرامج 
والمرئيات التي يضعها المجلس وضرورة 
التفاع���ل معه���ا وتقديم العون والمس���اندة 
بما أن المس���ؤولية تق���ع على عاتق الجميع 
باإلضاف���ة إل���ى تواج���د الش���باب ف���ي تلك 

الهيئات والمؤسسات.
لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة  ممث���ل  وأك���د 
العملي���ة  أن  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
تعاوني���ة بي���ن الجمي���ع والي���د الواح���دة ال 
تصف���ق، واس���تغالل ه���ذا التواج���د الكبير 
من المس���ؤولين يحّت���م علينا طرح مبادرة 
المكتبي���ة  الرياضي���ة  التماري���ن  ممارس���ة 
في جمي���ع الهيئات وال���وزارات الحكومية 
نظ���ًرا ألهمية ذلك وانعكاس���ه على اإلنجاز 

الوظيفي والصحة العامة في المجتمع.
وت���م عرض فيلم عن أه���م أهداف برنامج 
“اس���تجابة” الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة تنفي���ًذا لما ج���اء في 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب 
الس���مو  صاح���ب  ورؤى  المل���ك،  الجالل���ة 
الملك���ي ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
 2018 الش���باب  قم���ة  أن  بالذك���ر  الجدي���ر 
تتن���اول عب���ر جلس���اتها النقاش���ية األرب���ع 
التطلعات والمس���تقبل، والبيئ���ة العمرانية 
ومدين���ة المس���تقبل، والرياض���ة كصناعة، 
وري���ادة األعم���ال واالبت���كار، وتطرق عدة 
ال���وزارات  وإنج���از  دور  إل���ى  مس���ؤولين 
والهيئ���ات العاملي���ن به���ا وبرامجه���م ف���ي 
سبيل دعم الشباب والرياضة التي وصلت 

ا. إلى 177 برنامًجا وطنيًّ

سمو ولي العهد يرعى حفل افتتاح قمة الشباب  2018

المنامة - بنا

قطـاع الشبـاب محـور أساس فـي أولـويـاتنـا
س���م���و ول������ي ال����ع����ه����د: ال������ك������وادر ال���وط���ن���ي���ة أث���ب���ت���ت ج���دارت���ه���ا

ناقش���ت جلس���ات قمة الش���باب 2018 الصباحية والمس���ائية عدة محاور وهي: تطلعات 
الشباب والمستقبل، مدينة المستقبل والرياضة كصناعة، وريادة األعمال واالبتكار.

تطلعات الشباب والمستقبل

وتحدثت الجلس���ة األولى بعنوان “تطلعات 
العم���ل  واق���ع  ع���ن  والمس���تقبل”  الش���باب 
الش���بابي ف���ي البحري���ن والتحدي���ات التي 
تواجهه واستش���راف المس���تقبل من حيث 

السعي نحو تحقيق األهداف.
خال���د  الش���يخ  الخارجي���ة  وزي���ر  وأثن���ى 
ب���ن أحم���د آل خليف���ة عل���ى اهتم���ام س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة بقطاع 
الكبي���رة  واإلنج���ازات  والرياض���ة  الش���باب 
الت���ي تحقق���ت للبحري���ن، مؤك���ًدا أن وزارة 
الخارجي���ة تس���عى دائًم���ا إلش���راك الش���باب 
البحرين���ي ف���ي برامجه���ا من خ���الل إعداد 

ف���ي  البحري���ن  لتمثي���ل  الش���ابة  القي���ادات 
السلك الدبلوماسية.

وبدوره، أشار الش���يخ سلمان بن خليفة آل 
خليف���ة المدير الع���ام لمكت���ب النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء إل���ى توجيه���ات 
القيادة الرشيدة في كل محفل على أهمية 
احتض���ان الش���باب ف���ي الخط���ط والبرامج 
الفئ���ة  ه���ذه  تؤه���ل  الت���ي  االس���تراتيجية 
الحيوية وجعلها قادرة على تقديم نفس���ها 

لخدمة المجتمع والوطن.
والتعلي���م  التربي���ة  وزي���ر  أوض���ح  فيم���ا 
ماج���د النعيم���ي أن أولوي���ة برام���ج الوزارة 
تتعلق بالتعاون التام مع األس���رة الش���بابية 
وال���وزارة  دور  أن  باعتب���ار  والرياضي���ة 

والجه���ات الرياضية والش���بابية يعتبر دوًرا 
متكامالً للغاية وكل منها يكمل اآلخر.

وع���ن قط���اع التعليم، ش���ّدد س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د عل���ى أهمية التع���رف على 
التج���ارب العالمي���ة الت���ي ترتق���ي بالعملي���ة 
التعليمية، مشيًرا إلى أن التجربة الفنلندية 

تعتبر الرائدة في هذا اإلطار.

المواص���الت  وزي���ر  كش���ف  جانب���ه،  م���ن 
واالتص���االت كم���ال ب���ن أحم���د محم���د عن 
تأس���يس فري���ق البحرين للفض���اء جّله من 
الش���باب ال���ذي س���يخضع لبرنام���ج تدريبي 

مكثف للغاية في دولة اإلمارات.
وعن دور وزارة ش���ؤون الشباب والرياضة، 
س���قف  أن  الج���ودر  هش���ام  الوزي���ر  أك���د 

طموح���ات س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د 
يمث���ل تحدًي���ا لل���وزارة، وه���ذه المب���ادرات 
الت���ي يطلقها تعتبر خارطة طريق للعاملين 
ف���ي ال���وزارة، ونعمل على ال���دوام من أجل 

الوصول إلى أهداف وطموحات القادة.

مدينة المستقبل

مدين���ة  إل���ى  الثان���ي  المح���ور  وتط���ّرق 
المس���تقبل وأك���د وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق 
الركن الش���يخ راش���د بن عب���دهللا آل خليفة 
أن الوزارة تعتبر عنصر الشباب هو القطب 
األهم في تنفيذ برامج وسياس���ات الوزارة 
س���واء م���ن الش���باب العاملين في ال���وزارة 

بمختلف تصنيفات العمل فيها.
كما أك���د وزير العمل والتنمي���ة االجتماعية 
جمي���ل حمي���دان أن الجه���د المش���ترك على 
ال���وزارة أن يت���م توجي���ه الش���باب الختيار 
التخصصات التي تساهم في وظائف تحد 

من نس���بة البطالة التي تعتبر أهم المشاكل 
التي تؤث���ر على المجتمع، وعملية التوجيه 
ه���ذه تعتب���ر من أه���م البرامج الت���ي تفعلها 

الوزارة من أجل تقليل هذه الظاهرة.
وتعليًقا على الموضوع طالب س���مو الشيخ 
ناص���ر ب���ن حمد بتس���هيل اإلج���راءات التي 

تمهد إلطالق مشاريع شبابية.

الرياضة كصناعة

وف���ي المح���ور الثال���ث الرياض���ة كصناع���ة، 
تط���رق العدي���د م���ن المس���ؤولين إلى بعض 
التج���ارب الحيوي���ة في هذا اإلط���ار، وكان 
اإلجم���اع األه���م عل���ى تجرب���ة س���مو ول���ي 
الج���والت  إح���دى  اس���تضافة  ف���ي  العه���د 
العالمي���ة وه���ي الفورم���وال 1 الت���ي حققت 
البحرين نجاًحا باهًرا في هذا اإلطار حيث 
أصبح���ت البحري���ن وجه���ة مميزة لعش���اق 

هذه الرياضة.

اللجنة اإلعالمية

النهوض بقطاع الشباب والرياضة مسؤولية وطنية

سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في القمة

تشجيع وتحفيز 
الشباب 

البحريني 
سيستمر في 

المجاالت كافة 

ناصر بن حمد: 
جاللة الملك 
األب الحاني 

 لألجيال 
الشابة



05 local@albiladpress.com

الخميس
29 نوفمبر 2018 
21 ربيع األول 1440

نياب����ة ع����ن عاه����ل البالد صاح����ب الجاللة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة، افتتح ولي العهد نائب القائ����د األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير س����لمان بن حمد آل خليفة، مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ المس����جل على 
قائم����ة الت����راث العالم����ي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونيس����كو( منذ ع����ام 2012، الواقع في قلب مدينة 
المحّرق القديمة، والذي نظمته هيئة البحرين للثقافة واآلثار في ختام برنامج احتفائها بالمحّرق عاصمة الثقافة اإلس����المية 

لعام 2018.

وبه����ذه المناس����بة، أك����د صاح����ب الس����مو 
الملك����ي ول����ي العه����د نائب القائ����د األعلى 
النائ����ب األول لرئي����س مجل����س ال����وزراء 
على م����ا يحوزه قطاع اللؤل����ؤ من أهمية 
كبي����رة، ولما يش����كله من قيم����ة حضارية 
واقتصادي����ة واجتماعي����ة باعتب����اره رمزا 
تاريخي����ا راس����خا ف����ي الذاك����رة الوطنية، 
وما يعكس����ه من تواصل البحرين وأهلها 
منذ القدم مع مختلف الدول والش����عوب، 
الممت����د عب����ر مختل����ف الحض����ارات الت����ي 
المعط����اء  األرض  ه����ذه  عل����ى  تعاقب����ت 

بخيراتها.
بافتت����اح  س����روره  ع����ن  س����موه  وأع����رب 
مرك����ز زوار موقع طريق اللؤلؤ المس����جل 
لمنظم����ة  العالم����ي  الت����راث  قائم����ة  عل����ى 
اليونيس����كو ف����ي ه����ذا االحتف����ال الكبي����ر 
نياب����ة عن صاحب الجاللة الملك، كصرح 
ثقافي متكامل ومميز، يشع نورا ساطعا 
من مدينة المح����رق العريقة لما تزخر به 
م����ن مكون����ات حضاري����ة وثقافي����ة وإرث 
راس����خ ممتد عبر مسيرة الوطن الخالدة 

بحضارتها وهويتها األصيلة.
وق����ال س����موه إن طري����ق اللؤل����ؤ توثي����ق 
لموق����ع مش����ى علي����ه أجدادن����ا حاملي����ن 
مش����اعل الحب والوفاء واإلخالص لهذا 
الوط����ن العزيز، وهو الش����اهد على ذاكرة 
المكان والزمان لمرحلة مهمة في تاريخ 

اقتصاد البحرين.
الفتا س����موه إلى ض����رورة الحف����اظ على 
اإلرث الثقاف����ي العري����ق لمملكة البحرين 
ف����ي تعري����ف  وتوثيق����ه بص����ورة تس����هم 
البحرين����ي،  اللؤل����ؤ  بتاري����خ  المواطني����ن 
وتأصي����ل ارتباطه����م بذل����ك اإلرث ال����ذي 
البحريني����ة  الهوي����ة  م����ن  ج����زء  ش����كل 
األصيل����ة المتصلة بتاريخه����ا وحضارتها، 

وإبرازه للمقيمين وزوار المملكة.
مثنيا س����موه على جهود هيئ����ة البحرين 
للثقافة واآلثار في إنجاز هذا المش����روع 
الحي����وي لم����ا ل����ه م����ن دور ف����ي الحف����اظ 
عل����ى ذاك����رة الم����كان، ودور الهيئ����ة ف����ي 
تنمي����ة وتطوير المواق����ع األثرية وإحياء 
القي����م والموروث����ات البحريني����ة األصيلة 
وإثراء الثقافة ومد جس����ور التواصل مع 

مختلف الثقافات.
ول����ي  الملك����ي  الس����مو  صاح����ب  وق����ام 
العه����د نائ����ب القائد األعل����ى النائب األول 
ف����ي  بجول����ة  ال����وزراء  مجل����س  لرئي����س 
إل����ى  س����موه  واس����تمع  المرك����ز،  مراف����ق 
ش����رح من رئيس����ة هيئة البحرين للثقافة 
واآلث����ار الش����يخة م����ي بن����ت محم����د آل 
خليف����ة ح����ول مرك����ز زوار موق����ع طريق 
اللؤل����ؤ ال����ذي يض����م األج����زاء التاريخي����ة 
والبقاي����ا األثري����ة الثنتي����ن م����ن العمارات 
التاريخي����ة )عمارات علي راش����د فخرو(، 
وأرشيفا لتراث اللؤلؤ، ومكتبة، ومرافق 
والمؤتم����رات،  للمحاض����رات  مخصص����ة 
كم����ا اطل����ع س����موه عل����ى مع����رض اللؤل����ؤ 
الذي يحتوي عل����ى مختارات فريدة من 

المجوهرات المرصع����ة باللؤلؤ البحريني 
المش����تهر بجودت����ه ونقائه على مس����توى 

العالم.
م����ن جانبه����ا، رفع����ت الش����يخة م����ّي بنت 

وامتنانه����ا  ش����كرها  خليف����ة  آل  محم����د 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس����ى آل خليفة على رعاية جاللته 
افتت����اح مرك����ز زوار موقع طري����ق اللؤلؤ 

وختام فعاليات المحرق عاصمة الثقافة 
اإلسالمية.

الش����كر  معان����ي  بأس����مى  توجه����ت  كم����ا 
والتقدي����ر لولي العهد نائب القائد األعلى 

النائ����ب األول لرئي����س مجل����س ال����وزراء 
صاحب الس����مو الملكي األمير سلمان بن 
حم����د آل خليف����ة عل����ى تفضله بتش����ريف 
حف����ل افتت����اح مرك����ز زوار طري����ق اللؤلؤ 

نياب����ة عن صاحب الجاللة الملك، منوهة 
باهتمام س����موه في دع����م جهود الحفاظ 
على مختلف مقوم����ات اإلرث الحضاري 

والتاريخي لمملكة البحرين.
كم����ا ج����ددت ش����كرها وعمي����ق امتنانه����ا 
للدع����م الال مح����دود الذي يقدم����ه جاللة 
مملك����ة  ف����ي  الثقاف����ي  للعم����ل  المل����ك 
البحري����ن، وال����ذي كان����ت نتيجت����ه إدراج 
موقعي����ن عل����ى الئح����ة التراث اإلنس����اني 
العالمّي لليونس����كو، وعبرت عن سعادتها 
لتزام����ن افتتاح مرك����ز زوار موقع طريق 
الت����راث  قائم����ة  عل����ى  المس����جل  اللؤل����ؤ، 
العالم����ي لمنظم����ة اليونيس����كو من����ذ ع����ام 
المح����رق  فعالي����ات  خت����ام  م����ع   ،2012
2018م  اإلس����المية  الثقاف����ة  عاصم����ة 
وانعقاد المؤتمر اإلس����المي االس����تثنائي 
ل����وزراء الثقاف����ة ال����ذي تنظم����ه المنظم����ة 
والثقاف����ة  والعل����وم  للتربي����ة  اإلس����المية 
للثقاف����ة  بالتع����اون م����ع هيئ����ة البحري����ن 
واآلث����ار، متمني����ة كل التوفي����ق والنجاح 
لجهود جميع المشاركين والقائمين على 

هذه اإلنجازات الثقافية.
وأضاف����ت: “أن الثقافة عبر افتتاح مركز 
مدين����ة  دور  تؤك����د  اللؤل����ؤ  زوار طري����ق 
المح����رق ف����ي ذاك����رة العم����ارِة وإحيائه����ا 
بص����ورة مرتبط����ة بحي����اة أه����ل البحرين، 
البحري����ن م����ن  م����ا تملك����ه  إل����ى  مش����يرة 
ت����زال  وال  ش����كلت  حضاري����ة  مقوم����ات 

مالمح وهوية المجتمع البحريني.

سمو ولي العهد يفتتح مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ المسجل بقائمة التراث العالمي

المنامة - بنا

المحرق العريقة تزخر بمكونات حضارية وثقافية
ن��ي��اب��ة ع���ن ج��ال��ة ال���م���ل���ك... س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ي��ف��ت��ت��ح “ط���ري���ق ال��ل��ؤل��ؤ”

بع���د عام من االش���تغال الثقافي والحض���اري العاكس لعراقة الت���راث البحريني، اختتمت 
هيئ���ة البحري���ن للثقافة واآلثار برعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، مس���اء أم���س، برنامجها لعام 2018م، وال���ذي احتفى بمدين���ة المحّرق عاصمة 
للثقاف���ة اإلس���المية، وذل���ك عب���ر احتفالي���ة خاّصة أقيم���ت في مس���رح البحري���ن الوطني 
بحضور المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( عبد العزيز 

التويجري، ورئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

محم����د:  بن����ت  م����ي  الش����يخة  وقال����ت 
وتنج����ز،  تحل����َم  أن  جميُعه����ا  “لألوط����ان 
عم����ر  م����ن  تحم����ل  ذاك����رة  تفع����ل  مثلم����ا 
إنس����انّية،  حض����اراٍت  تاريًخ����ا،  الب����الد: 
نس����ج  م����ن  وأخ����رى  للجم����ال،  خرائ����َط 
أناس يصدق����ون أن لنا أوطاًنا تمعن في 
األمل، وتتطّلُع لإلنجاز”، مضيفة: “اليوم 
نلتقي في هذا المس����رح ال����ذي هو ميناء 
ك����ي  واإلله����ام،  والحكاي����ات  األغني����ات 
نصغي لقصة من المحّرق، مدينة التنوير 

والسالم، وعاصمة الّثقافة اإلسالمية”.
ه����و  ال����ذي  الم����كان،  “ه����ذا  وأرف����دت: 
وال����ذي  األضخ����م  الثقاف����ي  االس����تثمار 
افتتح عام 2012م، بدعم كريم وسامي 
م����ن عاهل البالد صاح����ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس����ى آل خليف����ة، صادَف عام 
افتتاح����ه منج����ز إدراج )طري����ق الّلؤل����ؤ: 
شاهٌد على اقتصاِد الجزيرة( على قائمة 
الّت����راث اإلنس����اني العالمي لليونيس����كو”، 
قائلة: “وها نح����ُن اليوم، في رهاننا على 

المدين����ِة ذاِته����ا، نحتف����ي بافتت����اح مركز 
زّوار طري����ق الّلؤل����ؤ، برعاية س����امية من 
مل����ك البحرين، ال����ذي يقاس����منا فكرة أّن 

الّرهان األجمل والمنتصر هو الثقافة”.
االرتق����اء  ف����ي  الثقاف����ة  دور  وأك����دت 
واإلس����المية،  العربي����ة  بالمجتمع����ات 
مش����يرة إل����ى أن “الثقاف����ة تبق����ى صانعة 
للعراق����ة واألمل، وملهمة لكل ما يش����كل 

حي����ث  العريق����ة،  لحضاراتن����ا  تصدي����را 
أق����ر المجل����س التنفيذي لليونيس����كو في 
س����بتمبر الماض����ي )الي����وم العالم����ي للفّن 
اإلس����المي(، وتمّكّنا قبل ذلك معًا، خالل 
اجتم����اع لجن����ة اليونيس����كو ال����ذي انعقد 
ف����ي البحرين من إدراج عدد من المواقع 
ف����ي أوطاننا الحبيب����ة على قائمة التراث 

اإلنساني العالمي”.

إل���ى  ب���دوره، توّج���ه التويج���ري بالش���كر 
عاه���ل الب���الد لرعايت���ه احتفالي���ة اختيار 
المح���ّرق عاصمة للثقافة اإلس���المية، كما 
شكر رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
لجهوده���ا المتمي���زة والمتواصلة للنهوض 
بالعم���ل الثقافي وإغناء الحراك الحضاري 

واالعتناء بالتراث واآلثار في البحرين.
ش���خصيتين  تكري���م  ت���م  ذل���ك،  وبع���د 
بارزتي���ن، تقدي���رًا لجهودهم���ا ف���ي مجال 
تعزي���ز العم���ل الثقاف���ي اإلس���المي، حيث 
تم تس���ليم درع االحتفالية لعمر آدم وزير 
الس���وداني،  واآلث���ار  والس���ياحة  الثقاف���ة 
رئيس المؤتمر اإلس���المي العاش���ر لوزراء 
الثقاف���ة تقدي���را لجه���وده وحرص���ه عل���ى 
متابع���ة تنفيذ قرارات المؤتمر اإلس���المي 
ل���وزراء الثقاف���ة. كم���ا اس���تلم ال���درع عبد 
أمن���اء  مجل���س  رئي���س  كان���و  اللطي���ف 
بي���ت الق���رآن تقدي���رًا لجه���وده ف���ي نش���ر 

قي���م الدي���ن اإلس���المي. كذلك تم تس���ليم 
عل���م االحتفالي���ة لمحم���د زي���ن العابدي���ن 
تون���س،  ف���ي  الثقافي���ة  الش���ؤون  وزي���ر 
���ادو  بَّ م���ن  كل  إل���ى  االحتفالي���ة  ودروع 
حاج���ي عابدي���ن وزي���ر الثقافة والش���باب 
والرياضة في سلطنة بروناي دار السالم، 
وفلورينتينو فيرناندو دياس وزير الدولة 

المكلف بالثقافة في غينيا بيساو.
م���ع  اش���تغالها  االحتفالي���ة  واختتم���ت 
العرض العالمي “أحالم مس���افر: قّصة من 
المح���ّرق”، الذي تم العم���ل عليه ألكثر من 
س���نة ليكون بمثاب���ة الخت���ام المالئم لعام 

شهد نشاطا ثقافيا كبيرا. 
يذك���ر أن المؤتمر اإلس���المي االس���تثنائي 
الي���وم،  صب���اح  ينطل���ق  الثقاف���ة  ل���وزراء 
وم���ن المؤم���ل أن يص���در إع���الن البحرين 
“حول حماية التراث اإلنس���اني ومواجهة 

التطرف”.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

مي بنت محمد: الّرهان األجمل والمنتصر هو الثقافة
ختام “المحّرق 

عاصمة الثقافة 
اإلسالمية 

2018” بعرض 
“أحالم مسافر”

مي بنت 
محمد: البحرين 

تمتلك مقومات 
حضارية شكلت 
مالمح وهوية 

المجتمع

قطاع اللؤلؤ 
يشكل قيمة 

اقتصادية 
ورمزا راسخا 
في الذاكرة 

الوطنية



“البحرين الوطني” في معرض الطيران
ح��ض��ور ك��ب��ي��ر ل�����إدارة ال��ع��ل��ي��ا وك��ب��ار ال��م��دي��ري��ن وف����رق ال��خ��دم��ة

ش���ارك فريق بنك البحرين الوطني بفعاليات مع���رض البحرين الدولي للطيران، والذي 
يعتبر الحدث األسرع نموا في مجال الطيران والمالحة الجوية على مستوى المنطقة. 

وش����هد مع����رض البحري����ن الدول����ي للطي����ران 
حض����ور اإلدارة العلي����ا ف����ي البن����ك، يتقدمهم 
وكب����ار  دوران����د،  ج����ان  التنفي����ذي  الرئي����س 
المديرين من مختلف أقسام ووحدات البنك، 
بينهم فريق الش����ؤون المؤسسية والخدمات 
االستثمارية الذي تم تدشينه حديثًا، إضافة 
إل����ى فرق م����ن خدمة األف����راد والمؤسس����ات 
الصغيرة والمتوسطة والمديرين اإلقليميين 
الذي����ن يمثلون عمليات البن����ك المتنامية في 

كل من السعودية واإلمارات.
الوطن����ي  البحري����ن  بن����ك  فري����ق  وح����رص 
المش����ارك خالل األي����ام الثالثة للمعرض على 
لق����اء الم����دراء التنفيذيي����ن الذي����ن يمثل����ون 
كبريات شركات الطيران والصناعات الجوية 
اإلقليمي����ة والعالمية، إل����ى جانب التفاعل مع 

عم����الء البنك من أفراد ومؤسس����ات صغيرة 
ومتوسطة على مستوى المنطقة والعالم.

“يواص����ل  دوران����د:  ق����ال  المناس����بة،  وبه����ذه 
مع����رض البحرين الدولي للطي����ران تألقه في 
اس����تقطاب المزي����د م����ن كب����ار رواد صناع����ة 
الطي����ران عل����ى مس����توى المنطق����ة والعال����م، 
إضاف����ة إل����ى أكبر الرواد في مج����ال الطيران 
العسكري والصناعات الجوية. وحضر فريق 
بنك البحرين الوطن����ي بفاعلية في المعرض 
لتعزي����ز دعمه لقاع����دة عمالئن����ا العريضة من 
والمتوس����طة  الكبي����رة  والش����ركات  األف����راد 
المش����اركين ف����ي فعالي����ات المع����رض ولق����اء 
عمالء جدد. ونحن س����عداء بتفاعلنا ودعمنا 
لعمالءنا من األفراد بتدش����ين الصراف اآللي 
المتنقل، والذي يعتبر خطوة متقدمة لتعزيز 

مس����توى خدماتن����ا ومواءمته����ا الحتياجات 
العم����الء”.  وق����ال “إن تلبية توقعات عمالءنا 
الكرام تعد األس����اس اس����تراتيجيتنا، س����واء 
فيم����ا يتعلق بإطالق خدم����ات رقمية جديدة 
كلي����ا أو عب����ر تقدي����م مزي����د من التس����هيالت 
المالي����ة للعم����الء ف����ي مواق����ع جدي����دة عدة. 

كم����ا يأت����ي االبت����كار ودعم المجتم����ع المحلي 
واالقتص����اد الوطني في مقدمة أعمالنا، وقد 
كان مع����رض الطي����ران فرص����ة ذهبي����ة لفرق 
عملنا من أجل تسليط الضوء على ما نقدمه 
م����ن خدم����ات والتفاعل مع مجموع����ة كبيرة 

من العمالء والجمهور الكريم”.

مشاركة واسعة لطاقم وفريق “البحرين الوطني” في معرض الطيران 

المنامة - بنك البحرين الوطني

المنامة - هيئة البحرين للسياحة

ش���اركت هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض للمرة األولى في الدورة 
الحادية والثالثين لمعرض “آي بي تي إم وورلد” المقام في برش���لونة 

خالل الفترة 27 و 29 نوفمبر الجاري.

ويعد المعرض أح���د أضخم األحداث 
الس���نوية الدولية الرائ���دة في صناعة 
والحواف���ز،  والمؤتم���رات  المع���ارض 
ويهدف الى تقديم تجارب استثنائية 
م���ن خ���الل اتاح���ة المج���ال لتنظي���م 
اجتماع���ات االعم���ال وفت���ح قن���وات 
التواصل المباش���ر بي���ن مجموعة من 
الق���ادة في القطاع من مختلف أنحاء 

العالم.

وق���ال مدي���ر إدارة تس���ويق وتروي���ج 
هيئ���ة  ل���دى  والمؤتم���رات  المع���ارض 
البحري���ن للس���ياحة والمعارض فوزي 
م���ن  ج���زًءا  مش���اركتنا  “تع���د  تلف���ت: 
جهودن���ا المتواصلة للترويج للبحرين 
ومركز المعارض والمؤتمرات الجديد 
قري���ب  عم���ا  تش���ييده  س���يتم  ال���ذي 
نهاي���ة   بحل���ول  إنج���ازه  والمتوق���ع 

 .”2020

البحرين تشارك في “آي بي تي إم وورلد”

المنامة - الكلية الملكية للجراحين

العكر - جامعة العلوم التطبيقية

المنامة - وزارة الخارجية
تقيم عمادة ش���ؤون الطلبة وبالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم في جامعة العلوم 
التطبيقية، تحت رعاية محافظ العاصمة الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن بن محمد 
آل خليفة، معرضها التعليمي السابع الخاص بطلبة مساق تطوير مهارات التفكير 

واالتصال تحت عنوان “ التعايش “، يوم األحد المقبل في مبنى الجامعة.

ويه���دف المع���رض إل���ى إكس���اب الطلبة 
كالقي���ادة،  المه���ارات،  م���ن  مجموع���ة 
ومه���ارات التف���اوض واإلقن���اع، والقدرة 
عل���ى اتخاذ الق���رار وتحمل المس���ؤولية، 
وتنمي���ة الثق���ة بالنف���س، وأس���لوب ح���ل 
المش���كالت، ومهارات التواصل، وتنمية 
اإلبداع���ي،  والتفكي���ر  الناق���د  التفكي���ر 

وأخيرًا العمل بروح الفريق الواحد.
وأوض���ح رئي���س الجامع���ة البروفيس���ور 
غس���ان ع���واد أن اختي���ار اس���م التعايش 
له���ذا المع���رض بنس���خته الس���ابعة ج���اء 
إلبراز الجانب الحضاري للمملكة كواحة 
للتعاي���ش ونموذج���ا تاريخيا في العيش 
المش���ترك القائم على االحترام المتبادل 
التس���اند  لفك���رة  ترس���يخًا  والتس���امح 
المجتمع���ي لدع���م المش���اريع الحضارية 
واإلنس���انية الكب���رى الت���ي تضطل���ع به���ا 
البحري���ن، وانطالق���ًا م���ن كونه���ا واح���ة 

للعي���ش الس���لمي بي���ن مختل���ف األدي���ان 
والحض���ارات، وأنموذج���ًا حي���ًا للحريات 
الدينية في ظل القيادة الرشيدة للبالد.

تعايش الحضارات في “العلوم التطبيقية”

أدان���ت وزارة خارجية مملك���ة البحرين 
ف���ي بي���ان أم���س، ح���ادث انفج���ار عبوة 
ف���ي والي���ة غزن���ي بجمهوري���ة  ناس���فة 
أس���فر  ال���ذي  اإلس���المية،  أفغانس���تان 
ع���ن مقت���ل وإصاب���ة ع���دد م���ن الجن���ود 
األميركيي���ن، معربة عن ص���ادق تعازيها 
الضحاي���ا،  وذوي  ألهال���ي  ومواس���اتها 
لجمي���ع  الش���فاء  بس���رعة  وتمنياته���ا 

المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي.
وأك���دت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
البحرين مع الواليات المتحدة األميركية 
الصديقة ودعمها التام لجهودها الرامية 
وتعزي���ز  واإلره���اب  العن���ف  لمكافح���ة 
األمن والس���لم على الصعيدين اإلقليمي 
والدول���ي، مش���ددة عل���ى موق���ف مملكة 
البحري���ن الثاب���ت المناه���ض ل���كل صور 
العن���ف والتط���رف واإلره���اب والداع���ي 
لضرورة تكاتف الجهود الهادفة للقضاء 
على ه���ذه الظاهرة الخطي���رة وتجفيف 
منابع تمويلها والتصدي لكل من يدعمها 

أو يمولها.

“الخارجية” تدين 
تفجير غزني

احتفل���ت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- 
جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( أمس 
بتخريج أكثر من 100 طالبا في حفل أقيم في 

حرم الجامعة في البسيتين. 
ف���ي برام���ج  وكان م���ن ضم���ن ه���ؤالء ط���الب 
البكالوري���وس في الط���ب والتمريض باإلضافة 
الرعاي���ة  إدارة  ف���ي  الماجس���تير  ط���الب  إل���ى 
الصحية وس���المة الجودة وطالب الماجس���تير 

ف���ي إدارة الرعاي���ة الصحي���ة من معه���د القيادة 
)IOL( الذي تستضيفه جامعة البحرين الطبية. 
وت���م منح أطباء آخرين عضوية الكلية الملكية 
للجراحي���ن في إيرلندا وعضوية الكلية الملكية 
للجراحي���ن ف���ي ط���ب األس���نان. وق���دم رئي���س 
الكلي���ة الملكي���ة للجراحين في إيرلن���دا كينيث 

ميلي الشهادات للخريجين. 
وحضر الحفل أكثر من 300 شخص من أساتذة 

وموظفي الجامعة وضيوف وكبار الشخصيات 
الط���الب،  وعائ���الت  حكوميي���ن  ومس���ؤولين 
الكلي���ة  مجل���س  ف���ي  أعض���اء  إل���ى  باإلضاف���ة 
الملكي���ة للجراحين ف���ي ايرلن���دا واإلدارة العليا 

للكلية في دبلن.
وف���ي كلمة له في الحفل هن���أ ميلي الخريجين 
عل���ى إنجازاته���م وأش���اد بالعالق���ة بي���ن الكلي���ة 
الملكية للجراحين في ايرلندا ومملكة البحرين.

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية )RCSI البحرين( تحتفل بتخريج طالبها

غسان عواد

البحري��ن م��ع  الممي��زة  الكلي��ة  بعالق��ة  يش��يد  ميل��ي 

“الملكية للجراحين” تحتفل بتخريج طالبها

06local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

هنأت المغرب المملكة المغربية والجمهورية التونسية مملكة البحرين 
بنجاح االنتخابات.

وتس���لم وزير الخارجية الش���يخ خالد 
ب���ن أحمد بن محمد آل خليفة رس���الة 
من وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدول���ي بالمملك���ة المغربية الش���قيقة 
ناص���ر بوريط���ة أش���اد فيه���ا بالنج���اح 
الكبي���ر لالنتخاب���ات وم���ا تمي���زت ب���ه 
م���ن أج���واء إيجابي���ة وروح وطني���ة 
النج���اح  أن  بوريط���ة  عالية.وأك���د 
يع���د خط���وة مهمة ف���ي مس���ار تعزيز 
البن���اء الوطن���ي وبرهانا عل���ى حيوية 

النه���ج اإلصالح���ي، وإضاف���ة جديدة 
مملك���ة  تحققه���ا  الت���ي  للمكتس���بات 
المج���االت  مختل���ف  ف���ي  البحري���ن 
لصاح���ب  الحكيم���ة  القي���ادة  بفض���ل 
الجاللة المل���ك. وقال وزير الخارجية 
الجهين���اوي  خمي���س  التونس���ي 
“الش���رق  م���ع صحيف���ة  ف���ي حدي���ث 
االوسط” نش���رته أمس “أسجل نجاح 
االنتخاب���ات العامة الت���ي نظمت قبل 
أي���ام ف���ي الش���قيقة البحري���ن، ونهنئ 
قيادتها وشعبها على اإلقبال الكبير”.

المغرب وتونس يهنئان بنجاح االنتخابات

فخرواي تعلن تأييدها للمترشح السلوم في “اإلعادة”
ب��رام��ج��ن��ا ت��ل��ت��ق��ي ف���ي خ���دم���ة ال���وط���ن وال����ن����اس وس���أق���ف ف���ي ال����ش����ارع ل��دع��م��ه

أعلنت دنيا فخراوي المترشحة النيابية عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة عن تأييدها ودعمها للمترشح النيابي أحمد السلوم. 
وحلت فخراوي ضيفة على مقر الس���لوم بالس���لمانية، وقالت إن برنامجها يصب في االتجاه نفس���ه، وهو خدمة الناس والتركيز على 

فئات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وخدمة الوطن بشكل أشمل وأعم.

وكان���ت فخ���راوي حل���ت ف���ي المرتب���ة الثالثة 
بالجول���ة األول���ى م���ن االنتخاب���ات وحصل���ت 
عل���ى 376 صوتا وتتمتع بثقل كبير في بعض 
المناط���ق داخ���ل الدائرة. فيما حصل الس���لوم 
عل���ى 1364 صوت���ا بف���ارق 481 صوت���ا ع���ن 

صاحب المركز الثاني.
وقالت فخراوي “سأقف في جولة اإلعادة من 
الثامن���ة صباحا دعما للس���لوم، وسأس���خر كل 
طاقت���ي لدعمه؛ ألنه صاح���ب برنامج حقيقي 
أهدافن���ا  فعلي���ا،  الدائ���رة  لخدم���ة  ويس���عى 
مش���تركة، برنامجن���ا وطن���ي يس���عى لخدم���ة 
الن���اس، واتفقنا على خدمة البحرين وش���عب 

البحرين، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح”.
من جانبه أكد الس���لوم أمام حشد من أنصاره 

في مقره االنتخابي أن المنافسة مع فخراوي 
كان���ت “نزيه���ة ومحترمة”، وهي ل���م تلجأ إلى 
أي أس���اليب رخيصة في دعايتها، حتى ش���عر 
الجمي���ع بأنها لم تكن منافس���ة انتخابية بقدر 
ما كان���ت صداقة بين أهل وجي���ران، اعتادوا 
على أخالقيات البحرين التي توارثناها جيال 
بعد جيل، ومحبة للوطن يتبارى فيها الجميع 

لخدمة الناس بشرف ونزاهة.
وتاب���ع قائ���ال “كل مؤيدي فخ���راوي هم أهلي 
وجيران���ي ف���ي األول واألخي���ر، وكل الوع���ود 
الت���ي قطعته���ا لمؤيديها س���تكون في رقبتي؛ 
ألنه���ا صاحبة برنام���ج واقعي وعمل���ي، وكان 
هدفها خدمة الناس أيضا، وس���أخدم الجميع 
حب���ا في أهل البحرين وف���ي وطني البحرين، 

ولن نفرق بين أهالي الدائرة، بل سنعمل على 
خدم���ة الجمي���ع ب���كل م���ا اس���تطعنا م���ن جهد 
وعمل ومثابرة بما ال يخالف القانون والشرع 

والتقاليد”.
وأكد المترش���ح أنه تم االتفاق مع المترشحة 
فخ���راوي عل���ى العم���ل س���ويا ف���ي المرحل���ة 
القادم���ة حال وصول���ي المجل���س، وقد أبدت 
كل التفه���م والتعاون ف���ي هذا الصدد، بل في 
الحقيق���ة ه���ي من ب���ادرت أيضا بإب���داء رغبة 
في خدمة الناس بشكل تطوعي ودون النظر 
إل���ى أي امتيازات. وهذا ما نتمناه من الجميع 
وبابن���ا مفت���وح للتعاون مع كل أبن���اء الدائرة، 
ب���ل كل أبناء البحرين، فه���ذه مباراة في حب 

البحرين ولن يخسر أحد، بل كلنا فائزين.

وردا عل���ى أس���ئلة الحض���ور وتعليقاته���م بأن 
بعض النواب يختفون بعد وصولهم البرلمان، 
المواطني���ن  وج���ه  ف���ي  هواتفه���م  ويغلق���ون 
ويتب���رأون م���ن وعوده���م. ق���ال الس���لوم “إنه 
ليس بالش���خص الذي س���يتوارى خلف مكتبه 

وموظفيه بعد نجاحه، ولن تحتاجوا لالتصال 
بي والتوس���ل إل���ى الموظفي���ن للحصول على 
موعد للقاءكم؛ ألنني س���أكون بينكم ومعكم، 
وخدماتك���م س���تصل إليكم قب���ل أن تطلبوها، 
أم���ا الواجب���ات االجتماعي���ة والتواص���ل م���ع 

الن���اس، فه���ذه تربين���ا عليه���ا من���ذ كان صغارا 
نك���ون  ألن  الحاج���ة  دون  ونفعله���ا  وش���بابا، 
نواب���ا أو ف���ي أي منصب، بل نفعله���ا تقربا لله 

واحتراما ألواصر الجيرة وعالقات األهل”.

وردا على تعليقات أخرى حول مستوى  «
الخدمات الصحية والتعليمية 

وملف الوظائف، قال السلوم “لن 
نتأخر عن خدمة أي مواطن طالما 
في استطاعتنا مساعدته وتقديم 
يد العون له، ولكن نحن سنعتمد 

أساليب منهجية علمية في تنفيذ 
برنامج العمل االنتخابي الذي يبدأ 

بحصر بيانات أهالي الدائرة )أعمارهم 
ومؤهالتهم ونوعهم(، ومن ثم 

مطالبهم واحتياجاتهم، ثم وضع 
خطة مفصلة لتلبية هذه المطالب 

بالتعاون مع القطاع الخاص 
والحكومي، ومتابعة التنفيذ بعد ذلك 

من خالل استخدام األدوات النيابية.

فخراوي حلت ضيفة على مقر المترشح السلوم

استمرار اإلقبال الكبير في انتخابات اإلعادة
ال��ع��م��ل��ي��ة ف����ي ال�����خ�����ارج س������ارت ب��ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م وس��ل��س

واصل الناخبون مشاركتهم الواسعة في االنتخابات النيابية بجولة اإلعادة في الخارج، والتي 
جرت أمس )الثالثاء( في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة لمملكة البحرين، 

من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساًء حسب التوقيت المحلي لكل مدينة في العالم.

واإلفت���اء  التش���ريع  هيئ���ة  رئي���س  وأع���رب 
القانون���ي المدي���ر التنفي���ذي لالنتخاب���ات 2018 
المستش���ار ن���واف حم���زة ع���ن الش���كر والتقدير 
ف���ي جمي���ع  ممثليه���ا  وكل  الخارجي���ة  ل���وزارة 
العواصم لجهودهم المبذولة في س���بيل إنجاح 

االنتخابات. 

وأش���ار إل���ى أن العملية االنتخابي���ة في الخارج 
تمك���ن  إذ  وس���لس،  منتظ���م  بش���كل  س���ارت 
المواطنون من ممارس���ة حقهم الدستوري بكل 

يسر وسهولة. 
يذكر أن نتائج االقتراع في الخارج تضاف إلى 

لقطات من جولة االعادة لالنتخابات النيابية في عدد من سفارات وقنصليات البحرين في الخارجنتائج االقتراع في المملكة السبت المقبل.

المنامة - بنا

من منطلق حرص وزارة الداخلية على توفير كافة التسهيالت الالزمة لمشاركة  «
المواطنين في الجولة الثانية من االنتخابات النيابية والبلدية 2018، والتي 

تعقد في األول من ديسمبر المقبل، أعلنت شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة عن فتح مكاتب إدارة الجوازات بالمبنى الرئيس في المنامة يوم 

السبت )1 ديسمبر( من الساعة 8 صباحا ولغاية 8 مساًء، حيث سيتم إصدار 
بطاقات االنتخابات للمواطنين أصحاب الجوازات المفقودة أو التالفة أو 

المحفوظة ألي جهة رسمية كانت مع إحضار ما يثبت ذلك.

 كما سيتم تسليم الجوازات الجاهزة فقط في الفرع الرئيس وفرع مدينة عيسى  «
والمحرق في األوقات التي تم ذكرها.

كما ُتذكر شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة المواطنين بضرورة اصطحاب  «
جوازات السفر الخاصة بهم أثناء التصويت حتى وإن كانت منتهية الصالحية.

مكاتب “الجوازات” مفتوحة السبت المقبل
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أكد مترش���حون خاسرون عن المحافظة الشمالية موقفهم الحيادي من دعم المترشحين المتأهلين 
للدور الثاني من االنتخابات التشريعية المقرر انعقادها يوم السبت المقبل.

ورأوا أن النتائ���ج كان���ت طبيعي���ة ومنطقي���ة، إال 
أن كث���رة أعداد المترش���حين لعبت دورا مهما في 

تشتيت أصوات الناخبين.

الرضا

إل���ى ذل���ك، اعتب���ر المترش���ح البرلماني ع���ن ثالثة 
الش���مالية النائ���ب حمد الدوس���ري أن ع���دم فوزه 

بمقعد الدائرة “كتبة هللا”.
وأكد أنه راض تماما عن النتيجة، خصوصا حين 

يلمس حالة من الرضا لدى األهالي عن أدائه.
وح���ول توجهات���ه لدع���م أح���د م���ن المترش���حين 
مم���ن س���يخوض جول���ة اإلع���ادة، ق���ال إن جمي���ع 

المترش���حين ه���م “إخ���وان ورب���ع”، وإن���ه مس���تعد 
لتقديم الدعم لمن سيحوز مقعد الدائرة.

باربار

من جهته، رأى المترشح البلدي عن أولى الشمالية 
محم���د العصف���ور أن كون أغلب المترش���حين من 
قري���ة بارب���ار س���اهم بش���كل كبير ف���ي تركيز ثقل 
الدائ���رة ف���ي ه���ذه القرية، مم���ا رفع م���ن حظوظ 
مترش���حيها، وبالتالي أدى إلى حصول المترش���ح 
البلدي شبر الوداعي على أكبر عدد من األصوات.
واعتبر أن النتائج النهائية للتصويت طبيعية وال 
تستدعي الطعن عليها، وأنها كانت تجربة جيدة.

عدد كبير

م���ن جانب���ه، رأى المترش���ح البرلمان���ي ع���ن ثامنة 
العاصمة محمد بالش���وك إن أس���باب خسارته في 
الجول���ة األولى من االنتخابات تعود إلى تش���تت 
أصوات الناخبين بين العدد الكبير من مترشحي 

الدائ���رة، إل���ى جانب الع���دد الكبير م���ن األصوات 
الباطلة التي أفرزتها صناديق االقتراع.

وق���ال إن توقعات���ه الس���ابقة كانت ف���ي حدودها 
الدني���ا هي بل���وغ الدور الثاني عل���ى األقل، إال أن 

النتيجة جاءت مفاجئة له.
وأك���د بالش���وك تلقيه طلب���ات لدعم المترش���حين 

المتأهلي���ن لل���دور الثان���ي من االنتخاب���ات، إال أنه 
اعت���ذر عن توجي���ه ناخبيه ألي من المترش���حين، 
ت���اركا الخي���ار له���م ف���ي التصوي���ت ألحده���م من 

عدمه.
وبي���ن أن فريق���ه االنتخاب���ي اتخذ بنفس���ه موقفا 
متضامنا معه بعدم التصويت لغيره، حيث أش���ار 
إل���ى أن ه���ذا الموق���ف يس���تدعي تكريم���ا خاص���ا 

لحبهم وإخالصهم له.
وذك���ر أن���ه وإلثب���ات موقف���ه الحيادي م���ن جميع 
المترش���حين عمد في يوم االنتخاب لتوزيع 100 
وردة عل���ى جمي���ع ف���رق المترش���حين اآلخري���ن، 
ومؤك���دا للجمي���ع ض���رورة االبتعاد ع���ن التجريح 
بين المنافس���ين، وأنه س���يكون “الورقة البيضاء” 

لهم.

كثرة المترشحين شتت أصوات الناخبين

األميركية  المؤسسة  م��ن  وف��د  ق��ام 
الديمقراطيات  عن  للدفاع  البحثية 
ب��رئ��اس��ة ك��ل��ي��ف��ورد دي��م��ي م��ؤس��س 
المؤسسة ورئيسها بزيارة إلى مأتم 
المنامة وذلك في  الكبير في  العجم 
البحرين  مملكة  إل��ى  زيارتهم  إط��ار 
االنتخابي  االستحقاق  مع  بالتزامن 
ال����ذي ت��ش��ه��ده ال��م��م��ل��ك��ة الن��ت��خ��اب��ات 
البلدية  والمجالس  النيابي  المجلس 
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شهدت بعض الدوائر االنتخابية نشاطا متصاعدا فيما بين المترشحين المتأهلين 
لجولة اإلعادة المقررة يوم الس���بت المقبل؛ لكس���ب أصوات منافسيهم الخاسرين 

بالجولة األولى.

ومن بي���ن هذه الدوائر إعالن المترش���ح 
محم���د  الجنوبي���ة  بسادس���ة  الخاس���ر 
الكويت���ي ع���ن دعم���ه للمترش���ح محم���د 
دروي���ش ض���د منافس���ه مترش���ح قائم���ة 
جمعية األصالة )السلفية( البلدي السابق 

عبدالرزاق الحطاب.
وق���ال الكويت���ي: ألنن���ي أتطل���ع للتطوير 
داعم���ا  الوق���وف  ق���ررت  والتحدي���ث 
ومؤازرا لألخ الكريم محمد درويش في 

الجولة الثانية.
مجل���س  اس���تضاف  الش���مالية،  وف���ي 
المحام���ي  الش���مالية”  “تاس���عة  مترش���ح 

يوس���ف زينل منافس���ه الس���ابق الش���يخ 
عبدهللا العالي.

وق���ال العال���ي إنه ي���زور زينل لمس���اندته 
وتقديم شهادة عنه. 

وذك���ر أن زين���ل كفاءة وطني���ة ورجل لم 
يتخذ موقف���ا يخالف الضمير وس���يخدم 

الديمقراطية البحرينية.
وتح���دث العالي عن تجربة زمالته لزينل 
ف���ي برلمان 2002 وما اتخذه األخير من 
مواق���ف وطني���ة مس���ؤولة عن���د مزاولة 

النائب لوظيفته التشريعية والرقابية.
وفي المحرق، وقف النائب الفائز مجددا 

الكوهج���ي  الحال���ة عيس���ى  دائ���رة  ع���ن 
مؤازرا للمترشح البلدي فيصل العباسي 

قبال���ة البل���دي الحالي والمترش���ح غازي 
المرباطي.

يوسف زيتل متوسطا زوار مجلسه بعد مساندة من عبدالله العالي

ال����ع����ال����ي ي����س����ان����د زي����ن����ل وال����ك����وي����ت����ي ض�����د ال���س���ل���ف

الخاسرون يوجهون أصواتهم للمتأهلين لجولة اإلعادة

سيدعلي المحافظة

ب�����اإلع�����ادة ب���ي���ض���اء  وأوراق  اهلل”  “ك���ت���ب���ة  ب������  راض���������ون  خ�����اس�����رون 

محمد بالشوكحمد الدوسريمحمد العصفور

أس��ف ال  ط��ائ��ف��ي��ة..  ال  ع�������داوات..  ال  ط���ع���ون..  ال  ال����واج����ب”:  “ن��ل��ب��ي  الءات 

ال���دور  انتخاب���ات  المواطن���ون  يترق���ب 
الثان���ي يوم الس���بت األول من ديس���مبر؛ 
لحس���م التناف���س ف���ي 31 دائ���رة نيابي���ة 
ف���ي المحافظات األربع و23 دائرة بلدية 
في ثالث محافظات “المحرق، الشمالية 
والجنوبية”، ويتحول فيها المترش���حون 
النيابي���ون والبلدي���ون ممن ل���م يحالفهم 
الحظ إل���ى ناخبين، ليس ذلك فحس���ب، 
بل هم اآلن بالنس���بة للمتنافسين “هدف 
إس���تراتيجي” لتوجيه أص���وات ناخبيهم 
م���ن األه���ل واألصدق���اء والمع���ارف إلى 
صناديق االقتراع وفي “قرارة أنفس���هم” 
اس���م مح���دد أوص���ى ب���ه مترش���حهم أو 
مترش���حتهم. أولئ���ك الذين خس���روا ولم 

يخسروا!
لك���ن ثمة اتف���اق “على كلمة س���واء” بين 
من تحدثت معهم “البالد” من المغادرين، 
أولها أنهم لم “يخس���روا”، فكل من شارك 
ف���ي االنتخاب���ات وتلبي���ة الواج���ب م���ن 
المترش���حين والمترش���حات والناخبي���ن 
والمنظم���ات  والمنظمي���ن  والناخب���ات 
والناجحين ف���ي اختيارهم والناجحات، 
ه���م جميًع���ا فائ���زون، وثانيه���ا، أنه���م لن 
يحترم���ون  ب���ل  ناخبيه���م”،  “يوجه���وا 
قراره���م ف���ي التصوي���ت لمن يش���اءون، 
الواج���ب”  تلبي���ة  “الءات  أن  وثالثه���ا، 
تؤصل وتحمي سالمة النسيج والوحدة 
الوطنية، ف���ال للطعون، وال للعداوات وال 
للطائفي���ة وال لألس���ف م���ا دام ال���كل فائز 
بف���وز الوطن، وح���ري بالجميع، على هذا 

األساس تهنئة من سيفوز.

منافسة شريفة

يعتبر المترش���ح البل���دي بأولى الجنوبية 
هشام الدوس���ري أن المشاركة في تلبية 
محط���ة  أول  ه���و  المل���ك  جالل���ة  ن���داء 
م���ن محط���ات االس���تفادة م���ن تجربت���ه 
ف���ي دخ���ول االنتخاب���ات، وخروج���ه من 
المعت���رك ل���م يك���ن س���لبًيا، حي���ث يقول: 
“س���نكون في كل وقت جاهزون لخدمة 
وطننا، وقد اس���تفدت من هذه المشاركة 

الت���ي أضاف���ت لي الكثي���ر لفهم المش���هد 
الديمقراطي”.

وأردف أن���ه يعتز بالمحب���ة والتآخي وما 
حص���ل بي���ن المترش���حين م���ن منافس���ة 
ش���ريفة، فبكل ص���دق وأمان���ة وإخالص 
ش���اركنا واقتربن���ا م���ن الن���اس، وكذل���ك، 
رأيت كيف أن المرأة البحرينية ش���اركت 
بش���جاعة حت���ى وإن لم تفز، فالمش���روع 
اإلصالح���ي لجالل���ة العاه���ل منحها هذه 
االنطالق���ة المدع���وة م���ن جان���ب قرين���ة 
العاه���ل رئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة 
صاحب���ة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة 
لك���ي تص���ل  بن���ت إبراهي���م آل خليف���ة؛ 
وال  المرات���ب،  أعل���ى  إل���ى  البحريني���ة 
“يحبذ” الدوسري توجيه أصوات ناخبيه 
ألي مترش���ح ف���ي دورة اإلع���ادة، قائ���اًل 
:”احتفظ بحقي ف���ي التصويت لمن أراه 

مناسًبا، وهذا هو حق اآلخرين أيًضا”.

أدوار أخرى

بخامس���ة  النياب���ي  المترش���ح  ويؤم���ن 
الجنوبية عصام الخياط بأن أمامه وأمام 
اآلخري���ن أدوار أخ���رى لخدم���ة الوط���ن، 
فالخي���رة فيم���ا اخت���اره هللا، ويختص���ر 
االنتخاب���ات  ف���إن  الحم���د،  :”لل���ه  الق���ول 
حققت نجاًحا لبالدنا، وبالنس���بة لي، أرى 
أن هن���اك أدوارا أخ���رى ال تقل أهمية عن 
دور البرلم���ان في مس���يرة خدمة الوطن 
الحبيب”، ش���اكًرا ومقدًرا كل من س���انده 
ووقف معه، فهم الرصيد الحقيقي الذي 

ناله، ويتطلع دائًما للتواصل معهم.

دائرة صعبة

بس���ابعة  النيابي���ة  المترش���حة  وتذه���ب 
الق���ول  إل���ى  الجني���د  عالي���ة  الجنوبي���ة 
بأنه���ا دخل���ت ه���ذه التجرب���ة وخرج���ت 
منه���ا دون أن ترى فيها أي���ة مخاطرة أو 

تحدي���ات، ب���ل اس���تمتعت به���ا، وتوضح 
أكثر : “أضفت بصمة لس���جلي في خدمة 
ب���الدي وفي دائرة صعبة بالنس���بة للمرأة 
ربم���ا عج���ز عنه���ا الكثي���ر م���ن الرج���ال، 
حيث وجدت تقباًل كبيًرا لترش���حها بين 
أبناء الدائ���رة”، وهي لن توجه أي ناخب 
الختي���ار مترش���ح أو مترش���حة بال���دور 
الثان���ي؛ ألن من اختاره بقناعة س���يختار 
من المتنافسين األكفأ بجدارة أيًضا ممن 
يمتلك القدرة لخدمة الوطن والمشاركة 
بفعالي���ة تحت قبة البرلم���ان، فالحق في 
التصوي���ت واختيار من س���يمثل الناخب 
ه���و حق ش���خصي كفل���ه دس���تور مملكة 

البحرين للمواطنين.

لم نتقاعس

ويق���ول المترش���ح النياب���ي عن سادس���ة 
المكس���ب  أن  هاش���م  ناظ���م  الجنوبي���ة 

ن���داء  نال���ه ه���و تلبي���ة  ال���ذي  الحقيق���ي 
الواج���ب بالتم���ام والكالم امتث���ااًل لنداء  
لحظ���ة،  نتقاع���س  ول���م  المل���ك،  جالل���ة 
لك���ن هناك مكاس���ب أخرى، منه���ا أنه نال 
صداقات جديدة وتعرف على مواطنين 
ف���ي دائرت���ه وش���خصيات له���ا مكانته���ا 
ف���ي المجتم���ع، وزرنا مجال���س وحضرنا 
لقاءات وصلينا في مس���اجد بالدائرة لم 
نك���ن نعرفها م���ن ذي قبل أثن���اء زياراتنا 
الناخبي���ن، وللعل���م، كان���ت ل���ي صداقات 
أعت���ز به���ا م���ن أي���ام الدراس���ة الثانوي���ة 
والجامعية وانقطعنا عنهم منذ س���نوات، 
لكنه���ا تجددت م���ع األصدق���اء القدامى، 
وأعتذر عن اإلجابة بشأن توجيه أي من 

ناخبيني ألي مترشح في الدور الثاني.

حب الناس

ويص���رح المترش���ح النياب���ي ع���ن رابع���ة 

الجنوبي���ة راش���د البنعل���ي بأنه ال يش���جع 
االتفاق���ات “من تحت الطاوالت” س���واء 
ف���ي فت���رة الترش���ح أو خ���الل انتخابات 
ال���دور األول وكذلك انتخاب���ات اإلعادة، 
فسنبارك لمن يفوز، إال أنه على المستوى 
االنتخاب���ات  تجرب���ة  ف���إن  الش���خصي، 
أضاف���ت ل���ه ح���ب الن���اس الذي���ن تعرف 
عليهم، فم���ن الجميل أن يكون اإلنس���ان  
قريًبا من الن���اس، وبالطبع، فإن االختيار 
والق���رار مت���روك للناخب ب���كل حرية وال 

يمكن أن أوجه أحد إلى أي مترشح.

ليس بيننا خاسر

ويعتز المترشح النيابي بأولى الجنوبية 
دعي���ج ال���ذوادي بنس���بة المش���اركة ف���ي 
االنتخاب���ات الت���ي بلغ���ت 67 %، وه���ذه 
ال���ذي ال  الوط���ن  تعك���س ح���ب  النس���بة 
حدود له، فكلنا في خدمة وطننا الغالي، 
وه���ا نحن نرى كيف أن المش���اركة جرت 
ب���ال ع���داوات وف���ي أج���واء م���ن األخوة 
والتع���اون، وال���كل يس���تطيع أن يخ���دم 

البلد، فالكل شارك والكل ربح.
ويلف���ت إل���ى أن���ه كإمام وخطيب ش���ارك 
للجمي���ع،  ح���ق   المش���اركة  أن  لتأكي���د 
س���واء من علم���اء الدين أو السياس���يين 
ش���رائح  م���ن  وغيره���م  الحقوقيي���ن  أو 
المجتمع، ورأينا المش���اركة المشجعة بال 
طائفي���ة وال أح���زاب، ولم نس���مع عن أية 
طع���ون وال���كل تقب���ل النتيج���ة برحاب���ة 

صدر.

مترشحون “خسروا بال خسارة” وسيباركون للفائزين “بجدارة”

ناظم هاشمعالية الجنيددعيج الذواديراشد بن عليهشام الدوسريعصام الخياط

داود يقف ضد المنبر اإلسالمي خارج دائرته المترش���ح  النائ���ب،  يق���ود 
 11 الدائ���رة  ع���ن  الخاس���ر 
بالش���مالية، جمال داود جهودا 
مكثف���ة للتس���ويق لدعم بعض 
اإلع���ادة  بجول���ة  المتنافس���ين 

خارج دائرته.
لباس���م  داعم���ا  داود  ويق���ف 
المالك���ي ض���د مترش���ح قائمة 
المنبر اإلسالمي النائب محمد 

العمادي بعاشرة الشمالية.

 النسبة إجمالي األصوات أصوات بالمراكز العامة أصوات بالخارج أصوات بالمركز الفرعي 

40.03%2106158622983محمد خليفه عبداهلل حسين بوحمود

18.31%1001103531364جمال داود سلمان احمد

14.71%84562451096زيد شاكر خلف محمد العنزي

26.95%149485062008علي سالم عبداهلل الفضلي

سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية



“العارية” تعترف وصديقها يؤكد تعاطيهما
قماش بقطعة  س��ت��ره��ا  ح���اول  آخ���ر  وش��خ��ص  ش��رط��ي  ع��ل��ى  اع��ت��دت 

أجل���ت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاكم���ة المتهمة األوربية التي ضبطت وهي 
تسير عارية على شارع الشيخ سلمان باتجاه المنامة، عقب خروجها من منزل صديقها 
المته���م الثاني، واعتدت على أح���د المارة كان حاول تغطيتها بقطعة قماش باإلضافة 
إل���ى الش���رطي ال���ذي قبض عليه���ا، التي تواج���ه مع صديقه���ا تهمة تعاط���ي المخدرات؛ 
وذلك حتى جلسة 12 ديسمبر المقبل لإلطالع مع التصريح بصورة من األوراق للدفاع 

الحاضر مع االستمرار بحبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

واعترفت المتهمة األولى أمام المحكمة بجلسة 
ي���وم أم���س أنها خرج���ت فعال عاري���ة من منزل 
صديقها وأنها تعاطت مادة الحشيش المخدرة، 
إال أنه���ا أنك���رت اعتداءه���ا عل���ى الش���رطي أو 
المجن���ي عليه الثاني، في حي���ن اعترف المتهم 

الثاني بتعاطيه للمخدرات.
وح���ول التفاصي���ل قال الش���رطي المجني عليه 
األول إن���ه في ي���وم الواقعة وإبان تواجده على 
واجب���ه بقوات حفظ النظام ف���ي منطقة توبلي 
6:20 دقيق���ة صباًح���ا س���مع  الس���اعة  بحوال���ي 
صوت رجل يصرخ وينادي الش���رطة، فنزل من 
الدورية وتوجه ناحيته، فشاهد المتهمة األولى 

“32 عاًما” عارية تماًما وتسير بمنتصف الشارع، 
وكان���ت ق���د تس���ببت باختناق م���روري، فحاول 
االقتراب منها رفقة الشاهد الثاني لكي يبعدها 
عن الش���ارع، ولكنها كان���ت تقاومه كلما مد يده 

لها لكي يمسك بها وكانت تدفع أيديهما.
وأض���اف أنه أمس���ك بها من يده���ا اليمنى وقام 
الش���اهد الثاني باإلمس���اك بها من يدها اليس���رى 
وسار أمام المتهمة، فسمع صوت وشاهد عندما 
اس���تدار المجني عليه الثاني قد تركها ويمسك 
بوجه���ه، وق���ّرر له أنه���ا ضربته، فأحك���م قبضته 

على يدها بكلتا يديه وأبعدها عن الشارع.
وبين أنها حاولت اإلفالت منه، وقامت بخدشه 

 

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة الطالبين المعتدين على زميلهم بالمدرسة الصناعية التي يدرسون فيها، انتقاًما منه 
ا بداخل الصف، وتصوير واقعة الضرب فيديو ونش���ره عبر وس���ائل  ألنه اعترف عليهما بتعاطيهما لمادة “الس���توب” المؤثرة عقليًّ

التواصل االجتماعي؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة 3 أشهر.

نظ���ًرا  أن���ه  المحكم���ة  وأوضح���ت 
لظروف الدعوى ومالبساتها ولكون 
المتهمين قد تجاوزا الخامسة عشر 
ولم يتما الثامنة عش���ر من عمرهما 
وق���ت ارتكابهم���ا الجريمة، ومن ثم 
فإن المحكمة تأخذهما بقس���ط من 
المخفف���ة  األع���ذار  لتواف���ر  الرأف���ة 
بحقهم���ا إعم���االً لن���ص المادتين 70 

و73 من قانون العقوبات.
مقط���ع  بانتش���ار  الواقع���ة  وب���دأت 
التواص���ل  وس���ائل  عب���ر  فيدي���و 
أح���د  اعت���داء  يبي���ن  االجتماع���ي 
الط���الب عل���ى زمي���ل له بالمدرس���ة 
وآخ���ر يبعده عنه فيم���ا كان الثالث 
يص���ور الواقع���ة، وعندم���ا علم والد 

المجن���ي عليه بالواقع���ة توجه إلى 
مركز الشرطة وأبلغ بشأنها.

وذك���ر المجن���ي علي���ه أنه ف���ي يوم 
االعت���داء علي���ه كان متوجًه���ا إل���ى 
دورة المي���اه بع���د االس���تئذان م���ن 
الم���درس، وأثن���اء ذل���ك اس���توقفه 
المتهم���ان الل���ذان ال تربطه بهما أية 
عالقة صداقة أو ما شابه، واعتدى 
أحدهم���ا عليه بالض���رب، فيما صور 
آخ���ر الواقع���ة واعتدى علي���ه بركله 

بواسطة رجله بعد إغالق الهاتف.
وبّي���ن أن س���بب اعتدائهم���ا علي���ه 
أن���ه ق���رر لمش���رف المدرس���ة ال���ذي 
الح���ظ انتش���ار رائح���ة “التش���فيط” 
منتش���رة ف���ي الص���ف الدراس���ي أن 

ال���ذي يتعاط���ون الم���واد المخ���درة 
هما الطالبان المعتديان عليه، لذلك 
تربص���ا ب���ه واعتدي���ا عليه���ا قائلين 
ل���ه “ليش تفت���ن علينا”، وه���و ما لم 

ينكره المتهمان.

فلهذه األسباب ثبت للمحكمة أن  «
المتهمين بتاريخ 7 نوفمبر 2018، 
أوال: المتهمان: اعتديا على سالمة 

جسم المجني عليه ولم يفض 
االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن 

أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 
يوًما، ثانًيا: المتهم الثاني: تسبب في 
إزعاج المجني عليه سالف الذكر بأن 

أساء استعمال الهاتف.

أص���درت المحكم���ة الكبرى الجنائي���ة األولى حكمه���ا في قضيتي 
اتج���ار بالبش���ر تض���م األول���ى مته���م واحد وف���ي القضي���ة الثانية 
متهمين، وعاقبتهم جميعا بالس���جن لمدة 10 سنوات، وبإلزام كل 
منه���م بدفع غرامة مالية وقدره���ا 2000 دينار، فضال عن إلزامهم 
بمصاري���ف إع���ادة الفتيات الثالث المجني عليه���ن في القضيتين 
لبالدهن، وأمرت أيضا بإبعاد المتهمين بالقضية الثانية نهائيا عن 

البالد.
وح���ول تفاصي���ل القضيتي���ن  ص���رح وكي���ل النائ���ب الع���ام بنياب���ة 
محافظ���ة العاصم���ة محم���د جمال س���لطان بأن تفاصي���ل القضية 
األول���ى تع���ود إل���ى ما أبلغت ب���ه المجن���ي عليها م���ن أنها حضرت 
للب���الد للعمل كمربية، وعند وصولها اس���تقبلها المتهم وأخذ جواز 
س���فرها ث���م اصطحبها ألحد الفن���ادق، وهناك احتجزه���ا وأجبرها 
على ممارس���ة الدعارة عن طريق اإلك���راه والتهديد؛ وذلك مقابل 

مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم.
وأضاف أن تفاصيل القضية الثانية تتمثل فيما أبلغت به المجني 
عليهم���ا من أنهم���ا حضرتا للب���الد للعمل كخادمات بأح���د المنازل، 
وعند وصولهما اس���تقبلهما المتهمان وأخذاهما إلى إحدى الشقق 
حي���ث تم تحجز حريتهم���ا وإجبارهما على ممارس���ة الدعارة عن 
طريق االعتداء على سالمة جسمهما بالضرب؛ وذلك مقابل مبالغ 

مالية يتحصل عليها المتهمان.

وأش���ار وكي���ل النائ���ب الع���ام إل���ى أن النياب���ة العام���ة قد باش���رت 
التحقي���ق ف���ي الوقائ���ع س���الفة البي���ان ف���ور إبالغه���ا به���ا، حي���ث 
اس���تمعت إلى أقوال المجني عليهن و تم إيداعهن مركز اإليواء، 
كم���ا اس���تمعت لش���هود الواقع���ة واس���تجوبت المتهمين بش���أن ما 
ه���و منس���وب إليهم من اتهام، ومن ثم أم���رت بإحالتهم للمحاكمة 

الجنائية.

أك���دت رئي���س مرك���ز المنامة لحقوق اإلنس���ان دينا اللظي أن التقري���ر الوطني للتنمية البش���رية الذي أصدره مركز “دراس���ات” يعد 
سابقة حقوقية مميزة تستحق اإلشادة. وقالت اللظي إن التقرير أوضح أهمية التنمية واالستثمار للفرد كأهم ركيزة مجتمعية، 
حي���ث ج���اء متوافقا مع المعايير الدولية التي تحرص عليها البحرين دائما وذلك بالش���راكة م���ع البرنامج األممي اإلنمائي، كما أن 

التقرير يعد خارطة طريق وآلية وطنية وقياس أداء لما قدمته المملكة من إنجازات.

وأضافت أن التقرير جاء بدراس���ة مفصلة 
ألهمية الش���رائح الفئوي���ة وربطها وكيفية 
السياس���ات  رس���م  ف���ي  به���ا  االس���تعانة 
االقتصادية لرؤية البحرين 2030 ودورها 
في تحس���ين األداء التنموي للمؤسس���ات، 
حي���ث بين أن التنمية البش���رية المتكافئة 
ف���ي  التق���دم  قي���اس  ه���ي  والمس���تدامة 
الح���راك األساس���ي للوص���ول إل���ى تحقيق 

التنافسية والعدالة البشرية.
الوض���ع  تقي���م  أن  اللظ���ي  وأوضح���ت   
الحقوق���ي م���ن خ���الل التقاري���ر التنموي���ة 
البش���رية الدقيق���ة يس���هل عل���ى الباحثين 
المحلي���ة  والمنظم���ات  والحقوقيي���ن 
الحقوق���ي  المس���توى  تحدي���د  والدولي���ة 

للدولة ومدى التقدم الحقيقي لإلنجازات 
الحقوقي���ة التي حققته���ا مملكة البحرين، 
مازال���ت  الت���ي  الجوان���ب  يوض���ح  كم���ا 
بحاج���ة إلى مزيد من االهتمام والمعالجة 

التشريعية والحقوقية.

وأخيرا شكرت اللظي رئيس أمناء  «
مركز دراسات الشيخ عبدالله بن 
احمد آل خليفة الذي احدث نقلة 

مهنية مشهود لها بعد توليه منصبه 
بما قدمه من دراسات وبحوث 

يستفاد منها كما شكرت األعضاء 
القائمين على إعداد التقرير والجهد 

الذي قدموه للخروج بهذا التقرير 
المهم للمرحلة المقبلة.

ب���رأت المحكم���ة الكب���رى الجنائية األولى 3 أش���خاص بحرينيين -أحدهم مقيم في إيران- من واقعة غس���يل أموال وإرس���الها إلى 
تنزاني���ا عل���ى أس���اس أنها تبرعات، إذ أوضح المتهم األول منهم أنها لذبح األضاحي م���ن المقيمين في المملكة لصالح الفقراء في 
ذلك البلد، واعتبرتها المحكمة بقصد الثواب من هللا وليس منفعة ش���خصية لهم، لكنها أمرت بمصادرة المبالغ المضبوطة بحوزة 

المتهمين األول والثاني؛ إلدانتهم بجمع أموال من دون ترخيص وعاقبتهم بتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار.

وقال���ت المحكمة في حيثي���ات حكمها إنها 
تطمئ���ن لألدلة التي س���اقتها النيابة بش���أن 
جم���ع المتهمين ألموال م���ن دون ترخيص 
واعترافاته���م به���ا، وال ين���ال م���ن ذل���ك م���ا 
دف���ع به الدف���اع بجهل المتهمي���ن بالقانون، 
خصوص���ا وأن القواني���ن الجزائي���ة ال يعتد 

فيها بالجهل بالقانون.
أم���ا بش���أن براءته���م م���ن غس���يل األموال، 
فذك���رت أن هذه الجريم���ة تقوم إذا ما قام 
فاعلها بإجراء عملي���ات مالية تتعلق بعائد 
جريم���ة أو م���ا يعتق���د أنه���ا متحصل���ة م���ن 
نش���اط إجرام���ي، ولتوف���ر القص���د الجنائي 
الع���ام يجب توفر القص���د الخاص المتمثل 
ف���ي اإلخفاء أو التموي���ه لطبيعة أو مصدر 
األموال، وكان المتهمون لم يقصدوا إخفاء 

األم���وال الت���ي ت���م تجميعها م���ن الراغبين 
في التبرع وإرس���الها لمناطق أش���د حاجة، 
فق���ام المتهم���ون األول والثان���ي بتحويلها 
لجمعية خيري���ة بتنزانيا بإيعاز من الثالث، 

ولم يحصلوا على منفعة شخصية من ذلك 
النشاط، وإنما قصدوا من ذلك نيل المثوبة 
م���ن هللا، األمر الذي تقضي مع���ه المحكمة 

بالبراءة من تهمة غسل األموال.

دينا اللظي

ضرب��ا زميلهما ألنه “فتن” عليهما لدى مش��رف المدرس��ة

10 س��نوات وغرامة 2000 دينار ل�3 مدانين باالتجار بالبشر

اللظي: يس��هل على الباحثي��ن معرفة التق��دم الحقيقي

إدانة المتهمين بالجم��ع دون ترخيص وغرامة 500 دينار

حبس الطالبين المتعاطين 3 أشهر

إجــبــار خــادمــات عـلـى الدعــارة

تقرير “دراسات” سابـقـة حقوقـيـة

بـراءة 3 متهميـن بغسيـل أمـوال

دان���ت المحكم���ة الصغ���رى الجنائي���ة الثالث���ة 4 ش���بان بتعم���د تمزي���ق 
اإلعالن���ات الدعائي���ة الثني���ن م���ن المترش���حين بمنطق���ة المالكي���ة في 
المحافظ���ة الش���مالية، وقضت بحبس كل منهم لمدة ش���هرين وأمرت 
بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 س���نوات نظرا لتنازل المجني عليهما عن 
حقهما الجنائي، كما أمرت بتغريم كل منهم مبلغ 200 دينار عما أسند 

إليهم من اتهام.

وكان���ت النياب���ة العام���ة وجه���ت 
 3 ليل���ة  ف���ي  أنه���م  للمتهمي���ن 
وآخ���ر  أتلف���وا   ،2018 نوفمب���ر 
ح���دث وآخري���ن مجهولين عمدا 
األموال المنقولة المبينة الوصف 
للمجن���ي  والمملوك���ة  ب���األوراق 
بتمزي���ق  قام���وا  ب���أن  عليهم���ا 
اإلعالن���ات االنتخابي���ة المرخص 

بها والخاصة بسالفي الذكر.
القضي���ة  أوراق  م���ن  ويتبي���ن 
أن���ه  اعت���رف  األول  المته���م  أن 
المتهمي���ن  بأصدقائ���ه  التق���ى 
الثاني والثال���ث والرابع وآخرين 
باالتف���اق  وقام���وا  مجهولي���ن، 

عل���ى إت���الف إعالنات مرش���حي 
الدائ���رة لالنتخاب���ات بالقرب من 
ألح���د  المج���اور  المالكي���ة  دوار 
المجمع���ات التجارية، وكان ذلك 
بهدف تخريب االنتخابات حيث 
قاموا بإتالف بأيديهم من خالل 

الفتحات الموجودة بها.

وأضاف أنه التقط صورا لما  «
تم إتالفه وأرسلها إلى حساب 

على “اإلنستغرام” والذي 
يتابعه ما بين 2000 و3000 
متابع، فيما نشر األخير تلك 

الصور في حسابه.

شهران لـ 4 مزقوا إعالنات انتخابية

تقنين الوثائق المرفقة مع البيانات الجمركية
ال��م��ن��ش��أ  ش�����ه�����ادة  ل���ط���ل���ب  ح��������االت   3 ي����ح����دد  ال������ق������رار 

أصدر رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة قرارا بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات 
التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن، حيث نصت المادة رقم )1( في القرار على أن ُيرفق 
مع البيان الجمركي في حالتي االستيراد والتصدير عند التخليص على أية بضاعة وثيقتين فقط، وهي بوليصة الشحن والفاتورة.

وأض���اف: أما فيما يخص ش���هادة المنش���أ، 
فق���د ت���م تقني���ن الح���االت الت���ي يتطل���ب 
فيه���ا تقديم الش���هادة إلى 3 ح���االت، وهي 
م���ن  اإلعف���اء  عل���ى  الحص���ول  ح���ال  ف���ي 
اتفاقي���ة  بموج���ب  الجمركي���ة  الضريب���ة 
التج���ارة الح���رة إذا م���ا تَطلب���ت االتفاقي���ة 
ذل���ك، أو في ح���ال إذا ما كان���ت المنتجات 
والس���لع الت���ي ال تحم���ل داللة منش���أ ثابتة 
غي���ر قابلة لإلزالة بحس���ب طبيعة الس���لعة 
بن���اًء عل���ى طل���ب الجه���ات الرقابي���ة مث���ل 
الث���روة النباتي���ة أو الحيوانية، أو في حال 
شك ش���ؤون الجمارك في منش���أ البضاعة.
وبذل���ت ش���ؤون الجم���ارك جه���ودا كبي���رة 
لتخفي���ف ه���ذه األعب���اء من خ���الل صدور 

الق���رارات المس���اهمة ف���ي تيس���ير عملي���ة 
التخلي���ص الجمركي بدءا بالق���رار رقم )5( 
لس���نة 2003 ثم القرار رقم )1( لسنة 2014 
وال���ذي كان يتضم���ن إرفاق “9 مس���تندات” 
يجب االلتزام بتقديمها مع تصديق شهادة 
المنش���أ، وتالها القرار رقم )8( لسنة 2017، 
والذي كان يقر إرفاق “3 مستندات”، ولكن 
مع االلتزام بالتصديق على ش���هادة المنشأ، 
إال أنه بموجب القرار رقم )7( لس���نة 2018 
فقد عملت ش���ؤون الجم���ارك على تخفيف 
إرف���اق  إقراراه���ا  م���ن خ���الل  اإلج���راءات 
وثيقتين فقط والثالثة هي ش���هادة المنشأ 

والمرتبطة بحاالت معينة.
وتاب���ع “يت���م دفع مبل���غ التأمي���ن 50 دينارا 

على ش���هادة المنشأ، ويتم استرجاع المبلغ 
في حال إحضار الشهادة إذا كانت مطابقة 
الح���د الح���االت الت���ي ت���م ذكره���ا س���ابقا، 
ويك���ون هذا المبل���غ قابال لالس���ترجاع في 
حال إحضار ش���هادة مصدقة خالل مدة ال 
تتجاوز 90 يوما من تاريخ تسجيل البيان 
الجمرك���ي، كما ُتضاف إل���ى قيمة البضاعة 
نس���بة 1 % إذا ل���م تك���ن الفات���ورة تتضمن 
بيان دفع قيمة التأمين؛ الحتس���اب القيمة 

للمتطلبات الجمركية.
يذك���ر أن ش���ؤون الجم���ارك عكف���ت عل���ى 
إصدار هذه الق���رارات في ظل التوجيهات 
الس���ديدة للحكوم���ة الرش���يدة، وف���ي طور 
الت���ي تنتهج���ه  المؤسس���ي  تطوي���ر األداء 

االس���تثمارّية  األعم���ال  لكاف���ة  ودعم���ا 
وتيس���يرا للتجارة اإلقليمي���ة والعالمية من 
خالل تهيئة بيئة تنافس���ية تسعي لتحقيق 

المهنية والعمل الُمشترك.

رئيس شؤون الجمارك

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

ص���رح مدير ع���ام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائي���ة أنه تم وبالتعاون 
م���ع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدم���ات الصحية القبض على امرأتين، 
إحداهم���ا أوروبي���ة زاول���ت مهن���ة الطب م���ن دون ترخيص، واألخ���رى عربية 

كانت تساعدها إداريا وذلك في شقة بمنطقة البرهامة.

ورود  إث���ر  عل���ى  أن���ه  وأوض���ح 
المذكورتي���ن  بقي���ام  معلوم���ات 
بتحوي���ل إح���دى الش���قق لعي���ادة 
طبي���ة خاص���ة بعملي���ات التجميل 
دون ترخي���ص، أس���فرت عملي���ات 
تحدي���د  ع���ن  والتح���ري  البح���ث 
بهم���ا،  المش���تبه  وهوي���ة  الموق���ع 
منوه���ا إل���ى أنه ت���م القب���ض على 
به���ا األول���ى ف���ي ح���ال  المش���تبه 

تلبس أثن���اء مزاولتها مهنة الطب 
م���ن دون ترخي���ص، ف���ي حين تم 
القب���ض عل���ى الثاني���ة ف���ي وق���ت 
الحق.وأض���اف أنه تم ضبط وتحريز 
الطبي���ة  م���ن األدوات والم���واد  ع���دد 
مش���يرا  المس���تخدمة،  والمس���تندات 
إل���ى أن���ه ج���ار اس���تكمال اإلج���راءات 
القانوني���ة؛ تمهيدا إلحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

طبيبة تجميل تعمل بال ترخيص

08local@albiladpress.com
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بأظافره���ا في ي���ده اليمنى وقامت بالبصق عليهما، مؤكًدا أنها لم تك���ن بحالة طبيعية، وأنها اعتدت 
عليه حتى ال يتمكن من السيطرة عليها.

من جهته، أكد المجني عليه الثاني أقوال الشرطي، وأضاف أنه تعرض للضرب من  «
قبل المتهمة األولى التي ضربته بواسطة رجلها ويدها -لكمته- في بطنه وفي 

صدره وفي وجهه وبصقت عليه، فقط ألنه حاول تغطيتها بقطعة قماش عندما 
شاهدها تسير عارية بالشارع العام، وأنها قامت باالعتداء على الشرطي في أماكن 

متفرقة من جسده، وأن قصدها من ذلك كله هو عدم اإلمساك بها.
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50 ملي��ون متس��وق ف��ي تطبي��ق الش��ركة بالخلي��ج والش��رق األوس��ط

“جولي شيك” ستنشئ مركز اتصاالت بالبحرين

ق���ال مس���ؤول ف���ي منصة التس���وق العالمي���ة الصيني���ة المش���هورة، Jollychic )جولي 
ش���يك( أن الش���ركة بدأت في دراس���ة تأس���يس أعمال لها في البحرين مع توسع نطاق 
التس���وق اإللكتروني في الخليج والش���رق األوس���ط مع اس���تحواذها عل���ى اهتمام 50 
ملي���ون زبون في المنطقة. وقال نائب الرئيس للش���ؤون الحكومية في ش���ركة “جولي 
ش���يك”، ابراهي���م دو، إن الش���ركة ت���درس تأس���يس مرك���ز اتص���االت وإقام���ة مراف���ق 
لوجس���تية ومخازن لعملياتها في الخليج والمنطقة، مؤكدًا أن االستثمار في البحرين 

يحظى بدعم القيادة العليا للشركة.

وأش���ار المس���ئول ال���ى أن الش���ركة ب���دأت 
التع���اون م���ع مجلس التنمي���ة االقتصادية 
ف���ي البحري���ن، المس���ئول ع���ن اس���تقطاب 
االستثمارات إلى المملكة، من أجل دراسة 
االس���تثمار في البالد، إذ تم تشكيل فريق 
عمل بي���ن الجانبين لرف���ع التقارير لإلدارة 
أن  دو  وأض���اف  ش���هرية.  بص���ورة  العلي���ا 
التع���اون س���يكون بمثاب���ة بداي���ة جدي���دة 
لوج���ود ش���ركتهم ف���ي البحرين وأس���واق 

الخليج.
وتأت���ي ه���ذه التصريح���ات، بع���د أن نجح 
مجلس التنمي���ة االقتصادية في البحرين 
م���ن خ���الل جولت���ه االقتصادي���ة األخي���رة 
ف���ي المدن الصينية بمعي���ة وفد اقتصادي 
بحرين���ي، ف���ي ج���ذب اهتم���ام الش���ركات 

الصينية لفتح أنشطة لها في المملكة.
وبشأن االس���تثمار الذي تستهدفه الشركة 
م���ع  التع���اون  ف���ي مرحل���ة  الدخ���ول  م���ع 
مجل���س التنمي���ة، ق���ال دو “ ف���ي الخطوة 
القادم���ة س���يكون هناك تع���اون أكبر وأكثر 

شموالً، كما تعلم فإن شركة “جولي شيك” 
ليس���ت ش���ركة “أون الي���ن” فق���ط ب���ل هي 
شركة “أوف الين” كذلك، لدينا استثمارات 
كثي���رة ف���ي مج���ال المراف���ق اللوجس���تية 
والخدم���ات الجمركي���ة، وم���ن أه���م نق���اط 
اس���تثمارها  ه���و  ش���يك”  “جول���ي  ق���وة 
ف���ي التكنولوجي���ا، فنح���ن نمث���ل أح���دث 
مفاهيم وأنم���اط التكنولوجيا في التجارة 

اإللكترونية”.
وتابع “ البحرين هي بوابة للمنطقة وشركة 
جولي ش���يك، أيضًا بمثابة بوابة من حيث 
عل���ى  والخدم���ات  للمنتج���ات  توفيره���ا 
منصة مفتوحة، وم���ن خاللنا يتم التعرف 
عل���ى آخ���ر التكنولوجيا في التس���وق على 
األنترن���ت وال���ذي يمثل مس���تقبل التجارة 

في العالم”.
وأضاف نائب الرئيس للشؤون الحكومية 
في ش���ركة “جولي ش���يك”، “ المذكرة التي 
وقعناها م���ع مجلس التنمي���ة االقتصادية 
ف���ي البحرين ستش���مل التع���اون في عدة 

اللوجس���تية  الخدم���ات  مث���ل  مج���االت 
والمخ���ازن أو تأس���يس مرك���ز اتص���االت، 
الش���ئون  مج���ال  ف���ي  التع���اون  وكذل���ك 

الجمركية”.
وأك���د المس���ؤول الصين���ي “ ه���ذا التع���اون 
ه���و تع���اون يش���مل جمي���ع أم���ور التجارة 

اإللكترونية”.

البحرين لديها طموح 

لالقتصاد الرقمي 

البحري���ن  الختي���ار  الس���بب  وبخص���وص 
لالنط���الق لدول المنطق���ة، أوضح ابراهيم 
دو “ البحرين لديها خطة وطموح للتحول 

تتطاب���ق  وه���ذه  الرقم���ي  االقتص���اد  إل���ى 
م���ع إس���تراتيجية جول���ي ش���يك، نحن من 
الش���ركات المتقدم���ة ف���ي الصي���ن وحت���ى 
العال���م، م���ن ناحي���ة التكنولوجي���ا والنمط 
مؤك���دا  اإللكتروني���ة”،  للتج���ارة  الجدي���د 
أن المملك���ة تتمت���ع ببيئة ثقافي���ة منفتحة 
إل���ى جانب مناخ اس���تثماري مش���جع جدًا 
ويج���ذب الش���ركات، مضيف���ا “ األمر المهم 
اآلخر هو العالقات االستراتيجية والطيبة 
بي���ن الصي���ن والبحري���ن، عل���ى المس���توى 
الوطن���ي، وبفضل بناء العالقات سيش���كل 

ذلك منصة لزيادة التعاون التجاري”.
وس���ئل نائب الرئيس للش���ؤون الحكومية 
ف���ي ش���ركة “جول���ي ش���يك” ع���ن توقي���ت 
ضخ اس���تثمارات الش���ركة ف���ي البحرين “ 
القرارات اتخذناها بالفعل وستتم تنفيذها 
خط���وة بخط���وة، والعمل يج���ري كل يوم، 
وه���ذا يحت���اج لبع���ض الوق���ت، اتفقن���ا مع 
مجلس التنمية االقتصادية على تش���كيل 
مجموع���ة العم���ل المش���ترك، وهن���اك آلي���ة 
للتنسيق الش���هري وتقديم التقارير لقيادة 
الش���ركة، لك���ن هن���اك دعم���ا واهتمام���ا من 

القيادات العليا بالشركة لهذا االستثمار”.
وأش���ار إلى أن زبائن الش���ركة في المنطقة 
يزدادون باس���تمرار، مبين���ا أنه منذ تطبيق 
جولي ش���يك بل���غ عددهم نح���و 50 مليونًا 
ف���ي الخلي���ج والش���رق األوس���ط. وبش���أن 
س���تضخها  الت���ي  االس���تثمارات  قيم���ة 
الش���ركة ف���ي البحري���ن، أوضح المس���ئول 
أن���ه من الس���ابق ألوان���ه الحدي���ث عن أية 
ارق���ام، حت���ى اكتم���ال الدراس���ات قائ���ال “ 
الني���ة لالس���تثمار ج���ادة والخط���وة قد تم 

اتخاذها”. إبراهيم دو متحدثا للصحافيين

دو: البحرين تتمتع ببيئة استثمارية منفتحة 

“جي إف إتش” تستحوذ 
على 7 % من أسهمها

المالي���ة  إت���ش”  إف  “ج���ي  أعلن���ت مجموع���ة 
أنه���ا حصلت عل���ى موافقة “مص���رف البحرين 
المركزي” لالستحواذ على 7 % كأسهم خزينة 
من إجمالي أسهم المجموعة المصدرة حسب 
اتفاقية صانع الس���وق مع “سيكو” في بورصة 

البحرين.
وأش���ارت المجموع���ة في بيان لها على س���وق 
دب���ي المال���ي، أن “مص���رف البحري���ن المركزي 
واف���ق عل���ى تمدي���د تعيي���ن “س���يكو” كصان���ع 
للس���وق لم���دة 6 أش���هر أخ���رى حت���ى 28 مايو 

.2019
وكانت الشركة أعلنت في 19 سبتمبر الماضي 
ع���ن اس���تكمالها عملية االس���تحواذ على 5 % 

من إجمالي أسهمها المصدرة كأسهم خزينة.

المنامة -  إنفستكورب

أعل���ن إنفس���تكورب أم���س ع���ن اس���تحواذ ذراع���ه لالس���تثمار العق���اري 
بالوالي���ات المتح���دة األميركي���ة عل���ى س���تة عق���ارات س���كنية جدي���دة 
تضم 2876 وحدة س���كنية بسعر ش���راء إجمالي بلغ 311 مليون دوالر. 
وتتواج���د جمي���ع ه���ذه العقارات ضمن أس���واق فرعية كب���رى في ثالث 
مناط���ق متس���ارعة النمو ه���ي: تامب���ا، فلوريدا، وهيوس���تن، تكس���اس، 

وسولت ليك سيتي، يوتاه.

وق���ال الرئي���س التنفي���ذي المش���ارك 
ل���دى إنفس���تكورب، حازم بن قاس���م 
“يواصل إنفستكورب نشاطه القوي 
ف���ي مج���ال االس���تثمار ف���ي القطاع 
العق���اري بالوالي���ات المتح���دة؛ األمر 
التزامن���ا  عل���ى  دلي���ال  يعتب���ر  ال���ذي 
الراسخ بس���وق العقارات األميركية، 
وه���ذه الفئة م���ن األص���ول. وبالنظر 
إلى مع���دالت اإلش���غال العالية التي 
يتمت���ع بها هذا النوع م���ن العقارات، 
إلى جانب اآلف���اق اإليجابية لقطاع 
العق���ارات الس���كنية، تش���كل صفق���ة 
االس���تحواذ عل���ى العق���ارات الس���تة 
ف���ي ه���ذا التوقيت خط���وة طبيعية 
وإضاف���ة قيم���ة لمحفظ���ة عقاراتن���ا 
الس���كنية الحالية. ونتطلع قدما إلى 
مواصل���ة هذا الزخم، بإس���تراتيجية 
نم���و قوي���ة وفري���ق عالم���ي يتمت���ع 

بأعلى مستويات الخبرة والكفاءة”.
التنفي���ذي  المدي���ر  ق���ال  ب���دوره، 
المتخص���ص في االس���تثمار العقاري 
ل���دى إنفس���تكورب باب���اك س���لطاني 
الراس���خة  مكانت���ه  م���ن  “انطالق���ا 
كإحدى أعرق مؤسس���ات االستثمار 
ف���ي  نش���اطا  وأكثره���ا  األجنبي���ة 
الس���وق العقاري���ة األميركية، يمتلك 
إنفس���تكورب م���ن الخبرة الواس���عة 
يمّكن���ه  م���ا  الطويل���ة  والتجرب���ة 
الف���رص  م���ن استكش���اف وتحدي���د 
كصفق���ة  الجذاب���ة  االس���تثمارية 

االستحواذ األخيرة هذه”.
وم���ع إضافة ه���ذه العق���ارات، يكون 
إنفس���تكورب قد استحوذ على نحو 
13 أل���ف وحدة س���كنية في مختلف 
أنحاء الوالي���ات المتحدة منذ بداية 

دخوله السوق العقارية األميركية.

استحواذ جديد لـ “إنفستكورب”

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت المنامة - المواصالت واالتصاالت

فازت هيئة تنظيم االتصاالت بالبحرين بجائزة التميز في الموارد البش���رية بمنطقة الش���رق األوس���ط عن فئة “أفضل جهة عمل” 
له���ذا الع���ام، وذلك خالل حفل توزيع جوائز جهات العمل المس���تقبلية الذي عق���د في مدينة دبي باإلمارات يوم الثالثاء 13 نوفمبر 

 .2018

وج���اءت هذه الجائ���زة تقدي���ًرا إلنجازات 
الهيئ���ة الب���ارزة وجهوده���ا الحثيث���ة التي 
أس���همت في نم���و وتطوير قط���اع الموارد 
البش���رية ف���ي منطق���ة الش���رق األوس���ط، 
ونال���ت الهيئ���ة هذه الجائزة م���ن بين عدد 
المختص���ة  والجه���ات  الش���خصيات  م���ن 
م���ن األفراد أو األقس���ام أو ف���رق العمل أو 
الجهات التي تكرس جهودها تحقيًقا لهذا 

الغرض.
وقال مدير إدارة الشؤون المالية والموارد 
البشرية وتقنية المعلومات بالهيئة الشيخ 
محمد بن س���لمان آل خليفة “ تفخر الهيئة 
بالس���عي الدائ���م نح���و االلت���زام بالتطوي���ر 
الوظيف���ي والتدري���ب المهن���ي، ويس���عدنا 
أن نف���وز به���ذه الجائ���زة، حي���ث يع���د ذلك 

ترجمة لرس���الة الهيئة ف���ي التزامها بدعم 
مس���توياتهم  اخت���الف  عل���ى  الموظفي���ن 
م���ن خالل االحتفاظ بالكفاءات البش���رية، 

وتطوي���ر الق���درات المهني���ة واس���تمرارها 
بالتميز لتكون وجهة العمل المفضلة التي 

تمكن موظفيها من القيادة”.

صدر عن وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد، على ضوء موافقة مجلس الوزراء، القرار الوزاري رقم )11( لسنة 2018 بشأن 
تنظيم تس���جيل واس���تعمال أس���ماء النطاق من المس���تويين الثاني والثالث في إطار اس���م النطاق للبحرين، وذلك ضمن مس���اعي 

الوزارة وهيئة تنظيم االتصاالت للعمل على تطوير المحتوى الرقمي في المملكة.

ونّوه الوزير إلى أنه تماشًيا مع التطورات 
التقني���ة في تنظيم أس���ماء النطاق للدول 
مكان���ة  لتعزي���ز  الق���رار  ه���ذا  إص���دار  ت���م 
المعلوم���ات  لتقني���ة  كمرك���ز  البحري���ن 
واالتص���االت، حي���ث يعد هذا الق���رار الذي 
تبّن���ى أفض���ل الممارس���ات المعتم���دة م���ن 
قب���ل هيئ���ة اإلنترن���ت لألس���ماء واألرق���ام 
المخصصة )ICANN( في تنظيم تس���جيل 
 )ccTLD( واس���تعمال اس���م النطاق للدول
خط���وة مكّملة للجه���ود المبذول���ة لتطوير 
منظومة اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات 

في المملكة.
وتأمل الوزارة أن يسهم تطبيق هذا القرار 
في زيادة اس���تعمال اسم النطاق للبحرين 
م���ن قب���ل مس���تخدمي ش���بكة اإلنترن���ت 

ومختل���ف  المواطني���ن  جمي���ع  وتش���جيع 
وباألخ���ص  المملك���ة  ف���ي  المؤسس���ات 
التعليمي���ة والتجاري���ة لتس���جيل مواقعها 

اإللكترونية ضمن اسم النطاق للمملكة. 
يذك���ر أن���ه باإلضاف���ة إلى اس���تعمال اس���م 
يس���مح   ،)bh.( للمملك���ة  العل���وي  النط���اق 
هذا القرار باس���تعمال اسم النطاق العلوي 
للمملكة ).البحرين( بعد أن تم اس���تحداث 
أسماء النطاق للدول باللغة العربية، وذلك 
دعًما لمب���ادرات تطوي���ر المحتوى الرقمي 

على شبكة اإلنترنت باللغة العربية. 
وبن���اًء على هذا القرار تتولى هيئة تنظيم 
االتصاالت كافة المه���ام المتعلقة بتحديد 
وتس���جيل وإدارة اس���م النط���اق للبحرين 
كما ُيعتد بجميع أس���ماء النطاق المسجلة 

والس���ارية قب���ل العمل بأحكام ه���ذا القرار 
وعل���ى أصحابها توفي���ق أوضاعهم خالل 

عام من تاريخ بدء العمل به.

أثناء تسلم الجائزة وزير المواصالت واالتصاالت

تختص بفئة “أفضل جهة عمل” لمنطقة الش��رق األوسط باإلضاف��ة إلى “.bh” ُيس��مح باس��تخدام “.البحرين” باللغ��ة العربية
“االتصاالت” تفوز بجائزة “الموارد البشرية”قرار بشأن تسجيل واستعمال اسم “النطاق”
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ربـــط دفـــع اإليـجــارات بــ “ســـوق العـمـل”
“م��ق��ت��رح أي�����وب” ي��س��ت��ه��دف ح��ف��ظ ح���ق���وق ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن وت��ق��ل��ي��ل ال��م��ن��ازع��ات

أش���اد عضو مجلس إدارة ش���ركة “أمفا” القابضة” محمد رجب أيوب، بالتس���هيالت الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الحكومية 
للقطاع الخاص وفي مقدمتها آلية إنجاز تراخيص السجالت التجارية والتطوير المستمر لنظام “سجالت” اإللكتروني والذي 
س���اهم بش���كل كبير في تسهيل استخراج و إدارة السجالت التجارية للمستثمرين، حيث يوفر النظام مزايا متطورة وقواعد 

وإجراءات واضحة للحصول على السجل التجاري.

وثم���ن في هذا الس���ياق الجهود المبذولة 
من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية 
بالقطاع التجاري إليجاد بيئة استثمارية 
كاف���ة  تس���هيل  عل���ى  تق���وم  متط���ورة 
الخدم���ات واإلج���راءات الت���ي يتطلبه���ا 
االس���تثمار ف���ي البحري���ن وف���ق المعايير 

الدولية في هذا المجال.
وف���ي ذات الوقت دعا أيوب إلى ضرورة 
الموازن���ة بين تبس���يط عملي���ة الحصول 
والخدم���ات  التج���اري  الس���جل  عل���ى 
الحكومية األخرى ذات العالقة وتسهيل 
التراخي���ص، وبي���ن حف���ظ حق���وق جميع 

المستثمرين، منوهًا إلى استغالل البعض 
لسهولة إصدار التراخيص عبر استخراج 
عل���ى  والحص���ول  تجاري���ة  س���جالت 
الموافق���ات المطلوب���ة وم���ن ث���م التنصل 
م���ن دف���ع إيج���ارات المح���ال التجاري���ة، 
مقترحًا إقرار آلية س���ريعة تضمن حقوق 
عب���ر  المس���تثمرين  وجمي���ع  العقاريي���ن 
ربط الخدم���ات الحكومي���ة ذات العالقة 
بالسجل التجاري بالتزام صاحب السجل 
بأداء المس���تحقات اإليجارية عن المحل 

المستأجر لصالح سجله التجاري.
وقال شارحًا “أساس الفكرة، يبتني على 

عملية الرب���ط اإللكتروني والتي نجحت 
الحكوم���ة ف���ي تطبيقه���ا ف���ي الكثير من 
الخدم���ات والمجاالت، حي���ث نقترح هنا 
عدم إتمام المعامالت المتعلقة بالس���جل 
التج���اري ف���ي هيئة تنظيم س���وق العمل 
قب���ل تقدي���م ما يفي���د بأداء مس���تحقات 
اإليجار عن الس���جل التج���اري”، موضحا 
المس���تثمرين  م���ن  بعض���ًا  أن  أي���وب 
األجان���ب وفي ضوء الق���رارات الجديدة 
الت���ي تجي���ز له���م التملك بنس���بة 100 % 
يلج���أون  التجاري���ة،  األنش���طة  لبع���ض 
إلى اس���تخراج عدد من الس���جالت ومن 

اس���تخراج تأش���يرات الس���تقدام عمال���ة 
ال  ولكنه���م  الس���جالت  لتل���ك  أجنبي���ة 

يلتزمون بأداء ما عليهم من إيجارات.
قان���ون  هن���اك  أن  “صحي���ح،  مس���تدركًا 
جديد لإليجارات، وهذا القانون يتضمن 

إج���راءات أس���رع م���ن القان���ون الس���ابق، 
للمنازع���ات  لجن���ة  تش���كيل  ت���م  حي���ث 
اإليجاري���ة تبت ف���ي القضاي���ا المرفوعة 
لها ف���ي غضون فترة وجيزة، إال أنها في 
ح���ال تعنت أحد األط���راف ولم يتجاوب 
معه���ا ترفع األمر للمحكم���ة، ألن األخيرة 
ه���ي الوحيدة التي لديها س���لطة التنفيذ 
الفوري والمباش���ر”.وتابع “الش���ك إذًا بأن 
قان���ون اإليجارات الجديد يحفظ حقوق 
المس���تثمرين كاف���ة، إال أنن���ا نبح���ث ع���ن 
آلي���ة أكثر س���رعة وحس���مًا، حي���ث أن أي 
تأخيٍر في البت في القضايا يتس���بب في 

إحداث خسائر كبيرة للمستثمرين “.

 المساهمة في استقرار السوق

وأك���د أي���وب أن تطبي���ق مقترح���ه م���ن 
ش���أنه خلق المزيد من االستقرار للسوق 

حق���وق  وحماي���ة  والتج���اري  العق���اري 
كافة المس���تثمرين وضمان عدم تالعب 
البع���ض واس���تغالله لبعض التس���هيالت 
المقت���رح  تطبي���ق  أن  كم���ا  المقدم���ة، 
م���ن ش���أنه تقلي���ل المنازع���ات العقاري���ة 
المحال���ة  اإليجاري���ة  القضاي���ا  وتقلي���ل 
للمحاك���م، حيث أن هذه اآللية س���تجبر 
المس���تحقات  أداء  عل���ى  المس���تثمرين 

اإليجارية بشكل دائم.
وتوج���ه أيوب بالش���كر إلى المؤسس���ات 
الحكومي���ة الت���ي دأبت على االس���تماع 
لكاف���ة المقترحات المقدم���ة من القطاع 
التجاري ودراستها في ضوء المعطيات 
الت���ي أفرزها التطبيق العملي للكثير من 
القواني���ن والق���رارات الجدي���دة، مؤك���دًا 
ثقت���ه أن مقترح���ه س���يحظى بالدراس���ة 

واالهتمام الالزم من الجهات المعنية.

المنامة - أمفا القابضة

محمد أيوب

علي الفردان من شينجن )الصين(

المحرر االقتصادي

311
مليون دوالر

“مجلس التنمية” 
استقطب 

عمالق التجارة 
اإللكترونية 

الصيني
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صرحت الوكيل المس���اعد لتنمية وسياس���ة اإليرادات العامة بوزارة المالية رنا إبراهيم فقيهي عن تنظيم سلسلة من اللقاءات 
التعريفية للشركات والتجار حول ضريبة القيمة الُمضافة، وضمان استعدادهم التام لتطبيقها في األول من يناير 2019.

لتنمي����ة  المس����اعد  الوكي����ل  وأوضح����ت 
ب����وزارة  العام����ة  اإلي����رادات  وسياس����ة 
ستش����هد  األولي����ة  المرحل����ة  أن  المالي����ة 
تطبي����ق الضريب����ة عل����ى الش����ركات الت����ي 
تتجاوز مبيعاتها 5 ماليين دينار سنويا، 
وه����و م����ا يس����تدعي قيامه����ا بالتس����جيل 
للضريب����ة عبر الجهاز الوطن����ي للضرائب 
الخليجي����ة ال����ذي س����يكون مس����ؤوال عن 

إدارة الضريب����ة، إذ يتم اس����تقبال طلبات 
التس����جيل حتى األول م����ن يناير 2019. 
كم����ا س����يقدم الجه����از الوطن����ي للضرائب 
الخليجي����ة المعلوم����ات الوافي����ة لإلجابة 
عن أية استفسارات للشركات عبر الخط 
الساخن 80008001 أو عن طريق البريد 

.vat@mof.gov.bh اإللكتروني
م����ن منطل����ق  أن����ه  رن����ا فقيه����ي  وأك����دت 

الح����رص الكام����ل عل����ى مراع����اة مصلحة 
المواطني����ن ت����م إعف����اء تطبي����ق ضريب����ة 
القيم����ة الُمضافة على 94 س����لعة غذائية 
أساس����ية، وغيرها من الس����لع والخدمات 
الالئح����ة  س����تتضمنها  الت����ي  األساس����ية 

التنفيذية كخدمات التعليم والصحة.
وأضافت بأن الالئحة التنفيذية تتضمن 
ش����رحا للجوان����ب التنفيذي����ة واإلجرائية 

الخاص����ة بالقان����ون الذي يأت����ي في إطار 
الموح����دة  باالتفاقي����ة  البحري����ن  الت����زام 
لضريب����ة القيم����ة المضاف����ة الت����ي أقره����ا 
مجل����س التع����اون لدول الخلي����ج العربية 
ف����ي قم����ة الري����اض الع����ام 2015، بما في 
وتس����ديد  احتس����اب  إج����راءات  ذل����ك 
المضاف����ة  القيم����ة  ضريب����ة  وتحصي����ل 
كضريب����ة عام����ة على االس����تهالك تفرض 
على اس����تيراد وتوزيع السلع والخدمات 
الخاضع����ة للضريب����ة ف����ي كل مرحلة من 
مراحل اإلنت����اج والتوزيع، وذلك بنس����بة 
أساس����ية مقداره����ا 5 %، ما ل����م يرد نص 

خ����اص في القانون يتضم����ن اإلعفاء من 
الضريب����ة أو فرضه����ا بنس����بة الصف����ر في 

المئة.  
كما أوضحت أن الضريبة الجديدة التي 
س����تصبح س����ارية المفع����ول اعتب����ارا من 
األول م����ن يناي����ر 2019، س����تتم إدارته����ا 
م����ن جان����ب الجه����از الوطن����ي للضرائ����ب 
المختص����ة  الجه����ة  وه����و  الخليجي����ة، 
بإدارة وتحصيل جمي����ع أنواع الضرائب 
والغرام����ات اإلدارية المرتبط����ة بها طبقا 
للقواني����ن واللوائح واألنظم����ة الضريبية 

المعمول بها في المملكة.

المنامة - وزارة المالية

“المضافة” ستطبق على الشركات بمبيعات 5 ماليين دينار
والصح��ة بالتعلي��م  الخدم��ات  م��ن  وغيره��ا  أساس��ية  غذائي��ة  س��لعة   94 إعف��اء 

رنا فقيهي 

أعل���ن صن���دوق العمل “تمكين” ع���ن موعد المنتدى 
التش���اوري السنوي والذي س���ينطلق يوم االثنين 3 
ديس���مبر 2018 في فندق الريتز كارلتون بضاحية 

السيف.
ويأت���ي هذا المنتدى الس���نوي بالتماش���ي مع جهود 
الصن���دوق المس���تمرة في مد جس���ور التواصل مع 
عمالئ���ه من خالل اللقاء المباش���ر معهم ومناقش���ة 
االس���تراتيجيات والبرامج لتطوير الخدمات وفًقا 

الحتياجات سوق العمل دائمة التغير.
وكان “تمكي���ن” ق���د أعل���ن في المنتدى الس���ابق عن 
  2020 -  2018 لألع���وام  الجدي���دة  اس���تراتيجيته 

تحت مسمى “التحول” والتي ترتكز على 3 مبادئ 
التن���ّوع، والتس���ارع واالس���تدامة،  رئيس���ة وه���ي: 
حي���ث س���اهمت آراء ومقترح���ات الجمهور األولية 
في بلورة هذه االس���تراتيجية الجديدة بما يتالءم 
م���ع تطلع���ات العم���الء ومتطلب���ات س���وق العم���ل، 
وبم���ا يصب في صالح االقتصاد الوطني.وس���يركز 
“تمكين” في نس���خة هذا العام على مناقش���ة آليات 
تطبي���ق ه���ذه االس���تراتيجية لتحقي���ق أقصى قدر 
من االس���تفادة لألفراد والمؤسس���ات في البحرين، 
وذل���ك تحقيًق���ا للتوجهات التنموية التي تش���هدها 

البالد.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة البحرينية، عبدالحسن 
الديري، إن الجمعية ستنظم مؤتمر البحرين 
األول لطاقة المستقبل 2018 خالل الفترة 4 
- 5 ديس���مبر 2018 في فن���دق الخليج بقاعة 
أوال، وذل���ك برعاي���ة وزي���ر الدول���ة لش���ئون 
الكهرب���اء والماء، عبدالحس���ين مي���رزا ودعم 

“تمكين” كشريك استراتيجي للمؤتمر.
وس���يركز المؤتم���ر خ���الل الي���وم األول عل���ى 
م���ن  المس���تدامة  الطاق���ة  مح���اور مس���تقبل 
خ���الل جلس���ة نقاش���ية يش���ارك فيه���ا كل من 

وح���دة الطاق���ة المس���تدامة ولجن���ة الصناعة 
والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
األوق���اف  إدارة  اس���تعراض  إل���ى  إضاف���ة 
الجعفري���ة لتجربته���ا ف���ي مج���ال اس���تغالل 
الطاقة الشمس���ية وتلي هذه الجلسة عروض 

تقديمية حول اإلنارة الذكية.
وس���يخصص الي���وم الثان���ي للمؤتم���ر لورش 
الطاق���ة  تطبيق���ات  ح���ول  أكاديمي���ة  عم���ل 
المس���تدامة في القطاع الخاص في البحرين 
تقدمه���ا بوليتكنك البحري���ن وورش صناعية 

حول نفس الموضوع.

انطالق “مؤتمر طاقة المستقبل” 4 ديسمبرالمؤتمر التشاوري لـ “تمكين” 3 ديسمبر

أمل الحامد من المنامة | )تصوير: خليل إبراهيم(

كـلـفـة إنـشـاء 100 سـوق شـعـبـية بالـمنـامـة
ل���م���دة 25 ع��اًم��ا ال���خ���اص  ال��ق��ط��اع  ال��ج��ع��ف��ري��ة وي��س��ت��أج��ره  ل���أوق���اف  ال���م���ش���روع 

 كشف رئيس مجلس األوقاف الجعفرية محسن آل عصفور عن مشروع إلنشاء 100 سوق شعبية 
حرفي في المنامة، بتمويل من القطاع الخاص وبكلفة تصل إلى 20 مليون دينار. وأوضح رئيس 
األوقاف الجعفرية في تصريح له للصحافيين أن كلفة إنشاء السوق الواحد تبلغ 200 ألف دينار.

وأش���ار إل���ى أن “األوق���اف الجعفري���ة” وضعت 
خط���ة إس���تراتيجية لتطوي���ر المنامة، بإنش���اء 
100 س���وق ش���عبية، ومبنى لمواقف السيارات 
يس���توعب 100 س���يارة، و4 مطاع���م ش���عبية 
عالمية. وذكر العصفور أن “األوقاف الجعفرية” 
تمتل���ك 250 عق���اًرا  ف���ي جميع أنح���اء المنامة، 
ووضع���ت خط���ة إس���تراتيجية لتطويرها، في 
الموروث���ات  منه���ا إلحي���اء  مس���اهمة وطني���ة 
الشعبية الحرفية لتصبح العاصمة واجهة البلد 
في هذا الجانب السياحي، واسترجاع العنصر 
المقيم���ون  يقطنه���ا  أن  م���ن  ب���دالً  البحرين���ي، 
 خصوًصا م���ن الجاليتي���ن الهندي���ة والفلبينية، 

ا  مؤكًدا أن األس���واق الش���عبية الحرفي���ة عالميًّ
تقام في العاصمة وتكون  واجهة  بشكل رئيس 
العائلي���ة  والس���ياحة  الس���ياحي  لالس���تقطاب 

والتجارية.
وأش���ار إلى تش���كيل لجان مش���تركة م���ع هيئة 
البحرين للسياحة والمعارض ووزارة األشغال 
العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون 
ووزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة إلنش���اء 
األس���واق ومبنى مواقف للس���يارات ومطاعم، 
���ا م���ع جمي���ع الجهات  كم���ا يت���م التنس���يق حاليًّ
المعني���ة وعل���ى رأس���ها وزارة العم���ل لتوظيف 
األس���واق  ه���ذه  ف���ي  مدربي���ن  بحرينيي���ن 

عل���ى  العم���ل  وأيًض���ا  وتهيئته���م،  وإعداده���م 
إش���راك “تمكين” لدعم هذا المش���روع ألنه يعد 

ا بالدرجة أولى. مشروًعا وطنيًّ
وذك���ر العصف���ور أن وزير األش���غال كلف وكيل 
ال���وزارة كاظ���م عبداللطي���ف، إلع���داد  تصنيف 

األراض���ي التابع���ة إلدارة األوق���اف الجعفري���ة 
حسب االشتراطات المعتمدة للطرق لتصنيف 
األس���واق  والمواق���ف والمطاعم الش���عبية، كما 
يت���م التواص���ل م���ع هيئ���ة البحري���ن للس���ياحة 
والمعارض المعنية باألس���واق الشعبية  بغرض 

التس���ريع ف���ي تنفيذ المش���روع  الذي س���يطرح 
للمس���تثمرين البحرينيين من القطاع الخاص، 
إذ س���يتم تأجي���ر األراض���ي لهم لم���دة 25 عاًما 

وفًقا لالشتراطات التي سيتم وضعها.
ا نعمل على إخالء المباني  ولفت إلى “أننا حاليًّ
التي س���يتم تنفيذ المش���روع عليها، وتصنيفها 
ووضع التصنيف الهندس���ي الموح���د لها، الذي 
نطمح أن يعكس الت���راث المعماري البحريني، 
كما تم إع���داد الخرائط النموذجي���ة المبدئية”، 

مش���يًرا إلى أنهم بانتظ���ار تحديد المباني التي 
تصلح إلنش���اء مبن���ى مواقف الس���يارات طبًقا 
لالش���تراطات العمراني���ة وإدارة الط���رق الت���ي 
يج���ب مراعاته���ا، )...(، مبيًن���ا أن وكي���ل وزارة 
األش���غال يشرف مباشرة على التصنيف حيث 
تعم���ل مجموعة من مهندس���ي الوزارة بش���كل 
ج���اد ومكث���ف من���ذ 3 أش���هر، و ”نأم���ل أن يتم 
طرح���ه في ش���هر أبري���ل المقبل للمس���تثمرين 

وتنفيذ المشروع على أرض الواقع”.

العصفور متحدًثا للصحافيين

المنامة - المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمنامة - تمكين

سلسلة من اللقاءات 
التعريفية للشركات والتجار 

بـ “القيمة الُمضافة”

الضريبة ستطبق 
في األول من يناير 

2019

التسجيل للضريبة 
عبر الجهاز الوطني 

للضرائب الخليجية

 البحرين ملتزمة باالتفاقية 
الموحدة للضريبة لدى 

“مجلس التعاون”

5 % النسبة المفروضة 
على استيراد وتوزيع 

السلع والخدمات المعنية

مبنى لمواقف 
السيارات و4 مطاعم 

شعبية وأسواق 
للموروثات الوطنية

المطاعم والمواقف 
واألسواق يستأجرها 

المستثمرون 
البحرينيون

وظفت الشابة البحرينية رائدة األعمال زهرة أحمد، تجربتها مع المرض والمعاناة لتنتج مشروع “خلطاتي عجيبة”. تروي أحمد قصتها مع فتح مشروعها 
التجاري الخاص، إذ إنها كانت مريضة روماتيزم مزمن وتعافت منه ولله الحمد، وكانت حالتها الصحية دائًما ما تتأرجح بين األلم الش���ديد وفس���حة أمل 
ونسمات انتظار، ثم ساءت حالتها الصحية ذات يوم حتى تعذر عليها المشي أو الحركة... “كانت قدماي ال تستطيعان حملي ووزني يزداد يوًما بعد يوم 
جراء هذا الس���كون الذي مس���ني. فكنت ال أس���تطيع أن أقوم بأدنى جهد عضلي. وبلحظة ترقب وس���كون وإس���هاب في التفكير، قررت أن أخلع جسمي من 

هذا الجسد البالي ومن هذه الحالة المرثية، وقررت أن أغير نمط حياتي”. 

وتضي���ف أنها بدأت بكل ش���غف برحلة بحث 
من داخلها أوالً ومن حول محيطها ثانًيا، في 
بح���ث للوصول إلى س���بيل التغيي���ر... “أردت 
أن أعيد اكتشاف نفسي، وجسمي، وقدراتي 
وكلي يقين أن الخالق عز وجل وضع في كل 
إنسان معجزة وهو عادل سبحانه وتعالى في 
خلقه. كان مش���وار البحث ش���اقا وممتعا في 
نفس الوقت ووفر لي حس���ن الحظ الوصول 
إل���ى الطبي���ب أحمد العل���وي وهو استش���اري 
وعل���م  الوراثي���ة  األم���راض  ف���ي  متخص���ص 
الجين���ات الجزيئ���ي وعل���م األم���راض؛ ليب���دأ 
المش���وار خط���وة بخطوة م���ع العل���وي، بداية 

بالبرمج���ة الجس���دية والغذائية وبعدها نظام 
التنظي���ف وختاًما نمط حي���اة صحي اعتماًدا 
عل���ى البصم���ة الوراثي���ة ومحت���وى جس���مي 

الوراثي الجيني الخاص بي أنا فقط”. 
وتابع���ت أحمد قصتها “تعلمت ف���ي البرنامج 
كيفي���ة اختي���ار األطعم���ة الصحي���ة الطازجة 
وتعلمت طريقة الطبخ بش���كل سليم وصحي 
وغير مع���دل حرارًيا ومن هنا ب���دأت االبتكار 
واإلب���داع قمت بتج���ارب عدة لبعض خلطات 
الطبخ التي تعتمد على مواد طبيعية طازجة 
مقتطف���ة م���ن الحق���ول الزراعي���ة العضوي���ة 
ف���ي البحري���ن، إذ قم���ت بتوزي���ع عين���ات من 

الخلط���ات لألهل واألصدقاء والجيران وأول 
كلمه تقال تعليًقا على طعم الخلطة “عجيبة”.

اقت���رح المقرب���ون من���ي فتح مش���روع صغير 
له���ذه الخلطات إذ تم اعتماد اس���م “خلطاتي 

عجيبه” للمشروع والحمد لله.
وت���رى أحم���د أن ما يمي���ز مش���روع “خلطاتي 
عجيب���ة” أن مكوناته عضوي���ة منتقاة بعناية 
صحي���ة ومناس���بة لمرض���ى الس���كر والضغط 
طبي���ب  استش���ارة  تح���ت  والكولس���ترول، 
بك���ر  زيت���ون  زي���ت  يس���تخدم  إذ  مخت���ص، 
ممت���از خاٍل من الدهون المهدرجة والمضافة 
خالي���ة من الالكت���وز، وم���ن الم���واد الحافظة 

والصودي���وم المصنع، غني باأللياف الغذائية، 
طازج، عالي التحضير، وبيد بحرينية. 

زه���رة تدين بالش���كر الحمد لل���ه على توفيقها 
ث���م الطبي���ب أحم���د العل���وي والمقربي���ن منها 

وكل من شجعها ودعمها.
وع���ن خططه���ا لتطوي���ر األعمال وتوس���عتها، 
س���تثبت  الحال���ي  الوق���ت  ف���ي  إنه���ا  قال���ت 
مش���روعها أكثر وتط���ور منتجاتها أكثر؛ حتى 
يقف المشروع على قدميه وتكون له سمعته 
الطيبة بين الناس، ومن ثم س���تكون لها رؤى 

مستقبلية حسب الظروف المحيطة بها.

رأي ورؤية
إعداد: أمل الحامد زهرة أحمد: “خلطاتي عجيبة” نتاج المعاناة

تجربة طعام صحي 
طازج مناسب لبعض 

المرضى

20
دينار مليون 
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كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن أن حفر آبار نفطية تجريبية في حقل النفط الجديد في منطقة خليج البحرين 
سيبدأ خالل أيام، ربما أسبوع أو أسبوعين، مشيًرا إلى أنهم بصدد االنتهاء من اإلجراءات والبدء بعد ذلك في عمليات الحفر.

بالمنطق���ة  يق���ع  ال���ذي  الحق���ل  أن  ومعل���وم 
الغربي���ة من حدود المملكة، بمس���احة تقدر ب� 
2000 كيلومت���ر ُمرب���ع، من النف���ط الصخري، 
وتقدر كميات النف���ط والغاز المصاحب بنحو 
80 ملي���ار برمي���ل، فيما تت���راوح كميات الغاز 
المكتش���فة ف���ي الطبق���ات العميق���ة من حقل 
البحرين بين 10 و20 تريليون قدم مكعب. 

هام���ش  عل���ى  للصحافيي���ن  الوزي���ر  وذك���ر 
افتتاح���ه لفعالي���ات مؤتم���ر ومعرض الش���رق 
نس���خته  ف���ي  للرف���ع االصطناع���ي  األوس���ط 
الرابع���ة أم���س أن مش���روع توس���عة مصف���اة 
���ا، وس���يكون جاه���ًزا خالل  “بابك���و” ب���دأ فعليًّ
أربع س���نوات م���ن اآلن، موضًح���ا أن األعمال 
اإلنش���ائية للمش���روع بدأت حيث ت���م تجهيز 
األرض إلنش���اء المصف���اة، وب���دأ العم���ل ف���ي 
وب���دأت  للمش���روع،  التفصيلي���ة  التصامي���م 

طلبات المعدات.
وق���ال الوزير إن الفعالية تعتبر من الفعاليات 
المهمة الت���ي تدعم وتع���زز الصناعة النفطية 
في منطقة الش���رق األوس���ط وذلك من خالل 
تقدي���م أفض���ل م���ا توصل���ت إلي���ه التقني���ات 
ف���ي  الصناعي���ة  والحل���ول  والتكنولوجي���ا 
مجال الرفع االصطناعي للمنشآت والمصانع 
العامل���ة في مجال النف���ط والغاز والصناعات 
األخ���رى المرتبط���ة بذل���ك، مؤك���ًدا أن إقام���ة 
مثل هذه المؤتم���رات والمعارض والفعاليات 
المتخصصة في البحرين سيس���اهم بال ش���ك 
ف���ي إعداد الكف���اءات المتخصصة في قطاع 
النفط والغاز، فض���الً عن المردود االقتصادي 

للمملكة.
وأضاف أن مس���تقبل زيادة ضخ إنتاج النفط 
والغ���از بمع���دالت متقاربة يعتمد بش���كل كلي 

إن  حي���ث  الحديث���ة،  التكنولوجي���ات  عل���ى 
اآلبار ال تس���تطيع االس���تمرار في ضخ النفط 
أو الغ���از بالمع���دالت نفس���ها، بس���بب الهب���وط 
النف���ط  االعتی���ادي للضغ���ط نتيج���ة س���حب 
م���ن المكم���ن، ال���ذي یفق���د جری���ان النفط من 
���ا،  قع���ر البئ���ر إل���ى الس���طح فاعلیت���ه تدریجیًّ
مش���دًدا على ضرورة اس���تخدام التكنولوجيا 
المتقدم���ة وتقنيات الرفع االصطناعي بهدف 
زي���ادة الطاق���ة اإلنتاجية للحق���ول من خالل 
دع���م العمود النفط���ي في البئ���ر إليصاله إلى 

السطح. 
وأش���ار الوزي���ر إل���ى إنج���ازات البحري���ن ف���ي 
هذا الش���أن م���ن خ���الل تطبي���ق التكنولوجيا 
المتقدمة وأحدث تقنيات الرفع االصطناعي 
الذي س���اهم بش���كل إيجابي وبناء في زيادة 

إنتاج بئر النفط في حقل البحرين. 

وزير النفط: حفر آبار تجريبية بالحقل الجديد قريًبا
ال��ع��ال��م��ي اإلن����ت����اج  ف����ي  ال���ص���ن���اع���ي  ال����رف����ع  ت��ق��ن��ي��ة  م��س��اه��م��ة   %  50

قص الشريط إيذاًنا بافتتاح المعرض أمس

ش���اركت ش���ركة غ���از البحري���ن الوطني���ة 
“بناغ���از” ف���ي فعالي���ات مؤتم���ر ومع���رض 
للصيان���ة  الخام���س  األوس���ط  الش���رق 
واالعتمادي���ة، برعاية وزير النفط، الش���يخ 
محم���د ب���ن خليف���ة آل خليفة، ال���ذي أقيم 
نوفمب���ر   28 إل���ى   25 م���ن  الفت���رة  ف���ي 
2018. وخ���الل زي���ارة وزي���ر النف���ط إل���ى 
جن���اح الش���ركة، كان ف���ي اس���تقباله مدير 
الصيان���ة، خال���د ال���ذوادي، حي���ث اس���تمع 
الوزي���ر إل���ى ش���رح ع���ن مش���اريع الش���ركة 
ف���ي  واإلنج���ازات  والمس���تقبلية  الحالي���ة 
مجاالت السالمة والصحة المهنية والبيئة 

والج���ودة واإلنت���اج. وأع���رب الوزي���ر ع���ن 
اعت���زازه بإنجازات الش���ركة الت���ي تعكس 
المكان���ة الب���ارزة والس���معة الطيب���ة الت���ي 

تتمتع بها.
 م���ن جهة أخرى، تم تكريم الش���ركة ضمن 

الشركات الراعية للمؤتمر.

أقف���ل مؤش���ر البحري���ن العام أم���س األربعاء عن���د مس���توى 1,324.87 
بارتفاع وقدره 4.53 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء، في حين أقفل 

مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى 871.13  نقطة.

 3.28 المس���تثمرون  وت���داول 
ملي���ون س���هم، بقي�م���ة إجمالي���ة 
دي�ن����ار،  أل���ف   818.7 قدره���ا 
 92 خ���الل  م���ن  تنفيذه���ا  ت����م 
صفق���ة، حيث ركز المس���تثمرون 
أس���هم قط���اع  تعامالته���م عل���ى 
البن���وك التجاري���ة، والت���ي بلغت 

قيمة أس���همه المتداول�ة 709.62 
أل���ف دي�نار، أي ما نس���بته 86.68 
% من القيمة اإلجمالية للتداول.
وجاء البن���ك األهلي المتحد في 
بلغ���ت قي�م���ة  إذ  ال�مرك����ز األول، 
أس���همه ال�متداول����ة 492.05 ألف 
 60.10 نس���بته  م���ا  أي  دي�ن����ار، 

% م���ن  إجمال����ي قيم���ة األس���هم 
ال�متداولة.

أم����ا ال�مرك�ز ال�ث�ان���ي، فكان لبنك 
البحري���ن الوطني بقيم���ة قدرها 
103.49 ألف دي�ن�ار، أي ما نسبته 
قيم���ة  إجمال���ي  م���ن   12.64%

األسهم المتداولة.

ثـم جاء مصرف السالم بقيمة  «
قدرهـا 72 ألف ديـنـار، أي ما 
نسبته 8.79 % من إجمالـي 

قيمة األسهم المتداولة.

“البورصة” تكسب 4.5 نقطة“بناغاز” تشارك في “الصيانة واالعتمادية“
المنامة - بورصة البحرين

أثناء تكريم “بناغاز”

الجفير- معهد BIBFالمنامة - بيتك

ف���ازت مجموع���ة بي���ت التموي���ل الكويتي، 
الخامس���ة  ال���دورة  ضم���ن  بجائزتي���ن 
للمص���ارف  العالم���ي  للمؤتم���ر  والعش���رين 
العالمي���ة  الجائ���زة  وهم���ا  اإلس���المية، 
مجل���س  ل���دول   - اإلقليمي���ة  والجائ���زة 
التعاون الخليجي. وانعقد المؤتمر بتاريخ 

26 وحتى 28 نوفمبر 2018.
وقال العضو المنت���دب والرئيس التنفيذي 
البحري���ن   - الكويت���ي  التموي���ل  لبي���ت 
عبدالحكيم الخياط “باإلنابة عن مجموعة 
بي���ت التموي���ل الكويت���ي، ُأعب���ر ع���ن مدى 
المرموقتي���ن،  الجائزتي���ن  بهاتي���ن  فخرن���ا 
باإلضافة إلى اعتزازن���ا برعايتنا البالتينية 
للنسخة الخامسة والعشرين للمؤتمر الذي 
يع���د أكبر تجم���ع لقادة التمويل اإلس���المي 
في العال���م”. وأضاف “نتطل���ع لدعم المزيد 
من الفعاليات االقتصادي���ة المرموقة التي 
اإلس���المي  القط���اع  تطوي���ر  ف���ي  تس���اهم 
واالقتصاد الوطني على حد س���واء، حيث 
يشكل هذا المؤتمر أحد أهم المحاور التي 

تساهم في تشكيل مستقبل القطاع”.
وش���اركت المجموع���ة، م���ن خ���الل إح���دى 
شركاتها التابعة، في جلسة نقاشية بعنوان 

“التكنولوجي���ا الرقمية - رحل���ة رقمنة بنك 
عالمي”، الت���ي تناول فيها مواضيع حيوية 
عدة متعلقة بالقطاع المصرفي اإلسالمي.

حاز معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(، على جائزة “أفضل مبادرة تعليمية وتدريبية لعام 2018” وللمرة الثالثة، 
خ���الل ال���دورة الخامس���ة م���ن حفل توزيع “جوائ���ز قطاع التأمين في الش���رق األوس���ط” )MIIA(، الذي نظمته مؤخًرا مجلة الش���رق 

األوسط للتأمين في إمارة دبي. 

التأمي���ن  قط���اع  “جوائ���ز  وتكتس���ب   
عالي���ة  أهمي���ة  األوس���ط”  الش���رق  ف���ي 
كونه���ا تس���تند إل���ى معايير قائم���ة على 
االس���تقاللية والش���فافية والموثوقي���ة. 
ال���دورة  ف���ي  الفائزي���ن  اختي���ار  وت���م 
الخامس���ة م���ن قبل لجن���ة تحكيم عالية 
ش���املة  تقيي���م  آلي���ة  وف���ق  المس���توى، 
لكاف���ة الجوانب ذات الصل���ة بالعمليات 
التشغيلية لضمان تكريم الجهات األكثر 

تميًزا ضمن الفئات المختلفة. 
ويأتي ف���وز المعهد بالجائ���زة المرموقة 
قوي���ة  دفع���ة  بمثاب���ة  الثالث���ة  للس���نة 
لترس���يخ مكانت���ه الريادي���ة ضمن قطاع 
التعليم والتدريب في المنطقة وتمكين 
الك���وادر المهني���ة؛ باألخ���ص ف���ي مجال 

التأمين.
و قال أحمد الش���يخ “يس���عدنا الحصول 
���ا  دوليًّ المرموق���ة  الجائ���زة  ه���ذه  عل���ى 
وللم���رة الثالثة خ���الل األعوام الس���ابقة 

من���ذ بدئه���ا ف���ي ع���ام 2014، ويعك���س 
هذا اإلنجاز جه���ود المعهد المبذولة في 
توفير التدري���ب والتطوير ذات الجودة 

العالية والمتميز لقطاع التأمين”.

أثناء تسلم الجائزتين

الشيخ لدى تسلمه الجائزة

الجاريلدى مشاركته راعًيا بالتينيًّا بالدورة ال�25  للمؤتمر العالمي للعام  وتدريبية  تعليمية  مبادرة  بأفضل  تختص 

“BIBF” يحصد جائزة “التأمين 2018”“بيتك” يحصد جائزتين بـ“المصارف اإلسالمية”

أصدرت مجموعة البركة المصرفية تقرير االستدامة والمسؤولية االجتماعية للمجموعة للعام 2017. ويتضمن التقرير التقدم 
ال���ذي حققت���ه المجموعة خالل العام 2017 في مختلف برامجها وأنش���طتها، كما أنه يجري مراجعة عالمية لإلنجازات وجميع 
برام���ج االس���تدامة والمس���ؤولية االجتماعي���ة في البلدان الت���ي تعمل فيها المجموع���ة. كما يتضمن التقرير أيًض���ا تقييًما لألثر 
االجتماعي واالقتصادي لجميع هذه البرامج واألنشطة. وكجزء من التقرير، أعلنت المجموعة عن تقييم العام الثاني ألهداف 

البركة للتنمية المستدامة )2016 – 2020(.

البرك���ة  الت���زام  التقري���ر  ويعك���س 
يس���اعدها  عم���ل  نم���وذج  باتب���اع 
عل���ى أن تك���ون مس���ؤولة ومؤث���رة 
اجتماعًيا. ففي العام 2016، أعلنت 
البرك���ة  أه���داف  ع���ن  المجموع���ة 
للتنمية المستدامة )2016 – 2020( 
م���ع تعه���د بتقدي���م أكث���ر م���ن 635 
ملي���ون دوالر لتموي���ل ودع���م ه���ذه 
البرك���ة  أه���داف  وترك���ز  األه���داف. 
للتنمية المستدامة على خلق فرص 
العمل والتعلي���م والرعاية الصحية. 

وترتبط بس���بعة من أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة 2030.

للتنمي���ة  البرك���ة  أه���داف  وتس���عى 
إل���ى   )2016-2020( المس���تدامة 

تحقيق ما يلي:
1. خلق أكثر من 51000 وظيفة.

ملي���ون   434 م���ن  أكث���ر  2. تموي���ل 
دوالر لمشاريع الرعاية الصحية.

ملي���ون   191 م���ن  أكث���ر  3. تموي���ل 
دوالر للمشاريع التعليمية.

وخ���الل 2017، تمكن���ت المجموع���ة 

من تحقيق:
1. المس���اعدة في خل���ق 7.446 ألف 
فرص���ة عم���ل والت���ي تمث���ل 73 % 
م���ن اله���دف الموضوع للع���ام 2017 
أل���ف   10.207 خل���ق  ف���ي  المتمث���ل 

فرصة عمل.
2. تقدي���م مبل���غ 100 ملي���ون دوالر 
لتمويل ودعم المش���اريع التعليمية، 
م���ن   %  261 يمث���ل  المبل���غ  وه���ذا 
 2017 للع���ام  الموض���وع  اله���دف 
المتمث���ل ف���ي تقدي���م 38.2 ملي���ون 

دوالر.
3. تقدي���م مبلغ 6.146 مليون دوالر 
الرعاي���ة  مش���اريع  ودع���م  لتموي���ل 
الصحي���ة، وه���و يمث���ل 169 % م���ن 
اله���دف الموضوع للعام 2017 البالغ 

قدره 86.7 مليون دوالر.
وقال الرئي���س التنفيذي للمجموعة 
فخ���ورون  “نح���ن  يوس���ف  عدن���ان 

بدع���م األه���داف العالمي���ة للتنمي���ة 
المس���تدامة لألم���م المتح���دة؛ ألنن���ا 
تس���تند  األه���داف  ه���ذه  أن  نعتق���د 
المتأصل���ة.  المش���تركة  قيمن���ا  إل���ى 
ونعم���ل باس���تمرار عل���ى اس���تيعاب 
ه���ذه األه���داف ف���ي أعمالن���ا لخل���ق 
أكب���ر إلس���تراتيجية أعمالن���ا  تأثي���ر 

وعملياتنا”.

وأضاف يوسف “إن تحقيق األهداف  «
العالمية للتنمية المستدامة 

يتطلب التمويل على مستويات 
مختلفة، وبالتالي فإن قطاع 

الخدمات المصرفية والمالية له 
دور رئيس يلعبه في هذا المجال. 

كما أن الفرص االستثمارية لتمويل 
هذه األهداف متوافرة بصورة غير 

مسبوقة، وينبغي لنا جميعا أن 
نعمل سويا لسد الفجوة التمويلية 

الموجودة”.

المنامة - البركة

“البركة” تصدر “االستدامة والمسؤولية االجتماعية”

عدنان يوسف

التقرير 
يتضمن تقدم 

المجموعة 
بمختلف 

أنشطتها خالل 
العام 2017

أمل الحامد من الزالق )تصوير: خليل إبراهيم(

بدوره، قال نائب رئيس هندسة البترول والتطوير بشركة أرامكو السعودية ناصر النعيمي، إن مساهمة الرفع االصطناعي  «
في زيادة مضطردة، إذ إن 50 % من إنتاج العالم يستخدم هذه التقنية بطريقة أو بأخرى، فإذا كان اإلنتاجي العالمي تقريًبا 
100 مليون برميل، فإن 50 مليون برميل تقريًبا ينتج باستخدام تقنية الرفع االصطناعي، مؤكًدا أن كلما تقدم عمر حقول 

آبار النفط فإن هنالك الحاجة الستخدام تقنية الرفع االصطناعي تزداد.



القيد: 82554  -  تاريخ: 27/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2018
بشأن تحويل افرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 4960  -  تاريخ: 26/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدمت إليها 
السيدة وفاء الخضر صالح منصر المالك ل� المينار للمواد الزجاجية )مؤسسة فردية( 
والمس���جلة بموجب القيد رقم 82554 طالبة تحويل فرع 1 و7 و10 من المؤسس���ة 
الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة برأس���مال وق���دره 5000 دينار،لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. وفاء الخضر صالح منصر

MARGINA AKTER KHAIRUL BASHER SHARKER  .2
KHAIRUL BASAR SARKER RAFIQUL ISLAM SARKER .3

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التق���دم باعتراضه ال���ى االدارة المذك���ورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر ي،ما من تاريخ نشر االعالن.

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
ش���ركة بي���ان لتخلي���ص المعام���الت الحكومية والرس���مية ش.ش.و لمالكها س���لطان 
احمد يوس���ف س���لطان والمس���جلة بموجب القيد رقم 4960 بطالب تحويل الشركة 
إلى فرع في المؤسس���ة فردية المسماه ابن السلطان لألدوات الكهربائية والمسجلة 
تح���ت القي���د رق���م 75528 لتك���ون كف���رع تح���ت االس���م التج���اري بي���ان لتخلي���ص 
المعامالت الحكومية والرسمية لتصبح باسم السيد سلطان احمد يوسف سلطان 

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التق���دم باعتراضه ال���ى االدارة المذك���ورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر ي،ما من تاريخ نشر هذا االعالن.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

القيد: 79283  -  تاريخ: 27/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كافتريا نور العلي 

ش.ش.و لمالكها يوسف احمد منصور محمد ناصر المجيبل

القيد: 66326  -  تاريخ: 27/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )166405( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مختارات رويال- تضامن 

ألصحابها هنادي بوشهري وشريكتها

القيد: 119583  -  تاريخ: 18/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة زاج إنتيريورز ش.ش.و 

ولمالكها احمد طارق زغلول محمد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة 
بأن���ه ق���د تقدم إليها الس���ادة الس���ادة اصحاب كافتري���ا نور العلي 
ش.ش.و لمالكه���ا يوس���ف احمد منصور محمد ناص���ر المجيبل ، 
المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 79283 الفرع رق���م )14( ، طالبين 

تغيير االسم التجاري من 
م���ن: كافتري���ا نور العل���ي ش.ش.و لمالكها يوس���ف احمد منصور 

محمد ناصر المجيبل
 NOOR ALALI CAFETERIA S.P.C OWNED BY YUSUF
AHMED MANSOOR MOHAMED NASER ALMAUJAI-

BEL
الى: مطعم انس���و ش.ش.و لمالكها يوس���ف احمد منصور محمد 

ناصر المجيبل
 ANSU RESTAURANT S.P.C OWNED BY YUSUF

 AHMED MANSOOR
MOHAMED NASER ALMAUJAIBEL

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر 

اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���ادة السادة اصحاب لشركة مختارات رويال- تضامن ألصحابها هنادي بوشهري 
وشريكتها ، المسجلة بموجب القيد رقم 66326، طالبين تغيير االسم التجاري من 

من: شركة مختارات رويال- تضامن ألصحابها هنادي بوشهري وشريكتها
Royal Clooection - partnership

الى: اي 1 لالبداع شركة تضامن بحرينية
E1 INNOVATINS -BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
السادة اصحاب شركة زاج إنتيريورز ش.ش.و ولمالكها احمد طارق زغلول محمد ، 

المسجلة بموجب القيد رقم 119583، طالبين تغيير االسم التجاري من 
من: شركة زاج إنتيريورز ش.ش.و ولمالكها احمد طارق زغلول محمد

ZAG INTERIORS CO. S.P.C OWNED BY AHMED TAREK ZAGHOUL MOHAMED
الى: ديكوفال للديكور ش.ش.و ولمالكها احمد طارق زغلول محمد

DEEOVAL INTERIORS S.P.C OWNED BY AHMED TAREK ZAGHOUL MOHAMED
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

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

) CR2018 -167842( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سليمان محمد عناد الزبادنة

االسم التجاري الحالي: فرسان الخليج للسيارات
االسم التجاري الجديد: اكتبوس للسيارات

قيد رقم: 121102-1

القيد: 124801  -  تاريخ: 26/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -167117 ( لسنة 2018
بشأن بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة تاج االسالم لتصميم 

االزياء شركة تضامن بحرينية
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب  ش���ركة تاج االس���الم لتصميم االزياء ش���ركة تضام���ن بحرينية ، 
المس���جلة بموجب القيد رقم 124801، طالبين تغيير االس���م التجاري من   ش���ركة 
ت���اج االس���الم لتصميم االزياء ش���ركة تضامن بحرينية إلى ش���ركة رين���و لتصميم 

الزياء تضامن بحرينية
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 94219-4  -  تاريخ: 26/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -162267  لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت 
إليها الس���يدة/ س���ميرة محمد س���رور ارش���اد احمد بابوخان المالك���ة ل� صالون 
وس���با ش���اس للتجمي���ل )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 
94219-4 طالب���ة تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى ش���ركة ذات مس���ؤولية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره 5٫000 دين���ار بحرين���ي، وذل���ك بع���د تنازله���ا ع���ن 

المؤسسة للسادة التالية اسمائهم:
1. خالد مرتضى عبدالقادر مرتضى الريس

2.  شيبا أندروز
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international
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ولي العهد السعودي 
يحضر قمة الـ20

وصل ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان، أمس األربعاء، إلى األرجنتين 

لحضور اجتماعات قمة الـ20.
وكان ولي العهد السعودي غادر تونس 

بعد زيارة استمرت لساعات. وفي برقية 
شكر للرئيس التونسي إثر مغادرته تونس، 

قال ولي العهد: “لقد جسدت اجتماعاتنا 
الثنائية.. وما تمخض عنها من نتائج 
متانة العالقات األخوية بين البلدين 

والشعبين الشقيقين”. وكان ولي العهد 
أجرى مباحثات مع الرئيس السبسي، 

تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعددًا 
من القضايا محل االهتمام المشترك، عربيًا 

وإقليميًا ودوليًا. كما عقد لقاء مع رئيس 
الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

العالق��ات م��ع الري��اض مهم��ة لمواجه��ة الخط��ر اإليران��ي

بومبيو: السعودية القوة الضامنة لالستقرار

أك���د وزي���ر الخارجي���ة األميرك���ي، مايك بومبيو، األربعاء، أن العالقات مع الس���عودية مهمة من أجل مواجهة الخطر اإليراني في منطقة الش���رق األوس���ط. وأضاف 
بومبيو في تصريحات صحافية قبل اإلدالء بشهادته أمام الكونغرس، أن “الرياض قوة أساسية من أجل إرساء االستقرار في الشرق األوسط”.

وكان وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي نشـــر فـــي 
وقت ســـابق مقاال في صحيفة “وول ستريت 
جورنـــال”، قـــال فيه، إن الســـعودية هي القوة 
الشـــرق األوســـط،  فـــي  الضامنـــة لالســـتقرار 
مشـــيدا بـــدور الريـــاض فـــي اســـتقرار العراق 

وملف الالجئين الســـوريين. وأشاد بخطوات 
التغلغـــل  لمواجهـــة  الســـعودي  العهـــد  ولـــي 
تســـاهم  “الســـعودية  أن  مضيفـــا  اإليرانـــي، 
بشـــكل كبير فـــي جهودنا ضـــد تنظيم داعش 
وتنظيمـــات إرهابيـــة أخـــرى”.  وقـــال بومبيو، 

إن الصـــراع فـــي اليمن ســـيتفاقم بـــدون دعم 
الواليات المتحدة للمملكة العربية السعودية. 
وأضـــاف أن خطر إيران يتطلب الحفاظ على 
عالقات قوية بين أميركا والسعودية، مشيرًا 
إلـــى أن الســـعودية قوة فاعلة لالســـتقرار في 

الشـــرق األوســـط. وقـــال بومبيـــو إن خفـــض 
مستوى العالقات مع السعودية خطأ بالنسبة 
أن  إلـــى  األميركـــي، مشـــيرا  القومـــي  لألمـــن 
ولـــي العهد الســـعودي وجه بالده في المســـار 

اإلصالحي.

واشنطن - وكاالت

دبي - العربية نت

بومبيو: الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعمنا للسعودية

موسكو - وكاالتباريس - فرانس 24أبوظبي - سكاي نيوز عربية

طالم���ا ح���ذر باحثون وخب���راء طوال النزاع الس���وري م���ن أن النظ���ام وحليفته 
إيران كانا يس���تغالن األزمة من أجل تغيير التركيبة الس���كانية للبالد، وهو أمر 

أكده تقرير حديث لمعهد بحوث إعالم الشرق األوسط.

ووجـــد تقريـــر معهـــد “ميمـــري” أن طهران 
اســـتغلت الحرب السورية لطرد سكان من 
مناطقهـــم الســـتقدام آخريـــن إلـــى أرضهم 
من إيران، ممـــا يؤكد نيتها تغيير التركيبة 
المعهـــد إن  للبـــالد. وقـــال  الديموغرافيـــة 
مـــن  مجموعـــة  يعتمـــد  الســـوري  النظـــام 
األســـاليب لطرد األهالي من بعض مناطق 
البـــالد، مثـــل التهديد والحصـــار والتجويع 
والتعذيـــب واالســـتيالء علـــى ممتلكاتهم، 

مقابل منح الجنسية لإليرانيين.
وتشـــير المعطيـــات إلـــى أنـــه تـــم إعطـــاء 
الجنسية السورية للماليين من اإليرانيين 
واللبنانيين، من بينهم عناصر في الحرس 
الثوري، وعناصر من ميليشيات حزب هللا 

اللبنانية.
وخـــالل األشـــهر األخيـــرة، ذكـــرت تقاريـــر 

إعالمية أن النظام الســـوري قام بتجنيس 
المالييـــن مـــن اإليرانييـــن، وعشـــرات مـــن 
أعضاء المليشـــيات المدعومـــة من إيران، 
التـــي تقاتـــل إلـــى الجانب الســـوري. ويوم 
17 نوفمبـــر، ظهـــرت رســـالة، بعثهـــا رئيس 
إلـــى وزيـــر  الســـورية  العامـــة  المخابـــرات 
قائمـــة  تضمنـــت  البـــالد،  فـــي  الداخليـــة 
اإليرانيين الذين ســـيتم منحهم الجنســـية 
الســـورية، فـــي محافظـــات دمشـــق وريف 

دمشق وحلب ودير الزور.

وتشير مواقع المعارضة إلى أن  «
النظام يمنح كذلك الجواز السوري 

لعناصر المليشيات األفغانية 
والباكستانية الذين يقاتلون في 
سوريا، من أجل جعل تواجدهم 

في البالد قانونيا.

تترق���ب العاصمة الفرنس���ية باري���س، يوم الس���بت المقبل، مواجه���ات جديدة، 
بعدما هدد أصحاب “السترات الصفراء” بالتصعيد، عقب “فشل” أول لقاء لهم 

مع وزير البيئة، فرانسو دي روجي، مساء الثالثاء.

والتقى دي روجــي، في حدود الساعة 
ــثــامــنــة مـــســـاء، بــمــمــثــلــي “الــســتــرات  ال
الصفراء”، الذين يحتجون على تراجع 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وارتـــفـــاع الــرســوم 
على المحروقات. وقال موقع “بي إف 
بين  الــلــقــاء  إن  الفرنسي،  فــي”  تــي  إم 
األزمة  احتواء  ينجح في  لم  الطرفين 
مضيفا  أيــام،  منذ  البالد  تشهدها  التي 
عبروا  الــصــفــراء  الــســتــرات  ممثلي  أن 

االجتماع،  فشل  مــن  استيائهم  عــن 
بكالم  يقتنعوا  “لــم  أنــهــم  كما 

خروجهم  وعــقــب  ـــوزيـــر”.  ال
من االجتماع، أعلن أصحاب 
عزمهم  الصفراء”  “الستراء 
جــديــدة،  مــظــاهــرة  تنظيم 
السبت المقبل، في العاصمة 

باريس. وأظهر استطالع للرأي، قام به 
موقع “لو فيغارو” الفرنسي، أن أكثر من 
80 % من المشاركين، الذين بلغ عددهم 
به  بما صــرح  لم يقتنعوا  ألــف،   80 نحو 

الرئيس إيمانويل ماكرون، الثالثاء. 
وفــي خطاب مــطــول، أعلن مــاكــرون عن 
أهمية  لتوضيح  شامل  مجتمعي  حــوار 
“لحالة  تفهمه  عن  معربا  البيئي،  االنتقال 

الغضب” لدى الفرنسيين.

ويعارض المحتجون  «
الضرائب التي طرحها ماكرون، 

العام الماضي، على الديزل 
والبنزين، بغية تشجيع 

المواطنين على التحول 
الستخدام وسائل نقل أقل 

ضررا للبيئة.

أف���ادت وس���ائل إع���الم محلية بقيام الش���رطة الروس���ية بإخ���الء محطة 
قطارات و12 مركزًا تجاريًا في موسكو بسبب تهديد بوجود قنابل.

فـــي  األمنيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
العاصمة موسكو قد تلقت أكثر من 
20 بالغـــا مـــن مجهوليـــن يحذر من 
وجـــود عبـــوات ناســـفة ومتفجرات 
فـــي أكثـــر مـــن 10 مراكـــز تجاريـــة 
وعـــدة محطـــات قطـــارات، وقامت 
قـــوات األمـــن علـــى الفـــور بإجـــالء 
ومحطـــات  التجاريـــة  المراكـــز 
القطـــارات وجـــاري تفتيشـــها بحثـــا 
عـــن أي متفجـــرات معـــدة لتفجيـــر 

المكان.
وبـــدأت هـــذه البالغـــات المجهولـــة 
المصـــدر منذ صباح أمـــس االربعاء 
عندما تلقت السلطات األمنية بالغا 
مـــن مجهول لوجود عبوات ناســـفة 
في مدرسة رقم 158 شمال موسكو 
وتـــم إجـــالء نحو 300 شـــخص من 

المدرســـة وتفتيشـــها وتبين خلوها 
من أي عبوات ناسفة.

موســـكو  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
تعرضـــت لهـــذه البالغـــات الهاتفيـــة 
التـــي تأتـــي مـــن مجهوليـــن خريف 
عـــام 2017 حيـــث قامـــت بإجـــالء 
آالف المراكـــز التجاريـــة والمدارس 
عـــدد  وبلـــغ  القطـــارات  ومحطـــات 
إجالؤهـــم  تـــم  الذيـــن  األشـــخاص 
آنـــذاك عن هـــذه األماكـــن نحو 350 

ألف مواطن.

ووصفت السلطات األمنية هذه  «
البالغات بأنها نوع من اإلرهاب 

الهاتفي. وباعتبار أنها تنهك قوات 
األمن في عمليات إجالء وتأمين 
أماكن موزعة في العاصمة دون 

وجود أي تهديد حقيقي عليها.

تهديدات أمنية تستنفر موسكوباريس تترقب مواجهات جديدةمخطط إيراني طائفي بسوريا
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واشنطن - أ ب

أعلن���ت المملك���ة العربية الس���عودية، أمس األربعاء، ع���ن تقديم 50 مليون 
دوالر أميرك���ي إل���ى وكال���ة األم���م المتح���دة إلغاث���ة وتش���غيل الالجئي���ن 

الفلسطينيين أونروا.

وأعلن المشـــرف العام علـــى مركز الملك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، عبد 
هللا الربيعـــة، فـــي مؤتمـــر صحافـــي في 
الريـــاض مع مفـــوض عام األونـــروا بيار 
كرانبول، عن تقديم المبلغ للوكالة، التي 

تعاني من أزمة في التمويل منذ أشهر.

وتعمـــل األونـــروا فـــي الضفـــة الغربيـــة 
المحتلـــة وقطـــاع غـــزة واألردن ولبنـــان 
وســـوريا، وتوفـــر للفلســـطينيين التعليم 
والخدمـــات  والثانـــوي،  االبتدائـــي 
الصحيـــة، فضـــال عـــن مختلف مشـــاريع 

البنية التحتية للمخيمات.

أفاد بيان ُنش���ر على الموق���ع اإللكتروني لوزارة الخزان���ة األميركية، أمس 
األربعاء، بأن الواليات المتحدة فرضت عقوبات “ترتبط بنشاط إلكتروني” 

على إيرانيين اثنين.

األميركيـــة  العـــدل  وزارة  واتهمـــت 
قرصانـــي معلوماتيـــة إيرانييـــن، أمـــس 
األربعاء، بابتزاز مستشفيات وحكومات 
مـــدن ومؤسســـات عامـــة فـــي الواليات 
المتحـــدة وكنـــدا لدفـــع 6 مالييـــن دوالر 
علـــى األقـــل مـــن خـــالل إغـــالق أنظمـــة 
وقالـــت  بعـــد.  عـــن  فيهـــا  الكمبيوتـــر 

ســـافاندي  شـــاهي  فرمـــارز  أن  الـــوزارة 
ومحمـــد مهـــدي شـــاه منصـــوري نشـــرا 
فـــي  رانســـوموير”  “سامســـام  فيـــروس 
أنظمـــة أكثر من 200 مؤسســـة من بينها 
حكومـــات أطلنطـــا وجورجيـــا ونيوارك 
ونيوجيرســـي لتجميـــد عملياتهـــا حتـــى 

تدفع فديات بعملة البيتكوين.

السعودية: 50 مليون دوالر للفلسطينيين

عقوبات أميركية على قراصنة إيرانيين

تطرق وزير الخارجية األميركي لقضية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، مشيراً إلى األصوات في الداخل األميركي التي تهاجم الرئيس دونالد  «
ترامب في حرصه على الحفاظ على العالقات األميركية السعودية، متسائاًل: “هل هي من محض الصدفة أن األشخاص الذين يهاجمون الرئيس ترامب 
بشأن سياسته تجاه المملكة بخصوص قضية خاشقجي، هم نفس األشخاص الذين قدموا الدعم لباراك أوباما في سياساته تجاه إيران – ذلك النظام 
الذي قتل اآلالف حول العالم، منهم المئات من األميركيين، إضافة إلى ممارسته العنف ضد شعبه؟ فأين كان المنادون بحقوق اإلنسان حينما أعطى 

السيد أوباما األموال الطائلة للماللي )في إيران( لتصبح أكبر دولة داعمة اإلرهاب؟”.

منتقدو ترامب بشأن السعودية داعمون إليران

موسكو - وكاالت أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن مس���ؤول عس���كري أن روس���يا ستعزز الدفاع عن شبه جزيرة القرم بنش���ر مزيد من منظومات صواريخ مضادة للطائرات. نقلت 
وكال���ة “إنترفاك���س” الروس���ية لألنب���اء عن الكولونيل فاديم اس���تيفيف، المس���ؤول البارز ب���وزارة الدفاع في جنوب روس���يا، قوله إن 
موسكو ستنشر منظومات صواريخ أرض جو من طراز “إس 400” باإلضافة للمنظومات الثالثة المتمركزة بالفعل في شبه الجزيرة.

 وســـتصبح هـــذه المنظمـــة طـــور التشـــغيل 
بحلول نهاية العام.

يأتـــي ذلك بعد ثالثة أيـــام على إطالق جنود 
حرس الحدود الروسي النار على ثالث سفن 
أوكرانية والســـيطرة عليها واعتقال أطقمها. 
وقالت أوكرانيا إن سفنها تعمل وفقًا للقواعد 
البحرية الدولية، في حين زعمت روسيا أنها 
لـــم تحصل علـــى إذن للمرور. وأعلن مراســـل 
وكالـــة “رويتـــرز” أن ســـفينة تابعـــة للبحريـــة 
“فايـــس  األلغـــام  كاســـحة  هـــي  الروســـية، 
أدميـــرال زاخاريـــن” تتحرك حاليـــًا من البحر 
األســـود تجـــاه بحـــر آزوف اليـــوم األربعـــاء. 
ويشـــهد بحر آزوف، الذي تســـتخدمه كل من 
روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ احتجاز 
الثـــالث وهـــي  األوكرانيـــة  للســـفن  موســـكو 

تحـــاول اإلبحـــار هنـــاك. فـــي ســـياق متصل، 
العرفيـــة  األحـــكام  فـــرض  أوكرانيـــا  أعلنـــت 

فـــي أجـــزاء من البـــالد لمدة 30 يومـــًا بعد أن 
احتجاز موسكو للسفن الثالث.

دخلت االحتجاجات العمالية بمحافظة خوزس���تان جنوب غربي إيران أس���بوعها الرابع على وقع تصاعد الغضب الش���عبي، حسب 
ما قال ناشطون، أمس األربعاء. وأوضح الناشطون أن المظاهرات مستمرة منذ 24 يوما في األحواز، حيث يطالب عمال قصب 

السكر بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر عدة، بسبب فساد النظام.

وانطلـــق المتظاهـــرون إلـــى مقر قائـــم مقامية 
مدينـــة الســـوس حيـــث يعتصـــم عمـــال منـــذ 
مناهضـــة  بشـــعارات  يهتفـــون  وهـــم  أســـابيع، 
للنظـــام وهـــدر المـــال العـــام على أنشـــطته في 

سوريا وهدر حقوقهم.
وأظهـــرت مقاطع مصورة، نشـــرها الناشـــطون 
العمـــال  مئـــات  التواصـــل،  مواقـــع  علـــى 
والمواطنيـــن الذين انضمـــوا إلى االحتجاجات 
العمالية، وهم يهتفون “اتركوا ســـوريا وفكروا 

بحالنا”.
وهتـــف المحتجون “ال يفكر النظـــام بحالنا وال 
الحكومـــة” و”أيهـــا الحكومـــة والمافيا زواجكم 
الحكومـــة  تعـــاون  إلـــى  إشـــارة  فـــي  مبـــارك”، 
والحـــرس الثوري اإليراني في قمع المحتجين 

والمظاهرات العمالية.

ودخلت أيضا احتجاجات عمال مصنع الصلب 
يومها التاســـع عشـــر علـــى التوالي فـــي مدينة 
األحـــواز العاصمـــة، حيـــث هتـــف المحتجـــون 

“شعاركم حسيني وعملكم النهب والسرقة”.

ويؤكد المركز األحوازي لإلعالم والدراسات  «
االستراتيجية أن مسؤولي النظام في 

المنطقة ينهبون “مليارات الدوالرات من 
المصانع والشركات وأموال الشعوب”.

مقاتالت روسية تحلق فوق الجسر الواصل بين شبه جزيرة القرم واألراضي الروسية في بحر آزوف

االحتجاجات دخلت أسبوعها الرابع

ب��ال��ق��رم  ”400 “إس  ص���واري���خ  م��ن��ظ��وم��ة  ن��ش��ر  االح��ت��ج��اج��ات ال��ع��م��ال��ي��ة ت��دخ��ل األس���ب���وع ال��راب��ع

توتـر بيـن موسكـو وكييـف األحــواز تـنـتـفـض غـضبـا
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حان الوقت لنقول إن التوحد من األمراض التي بدأت تزداد بين المواليد الجدد 
ف���ي الفت���رة األخي���رة، وإن من حق هذه الفئ���ة أن تحصل عل���ى حقوقها بالكامل، 
ش���أنهم في ذلك ش���أن أقرانهم من األسوياء، وأن إنشاء مدرسة حكومية مؤهلة 
بمتخصصين معتمدين تضمهم بجميع فئاتهم العمرية، حق ال يمكن تأجيله أكثر، 
فأهله���م يذوق���ون الوي���ات وهم يبحثون ع���ن مركز يضمهم، ويدفع���ون مبالغ ال 
يقوون أصاً على تحملها، فيتكبدون مرارة القروض والديون فقط ليوفروا بيئة 
تحتضنهم، وتتفهم اختافهم، والذي ليس في مجمله اختافا س���لبيا كما يعتقد 
البع���ض خطأ، ب���ل أحيانًا يعد اختافهم إيجابيًا، فأغلبه���م يملكون قدرات عقلية 
تف���وق أقرانه���م بمرات، لكنهم لألس���ف ال يج���دون البيئة الحاضنة له���م، المحفزة 

لقدراتهم، وال من يعترف بحاجتهم إلى من يدرك احتياجاتهم النوعية تلك.
بع���ض األمهات اضطررن إلى ترك أعمالهن، للتفرغ الكامل ألطفالهن التوحديين، 
رغ���م حاجته���ن إل���ى مصدر للدخ���ل لتكب���د المصروف���ات المضاعفة لمث���ل هؤالء 
األطف���ال، وهن���اك أمهات قررن اإلقامة في إحدى ال���دول األوروبية لتوافر مراكز 
متخصص���ة تتعامل مع هؤالء األطف���ال بمهنية وحرفية، تؤهلهم وُتخرج مكامن 
م���ا يملك���ون من قدرات ومه���ارات ومواهب بعضه���ا قدرات تصن���ف بأنها خارقة 
كالق���درة على حل المس���ائل الرياضية المعق���دة، وحفظ معلوم���ات كبيرة بمجرد 

قراءتها مرة واحدة فقط والكثير من القدرات.
لك���ن، لي���س الكل ق���ادرا عل���ى تحمل نفقات الس���فر للخ���ارج، لتوفير م���ا يحتاجه 
أطفاله���م التوحديون، وال كل األس���ر تس���تطيع إيجاد البيئ���ة المائمة لطفل يجد 
نفسه غريبًا، ومنبوذًا في مكان ال يعي بعد أسرار هذا المرض ويجد من اختافه 
إعاقة، فبعض المجتمعات تزيد من توحد األطفال فوق ما يعانونه من توحد، فا 
الحضان���ات تقبله���م، وال الروضات وال المدارس، والمراكز القليلة المتوافرة حاليًا 
ال تس���توعب كل الحاالت، وتس���تنزف الجيوب، ولس���اعات معدودات ترمي على 
األمهات مسؤولية مضاعفة، حيث وجدن أنفسهن في دوامة بين ليلة وضحاها، 

والطامة أنهن ال يجدن يدًا تنتشلهن من حيرتهن، وال يدًا تساعد أطفالهن. 

ياسمينة: توافر مدرسة حكومية تحتضن أطفال التوحد عالمة تحضر،  «
ومملكتنا جديرة بهذا التميز.

المتوحدون... منبوذون

مؤامرة الربيع العربي.. 
اإلخوان العمالء

ش���كلت مؤام���رة القرن المس���ماة بالربيع العربي أقذر وأقس���ى 
ضرب���ة لألمة العربية اإلس���امية، وعرض���ت وحدتها وهويتها 
وثقافته���ا وتاريخه���ا الحض���اري، وتطلع���ات أبن���اء ه���ذه األمة 
العربية اإلسامية في المساهمة في بناء وطن عربي إسامي 
يس���اهم في صنع حضارة إنس���انية، عرض���ت كل ذلك للخطر، 
تح���ت ش���عار “الديمقراطي���ة والحري���ة واإلص���اح”، وق���ادت 
المؤامرة إدارة أوباما والكسرويون وأحامهم بإعادة احتال 
األم���ة العربي���ة اإلس���امية، وبس���ط مذه���ب دين���ي خبيث هو 
الخمينية على أبناء األمة العربية اإلس���امية الشيعة والسنة، 
وكان أيض���ا من ضمن من قاد المؤامرة الطورانيون وحقدهم 
على العرب المس���لمين، وش���عورهم بالنق���ص العرقي من أبناء 
ه���ذه األم���ة العربية اإلس���امية، التي حملت رس���الة اإلس���ام 
وأدخلت شعوب األرض بهذا الدين العظيم، هذا باإلضافة إلى 
قطر، وأكبر ش���ريحة عميل���ة وخائنة على م���ر التاريخ العربي 
اإلسامي “العلقميون الجدد” اإلخوان المسلمون، ومشاركتهم 
النتنة بمؤامرة القرن لتقطيع أوصال األمة العربية اإلسامية 
وتس���ليمها للكس���رويين والطورانيين الذين سيعطون الفتات 

للعلقميين الجدد وتنصيبهم بسدة الحكم العربي. وكان الحلم 
األكبر لهؤالء الخون���ة والعماء من العلقميين الجدد اإلخوان 
المس���لمين، ومرش���دهم العلقمي األكبر، ه���و احتال مصر عن 
طري���ق اس���تخدام القن���اع الدين���ي لكس���ب أص���وات الناخبين 
المصريين، ومن ثم تفصيل دس���تور جديد يناس���ب فلسفتهم 
وآيديولوجيتهم الدكتاتورية وبسط نفوذهم على رقبة مصر 
تح���ت أي���ة مس���ميات كالتعدي���ل الدس���توري أو اإلصاح���ات 
السياس���ية، وهو نفس م���ا فعله الطورانيون أس���يادهم حينما 
فازوا باالنتخابات وقاموا بتعديل الدستور الذي أحكم قبضة 
منص���ب رئي���س الجمهوري���ة بتعيي���ن القض���اة وق���ادة الجيش 
والشرطة، وعدم مساءلته دستوريا وتقليص سلطة البرلمان.

وكان الب���د له���ؤالء الخون���ة والعم���اء “اإلخ���وان المس���لمين” 
م���ن تلق���ي دعم مال���ي وسياس���ي وإعامي، حتى يس���تطيعوا 
استغال مؤامرة ربيع مصر، وتنفيذ كل طموحات المشاركين 
باحت���ال مصر وهذا ما ت���م بالفعل، ف���إدارة أوباما تخلت عن 
الرئي���س حس���ني مبارك، ب���ل أش���ادت بالمتظاهري���ن وضرورة 
رحيل���ه، وتس���ليم دف���ة حكم مص���ر بالنهاية للعم���اء والخونة 

فق���د  زعيمه���م،  الطوراني���ون وعب���ر  أم���ا  الج���دد،  العلقميي���ن 
تدخل���وا تدخا س���افرا ببلد عربي مس���تقل، ونصبوا أنفس���هم 
أوصي���اء عل���ى مص���ر الت���ي ط���ردت المحت���ل الطوراني خال 
ث���ورة 1952. أما الكس���رويون فقد س���خروا فتاويهم ودعمهم 
السياس���ي لإلخوان العلقميين، مجاهرين بدعمهم لما يس���مى 
بالديمقراطية المصرية، وهم الذين يحكمهم مرشد دكتاتوري 
يكون رئيس الجمهورية خاتما بإصبعه يزيحه متى أراد ذلك، 

باإلضافة إلى قطر. 
كل هؤالء دعموا العلقميين الجدد من أجل حكم مصر، ليأخذ 

كل مشارك نصيبه من مصر من خال هؤالء الخونة.

“إن أكبر شريحة عميلة وخائنة على مر التاريخ  «
العربي اإلسالمي “العلقميين الجدد” اإلخوان 

المسلمين، ومشاركتهم النتنة بمؤامرة القرن 
لتقطيع أوصال األمة العربية اإلسالمية وتسليمها 

للكسرويين والطورانيين، حيث كان الحلم األكبر 
لهؤالء الخونة والعمالء ومرشدهم العلقمي األكبر، 

احتالل مصر عن طريق استخدام القناع الديني”.
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وحشية األمن الفرنسي... 

أين منظمات
حقوق اإلنسان؟

لق���د بينت األحداث والحوادث في فرنس���ا هذه األيام أن ال���دول األوروبية ترفع 
ش���عارات من جهة الش���مال، وترفع ش���عارات غيرها من جهة الجنوب، فضا عن 
تناقض الواقع ووجود الرواس���ب والس���موم في األذهان، ففرنس���ا التي تعاطفت 
م���ع اإلرهابيي���ن أيام “الدوار العفن” وأدانت الق���وة المفرطة كما أطلقت عليها في 
التعام���ل م���ع القتل���ة واإلرهابيي���ن وزارعي القناب���ل وحملة المولوت���وف وحارقي 
دوريات الش���رطة، كما ش���اركت بعض قنواتها في حملة االفت���راءات المتصاعدة 
على البحرين، هاهي اليوم تتعرض لموجة احتجاجات عارمة وش���ديدة بس���بب 
رفع أس���عار النفط، وأعطت الضوء األخضر ألجهزة القمع والتس���لط، حيث نفذت 
أجه���زة األم���ن عملي���ات االعتق���ال والتحقيق والض���رب والقت���ل دون أية ضوابط 
قانوني���ة أو أخاقي���ة، وم���ألت أدراج دوائ���ر األمن بأوام���ر االعتق���ال، والعالم كله 
شاهد ماذا فعلت الشرطة الفرنسية في المحتجين وكيف تواجهت مع مواطنين 
فرنس���يين عزل شعروا بأن صناعة الجوع اقتربت منهم وهذا ما دفعهم للخروج 

في الشوارع واالحتجاج.
هكذا يتبين كم هو مهم األمن واالس���تقرار، فا منظمات حقوق اإلنس���ان نطقت 
ونددت بوحش���ية األمن الفرنسي وحمامات الدم في شوارع باريس وضواحيها، 

وال اإلعام األوروبي على مس���توى تش���كياته انتقد ما يحصل هناك ونقل بذمة 
مش���اهد س���حل وركل المحتجين في الش���وارع، ولم تفتح أية صفحة للدفاع عن 
حق���وق اإلنس���ان، حيث اعتب���روا القضية تهديدا ألمن واس���تقرار فرنس���ا ويجب 
التعام���ل بح���زم وصرامة وقبضة حديدية م���ع المحتجين. بينم���ا البحرين.. البلد 
ال���ذي امت���ألت مقابره بالش���هداء وضحاي���ا اإلرهاب الصفوي ورج���ال األمن كانوا 
يتس���اقطون واحدا تلو اآلخر، صرخت فرنس���ا “بقمة راسها” ومعها دول أوروبية 
ومنظمات حقوق اإلنس���ان وتش���ابكت أياديهم ببعضها واستكثروا على البحرين 
تعامله���ا م���ع اإلرهابيي���ن والعم���اء واالنقابيي���ن، وأرادوا م���ن األم���ن البحرين���ي 

التعامل معهم برقة وليونة ورشهم بماء الورد.

فرنسا وأوروبا كلها تتعامل بحزم ودون رحمة مع كل من يهدد األمن  «
واالستقرار ويقوض أركانه، وال تلتفت لخالطات حقوق اإلنسان، بينما 

تريد العكس لدولنا، ولكننا ولله الحمد قادرون على حماية أمننا 
واستقرارنا بيقظة الجندي وقوته، لكن يبقى سؤال واحد... إلى متى 

ستلعب أوروبا هذا الدور؟.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الخ���ط النفط���ي الجدي���د ال���ذي افتتحه جالة المل���ك المفدى حمد بن عيس���ى آل 
خليفة قبل يومين بين البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في 
حضور س���مو األمير محمد بن س���لمان ولي العهد السعودي، هو شريان جديد من 
الش���رايين التي تربط بين البحرين والسعودية، وأقول “شريان” ألن العاقة بين 

البحرين والسعودية مثل العاقة بين أعضاء الجسد الواحد.
العاق���ة بي���ن البحري���ن والس���عودية ليس���ت عاقة تقليدي���ة كتل���ك العاقة التي 
ترب���ط بين الدول وبعضها وتقوم على المصالح البحتة التي هي ديدن العاقات 
الدولية، لكنها عاقة أفراد األس���رة الواحدة ببعضهم البعض، هي عاقة التاريخ 

وعاقة الحاضر والمستقبل.
لذلك فما يؤلم الس���عودية يؤلم البحرين ويؤلم كل عربي وكل مس���لم يعرف قدر 
الشقيقة الكبرى ومكانتها وأيديها البيضاء على األمة كلها، وال يسيء للسعودية 
أو يتحداها س���وى ش���ذاذ اآلف���اق وأصحاب أوهام الزعامة في ه���ذه األمة الذين 

يريدون أن يبنوا مجدهم من خال العربدة بغيرهم والتعدي على رموز األمة.
أراد ه���ؤالء توجي���ه طعن���ات غ���ادرة للس���عودية من خ���ال التصويب عل���ى أمير 
المس���تقبل محم���د ب���ن س���لمان صاح���ب البصم���ات الواضح���ة في وض���ع الخطط 
والبرام���ج التي س���تعبر بالس���عودية إل���ى المس���تقبل وصاحب اإلصاح���ات التي 
جردت أعداء الس���عودية م���ن الكثير من الذرائع التي يس���تخدمونها في الهجوم 

عليها.
وه���ذا ما يفس���ر الخطة والحمل���ة الممنهجة األخيرة التي أدي���رت ضد األمير في 
الخارج وأرادت طعن السعودية من خال طعن ولي عهدها صاحب الطموحات 

الكبيرة للسعودية والخليج واألمة.

إن الحفاوة التي استقبل بها سمو األمير محمد بن سلمان في البحرين من قبل  «
جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ومن قبلها في دولة اإلمارات 

العربية الشقيقة من قبل شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد ثم في جمهورية 
مصر العربية الشقيقة من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعبر عن 

مدى االحترام والدعم من قبل الدول العربية الشقيقة لألمير محمد بن سلمان 
ورغبة قيادات هذه الدولة بالرد بشكل غير مباشر على أصحاب الحملة المغرضة 

التي أرادت اإلساءة لسموه.

زيارة سمو األمير محمد بن سلمان

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

تم استالم رسالتك

لما كنا نكتب الرس���ائل نجتهد مرتين لنتأكد هل كتبنا العنوان الصحيح؟ فلربما خطأ 
بس���يط ي���ودي بالرس���الة إل���ى العن���وان غير المقص���ود وبها ما بها من أس���رار ومش���اعر 

ومواقف ال يجب أن يطلع عليها الغير.
واألم���ر ينطب���ق عل���ى الرس���ائل العام���ة والواس���عة، فهي يج���ب أيضًا أال تص���ل إال لمن 
يعنيه���م األمر، وإال س���يبدو األمر ليس أكثر من ش���باك صيد تلقى ف���ي المياه وتلّم كل 

ما في طريقها.
أذكر إعانًا في بدايات التسعينات، يرّوج إلمارة دبي، ولم تنتبه الوكالة اإلعانية أنها 
إنما تنش���ر اإلعانات باللغة العربية في الصحف البحرينية، وكان النّص: “ألف س���بب 
وس���بب تجعلك تس���تثمر في دبي”، وعندما تنفتح نفسك لمعرفة األسباب، تجد أولها 
بكل ثقة: “ش���مٌس مش���رقٌة طوال العام”، هل هذا سبب مغٍر بالنسبة لمستثمر بحريني 

يعايش الشمس المشرقة نفسها طوال العام؟!
وواحدة من الرس���ائل الخاصة كانت ل� “إحدى” ش���ركات الطيران تعرضت قبل حوالي 
عش���رين عام���ًا لح���ادث أودى بحياة ركابه���ا، وبينما أهال���ي الراحلين ال ت���زال عيونهم 
س���اخنة، إذ رس���الة من الشركة تأتي باس���م المتوفى )كونه عضوًا في برنامج األميال 
المجاني���ة( لتخب���ره، أو تخب���ر ذوي���ه أساس���ًا، أن الش���ركة ال ت���زال ملتزم���ة بمواعيدها 

للطيران رغم الحادث األليم، وأنه مرّحب به على متن طائراتها!
ووصلتني رس���الة من مجلس التنمية االقتصادية منذ أيام عن طريق لينكدإن، يقول 
أول س���طر فيه���ا: “ه���ل تعتق���د أن���ك تعرف البحري���ن بما يكف���ي؟ فكر ثاني���ة”، وراحت 
الرسالة تعّرفني بالبحرين وفرص االستثمار فيها، وتعدد مزايا شعبها، وكونها الوجهة 
المفضلة لغير البحرينيين... حتى فكرت أن أسافر وأعود ثانية بصفة “أجنبي” ألجّرب 

هذا الشعور.
كما وصلتني رس���الة بإمضاء وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، الذي أتشرف بمعرفته منذ أواسط التسعينات، يشيد فيها بممارسة 
دوري ف���ي المش���اركة بالتصوي���ت في االنتخاب���ات منذ 2002 إلى آخ���ر انتخابات، كما 
تبّي���ن ذلك الس���جات، ويتطلع أن أش���ارك مجددًا في 2018! ف���إذا كان الوزير قد نفى 
أي إض���رار بخدم���ات من ال يصوتون، فإن عبارة “الس���جات تبين” تخدم أي متوّجس 

يريد طعنا في حرية الناخبين. 

أكثر من نصف هدف الرسالة يتعلق بطريقة كتابتها ومن يستقبلها، أما  «
الباقي فللغة والحرفية والغاية.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي



اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

وصل رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، واألمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين 
إل���ى العاصم���ة العماني���ة )مس���قط(؛ تمهي���دا لحض���ور حفل توزي���ع الجوائز 

السنوية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم لعام 2018.

وكان في االس���تقبال رئيس االتحاد 
العمان���ي لك���رة القدم الش���يخ س���الم 
الوهيب���ي وعدد م���ن أعضاء االتحاد 

العماني.
وسيش���هد رئيس االتحاد البحريني 
لك���رة الق���دم واألمين الع���ام لالتحاد 
الق���اري،  لالتح���اد  الس���نوي  الحف���ل 
)األربع���اء(  الي���وم  س���يعقد  وال���ذي 
الج���اري ف���ي  28 نوفمب���ر  المواف���ق 

مركز عم���ان للمؤتم���رات والمعارض 
في العاصمة العمانية- مسقط.

لتوزي���ع  الس���نوي  الحف���ل  ويعتب���ر 
جوائز االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم 
مناس���بة مهمة لالحتفاء بالمتميزين 
من أس���رة كرة القدم اآلس���يوية في 
خت���ام ع���ام حاف���ل بالب���ذل والعطاء 
من قبل منتسبي اللعبة في مختلف 

المجاالت.

اتحاد الكرة في حفل “اآلسيوي”

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

يس���تعد االتح���اد البحرين���ي لكرة الس���لة إلقامة 
مهرج���ان كل النج���وم الذي يقيم���ه يومي األحد 
المقب���ل؛  16 و17 ديس���مبر  المواف���ق  واإلثني���ن 
بمناس���بة احتف���االت المملك���ة بالعي���د الوطن���ي 

المجيد وعيد جلوس صاحب الجاللة الملك.
التس���جيل  ب���اب  الس���لة،  ك���رة  اتح���اد  وفت���ح 
للمش���اركة في بطولة “3×3” للرجال والسيدات، 
التي ستقام ضمن فعاليات ومسابقات مهرجان 
كل النجوم الذي يقيمه االتحاد للموس���م الثالث 
عل���ى التوال���ي؛ احتفاال به���ذه المناس���بة العزيزة 
عل���ى قلوب جمي���ع أبناء الش���عب البحريني، مع 
أفراح واحتفاالت العي���د الوطني المجيد وعيد 
جلوس جاللة الملك، إذ شهدت المملكة في عهد 
جاللته الزاهر العديد من اإلنجازات الكبيرة في 

مختلف األصعدة خصوصا الرياضية.
وأعلن االتحاد عن أن باب المش���اركة سيكون 
والش���ركات  المؤسس���ات  لجمي���ع  مفتوح���ا 
واله���واة  البحريني���ة  الس���لة  ك���رة  وجماهي���ر 
والعب���ي األندي���ة الوطني���ة لتش���كيل فرقه���م 

والمش���اركة ف���ي ه���ذه المس���ابقة، الت���ي م���ن 
المتوق���ع أن تش���هد ق���وة وإث���ارة كبي���رة بي���ن 

المشاركين.
وحدد االتح���اد أعمار الالعبين المس���موح لهم 
بالمشاركة، إذ لفرق الرجال ستكون المشاركة 
متاح���ة لالعبين الذين تبل���غ أعمارهم 18 عاما 
فم���ا فوق، فيم���ا س���تكون المش���اركة مفتوحة 

لجميع األعمار لفرق السيدات.

وسيغلق باب المشاركة في البطولة فور اكتمال 
الع���دد المطل���وب م���ن الف���رق. وس���تقام بطول���ة 
“3×3” ي���وم األحد الموافق 16 ديس���مبر المقبل، 
إذ س���تخصص الفترة الصباحية إلقامة البطولة 
بطول���ة  س���تلعب  فيم���ا  بالس���يدات،  الخاص���ة 
الرجال خالل الفترة المس���ائية من اليوم نفسه. 
وس���تكون المش���اركة وتس���جيل الف���رق متاح���ة 

.)www.3x3bahrain.com( على الرابط

 رابط التسجيل لبطولة كرة السلة الثالثية

تق��ام ضمن مهرج��ان كل النجوم احتف��اء بالعيد الوطني

فتح المشاركة لبطولة “3×3” السالوية

أس���ندت لجن���ة الحكام في بطولة كأس العال���م لألندية للكرة الطائ���رة للحكم الدولي 
البحرين���ي جعف���ر إبراهيم إدارة مباراة قوية بين فريق “زنتي كازان” الروس���ي حامل 
لقب النس���خة الماضية 2017 ونادي “فاكيل نوفي” الروسي كذلك، والتي أقيمت يوم 
االثنين الماضي واتسمت باإلثارة والندية بعدما انتهت لصالح حامل اللقب الروسي 
بنتيج���ة 3/  2 واس���تغرقت حوال���ي س���اعتين و35 دقيقة؛ ليقود حكمن���ا جعفر إبراهيم 

بكل جدارة واقتدار.

كم���ا كل���ف إبراهيم ليكون حكم���ا ثانيًا في 
مب���اراة “فاكيل نوفي” الروس���ي و ”س���كرا 
ي���وم  أقيم���ت  الت���ي  البولن���دي  بلجات���و” 
أم���س األول الثالث���اء وكذلك حكم فيديو 

وانتهت لصالح األول 3/  2.
وج���اء اختي���ار إبراهي���م إلدارة المباراتين 
القويتي���ن؛ عطف���ا عل���ى م���ا يتمت���ع به من 
س���معة وكف���اءة وقدرة وهو نج���اح كبيرة 
للكرة الطائرة البحرينية عموما والتحكيم 
البحريني خصوصا، وتعتبر مشاركته في 
منافس���ات كأس العالم لألندية هي األولى 

رغم تعدد مشاركاته العالمية في بطوالت 
العال���م للرج���ال والس���يدات وتكليف���ه من 
قبل االتحاد الدولي في أكثر من مناس���بة 

إلدارة أقوى البطوالت العالمية.
ويع���د إبراهيم من الحكام المصنفين على 
الدرج���ة )A( عل���ى مس���توى العال���م، وه���و 
أعل���ى تصنيف يمن���ح للحكام ف���ي العالم، 
وهو الحكم البحرين���ي الوحيد الذي ينال 

تلك الدرجة العالية.
ويأت���ي اختي���ار إبراهيم إلدارة منافس���ات 
البطول���ة؛ تقدي���را لم���ا يمت���از ب���ه م���ن ثقة 

وس���معة طيب���ة من قب���ل االتح���اد الدولي 
ليكون سفيرا للكرة الطائرة البحرينية في 
ه���ذا المحف���ل العالم���ي، كما أن���ه يعتبر من 
خيرة الحكام المحليين ودائما ما تسند له 

أقوى المباريات.

جعفر إبراهيم

ف�����ي ك�������أس ال����ع����ال����م ألن�����دي�����ة ال����ط����ائ����رة

جعفر إبراهيم يدير أقوى المباريات

حسن علي

رئيس اتحاد كرة القدم واألمين العام لدى وصولهما مسقط

Sports
@albiladpress.com

أط���اح فري���ق س���ترة بمنافس���ه فريق النوي���درات، حينما تغلب عليه بنتيج���ة )78/75(، في المباراة التي جمعتهما مس���اء أمس )األربعاء(، على صالة اتحاد الس���لة بأم 
الحصم، في إطار منافس���ات الجولة السادس���ة من الدور التمهيدي لدوري زين الدرجة األولى. وش���هدت المباراة حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة اتحاد الس���لة 

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

ورف���ع س���ترة رصي���ده به���ذا الف���وز إل���ى 6 نق���اط م���ن 
انتصاري���ن وخس���ارتين، فيم���ا رفع���ت نقط���ة الخس���ارة 

رصيد النويدرات إلى 6 نقاط.
وه���ذه ه���ي الخس���ارة الرابعة عل���ى التوال���ي للنويدرات 
ال���ذي ب���ات مه���ددا بالخ���روج من دائ���رة المنافس���ة على 

التأهل إلى الدور السداسي.
وجاء شوط المباراة األول متكافئا بين الفريقين الذين 
تب���ادال س���جال التس���جيل والتقدم، إذ تق���دم النويدرات 
أوال بف���وزه ف���ي الرب���ع األول 17/16، ثم فاز س���ترة في 
الرب���ع الثان���ي 21/17، ليحس���م ه���ذا الش���وط لمصلحته 

بواقع 37/34.
واحتف���ظ س���ترة بتفوق���ه ف���ي الش���وط الثان���ي، إذ عزز 
البحارة تقدمهم في الربع الثالث 53/47، قبل أن يحسم 

نتيجة الفوز بتفوقه في الربع األخير أيضا 78/75.
وف���ي المب���اراة األول���ى أم���س، انف���رد المح���رق بصدارة 
عل���ى حس���اب  المري���ح  ف���وزه  عق���ب  الع���ام،  الترتي���ب 

سماهيج بنتيجة 100 مقابل 58.
ورف���ع المحرق رصي���ده إلى 12 نقطة م���ن 6 انتصارات 
متتالية، فيما واصل س���ماهيج نتائجه المهزوزة وتلقى 

الخسارة السادسة التي رفعت رصيده إلى 6 نقاط.
وفاز المحرق في األش���واط الثالثة األولى بواقع 34/8، 
26/18 و31/9، فيم���ا ف���از س���ماهيج ف���ي الرب���ع األخي���ر 
23/9. وجاء أفضل مسجل للمحرق علي ربيعة ومحمد 
ال���درازي ب�16 نقطة ل���كل منهما، وس���اهم أحمد الدرازي 

بتسجيل 15 نقطة وكاظم ماجد 14 نقطة.
ولس���ماهيج س���ّجل أحم���د جعف���ر 14 نقط���ة، وأض���اف 

حسين بوصفوان وباسل عادل 11 نقطة لكل منهما.

اليوم لقائين

تختت���م الي���وم منافس���ات االس���بوع، بإقام���ة لقائين، إذ 
يلتقي في المباراة األولى البحرين والحالة في الس���اعة 
5:45 مساًء، وتليها مباشرة مباراة االتحاد والنجمة في 

الساعة 7:45 مساًء.
وتب���رز المواجه���ة الثانية هذا المس���اء، إذ يرفع بنفس���ج 
االتح���اد والرهي���ب النجماوي ش���عار “الف���وز”، في مهمة 
اس���تعادة نغم���ة االنتص���ارات الغائبة ع���ن الفريقين في 
الجوالت الس���ابقة، وفض الش���راكة عل���ى صعيد النقطة 

السادسة والتقدم بجدول الترتيب.
االتحاد تعرض للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام 
األهل���ي والمح���رق، بعد أن دش���ن موس���مه بفوزين على 
الحالة وس���ترة، فيما خسر النجمة في آخر 3 لقاءات له 
أم���ام األهل���ي، المحرق والرفاع، مقاب���ل فوز وحيد على 

مدينة عيسى.
في المباراة األولى، يس���عى الحالة لتعويض خس���ارتيه 
الماضيتي���ن والع���ودة إل���ى الف���وز أم���ام غ���زال البحرين 

الباحث عن انتصاره األول.
الحال���ة يمتلك 7 نقاط في المركز الخامس، فيما يمتلك 

البحرين 3 نقاط في قاع الترتيب. 

من لقاء سترة والنويدرات من لقاء المحرق وسماهيج

محمد الدرازي

“زي������ن” دوري  ب������ص������دارة  ي���ن���ف���رد  ال����م����ح����رق 

سـتــرة يـفـاجـئ النــويــدرات
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أك���د الش���يخ خالد بن محمد آل خليف���ة رئيس لجنة قفز الحواج���ز باالتحاد الملكي 
للفروس���ية وس���باقات القدرة أن انطالقة الموس���م الجديد جاءت مميزة بناء على 

ما ظهرت عليه مسابقات البطولة االفتتاحية. 

  وق���ال “ حرصن���ا ف���ي لجنة قف���ز الحواجز 
االتح���اد  ادارة  مجل���س  م���ع  وبالتنس���يق 
الق���درة  وس���باقات  للفروس���ية  الملك���ي 
أج���ل  م���ن  االمكاني���ات  جمي���ع  بتس���خير 
تحقيق جميع عوامل النجاح لموسم مميز، 
وبالعودة لمنافسات بطولة افتتاح الموسم 
فقد ش���هدنا منافس���ات وندية عالية، وهذا 
الفرس���ان  اهتم���ام  عل���ى  دل  فق���د  دل  إن 
واس���طبالتهم من أجل خوض موس���م بكل 
ق���وة وجاهزي���ة، وهذا أم���ر يس���عدنا كثيرًا 
ويجعلن���ا نضاع���ف من جهودنا في س���بيل 
توفير أفضل األجواء التنافسية للجميع” 

  وأض���اف” الي���وم أصبح���ت هن���اك قاع���دة 
كبي���رة من الفرس���ان والفارس���ات على حٍد 

س���واء، حي���ث أن الجمي���ع يول���ي اهتم���ام 
بالتجهي���ز المبك���ر، ونح���ن عل���ى ثق���ة ب���أن 
منافس���ات بطولة االتحاد الملك���ي القادمة 
س���تكون منافس���اتها أعل���ى نس���بيًا والقادم 

سيكون تنافسيًا أكثر”.
 وبي���ن الش���يخ خال���د بن محم���د آل خليفة 
أن مملك���ة البحري���ن تمتل���ك العدي���د م���ن 
الخام���ات والمواهب الش���ابة الذين ظهروا 
في العديد من المناسبات والمسابقات في 
المواس���م الماضية بمس���تويات قوية تبشر 
بمس���تقبل واع���د لهم وهذا م���ا نتوقعه هذا 
الموس���م وقال “نحن بدورنا س���نقوم بدعم 
هذه المواهب وايصالها الى المراتب العليا 
في المس���ابقات المقبلة وذلك بالتعاون مع 

المالك واالس���طبالت الذين نث���ق بقدراتهم 
وأفكاره���م التطويرية ف���ي مجال االرتقاء 

 . بالناشئين وجميع الفئات” 
  وأش���اد خال���د ب���ن محم���د بم���ا ظه���ر عليه 
والناش���ئين  الصغ���ار  خصوص���ًا  الفرس���ان 
له���م خصوص���ًا  مس���تقبل مش���رق  متأم���الً 
ف���ي ظ���ل الدع���م الكبي���ر ال���ذي تحظ���ى به 
ورياض���ة  عموم���ًا  البحريني���ة  الرياض���ة 
الخي���ل وقف���ز الحواجز خصوص���ًا من قبل 
القي���ادة الحكيمة والمس���ئولين الرياضيين 
وعلى رأس���هم سمو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبية البحرينية وس���مو الشيخ فيصل 
بن راش���د آل خليفة رئيس االتحاد الملكي 

للفروسية وسباقات القدرة. 
  وأش���ار خالد بن محمد بالنسبة لمسابقات 

العموم دائمًا ما تش���هد منافسات قوية بين 
جميع الفرسان نظرا لتقارب المستوى العام 
وجاهزية الفرس���ان الذين يسعون لتحقيق 
المراكز األولى، والخبرة الواسعة التي بات 
يمتلكها جميع الفرس���ان في مسابقات قفز 
الحواج���ز بمختل���ف فئاته���ا، وهن���اك جانب 
آخ���ر يرفع من مس���توى االثارة والتش���ويق 
ف���ي المي���دان ه���و مش���اركة الفرس���ان ف���ي 
العدي���د من الجياد المتميزة والمدربة وفق 
أعلى المس���تويات الفنية االمر الذى يبش���ر 
بمنافس���ة قوي���ة بي���ن الجمي���ع ويجعل من 
التكه���ن بهوي���ة الفائزي���ن صع���ب ج���دا إلى 
جانب منافس���ة الناش���ئين لهم، ل���ذا يمكننا 
القول ان منافس���ات العموم ستكون بشكل 
مغاي���ر م���ن الناحي���ة التنافس���ية وه���ذا م���ا 
كن���ا نتمن���اه لما له من م���ردود إيجابي على 

 . رياضة قفز الحواجز البحرينية 
آل  ب���ن محم���د  الش���يخ خال���د    وأوض���ح 

للفروس���ية  الملك���ي  االتح���اد  أن  خليف���ة 
وسباقات القدرة يدعم المبادرات واالفكار 
التطويري���ة الرامي���ة إلى االرتق���اء برياضة  
قف���ز الحواجز ف���ي المملكة وأض���اف قائالً 
“نح���ن عل���ى يقي���ن ب���أن جمي���ع المهتمي���ن 
برياض���ة قف���ز الحواج���ز س���يعملون ب���روح 

الفري���ق الواح���د م���ن اج���ل االرتق���اء بقف���ز 
تطلع���ات  إل���ى  به���ا  والوص���ول  الحواج���ز 

الجميع“. 
خت���ام  ف���ي  محم���د  ب���ن  خال���د  وأع���رب    
حديثه عن جزيل ش���كره وعظي���م امتنانه 
لس���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة 
الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة  ممث���ل 
وش���ئون الش���باب رئيس المجل���س األعلى 
للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحريني���ة عل���ى كل الدع���م ال���ذي يقدم���ه 
س���موه لرياضة قف���ز الحواجز، وإلى س���مو 
الش���يخ فيصل بن راش���د آل خليفة رئيس 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
ودعم���ه الدائ���م، وأثن���ى عل���ى دور الحكام 
والمنظمي���ن وكل م���ن يس���اهم ف���ي انجاح 
مس���ابقات قفز الحواجز مؤك���دًا أنهم جزء 
ال يتجزء من نج���اح البطوالت، وتمنى كل 
التوفي���ق للفرس���ان ف���ي انطالقة الموس���م 

الجديد.

تغطية - اللجنة االعالمية

خالد بن محمد: افتتاح متميز لموسم قفز الحواجز

خالد بن محمد

نرفع القبعة التحاد 
البليارد والسنوكر الذي 

حصد 12 ميدالية ملونة في بطولة 
الخليج أخيرا، وبذلك أثبت علو 

كعبه في مشاركته األولى لهذا 
العام وأظهر للجميع أن تحقيق 

األهداف يأتي بالعزيمة واإلصرار 
وال سواهما.

من المؤلم والمؤسف أن يكون 
لدينا لعبة تحصد اإلنجازات 

والميداليات الملونة في مختلف 
المحافل، وهي تعاني من اإلهمال، 

فماذا نسمي عدم وجود مقر رئيس 
التحاد البليارد والسنوكر وال صالة 

تدريبية وال جهازا فنيا؟!



حق���ق المح���رق فوزه الثان���ي بدوري الدرج���ة األولى للكرة الطائ���رة بعدما هزم 
النص���ر بثالث���ة أش���واط نظيفة في المب���اراة الت���ي أقيمت بينهما، مس���اء أمس 
األربع���اء، عل���ى صال���ة االتح���اد بمدينة عيس���ى الرياضي���ة في إطار منافس���ات 
الجول���ة الثالثة من المس���ابقة ليرف���ع رصيده إلى 6 نقاط م���ن فوزين متتاليين، 

فيما توقف رصيد النصر عند نقطتين فقط.

 ،25/17 للمح���رق  األول  الش���وط  وأنته���ى 
25/22، 25/23 فيم���ا ادار المواجه���ة طاق���م 
الح���كام الدول���ي المكون من األول حس���ين 

الكعبي والثاني أحمد يوسف.
وغ���اب ع���ن المح���رق ف���ي المب���اراة الثاني���ة 
على التوال���ي صانع األلعاب الدولي محمود 

العافية.
دون  م���ن  األول  الش���وط  المح���رق  كس���ب 
صعوب���ة معتم���دا عل���ى فاعليت���ه الهجومية 
بعدم���ا نج���ح مع���ده حس���ين الحايك���ي في 
توزي���ع األدوار الهجومي���ة بأفض���ل ص���ورة 
حي���ث  األول���ى  الك���رة  اس���تقرار  ظ���ل  ف���ي 
ب���رز فاض���ل عب���اس وجاكس���ون م���ن مرك���ز 
4 كم���ا تمي���ز الفري���ق باإلرس���االت المرك���زة 
تج���اه صبي���ح إبراهي���م للحد م���ن انطالقته 
الهجومي���ة ليتق���دم المحرق 14/6 مس���تغال 
والت���ي  للنص���ر  الس���يئة  االس���تقبال  حال���ة 
أجب���رت صانع العاب���ه على اللع���ب المفتوح 
ف���ي األطراف لتك���ون معظم ك���رات صبيح 
إبراهي���م ف���ي مصي���دة الص���د أو التخفي���ف 
منه���ا كما ارتكب النصر العديد من األخطاء 
الهجومية ليواصل المح���رق التقدم وينهي 
الش���وط بإرس���ال مباش���ر احرز منه الالعب 

فاضل عباس نقطة النهاية 25/17.
في الش���وط الثاني قدم النصر أداءا أفضل 
نس���بيا على مستوى الهجوم، وكان ندا قويا 
بب���روز إبراهيم محمد في اكثر من مناس���بة 
التع���ادل  ف���ي إدراك  أبن���اء األزرق  لينج���ح 
17/17 بعدم���ا كان المح���رق متقدما 17/15 
كم���ا تع���ادال 21/21 ف���ي ظل حوائ���ط الصد 
الت���ي اصط���ادت كرتي���ن مباش���رتين عل���ى 
جاكس���ون ريفيرا، قبل أن يستعيد المحرق 
توازن���ه عبر فاضل عباس ال���ذي كان النجم 
األب���رز والخيار األول ف���ي الهجوم مع تألقه 
ف���ي التغطية الدفاعية كذلك مقابل أخطاء 
هجومية للنصر منه���ا خطأين متتاليين من 
صبي���ح ابراهي���م اهدى المح���رق النقطة 24 

و25 لينتهي الشوط 25/22.
واص���ل المح���رق أدائ���ه الجماع���ي المتمي���ز 
في الش���وط الثالث بدفاع���ه الرائع وفاعلية 
ضاربيه من جميع المراكز وباألخص فاضل 
عب���اس وتق���دم من���ذ البداي���ة 7/3 لكن���ه كاد 
أن يدف���ع ثمن األخطاء بعدم���ا قلص النصر 

الف���ارق ع���دة م���رات، وتع���ادل 20/20 ل���وال 
خبرة فاضل عباس الحاسمة والتي رجحت 

كفة المحرق الذي فاز بالشوط 25/23.
األهلي يتخطى عالي

وفي المواجهة الثانية أحرز األهلي انتصاره 
األول ف���ي ال���دوري ب���أول ظهور رس���مي له 
بعدم���ا فاز على عالي بثالثة أش���واط مقابل 
شوط ليحقق أول ثالث نقاط في المسابقة 

بينما الزال عالي من دون أي نقاط.
وأنه���ى األهل���ي الش���وطين األول والثان���ي 
25/20، 25/19 ، وفاز عالي بالثالث 25/19، 
أدار  فيم���ا   25/23 الراب���ع  األهل���ي  وكس���ب 
المب���اراة طاقم الحكام الدول���ي المكون من 
األول علي عبدالحميد والثاني س���يد محمد 

الموسوي.
األهل���ي  محت���رف  المب���اراة  ع���ن  وغ���اب 
األوكران���ي رس���الن بس���بب عدم اس���تكمال 
إجراءات تس���جيله، ووجد األهلي منافس���ة 

قوية من عالي الذي اظهر مستوى رائع.
تف���وق األهل���ي ف���ي الش���وط األول بس���الح 
اإلرس���االت القوية والقوة الهجومية، حيث 
تن���اوب على الهج���وم كال من عل���ي مرهون 
وناصر عنان وامين محمد في األطراف مع 
عباس الخباز وعلي الصيرفي في االرتكاز، 
فيم���ا ارتك���ب عال���ي العدي���د م���ن األخط���اء 
الهجومية وساء استقبال الفريق كثيرا ولم 
يظهر أحمد عيسى وحسن عقيل أي فاعلية 
هجومية واس���تمر األهلي ف���ي التقدم رغم 
تقلي���ص النتيج���ة م���ن عال���ي 22/20 ليضع 
الصيرف���ي نقط���ة النهاي���ة للش���وط بإرس���اله 

المباشر 25/20.
ف���ي الش���وط الثاني ل���م يحاف���ظ عالي على 
تقدمه الكبير 6/1، 8/3 بفضل حوائط الصد 
التي ش���كلها جعفر الحايكي وأحمد عيسى 
ف���ي وجه عل���ي مرهون في عدة مناس���بات 
م���ع تعدد أخط���اء األهلي في الهج���وم، مما 
أت���اح الفرص���ة أم���ام المنافس ليقل���ب عليه 
الطاولة وتقليص الفارق 9-12 بتألق محمد 
عن���ان ال���ذي ش���ارك ألول م���رة ف���ي المباراة 
بفض���ل   19/15 التق���دم  األهل���ي  ليخط���ف 
تس���ريع اللعب عبر الصيرفي والخباز لينهي 
النس���ور الش���وط بضربة س���احقة م���ن عنان 

الصغير 25/19.

دخ���ل عالي بق���وة في الش���وط الراب���ع وبرز 
المحت���رف البورتوريكي “ادواردو” بضرباته 
الس���احقة م���ن مرك���ز4 و6 وكان���ت حوائ���ط 
الصد حاضرة في وجه ناصر عنان أكثر من 
م���رة مع كث���رة األخطاء الهجومي���ة قبل أن 
يصوب حس���ن عقيل ضربة ساحقة لينتهي 

الشوط لعالي 25/18.

فرط عالي في الفوز بالشوط الرابع  «

بعدما كان المتقدم لغاية النتيجة 

22/20 قبل أن يدرك األهلي 

النتيجة بخبرته وبحائط الصد 

في وجه احمد عيسى ومن ضربة 

ساحقة لناصر عنان انتهى الشوط 

.25/23

األه���ل���ي ي��ج��ت��از ع���ال���ي ب��ص��ع��وب��ة وك�����اد ي��ف��ق��د ن��ق��ط��ة ب������دوري ال��ط��ائ��رة

الــمــحــرق يــســقــط الــنــصــر

فاضل عباس كان رقم 1 في المباراة

األهلي تغلب على ابناء الفخار بصعوبة

من لقاء األهلي وعالي

جاسم تركي يصوب ضربة ساحقة أمام حوائط المحرق
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تس���تعد حلب���ة البحري���ن الدولي���ة “موطن رياضة الس���يارات في الش���رق األوس���ط” 
الس���تضافة مهرج���ان بابك���و البحرين للجي ت���ي GT، والذي ينطلق م���ن خالله عدد 
من الفعاليات والذي سيقام نهاية هذا األسبوع يومي الجمعة والسبت 30 نوفمبر 

و1 ديسمبر.

ويِع���د مهرج���ان بابكو البحري���ن للجي 
تي جماهير ومحبي رياضة السيارات 
الترفيهي���ة  الفعالي���ات  م���ن  بالكثي���ر 
إلمتاعه���م ط���وال يومين، م���ن الصباح 
وحتى المس���اء، كما يع���د بعطلة نهاية 
العائل���ة  أف���راد  ل���كل  ممتع���ة  أس���بوع 
الفعالي���ات  أو  الس���باقات  حي���ث  م���ن 

الترفيهية. 
وم���ن أب���رز الفعاليات “الس���قوط الحر”، 
التي يقدمها جهاز االلتقاط في الهواء 
للس���قوط الح���ر. وه���و النظ���ام الوحيد 
ف���ي العال���م الذي يس���مح بإس���قاط حر 

ت���ام دون ربط م���ع تحكم ت���ام، إذ يبدأ 
الالع���ب فيه م���ن نقطة اإلط���الق على 

ارتفاع 50 متًرا.
النش���اط  النينج���ا،  لعب���ة  إل���ى  إضاف���ة 
المش���ّوق ال���ذي يضم���ن تدف���ق هرمون 
االدرينالي���ن لمختل���ف أعضاء الجس���م 
أثناء تجربة استثنائية ضمن مهرجان 
بابك���و البحري���ن للج���ي ت���ي. وإذا كان 
ش���عور القفز من طائرة أو السقوط من 
مبنى يثير الفضول فإن لعبة الس���قوط 
ف���ي  المناس���بة،  التجرب���ة  ه���ي  الح���ر 
حي���ن توف���ر لعبة نينجا دفع���ة إضافية 

م���ن الحم���اس أثن���اء محاول���ة تخطي 
المناف���س  عل���ى  والتغل���ب  العقب���ات 
أثن���اء إكم���ال ال���دورة بأس���رع وق���ت، 
وه���ي فعالية مثي���رة وممتع���ة ومليئة 
بالمغام���رة والتح���دي للكب���ار والصغ���ار 

على حد سواء.
ويبل���غ س���عر تذك���رة الس���باق 5 دناني���ر 
دون  لألطف���ال  ومجان���ا  للكب���ار  فق���ط 
التذاك���ر  وس���تمنح  عش���رة.  الثاني���ة 
صاحبه���ا فرص���ة الحضور ف���ي الحلبة 
ط���وال يومي الس���باق الذي سيس���تمر 
م���ن الصب���اح حتى المس���اء ف���ي متعة 
وإث���ارة الس���باقات الدولي���ة المش���اركة 
ف���ي الس���باق، إضافة إلم���كان الحضور 
الت���ي س���تكون  الب���ادوك  ف���ي منطق���ة 
مفتوحة مع فرصة االلتقاء بالسائقين 
والف���رق المتنافس���ة والحص���ول عل���ى 

التواقيع التذكارية.   
ويش���هد مهرج���ان البحري���ن للجي تي 
مجموعة م���ن الفئ���ات المختلفة عالية 
المستوى لس���باقات ال�GT وعلى رأسها 

االتح���اد  م���ن  المس���تحدثة  البطول���ة 
وتحدي���ًدا  “في���ا”  للس���يارات  الدول���ي 
بطول���ة “كأس GT لألم���م” إل���ى جان���ب 
س���باقات ش���ّيقة أخ���رى كنهائ���ي العالم 

الح���دث  عل���ى  ع���الوة   ،”GT4 “س���ارو 
للس���يارات  البحري���ن  تح���دي  الب���ارز 
الكالس���يكية مم���ا يجعل م���ن مهرجان 
GT البحري���ن احتف���ااًل دولًيا ب���ارًزا في 
 GT “كأس  بطول���ة  وتعتب���ر  المنطق���ة. 
للمهرج���ان  الرئي���س  الح���دث  لألم���م” 
بقي���ادة س���ائقين قادمي���ن إل���ى حلب���ة 
البحري���ن الدولي���ة م���ن مختل���ف دول 
العالم كل يسعى لتحقيق المجد باسم 

بالده. 
وبإمكان الراغبين في حضور  «

مهرجان بابكو البحرين للجي تي 
في حلبة البحرين الدولية الحصول 

على تذاكرهم من خالل منصة 
البيع التابعة للحلبة في مجمع 

الستي سنتر أو إلكترونيا من خالل 
www. زيارة الموقع اإللكتروني

bahraingp.com أو عبر االتصال 
على 17450000.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

فعاليات ترفيهية في مهرجان بابكو للجي تي

الجمهور على موعد مع الفعاليات الترفيهية

تتواص���ل مباري���ات بطولة أبوصيبع الس���نوية ال� 32 لكرة القدم، والت���ي تقام هذا العام 
برعاية ذهبية من Soccer Avenue للوجيه محمد بن منصور العريض ورعاية فضية 
من السرايا للمقاوالت، إذ اقيمت مباراتان يوم الثالثاء ضمن المجموعة B، وفاز فريق 
ألمني���وم المن���ار على الفت���ح للكهرب���اء بنتيجة )3/  1( ف���ي مواجهة قوية، وف���ي المباراة 
الثانية حقق فريق الس���رايا للمقاوالت فوزا مس���تحقا بنتيجة )3/  0( على حس���اب فريق 

.HPC

ففي مواجهة أولى قوية حسبها المتابعون 
“نهائ���ي مبك���ر” جم���ع بي���ن الفت���ح للكهرباء 

وألمني���وم المن���ار وبع���د لق���اء متكاف���ئ من 
الناحي���ة الفني���ة اس���تطاع ألمني���وم المن���ار 

وبفض���ل خب���رة بع���ض العبي���ه م���ن الظف���ر 
بنقاط المباراة الثالث عندما سجل العبوه 
3 أه���داف جميل���ة ع���ن طريق عل���ي مهدي 
هدفين وكميل حسين حبيب هدف مقابل 
هدف وحيد لفريق الفتح للكهرباء س���جله 

محمود أحمد علي.
نف���س  لحس���اب  أخ���رى  مواجه���ة  وف���ي 
مواجه���ة  ف���ي   HPC التق���ى  المجموع���ة 

السرايا للمقاوالت 

وف���ي غي���اب عنصري���ن مهمين ل���دى فريق 
الخب���از  ج���واد  الح���ارس  وهم���ا   HPC
والمهاج���م حميد الخباز، واس���تطاع فريق 
أول  عل���ى  الحص���ول  للمق���اوالت  الس���رايا 
3 نق���اط ل���ه ف���ي دورة أبوصيب���ع الصيفية، 
وتغلب على خصم���ه HPC بثالثية نظيفة 
س���جلها تواليا السيد عزيز السادة وحسين 
مه���دي المنص���ور واختتم األهداف حس���ن 

عبداإلمام.

استمرار منافسات بطولة أبوصيبع 32 لكرة القدم

من منافسات البطولة

سبورت

حسن علي )تصوير: رسول الحجيري(
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شهد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مساء أمس ) األربعاء( حفل 
الجوائز السنوي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم الذي أقيم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض  بالعاصمة مسقط تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب 

بن طارق آل سعيد مستشار جاللة السلطان قابوس بن سعيد وحضورعدد كبير من الشخصيات الرسمية والرياضية وقيادات كرة القدم اآلسيوية.

 وقام الشيخ سلمان بن ابر اهيم آل خليفة بتتويج 
الالعب عبدالكريم حسن العب نادي السد القطري 
بجائ���زة أفض���ل العب ف���ي آس���يا، في حي���ن نالت 

الصينية وانغ شوانغ جائزة أفضل العبة.
 وق���ال رئي���س االتحاد اآلس���يوي الش���يخ س���لمان 
ب���ن إبراهي���م آل خليف���ة لكرة القدم خ���الل الحفل: 
نح���ن نحتفل الليلة بجميع الفائزين الذين يعملون 
بش���كل متواصل من أجل االرتقاء بالمس���توى في 
كل ع���ام، ك���رة الق���دم اآلس���يوية تواص���ل تحقي���ق 
اإلنج���ازات العالمي���ة، وهذا بفض���ل العبينا وفرقنا 

واتحاداتنا الوطنية.
 وأضاف: أهنئ الفائزين وجميع المرش���حين، وفي 

ذات الوق���ت أش���كر مس���تضيفنا االتح���اد العمان���ي 
لك���رة الق���دم والحكومة العمانية عل���ى تنظيم هذا 

االحتفال التاريخي في العاصمة الرائعة مسقط.
 وحص���ل الم���درب اليابان���ي غ���و اوي���ا عل���ى جائزة 
أفضل مدرب في آسيا لهذا العام، بعدما قاد فريقه 
كاش���يما انتليرز إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 
2018، ف���ي حي���ن كان���ت جائزة أفض���ل مدربة من 
منصي���ب مواطنت���ه اس���اكو تاكاك���ورا الت���ي قادت 
المنتخ���ب اليابان���ي إل���ى الف���وز بلق���ب كأس آس���يا 
للسيدات 2018 لتنال هذه الجائزة للمرة السادسة 

في تاريخها كمدربة.
 كم���ا ن���ال الصين���ي زهان���غ جيلون���غ القائ���م س���ابقًا 

بأعمال رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم جائزة 
ماس���ة آس���يا، التي تعتبر أعلى تقدير في االتحاد، 
وذل���ك بع���د المس���اهمات والخدمات الكبي���رة التي 
قدمه���ا عل���ى مدار أربع���ة عقود لخدمة ك���رة القدم 

الصينية واآلسيوية.

زهانغ جيلونغ يتسلم جائزة ماسة آسيا

وق���ام الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل خليف���ة 
رئي���س االتح���اد اآلس���يوي لكرة القدم بتس���ليم 
جائزة ماس���ة آس���يا، إل���ى زهانغ جيلون���غ القائم 
بأعمال الرئيس الس���ابق في االتحاد اآلس���يوي 
لكرة القدم، وذلك  في العاصمة الصينية بكين، 

في تعبير عن مكانة جيلونغ كأحد الشخصيات 
المؤثرة ة في تاريخ كرة القدم اآلسيوية.

وقال الشيخ سلمان: تشرفت بمشاهدة جيلونغ 
من جديد في بكين، وباس���م االتحاد اآلس���يوي 
لك���رة القدم أتقدم له بالش���كر على كل ما قدمه 
لك���رة الق���دم اآلس���يوية ولالتحاد الق���اري، وهو 
يس���تحق ع���ن ج���دارة ه���ذه الجائ���زة الممي���زة 
التي س���بق تقديمها لعدد من الشخصيات التي 

قدمت خدمات جليلة للعبة.
اآلس���يوي  االتح���اد  ماس���ة  الفائزي���ن:  قائم���ة 
لك���رة الق���دم: زهان���غ جيلون���غ )الصي���ن(، جائزة 
تقدي���ر رئيس االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم:- 
وايل���د  فري���ق   - )الياب���ان(،  ايكي���دا  فوتوش���ي 
ب���ورز )تايالن���د(، جائ���زة أفضل اتح���اد وطني:- 
االتحاد المتط���ور: االتحاد الياباني لكرة القدم، 
- االتح���اد الصاع���د: االتح���اد الكوري الش���مالي 
االتح���اد  الطام���ح:  االتح���اد   - الق���دم،  لك���رة 

المنغول���ي لك���رة الق���دم، جائ���زة تقدي���ر رئي���س 
االتح���اد اآلس���يوي للواعدين:االتحاد المتطور: 
االتح���اد الصيني لكرة الق���دم، االتحاد الصاعد: 
االتح���اد الس���نغافوري لك���رة الق���دم، - االتح���اد 
الق���دم،  لك���رة  الفلس���طيني  االتح���اد  الطام���ح: 
جائ���زة أفضل العب لكرة الصاالت: علي أش���قر 
م���درب  أفض���ل  جائ���زة  )إي���ران(،  زاده  حس���ن 
جائ���زة  )الياب���ان(،  ت���اكاورا  للسيدات:اس���اكو 
أفضل مدرب للرجال:غ���و اويا )اليابان(، جائزة 
جائ���زة  )الصي���ن(،  ش���وانغ  العبة:وان���غ  أفض���ل 
أفضل العب���ة: عبدالكريم حس���ن )قطر(، جائزة 
للحكام:عل���ي رض���ا فغان���ي  الخاص���ة  التقدي���ر 
)إي���ران(، جائ���زة أفض���ل العب���ة شابة:س���اوري 
ت���اكارادا )الياب���ان(، جائ���زة أفضل العب ش���اب، 
تركي العمار )الس���عودية(، جائ���زة أفضل العب 
آسيوي محترف خارج القارة:ماكوتو هاسيبي 

)آينتراخت فرنكفورت ومنتخب اليابان(

جانب من حفل الجوائز السنوي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يتوج الفائزين بجوائز االتحاد اآلسيوي
ع�����ب�����دال�����ك�����ري�����م أف������ض������ل الع���������ب وش��������وان��������غ أف������ض������ل الع����ب����ة

مسقط - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تواصل���ت الجوالت والزي���ارات الميدانية التي تقوم بها لجن���ة الموهوبين باالتحاد 
البحرين���ي أللعاب القوى إلى مدارس وزارة التربية والتعليم؛ للبحث عن المواهب 
من كال الجنس���ين في إطار التعاون الوثيق والمس���تمر منذ س���نوات عدة مع إدارة 
التربي���ة الرياضي���ة والكش���فية والمرش���دات ب���وزارة التربية والتعلي���م؛ بهدف ضم 
المزي���د من الخام���ات الواعدة في رياض���ة “أم األلعاب”، وتكوي���ن قاعدة قوية من 

العدائين والعداءات.

ثان���ي الزي���ارات الت���ي قام���ت به���ا لجن���ة 
الموهوبين برئاس���ة عض���و مجلس إدارة 
االتح���اد رقية الغس���رة، والت���ي تضم في 
عضويتها مشعل الذوادي، سالم مسعود، 
عماد محمد، محمد فرحان، ش���ملت هذه 
الم���رة كال م���ن مدرس���ة اإلم���ام الغزال���ي 
يث���رب  ومدرس���ة  للبني���ن،  اإلعدادي���ة 
اإلعدادي���ة للبنات، بعدما ش���ملت الزيارة 
األولى في هذا الموس���م كال من مدرسة 
الزالق اإلعدادية للبنين، ومدرسة الزالق 

اإلعدادية للبنات.
وأج���رى فريق لجن���ة الموهوبين المكون 
ال���ذوادي وس���الم مس���عود  م���ن مش���عل 
سلس���لة م���ن الفحوص���ات واالختب���ارات 
الرياضية المعتم���دة دوليا؛ للتعرف على 
ق���درات وإمكان���ات الط���الب والطالب���ات 
معلم���ي  م���ن  ع���دد  وإش���راف  بحض���ور 
ب���كال  الرياضي���ة  التربي���ة  ومعلم���ات 
المدرس���تين، عل���ى أن يت���م انتق���اء عدد 
من الطالب والطالبات؛ ليخضعوا جميعا 

إل���ى المزي���د م���ن االختب���ارات المتقدمة 
األخ���رى الكتش���اف م���دى قدرته���م على 
مواصل���ة اللع���ب؛ تمهيدا لضمهم رس���ميا 
إلى باق���ي الموهوبي���ن، وتوفير مختلف 
برامج الدعم والرعاية لهم بعد الحصول 
على موافقة أولياء أمورهم والتأكد من 

لياقتهم بدنيا وصحيا.

وتأتي تلك الزيارات في إطار استمرار  «
االتحاد البحريني أللعاب القوى في 

سياسته نحو اكتشاف المزيد من 
المواهب؛ تنفيذا لتوجيهات سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس 

األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى، 

رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى، وبمتابعة واهتمام من نائب 

الرئيس محمد عبداللطيف بن 
جالل.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

لـجـنـة مـوهـوبـي القــوى تــزور مـدرستـيــن

من الزيارة
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الــحــلــواجــي: مــصــلــحــة عــنــان أواًل
ع����رض ال��ن��ص��ر اإلم�����ارات�����ي م���ح���رج وس��ن��ت��خ��ذ ق�������رارًا ي���راع���ي ال���اع���ب وال���ن���ادي

أكد أمين سر النادي األهلي، رئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة أن النادي سيجتمع بالعب الفريق 
األول الدول���ي ناص���ر عن���ان للتباح���ث مع���ه حول الع���رض المقدم له م���ن نادي النص���ر اإلماراتي 
لالحت���راف ف���ي صفوف���ه فيما تبق���ى من الموس���م الرياضي الحال���ي 2018/2019، بعد أن تس���لم 

ا من نظيره اإلماراتي لالستفادة من خدمات عنان. النادي خطاًبا رسميًّ

وأضاف الحلواجي ل� “البالد س���بورت” أن 
الن���ادي يضع مصلحة الالع���ب في المقام 
األول ثم مصلحة النادي ثانًيا وهو يدعم 
احت���راف العبي���ه وينظر إل���ى مصلحتهم 
بعي���ن االعتب���ار بم���ا يتواف���ق كذل���ك م���ع 
مصلح���ة الن���ادي والفري���ق بش���كل خاص 
األلق���اب  كاف���ة  عل���ى  منافًس���ا  باعتب���اره 

المحلية.
النص���ر  ع���رض  أن  الحلواج���ي  وذك���ر 
ا وس���يخضع إل���ى  اإلمارات���ي يعتب���ر ج���ادًّ
المزيد من الدراسة والنقاش سواء داخل 
ا،  مجل���س اإلدارة أو مع الالعب ش���خصيًّ

النق���اط حول���ه، مضيًف���ا  لت���دارس كاف���ة 
“ توقي���ت الع���رض يعتب���ر حرًج���ا بع���ض 
الش���يء ونحن ندخل الجول���ة الثالثة من 
منافس���ات الدوري ومع ذلك فإننا سننظر 
ف���ي األم���ر بم���ا يراع���ي مصلح���ة جمي���ع 

األطراف..”.
ول���دى س���ؤالنا ع���ن قيمة الع���رض المادي 
الكش���ف ع���ن قيم���ة  أج���اب “ال يمكنن���ي 
الصفق���ة، وكل م���ا أود قول���ه أن الع���رض 
ا، وبالتأكيد فإن قيمة الصفقة  يعتب���ر جادًّ
ا ف���ي اتخ���اذ الق���رار  تلع���ب دوًرا رئيس���يًّ
النهائي سواء بالسماح لالعب باالحتراف 

أو البق���اء، فالم���ردود المال���ي أمر ال يمكن 
التغاض���ي عنه لحس���م الصفق���ة ومع ذلك 
فإنن���ا ل���ن نس���تعجل الق���رار وس���نتباحث 

حوله للوصول إلى القرار المناسب..”.

وأكد الحلواجي أن غياب ناصر عنان وهو  «
أحد ركائز طائرة األهلي سيكون له تأثير 

على الفريق لما يمثله من قوة هجومية 
ضاربة في مركز 4 على المستوى المحلي 

والخليجي والعربي، لكنه أكد في الوقت 
ذاته عن ثقته الكبيرة في قدرة باقي 

الالعبين لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيله 
في حال تمت الموافقة على الصفقة، 

مؤكًدا كذلك بأن النادي ينظر إلى مصلحة 
الالعب الذي لطالما مثل النادي خير 

تمثيل وحقق معه العديد من البطوالت 
ناصر عنان المحلية والخارجية. عالء الحلواجي

حسن علي



نجحت 6 أندية في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم 2018 - 
2019 حتى الجولة السابعة في اجتياز معيار اتحاد الكرة بمشاركة الالعبين 

تحت 21 سنة، وهو معدل 1000 دقيقة في الموسم الكروي.

واجت���از المالكية هذا المع���دل مبكرا، 
ووص���ل اآلن إل���ى 3346 دقيق���ة بع���د 
خت���ام مباري���ات الجولة الس���ابعة عبر 
مشاركة 13 العبا، وهو الفريق األكثر 
مش���اركة م���ن خ���ال ع���دد الدقائ���ق 
وعدد الاعبين. أما الرفاع هو اآلخر، 
فتجاوز هذا المعدل بتس���جيله 1749 

دقيقة عبر مشاركة 6 العبين.
بدوره، فإن فريق الش���باب وصل إلى 
1311 دقيقة عبر مش���اركة 8 العبين، 
كم���ا ع���زز الرف���اع الش���رقي رصي���ده 
بتس���جيله 1283 دقيق���ة بع���د الجولة 

السابعة بوجود 5 العبين.
م���ن  والنجم���ة  الح���د  نادي���ا  وتمك���ن 
االنضمام له���ذه القائمة، بعد أن وصل 
الح���د إل���ى 1153 دقيقة عب���ر العبين 
اثني���ن، والنجم���ة إل���ى 1102 عب���ر 4 

العبين.
وعل���ى مس���توى باق���ي الف���رق، فق���د 
عب���ر  دقيق���ة   614 البدي���ع  س���جل 
العبي���ن اثني���ن، الحال���ة 440 دقيق���ة 
عبر 3 العبي���ن، والمحرق 751 دقيقة 

بمشاركة 7 العبين.

 إحصائية الحضور 

الجماهيري

 س���جلت الجولة الس���ابعة م���ن دوري 
حض���ورا  الممت���از  حم���د  ب���ن  ناص���ر 
جماهيري���ا بل���غ 2080 متفرج���ا خال 
المباري���ات الخمس الت���ي أقيمت يوم 
األح���د الماض���ي المواف���ق 25 نوفمبر 

الجاري.

وكانت الجولة السادسة من المسابقة 
ع���دد  ف���ي  مرتفع���ا  مع���دال  س���جلت 
الحض���ور الجماهيري الذي وصل إلى 
3850 متفرج���ا وبزي���ادة تص���ل إل���ى 
400 متفرج مقارنة بالجولة الخامسة 
التي سجلت حضورا جماهيريا وصل 
إلى 3450 متفرجا. وس���جلت الجولة 
الرابعة حض���ورا جماهيريا وصل إلى 
2590 متفرج���ا فيم���ا وص���ل الحضور 
الجماهي���ري ف���ي الجول���ة الثالثة إلى 
الحض���ور  ووص���ل  متفرج���ا،   1726
الجماهي���ري ف���ي الجول���ة الثانية إلى 

الحض���ور  ووص���ل  متفرج���ا   2880
الجماهي���ري ف���ي الجول���ة األولى إلى 

2442 متفرجا.

ترتيب الهدافين  

اعتل����ى مهاجم فريق ن����ادي النجمة 
هداف����ي  ص����دارة  درام����ي  مم����ادو 
حم����د  ب����ن  ناص����ر  دوري  مس����ابقة 
الممت����از لك����رة الق����دم، بع����د أن رفع 
رصيده إل����ى 7 أهداف. فيما يحتل 
المرك����ز الثان����ي مهاج����م فريق نادي 
ال����ذي  إيري����ك  البرازيل����ي  المنام����ة 
يمتلك في رصيده 6 أهداف، بينما 
يحت����ل قائ����د فري����ق ن����ادي الرف����اع 
كميل األسود المركز الثالث برصيد 

5 أهداف.
ويمتل����ك 5 العبي����ن 4 أه����داف ف����ي 
الع����ب  كاآلت����ي:  وه����م  رصيده����م، 
الع����ب  عب����دو،  عب����دهللا  المح����رق 
الرفاع الش����رقي س����امي الحسيني، 
الع����ب  أوتش����ي،  الرف����اع  الع����ب 
حبي����ب،  أحم����د  إبراهي����م  النجم����ة 
الع����ب الحد س����ليم المزلين����ي، فيما 
يملك العب البديع أحمد الشروقي 
والعب المنام����ة محمد الرميحي 3 

أهداف لكل واحد منهما.

إحصائية مشاركة الالعبين تحت 21 عاًما

إحصائية الحضور الجماهيري

6 أندية تستوفي معيار مشاركة الالعبين تحت 21 عاًما
ب���ع���د خ���ت���ام ال���ج���ول���ة ال���س���اب���ع���ة ل�������دوري ن���اص���ر ب����ن ح���م���د ال��م��م��ت��از

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

ينظم االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF النس���خة الخامسة 
م���ن بطول���ة البحري���ن المفتوحة للهواة ف���ي الفترة 7 - 8 ديس���مبر المقبل على 
صال���ة االتح���اد البحرين���ي للك���رة الطاول���ة، والتي تأت���ي تزامنا م���ع احتفاالت 
مملك���ة البحرين بأعياده���ا الوطنية، حيث اعتمد االتحاد تنظيم 4 مس���ابقات 
ف���ي ه���ذه البطول���ة، وهي مس���ابقة فنون القت���ال المختلطة MMA ومس���ابقة 

المواي تاي، ومسابقة مصارعة اإلخضاع ومسابقة المالكمة. 

باالتح���اد  الع���ام  الس���ر  أمي���ن  وق���ال 
البحرين���ي لفن���ون القت���ال المختلط���ة 
وليد خالد س���يار: إن بطول���ة البحرين 
تأت���ي  لله���واة  المفتوح���ة  الخامس���ة 
وف���ق روزنام���ة المس���ابقات المحلي���ة، 
والت���ي حددها االتح���اد للع���ام 2018، 
والتي يحرص على إقامتها في ش���هر 
ديسمبر بالتزامن مع احتفاالت مملكة 
البحري���ن باألعياد الوطني���ة. فاالتحاد 
ووف���ق توجيهات رئيس االتحاد خالد 
عبدالعزيز الخياط يس���عى للمش���اركة 
الفاعل���ة بالفعالي���ات الرياضي���ة الت���ي 
تق���ام ف���ي ه���ذا التوقي���ت بالتحدي���د، 
مضيف���ا أن البط���والت المحلي���ة الت���ي 
الكتش���اف  ته���دف  االتح���اد  ينظمه���ا 
المزي���د م���ن المواه���ب الرياضي���ة في 

البط���والت،  تش���هدها  الت���ي  األلع���اب 
والت���ي تس���هم ف���ي اس���تمراريتها؛ من 
الوطني���ة  المنتخب���ات  تطعي���م  أج���ل 
تخ���دم  والت���ي  الممي���زة،  بالعناص���ر 
االتحاد ف���ي تحقيق اله���دف الرئيس، 
وه���و تكوي���ن منتخب���ات وطنية قوية 
المش���رفة،  المش���اركة  عل���ى  ق���ادرة 
وتحقي���ق المزي���د م���ن اإلنج���ازات في 
مختلف المشاركات البطوالت القارية 
اللجن���ة  أن  إل���ى  مش���يرا  والدولي���ة، 
إنه���اء  عل���ى  تعك���ف حالي���ا  المنظم���ة 
كاف���ة الترتيب���ات التنظيمي���ة، موجه���ا 
والتقدي���ر  الش���كر  ذات���ه  الوق���ت  ف���ي 
ألعضاء اللجان العاملة على جهودهم 
الكبيرة في اإلعداد والتحضير إلقامة 

البطولة.

بطولة البحرين لفنون القتال

أش����اد نائ����ب رئيس االتح����اد البحريني لك����رة القدم للش����ؤون الفني����ة ورئيس لجنة 
المنتخب����ات الش����يخ خال����د بن س����لمان آل خليفة بحصول مس����اعد م����درب منتخب 
الناش����ئين لكرة القدم أحمد بوكمال على ش����هادة ماجس����تير تدريب األداء العالي 

في كرة القدم من كلية علوم الحركة البشرية بجامعة لشبونة  البرتغالية.

وأكد الش����يخ خالد بن س����لمان آل خليفة 
أحم����د  الوطن����ي  الم����درب  حص����ول  أن 
تواص����ا  يع����د  الش����هادة  عل����ى  بوكم����ال 
تحققه����ا  الت����ي  للنجاح����ات  وتأكي����دا 
مس����توى  عل����ى  البحريني����ة  الكف����اءات 
الك����وادر الفنية الوطنية، مش����يرا إلى أن 
الش����هادة المذكورة تتمتع بس����معة عالية 

في أوساط كرة القدم األوروبية.
ون����وه إل����ى أن حص����ول الم����درب أحم����د 
بوكم����ال عل����ى ش����هادة الماجس����تير ف����ي 
األداء العال����ي يأت����ي توافق����ا م����ع ال����رؤى 
الس����ديدة لممث����ل جالة المل����ك لألعمال 

رئي����س  الش����باب  وش����ؤون  الخيري����ة 
والرياض����ة  للش����باب  األعل����ى  المجل����س 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س����مو 
الش����يخ ناص����ر بن حم����د آل خليف����ة، في 
االرتقاء  بالرياض����ة البحرينية عبر دعم 

الكوادر الوطنية العاملة.
ولف����ت الش����يخ خال����د ب����ن س����لمان إل����ى 
عل����ى  البحرين����ي  الم����درب  حص����ول  أن 
الش����هادات االحترافي����ة والمتقدم����ة أمر 
لي����س بغري����ب، خصوص����ا م����ع الكف����اءة 
العالي����ة التي يتمتع بها العنصر البش����ري 
البحرين����ي، وإثبات����ه عل����ى الق����درة ف����ي 

التميز واإلبداع عب����ر تحقيق النجاحات 
المنتخب����ات  قي����ادة  ف����ي  المختلف����ة 

الوطنية.
وأكد تقديم كافة أش����كال الدعم لمشوار 
الم����درب الوطني أحمد بوكمال مس����اعد 
وال����ذي  الناش����ئين،  منتخ����ب  م����درب 
اس����تطاع تسجيل اس����مه كأول بحريني 
يحص����ل عل����ى ش����هادة الماجس����تير ف����ي 

تدري����ب األداء العال����ي لك����رة الق����دم من 
إح����دى الجامع����ات الكب����رى ف����ي أوروبا، 
مش����اركة  عب����ر  مناهجه����ا  والمعتم����دة 
نخب����ة من المدربي����ن العالميين والفنيين 
ومكتش����في  البدنيي����ن  والمعدي����ن 

المواهب.

البحرين����ي  االتح����اد  أن  إل����ى  وأش����ار 
لك����رة الق����دم حري����ص عل����ى اس����تقطاب 
ودع����م الك����وادر الوطني����ة ف����ي المج����ال 
التدريبي؛ لاس����تفادة م����ن خبراتهم في 
دعم المنتخب����ات الوطني����ة عبر مختلف 

المناصب لألجهزة الفنية.

وق����ال إننا نعتز ف����ي االتح����اد البحريني 
لكرة الق����دم بدعم المدرب الوطني الذي 
يعد إح����دى العامات البارزة لكرة القدم 
البحرينية، مش����يدا بالكفاءات المختلفة 
م����ن ذوي الخب����رة والش����باب ف����ي دع����م 

مسيرة المنتخبات واألندية الوطنية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بـوكـمـال يـنـال مـاجـسـتـيـر األداء الـعـالــي

  أحمد بوكمال  الشيخ خالد بن سلمان

انـطـالق الجولـة الثامنـة الـيـوم
ال����م����ال����ك����ي����ة وال�����ح�����ال�����ة أم����������ام ال�����ش�����ب�����اب وال����ح����د

تنطلق اليوم )الخميس( منافس���ات الجولة الثامنة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموس���م 
الرياضي 2018 - 2019، وذلك بإقامة لقاءين عند 6.30 مساء.

يلعب المالكية مع الشباب على االستاد الوطني، 
والحال���ة م���ع الح���د على اس���تاد الش���يخ علي بن 
محمد آل خليفة. وتستكمل مباريات الجولة غدا 
)الجمعة(، حيث يلعب الرفاع الشرقي مع البديع، 

الرفاع مع المحرق، والنجمة مع المنامة.
وبالع���ودة إلى مباريات الي���وم، فإن لقاء المالكية 
والشباب يجمع طرفين يملكان الرصيد ذاته من 

النقاط )6 نقاط(.
ويس���عى الطرفان لكس���ر حاجز النقطة السادسة 
واالبتع���اد ع���ن مسلس���ل النتائ���ج الس���لبية عب���ر 

تحقيق الفوز في مواجهة اليوم.
تب���دو المب���اراة متكافئ���ة إل���ى ح���د كبي���ر، ويقود 
المالكي���ة المدرب الوطني أحم���د صالح الدخيل، 
والش���باب الم���درب الس���وري هيث���م جط���ل، وكا 
الطرفين خسرا في الجولة الماضية من المحرق 

والرفاع الشرقي على التوالي.
وف���ي المب���اراة الثاني���ة، تصط���دم رغب���ة الحال���ة 
في اله���روب من المركز األخير بلق���اء الحد الذي 

يدخل بقيادة فنية جديدة.
وأس���ندت اإلدارة الحداوي���ة مه���ام اإلدارة الفنية 
للم���درب الوطن���ي س���لمان ش���ريدة المعف���ى م���ن 
منصب���ه مدرب���ا للمح���رق خ���ال هذا الموس���م، إذ 
يأت���ي ذل���ك بع���د اس���تقالة م���درب الحد الس���ابق 

الوطني محمد المقلة.
في الجهة المقابلة، ف���إن المدرب الوطني للحالة 
ع���ارف العس���مي يه���دف لتحقي���ق الف���وز الثان���ي 
للبرتقال���ي ف���ي منافس���ات ال���دوري، وه���و ي���درك 
جيدا أن الحد س���يدخل بمعنويات عالية ووسط 
خبرة كبيرة للمدرب س���لمان ش���ريدة، فمن يظفر 

جدول ترتيب الفرق قبل انطالق الجولة الثامنةبالفوز؟
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أحمد مهدي

خالد بن سلمان 
يشيد بمساعد 
مدرب منتخب 

الناشئين

فريق المالكية

ممادو



ق���ال فريق وي���ن تايلور ريس���ينج إن فرناندو 
ف���ي  مرتي���ن  الس���ابق  العال���م  بط���ل  ألونس���و 
س���باق  ف���ي  للمش���اركة  س���يعود   1 فورم���وال 
دايتونا 24 س���اعة للتحمل ف���ي يناير المقبل. 
وش���ارك ألونس���و في س���باق العام الماضي مع 
فريق يونايتد أوتوسبورتس الذي يملكه زاك 
ب���راون رئي���س مكالرين قب���ل أن يحصد لقب 
لوم���ان 24 س���اعة م���ع تويوتا. وودع الس���ائق 
اإلسباني فورموال 1 بعد السباق الختامي في 
أبوظب���ي ي���وم األحد. وق���ال ألونس���و ”العودة 
إل���ى الواليات المتح���دة اس���تثنائية. األجواء 
التي تصنعها الجماهير طوال نهاية األس���بوع 
مذهل���ة. ”أتمنى المنافس���ة على الف���وز وأيضا 

االستمتاع“.
وس���ينضم كام���وي كوباياش���ي المش���ارك م���ع 
تويوتا في بطولة العالم للتحمل إلى الس���ائق 
البالغ عمره 37 عاما، الذي سينافس في سباق 
إنديانابوليس 500 في مايو ايار، في دايتونا 
يوم���ي 26 و27 يناي���ر، إضاف���ة إل���ى جوردان 
تايل���ور ورينجر ف���ان دير زاندي س���ائقي وين 

فريق وين تايلور.

أوروبا مختلفة
يأكل مانشس���تر س���يتي األخض���ر واليابس 
في ال���دوري اإلنجليزي الممت���از لكن مدربه 
اإلسباني بيب جوارديوال اعترف أن فريقه 
ربم���ا م���ا زال أمام���ه طري���ق طويل ل���و أراد 
حص���د لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

ألول مرة.
وع���دل س���يتي تأخره مرتي���ن ليتعادل 2-2 
مع مس���تضيفه أولمبيك ليون ووجد نفسه 
ف���ي موق���ف صع���ب أم���ام الفري���ق الوحي���د 
الذي تغلب عليه هذا الموسم عندما انتصر 
الفري���ق الفرنس���ي 1-2 باس���تاد االتحاد في 

افتتاح المجموعة السادسة في سبتمبر.
ورغم ذلك تأه���ل بطل إنجلترا إلى دور 16 
للموسم السابع على التوالي لكن جوارديوال 

اعترف أن فريق���ه يواجه مهمة أصعب في 
أوروبا عنها في البطوالت المحلية.

وق���ال ”دوري األبط���ال أوضح���ت ل���ي م���رة 
أخرى انها بطولة مختلفة. الالعبون أفضل 
وهنا عندما تضغط ال يفقد المنافس الكرة. 
عندما تتحدث الجماهير عن س���هولة دوري 
األبطال ال يمكن تخيل مدى ارتباكهم بشأن 
ذلك. سنكون في البطولة في فبراير وهذه 

أنباء جيدة لسيتي“.
ون���ال س���يتي لق���ب ال���دوري الممت���از ف���ي 
الموس���م الماض���ي عندما حص���د 100 نقطة 
وه���و رق���م قياس���ي وأح���رز أكث���ر م���ن 100 
ه���دف لكن���ه ودع دوري األبط���ال م���ن دور 

الثمانية أمام ليفربول.

ساحر يوفنتوس

وكاالت

جواردي���وال: ”أظهرن���ا ش���خصيتنا وحصلن���ا على نقطة 
واح���دة الت���ي كن���ا نحتاجه���ا. التأه���ل ل���دور 16 يعن���ي 
أننا نس���تطيع التركي���ز على الدوري الممت���از وبطولتي 
الكأس المحليتين واالس���تعداد ألدوار خروج المغلوب 

في فبراير“.
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اهتمت الصحف اإليطالية الصادرة أمس األربعاء، بسحر كريستيانو رونالدو الذي قاد 
يوفنتوس للفوز على فالنسيا، والتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ديلل���و  “الجازيت���ا  صحيف���ة  وكتب���ت 
س���بورت:” “فريق���ان م���ن إيطالي���ا ف���ي دور 
ال���� 16. كريس���تيانو مده���ش، يصن���ع هدف 
ماندزوكيت���ش، ويتق���دم بيوفنت���وس.. أما 
روم���ا يخس���ر م���ن ري���ال مدري���د ويحت���ل 

المركز الثاني”. 
وخرجت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” 
يوفنت���وس  الرائ���ع..  “صديق���ي  بعن���وان: 
يتأه���ل، الثنائ���ي ماندزوكيت���ش ورونال���دو 
هم���ا الحاس���مان.. وموريني���و يتغل���ب على 
يون���ج بويز في النهاية.. الصدارة س���تحدد 

يوم 12 ديسمبر”.
وأضاف���ت “رونال���دو )100 ف���وز ف���ي دوري 
أبطال أوروبا( لم يسجل، لكنه يقدم تمريرة 

حاسمة إلى الكرواتي ماندزوكيتش”.
وتابع���ت “ روم���ا، يتأهل���ون بالفع���ل لدوري 

أبط���ال أوروب���ا. يحتفل���ون بدخ���ول توت���ي 
لقائمة المش���اهير، ث���م ينهارون أم���ام ريال 

مدريد: والجماهير تحتج مرة أخرى”.
أم���ا صحيف���ة “توت���و س���بورت” فعنون���ت: 
“رونال���دو، أنت س���احر.. يهزمون فالنس���يا: 
16.. تح���رك  ال����  ل���دور  يوفنت���وس يتأه���ل 
مذهل من رونالدو، وماندزوكيتش يحسم 

موقعة دوري األبطال”.
لألم���ام  يمض���ي  “البيانكوني���ري  وتابع���ت 
ويظ���ل بالقم���ة: بينم���ا ه���دف ف���ي الوق���ت 
الضائ���ع يبقي مانشس���تر يونايتد على قيد 

الحياة”.
وأضافت “ري���ال مدريد ق���وي للغاية، روما 
غاضبون، لكنهم سعداء بالتأهل.. تأهل دي 
فرانشيس���كو يعود بفضل فري���ق فيكتوريا 

بلزن الذي تغلب على سيسكا موسكو”. غالف الجازيتا ديللو سبورت

وكاالت

وكاالت وكاالت

ألونسو يعود 
لدايتونا

أكد العب ريال مدريد، ماركو أسينسيو، أنه لم يقصد المعنى الذي تم فهمه، حين صرح بأنه ليس الشخص المعني بتحمل مسؤولية 
الفريـــق الملكـــي. وفـــي مقابلة نشـــرتها صحيفة ماركا، أمس األربعاء، قال أسينســـيو “تصريحاتي فهمت بشـــكل مغلـــوط، لم يبق أي 

عنوان سوى أنني ال أريد تحمل المسؤولية، لكنني لم أقل هذا في أي لحظة”.

وتابع “بالتأكيد أريد تحمل المس���ؤولية مع 
زمالئ���ي، أعتقد أن تفس���ير حديثي بش���كل 
مغلوط، يأتي لرغبة البعض في خلق حالة 

من الجدل أو ما شابه، ال أعلم”.
وأض���اف “م���ا قلته ه���و أنني احت���رم الدور 
ال���ذي يق���وم به كل عض���و بالفري���ق، لكنني 
سأحاول دائما أن أساعد بأقصى ما عندي، 
أود أن أثب���ت ف���ي هذا الع���ام الثالث لي مع 
بداخل���ي  الموج���ود  الطم���وح  كل  الري���ال، 

والتقدم نحو األمام”.

وأكد الالعب الشاب “نحن فريق  «
وعلينا أن نتحمل المسؤولية مًعا، 

لقد تألمت بسبب التشكيك في 
طموحي، أصبت بالدهشة، على الرغم 

من أن قلة هي التي فعلت ذلك، ألن 
من يعرفونني يعلمون ما قصدت 

قوله”.
ماركو أسينسيو

أسينسيو يتألم

sports@albiladpress.com
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وكاالت

انتفض تورونتو رابتورز في الشـــوط الثاني ليفوز 114-122 على مســـتضيفه 
ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

ولقن دنفر ناجتس ضيفه لوس أنجليس ليكرز درس���ا قاس���يا وتغلب عليه -117
85 وه���ي أثق���ل هزيم���ة للفري���ق هذا الموس���م. وحق���ق ناجتس ف���وزه األكبر في 

تاريخه على ليكرز منذ تغلبه عليه 84-113 في 12 نوفمبر 1993.
ويحتل ناجتس المركز الثالث في القس���م الغربي برصيد 14 فوزا وس���بع هزائم 
بعدم���ا انتص���ر للم���رة الرابع���ة على التوال���ي. وللمرة العاش���رة هذا الموس���م يجبر 
صاح���ب األرض منافس���يه على تس���جيل أقل م���ن 100 نقطة وه���و يتصدر فرق 
البطولة في هذه اإلحصائية. ويأتي ليكرز في المركز الس���ابع في الغرب برصيد 
11 ف���وزا ف���ي 20 مب���اراة. وقرر لوك والت���ون مدرب ليكرز االعتم���اد على البدالء 
ومن���ح راح���ة لألساس���يين بعد ارتف���اع الفارق إل���ى أكثر من 20 نقط���ة في بداية 
الربع األخير. وسجل ليبرون جيمس 14 نقطة فقط مع ليكرز وهي األقل له في 

مباراة واحدة منذ انتقاله للفريق هذا الصيف.

هزيمة ثقيلة

وكاالت

وصف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بأنه أفضل حارس مرمى في العالم 
وقال إن الالعب اإلســـباني يريد البقاء في أولد ترافورد بعد إنقاذ فرصة بطريقة مذهلة ســـاهمت 

في تأهل الفريق اإلنجليزي إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثالثاء.

وبع���د الفوز 1 - صفر في الوقت المحتس���ب بدل 
الضائ���ع عل���ى يان���ج بوي���ز باس���تاد أول���د ترافورد 
ف���ي المجموع���ة الثامنة ش���دد موريني���و على أنه 
م���ن المهم لطم���وح يونايتد الحف���اظ على حارس 
إس���بانيا البالغ عمره 28 عاما والذي ارتبط اس���مه 

باالنتقال إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وأبل���غ مورينيو الصحفيي���ن بعد إنقاذ اس���تثنائي 
أظه���ر أهمي���ة الح���ارس اإلس���باني ليونايت���د ”إنه 
أفض���ل حارس مرمى ف���ي العالم. طموحنا هو أن 
يك���ون لدينا األفض���ل في العالم ويج���ب الحفاظ 

عليه.
”أعل���م أن���ه يري���د البق���اء وأعل���م أن وكي���ل أعماله 
)جورجي مينديز( س���عيد بفع���ل ما يريده الالعب 
وأعل���م أيض���ا أن اإلدارة تري���د اس���تمراره وتعمل 
عل���ى ذلك لذا أتمنى التوص���ل إلى نتيجة آجال أم 

عاجال“.
وكان دي خي���ا ف���ي دائ���رة الض���وء فيم���ا يتعل���ق 

بنهاية عقده مع يونايتد هذا الموسم.
ويتف���اوض مع���ه يونايت���د بش���أن اتف���اق جدي���د 

ويملك أحقية تمديد العقد لموسم آخر.
وقدم صاح���ب األرض أداء متواضعا وزادت ثقة 
بط���ل سويس���را وبدا أن أوليس���يز جارس���يا منحه 
التقدم في الدقيقة 70 بتس���ديدة غيرت اتجاهها 

لكن دي خيا أوقف الكرة على خط المرمى.
وقال مورينيو ”إنقاذ مذهل. إنقاذ يقوم به أفضل 
ح���ارس مرمى ف���ي العال���م ويمنح فريق���ه فرصة 

البحث عن الفوز“.
وه���ز مروان فياليني الش���باك في الدقيقة األولى 
من الوقت المحتس���ب ب���دل الضائ���ع ليمنح الفوز 
ليونايت���د لك���ن ب���دا أن الالع���ب البلجيك���ي لم���س 

الكرة بيده قبل تسديد الكرة.
واعترف مورينيو، الذي أطاح بحامل المشروبات 
بع���د هدف الفوز، أن ”ارتياح���ه“ يعني أن يونايتد 
ل���ن يواج���ه ليل���ة مقلقة عندم���ا يحل ضيف���ا على 

فالنسيا في ختام مباريات دور المجموعات.
وق���ال الم���درب البرتغال���ي ”ل���م نلعب لنك���ون في 
مش���كلة حت���ى الدقيق���ة األخي���رة. كن���ت غاضب���ا 
ألنن���ا لم نس���تطع التس���جيل. العبو فريق���ي كانوا 
مجهدي���ن في النهاية. هذا ما أردته. بدون اإلنقاذ 
من ديفيد دي خيا لما كان الهدف حاس���ما. تأهلنا 

وهذا ما فعلناه“.
وبعد أداء متواضع بدا مألوفا في الفترة األخيرة 
لتحقي���ق الف���وز زادت التس���اؤالت بش���أن ف���رص 

يونايتد في التقدم في أدوار خروج المغلوب.
”م���ن  واعت���رف موريني���و بذل���ك عندم���ا أض���اف 
الناحي���ة الواقعي���ة فالتأه���ل إل���ى دور 16 إنج���از. 

ليس كبيرا أو هائال لكنه إنجاز“.
وتاب���ع ”هناك ف���رق أفضل منا. ف���رق تملك كفاءة 
أكب���ر وطموحات واقعي���ة. عندما يصل فريق إلى 

دور الثمانية يمكن أن يحدث أي شيء“.

األفضل في العالم

ديفيد دي خيا

وكاالت

اقتـــرح عمدة مدينـــة ميديين الكولومبيـــة، فيديريكو جوتيريز، 
كأس  بطولـــة  لنهائـــي  العـــودة  لمبـــاراة  مدينتـــه  اســـتضافة 
ليبيرتادوريـــس التـــي ســـتجمع بيـــن ناديـــي ريفـــر بليـــت وبـــوكا 

جونيورز، األرجنتينيين.

وق���ال المس���ؤول الكولومب���ي، عب���ر موق���ع التواص���ل االجتماع���ي 
“تويت���ر”: “نقت���رح ميديي���ن كمس���رح لك���رة الق���دم الت���ي تلعب في 

أجواء سلمية”.
يش���ار إل���ى أن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة الق���دم “كونميبول”، قد 
أعلن أن هذه المباراة، التي تم تأجيلها يوم السبت الماضي؛ بسب 
وق���وع أعم���ال عنف، س���تقام في أحد يومي الثامن أو التاس���ع من 

ديسمبر المقبل خارج األرجنتين لدواع أمنية.
وقام���ت مجموع���ة م���ن جماهي���ر ريفر بلي���ت قبيل مباراة الس���بت 
الماض���ي بالهج���وم على حافلة العبي ب���وكا جونيورز لدى وصولها 
ملعب مونيمونتال )معقل ريفر بليت( بإلقاء الحجارة والزجاجات 

عليها، مما تسبب في إصابة بعض من العبي الفريق المنافس.
وتعادل الفريقان )2-2(، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مطلع 

نوفمبر الجاري على ملعب بومبونيرا )معقل بوكا جونيورز(.
وم���ن المنتظ���ر أن يتخ���ذ “كونميبول” قراره بش���أن موع���د ومكان 

إقامة المباراة خالل األيام القليلة المقبلة.

اقتراح كولومبيا



tariq.albahar
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إعداد: طارق البحار

كشف “مهرجان العين السينمائي”، عن انطالق فعاليات دورته األولى “من 30 أبريل 
حتى 3 مايو 2019” في مدينة العين، تحت ش���عار “س���ينما المس���تقبل”، وذلك خالل 

مؤتمر صحفي عقد أمس األول في أبوظبي.

وأوض���ح مدي���ر المهرجان عامر س���المين 
“العي���ن  أن  االتح���اد  لموق���ع  الم���ري 
السينمائي” يضم 5 مسابقات و12جائزة، 
ويعتب���ر ه���ذا الكم من المس���ابقات ألفالم 
م���ن اإلم���ارات تق���دم للم���رة األول���ى ف���ي 
مهرج���ان محلي، عل���ى عكس ما قدم في 
الس���ابق م���ن مهرجان���ات أخ���رى، منوه���ًا 
أن الميزاني���ة متاح���ة بالنس���بة ل���ه إلقامة 
المهرج���ان لس���نوات عدة، لذا يس���تقطب 
عددًا من األف���الم اإلماراتية والخليجية، 
البرام���ج  م���ن  باق���ة  يتضم���ن  حي���ث 
والمس���ابقات، منها الع���روض االفتتاحية 
والس���ينمائية الخاص���ة لألف���الم األجنبية 
والعربي���ة في عرضه���ا األول، موضحًا أن 
المس���ابقات تتن���وع بين مس���ابقة “الصقر 
اإلمارات���ي” لألف���الم الطويل���ة والقصيرة، 
و”الصقر ألفالم زايد” و”الصقر الخليجي” 
و”الصقر لس���ينما العال���م” و”الصقر للفيلم 
المدرس���ي”، وستكون المشاركات لألفالم 
التي تم إنتاجها بداية من عام 2017، إلى 
جان���ب مش���اركة أفالم م���ن دول الخليج، 
ش���ريطة أال تقل مدة الفيل���م الطويل عن 
60 دقيق���ة، وال تزيد م���دة “القصير” على 

59 دقيقة.
وع���ن إقام���ة مهرج���ان س���ينمائي جدي���د 
في اإلم���ارات، قال إن الهدف دعم صناع 
الس���ينما اإلماراتيين واحتضان المواهب 
لمدين���ة  الس���ياحي  والتروي���ج  الواع���دة، 
العي���ن وجه���ة مفضلة للمقيمي���ن والزوار، 
مش���يرًا إل���ى أن المهرج���ان منب���ر ينظ���م 
مس���ابقات لألفالم م���ن اإلم���ارات، بهدف 
إث���راء المحت���وى ف���ي عال���م الفن الس���ابع 
أعماله���م  الس���ينما إلب���راز  ودع���م صن���اع 
الفني���ة عبر الشاش���ة الذهبية، وأن أهم ما 

يميز “العين السينمائي” أنه أول مهرجان 
ف���ي اإلم���ارات يق���ام ف���ي مدين���ة، وه���ذه 

تعتبر ظاهرة إيجابية.
وأشار إلى أن المهرجان منصة سينمائية 
والطلب���ة  واله���واة  للمحترفي���ن  جدي���دة 
المواطني���ن أو المقيمين، موضحًا أنه من 
خالل “س���ينما فيج���ن فيلمز”، المؤسس���ة 
المنظم���ة للمهرجان ومقره���ا “توفور54”، 
وخريط���ة  الفني���ة  اللوائ���ح  بوض���ع  ب���دأ 
المش���اركة،  األف���الم  واختي���ار  البرمج���ة 
والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها خالل 
مؤتم���ر صحف���ي أخ���ر س���يقام قب���ل ب���دء 
ال���دورة األولى م���ن المهرجان، إلى جانب 
اإلع���الن ع���ن الراع���ي الرس���مي، ورئي���س 
المهرج���ان والجه���ات الداعم���ة، وفيلم���ي 
االفتت���اح والختام، ولفت إل���ى أن “العين 
المهرجان���ات  ع���ن  يختل���ف  الس���ينمائي” 
األخ���رى، إذ يرك���ز على األف���الم القصيرة 
ودع���م اإلبداع���ات الش���بابية، وم���ن ه���ذا 
“س���ينما  ش���عار  تح���ت  ينطل���ق  المنطل���ق 

المستقبل”.

ولف���ت هان���ي الش���يباني، المدي���ر الفن���ي 
المهرج���ان  أه���داف  أن  إل���ى  للمهرج���ان، 
تتمث���ل ف���ي تطوي���ر الس���ينما اإلماراتي���ة 
الفني���ة،  واإلمكان���ات  اإلبداع���ات  وإب���راز 
وتنمي���ة المعرف���ة الثقافي���ة والس���ينمائية 
عن���د الطلب���ة والجمه���ور المحل���ي وصقل 
بواب���ة  ليك���ون  فني���ًا،  الش���ابة  المواه���ب 
المتمي���زة،  اإلماراتي���ة  األعم���ال  لع���رض 
وتعزي���ز التع���اون بي���ن الكت���اب واألدب���اء 
والسينمائيين لتحويل أعمالهم االبداعية 
إل���ى أفالم س���ينمائية، إلى جان���ب تقديم 
للس���ينمائيين  المعن���وي والم���ادي  الدع���م 
اإلماراتيين والمقيمين من خالل الجوائز 
المقدمة، موضحًا أن “العين الس���ينمائي”، 
يسعى إلى تعويض المهرجانات المحلية 
التي توقفت بعضها وتأجل بعضها اآلخر.

وأش���ار إلى أن آخر موعد لتقديم األفالم 
للمهرج���ان هو 31 مارس المقب���ل، معتبرًا 

أن فترة الشهور األربعة المقبلة تكفي ألن 
ينف���ذ صناع الس���ينما أفالمه���م، خصوصًا 

األفالم القصيرة.
تق���در قيمة جوائز المهرج���ان ب�305 آالف 
دره���م، ومنه���ا، مس���ابقة “الصق���ر الذهبي 
اإلمارات���ي لألف���الم الطويل���ة والقصيرة”، 
للمخرجي���ن اإلماراتيي���ن، وتش���مل جائزة 
أفض���ل فيل���م وقيمته���ا 50 أل���ف دره���م، 
وتذه���ب لمخ���رج العم���ل الفائ���ز، وجائزة 
أفض���ل ممثل إمارات���ي أو ممثلة وقيمتها 
20 أل���ف درهم، أما فئة األف���الم القصيرة 
فتض���م جائزة أفض���ل فيل���م وقيمتها 40 
ألف درهم، لمخ���رج العمل الفائز، وجائزة 
لجن���ة التحكي���م وقيمتها 25 أل���ف درهم، 
وجائ���زة أفض���ل ممثل إمارات���ي أو ممثلة 
وتبلغ 10 آالف درهم. أما مسابقة “الصقر 
ألف���الم زاي���د” وه���ي مختص���ة باألف���الم 
التس���جيلية الت���ي يتم تنفيذه���ا خصيصًا 
عن س���يرة أو إنج���ازات الراح���ل المغفور 
ل���ه الش���يخ زاي���د ب���ن س���لطان آل نهي���ان، 
طيب هللا ثراه، ويحق لجميع الجنسيات 
المش���اركة، وتبل���غ قيمة جائزته���ا 30 ألف 
درهم، ومس���ابقة “الصقر الخليجي” التي 
تتي���ح الفرص���ة أم���ام صن���اع األف���الم من 
دول الخليج للمش���اركة بأف���الم الطويلة، 
وتقدم جائزة أفضل فيلم طويل وقيمتها 
40 أل���ف دره���م، وجائزة أفض���ل ممثل أو 
ممثلة وقيمتها 20 ألف درهم، إلى جانب 
مس���ابقة “الصق���ر لس���ينما العال���م”، وتأتي 
المس���ابقة األخي���رة وه���ي “الصق���ر للفيلم 

المدرسي”.

فعالي��ات ال��دورة األولى م��ن 30 أبري��ل حتى 3 ماي��و 2019

“العين السينمائي” بشعار “سينما المستقبل”

تق���رر تأجي���ل فيل���م “The Flash” ال���ذي كان من المفت���رض أن يعرض هذا 
الع���ام، بس���بب اختالف���ات بوجه���ات النظ���ر بي���ن المخرجي���ن والكت���اب مع 

.”Warner Bros“ ستوديو

وم���ن المقرر أن يب���دأ تصوير الفيلم 
الع���ام المقب���ل ليع���رض ف���ي 2021، 
االس���توديو  مراجع���ة  بع���د  وذل���ك 
لواح���دة م���ن النس���خ األول���ى الت���ي 
المس���تقل  للفيل���م  تقديمه���ا  ت���م 

للشخصية.
ت���م  ال���ذي  الفيل���م  وس���بب تأجي���ل 
اإلعالن عنه من���ذ 2014 يعود لعدة 
أم���ور غي���ر وجه���ات النظ���ر، حي���ث 
يعود أيًضا إلى االس���تقبال الس���يئ 

 ،”DC“ ال���ذي حصل���ت علي���ه أف���الم
له���ذه  االس���توديو  رؤي���ة  وتغيي���ر 
األف���الم، وكذلك فرض االس���توديو 
ألف���كار عل���ى الكت���اب والمخرجي���ن 
ال تتناس���ب م���ع رؤيته���م الخاص���ة 

بالفيلم

»  Guardians of the“ أما فيلم
Galaxy 3” الذي سيحمل 

عنوان “Hot Christmas” تم 
تأجيل عرضه إلى 2021.

”DC“ أزمة تؤجل أفالم “مارفل” و
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أعلن���ت ش���بكة قن���وات NBC طرح الموس���م الس���ادس م���ن مسلس���ل الكوميديا 
)Brooklyn Nine-Nine(، في 10 يناير المقبل. ومن المقرر أن يتكون الموس���م 

من 10 حلقات.

وبدأ عرض المسلس���ل في 17 س���بتمبر 
إيم���ي  بجائزت���ي  وف���از   ،2013 ع���ام 
وهوم���ن  غل���وب،  غول���دن  وجائزت���ي 
س���تيفاني  س���امبيرغ،  أن���دي  بطول���ة: 

بيرتز، تيري كروز
إط���ار  ف���ي  المسلس���ل  قص���ة  وت���دور 
كوميدي حول المحق���ق جايك بيرالتا، 

الموه���وب بالفط���رة، وال���ذي ال يتعي���ن 
علي���ه العم���ل بش���كل ش���اق، وااللت���زام 
بالقواني���ن، فه���و لدي���ه س���جل مش���رِّف 
م���ن القضاي���ا الت���ي ق���ام بحله���ا، ولعله 
األفضل من بين كل زمالئه، ثم يحضر 
قائد جديد ُيدع���ى راي هولت، لتنقلب 

الموازين تماما.

أضافت “س���بايس غيرلز” حفالت جديدة على جولتها البريطانية 2019، بس���بب 
اإلقبال الكبير على البطاقات المعروضة للبيع مؤخرا للمواعيد العشرة األولى.

وقال���ت الفرق���ة النس���ائية األش���هر ف���ي 
العالم عبر “تويتر”: “ش���كرا للجميع على 
ه���ذا التفاع���ل الرائ���ع. نحن متش���وقات 

لرؤيتكم”.
وأعلنت فرقة البوب، أن شملها سيلتئم 
مج���ددا ف���ي إطار جولة، لك���ن من دون 
أصبح���ت  الت���ي  بيكه���ام،  فيكتوري���ا 

مصمم���ة أزياء معروفة. وتب���دأ الجولة 
في اس���تاد االتحاد بمانشس���تر )وس���ط 
إنكلت���را( ف���ي 29 مايو، عل���ى أن تنتهي 
ملع���ب ويمبل���ي  ف���ي  بث���الث حف���الت 
بلن���دن في منتص���ف يونيو. وتش���كلت 
“س���بايس غيرل���ز”، الت���ي ضمت أساس���ا 

خمس شابات في 1994.

Brooklyn Nine-Nine
حفالت سبايس غيرلز

Wild� “ضض���رت النجمة العالمية كاري موليغ���ان العرض األول لفيلمها 
life” في “UGC Les Halles Cinema” بباريس، وظهر بصحبة النجمة 
الش���هيرة )33 عام���ا( بول دانو وهو مخرج العم���ل، وكان الثنائي محط 
تركي���ز عدس���ات المصورين منذ اللحظ���ة األولى لوصولهم���ا إلى مكان 

العرض.
وفيلم “Wildlife” من تأليف وإخراج بول دانو، وشارك في بطولته عدد 
كبي���ر من نجوم هولي���وود، أبرزهم جالك جلينه���ال وبيل كامب وكاري 
موليغ���ان وكات���ي جونز وداريل كوكس وغيره���م، وتدور أحداثه حول 
صبي صغير يشهد انهيار زواج والديه بعد أن تقابل والدته رجال آخر.

والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل االس���م نفس���ه للكاتب ريتشارد فورد، 
وهي رواية درامية عائلية حول مأساة طفل بعد انهيار زواج والديه، 
ألن والدت���ه ترتب���ط برج���ل آخر غي���ر أبيه، وكت���ب بول دانو س���يناريو 
الفيلم، بالتعاون مع الممثلة زوي كازان، التي كتبت الفيلم الرومانسي 

الكوميدي Ruby Sparks في عام 2012، واشتراكا معا في بطولته.
وتحدث���ت موليغ���ان عن دوره���ا بالفيلم ف���ي تصريح صحاف���ي قائلة: 
“أجس���د دور أم ألول م���رة، وه���و م���ا ش���عرت بغرابته في بداي���ة األمر، 
حي���ث ل���م أعد بس���ن العش���رين بع���د اآلن، وكن���ت كلما قرأت س���يناريو 
الفيلم أش���عر باإلحراج الش���ديد، لكن الفضل يع���ود لمخرج الفيلم بول 
دان���و ال���ذي ق���ام بتوجيه���ي، وعندما رأي���ت الفيلم في النهاية ش���عرت 

ببهجة كبيرة”.

يذكر أن كاري موليغان عرض لها الموسم األول من المسلسل  «
التلفزيوني “Collateral” في مارس الماضي، والذي يمثل 

عودتها للدراما التلفزيونية منذ مسلسل “The Walker” عام 
2015. كما شاركت النجمة العالمية قبل فترة في مسرحية 

“Girls and Boys”، بمدينة نيويورك، وخضعت موليغان 
لجلسة تصوير خاصة للعرض المسرحي. وتصدت موليغان 
لبطولة العمل وحدها، وهو عرض منفرد تدور أحداثه حول 

حياة إحدى السيدات المتزوجات ووالدتها، والتي تأخذ 
 Minetta“ حياتهما منعطفا مقلقا، وعرض العمل بمسرح

.”Lane

وال��دي��ه زواج  ان��ه��ي��ار  ب��ع��د  ط��ف��ل  م���أس���اة  ي��ح��ك��ي 

عرض “Wildlife” من كتاب إلى فيلم

يغ���وص فيل���م “Kursk” للمخ���رج توم���اس 
فيتنب���رغ ف���ي كارث���ة غ���رق ه���ذه الغواصة 
الروس���ية بعد 18 عامًا على المأس���اة، ناقالً 
بيئ���ة خانقة مع رجال في مقصورة تغمرها 
الغواص���ة،  هي���كل  عل���ى  يضرب���ون  المي���اه 
المس���اعدة  قب���ول  ف���ي  مت���رددة  وروس���يا 

الغربية إلنقاذهم، وأقارب مذعورين.
البلجيك���ي  يؤديه���ا  الفيل���م  ش���خصيات 
ماتياس ش���ونارتس والفرنس���ية ليا س���يدو 
والبريطاني كولن فيرث، باللغة اإلنكليزية. 
فيدياييف���و  قاع���دة  ف���ي  المش���اهد  أم���ا 
العس���كرية في القطب الشمالي حيث مرفأ 
الغواصة “Kursk”، فقد صورت في فرنس���ا 
وبلجي���كا. ويق���ر المخ���رج الدنمارك���ي أن���ه 

غّي���ر األس���ماء ليحظ���ى “بمزيد م���ن الحرية 
اإلبداعي���ة”. لك���ن الحبكة حافظ���ت على الزخم نفس���ه وتعيد إلى 
األذهان القلق والذعر اللذين رافقا المحطات الرئيسية في كارثة 
الغواصة، التي غرقت في 12 أغس���طس 2000 وعلى متنها 118 

شخصًا.
وتش���كل رس���الة خطه���ا ضاب���ط أش���ار فيها إل���ى وج���ود 23 ناجيًا 

بع���د انفجار ف���ي الغواصة، مح���ور حبكة 
الفيل���م، ال���ذي ي���روي الس���اعات األخي���رة 
لهؤالء مع هدير وسائل اإلغاثة الروسية، 
الت���ي تقت���رب ث���م تبتعد بس���بب خلل في 
البطاري���ات والمياه التي يرتفع مس���تواها 
وبع���د  بالتناق���ص.  اآلخ���ذ  واألكس���جين 
مح���اوالت روس���ية ع���دة، واف���ق الرئيس 
فالديمي���ر  حديث���ًا  المنتخ���ب  الروس���ي 
بوتين، الذي ل���م يقطع عطلته على البحر 
األس���ود، في نهاية المطاف على مساعدة 
غواصين بريطانيين ونروجيين. وقد بلغ 
ه���ؤالء الغواص���ة ف���ي 21 أغس���طس ولم 

يجدوا أي ناج.
يق���ول  إذ  الفيل���م  ع���ن  بوتي���ن  ويغي���ب 
المخ���رج، إن ذل���ك “كان ليحط م���ن أهمية” 
العمل. وفي الفيلم يشكل أميرال روسي السلطة األعلى الرافضة 
للمس���اعدة الغربية. ويق���ول المخرج توماس فيتنرب���رغ: “ال أريد 
ذك���ر أس���ماء فنحن ال نع���رف ش���يئًا. أردت ان أرتق���ي بالفيلم إلى 
مس���توى آخ���ر وأروي قص���ة إنس���انية ح���ول الخس���ارة والح���زن 

والحب”.

ي�����غ�����ي�����ب ب������وت������ي������ن ع���������ن ال����ف����ي����ل����م

“Kursk”... كارثة غرق غواصة روسية

طرح���ت Disney اإلع���الن الدعائي الرس���مي للنس���خة الواقعية لفيلم الرس���وم 
المتحركة The Lion King عبر يوتيوب، وحقق اإلعالن نسبة مشاهدة تخطت 

40 مليونا خالل 3 أيام من طرحه.

وأظه���ر اإلعالن نف���س تفاصيل إعالن 
النس���خة الكارتونية للفيلم، كما أوضح 
العدي���د من التفاصيل الخاصة باألس���د 
»س���مبا« وول���ده »موفاس���ا«، إل���ى جانب 
الق���رد »رفيقي«، ويتش���ارك ف���ي بطولة 
هولي���وود،  نج���وم  م���ن  نخب���ة  الفيل���م 
منه���م دونال���د جلوف���ر، س���يث روج���ن، 

كان���ي،  ج���ون  إيجيوف���ور،  ش���يواتال 
جيم���س إيرل جونز، ال���ذي قام باألداء 
الصوت���ي لش���خصية األس���د »موفاس���ا« 
بأحداث النس���خة الكارتوني���ة. والفيلم 
م���ن إخراج جون فيفرو الذي اس���ندت 
له الش���ركة المنتجة مؤخرا العديد من 

المشاريع السينمائية.

The Lion King
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التزم بالقرار قدر المستطاع هذه األيام.

إياك والكسل، فهو يدمر ما تخطط إليه باستمرار.

الشريك يثير شفقتك، وتقرر مساعدته والتنازل سريعا.

ال تلعب بالنار، فالوضع ال يحتمل االستهتار. 

راجع طبيبك فورا قبل تفاقم األمور.

مشروع مالي كبير في طريقه إليك.

الوحدة قد تكون جميلة في بعض األوقات.

حافظ على رشاقتك، وال تتهور في األكل. 

سيكون النجاح حليفك إذا درست األمر قبل التنفيذ.

الخروج عن المألوف ليس طبعك، فال تغرد خارج السرب. 

ابتعد عن ما يثير قلقك هذه األيام، إذ تحتاج للراحة. 

تنوي تطبيق نظام صحي لكنك ال تجد الوقت.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1869
افتتاح دار األوبرا 

المصرية في 
القاهرة في 

حفل كبير 
حضرة 

الخديوي 
إسماعيل برفقه عدد من 

ملوك وأمراء أوروبا.

نشر الفنان اإلماراتي 
حسين الجسمي عبر 

صفحته الرسمية 
بموقع إنستجرام صورة 

تجمعه بالفنان عمرو 
دياب. وعلق “الجسمي” 
: “أبوظبي الحبيبة  قائلاً

تجمعنا، منور يا صديقي 
بيتك بين أهلك وناسك.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ي���ج���س���د ح�����ي�����اة م����خ����رج����ه ع����ل����ى ال���ش���اش���ة

فيلم “لعزيزة”.. عن الصراعات الزوجية

اس���تقبل المس���رح الصغي���ر ثان���ي أف���لم 
مس���ابقة “آفاق الس���ينما العربية” برئاسة 
الناق���د أحم���د ش���وقي، ضم���ن فعالي���ات 
القاه���رة  لمهرج���ان  األربعي���ن  ال���دورة 
السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد 
حفظ���ي وه���و الفيل���م المغرب���ي “لعزيزة” 
البص���ري،  محس���ن  وإخ���راج  س���يناريو 
المونت���اج  جوتزيل���ر،  ديني���س  تصوي���ر 
نعيمة بشيري، بطولة فاطمة الزهراء بن 
ناص���ر، عم���ر لطفي، رش���يد الوالي، زكريا 

عطيفي، سيف الدين بيركوات.
يقدم البصري فيلم���ه “لعزيزة” بعد مرور 
“المغض���وب  فيلم���ه  م���ن  س���نوات  س���بع 
عليه���م”، يتجه محس���ن بأنظ���اره صوب 
م���ن  ليحك���ي حكاي���ة  الذاتي���ة،  س���يرته 
طفولت���ه ه���ي أول مرحلة نض���ج يمر بها 
كل إنس���ان، أن ينفص���ل ع���ن أم���ه، رحلة 
طويلة تخوضه���ا “لعزيزة” بين مدينتين 

وفي ماضيها وموقفها من العالم.
وف���ي التفاصي���ل ”لعزيزة” بطل���ة الفيلم، 
هي أمراة مغربية مطلقة لها ابن اختارت 
وللس���م  “إحس���ان”  األس���ماء  م���ن  ل���ه 
أيض���ا رمزيت���ه؛ ألن���ه يحيل إلى الحس���ن 
واإلحس���ان والكرم، “لعزي���زة” أّم وجدت 
نفسها في معركة مع شبح طفولتها فيما 
يخّص الدراسة، فهي حرمت من متابعة 
ال���دروس وأبقوه���ا في المن���زل مصير ال 
تري���ده لوحيدها إحس���ان، فتغامر وتقرر 
إع���ادة ابنه���ا إلى وال���ده في الرب���اط بعد 
خمس���ة أع���وام كامل���ة من والدت���ه، تقرر 
لعزي���زة أن يكون مصي���ر ابنها أفضل من 
مصيرها تريده متعّلم���ا لذلك تعيده إلى 
وال���ده ال���ذي طردها قبل خمس���ة أعوام، 
عنوان الفيلم ومعنى اسم عزيزة ينطبق 
على الش���خصية المحوري���ة، فهي ثبتت 
على مب���دأ ق���رار تعليم ابنه���ا، وأن كلفها 

ذلك خسرانه وابتعاده عنها.
بني���ة الفيل���م تق���وم عل���ى ثنائي���ة الس���رد 
واالس���ترجاع “الفلش ب���اك”، فاألحداث 
ت���دور ف���ي الراه���ن لتنق���ل حي���اة لعزيزة 
وتفاصي���ل علقته���ا بوحيده���ا إحس���ان 
وكّلما غفت أو بقيت وحيدة تس���تحضر 
طفولتها وتتذّكر ألمها لبعدها عن مقاعد 

الدراسة.
م���ن  الكثي���ر  تق���ّدم  المخ���رج  كامي���را 
وج���وه  م���ن  انطلق���ا  التفاصي���ل 
الش���خصيات وصوال إلى ملمح المكان، 
فالعم���ل بن���درج ضم���ن س���ينما الرحل���ة، 
رحل���ة م���ن إحدى ق���رى المغ���رب وصوال 
إلى مدينة الرباط، مرورا بمكناس رحلة 
تك���ون فيها الكاميرا عي���ن المتفرج ليرى 
البن���اءات القصديرية واألحي���اء الفقيرة 
المنتش���رة طوال الطريق، فقر وتهميش 
يعانيه الكثير في المغرب نقلته الكاميرا 
أثناء رحلتها إلى الرباط المدينة الكبيرة 

بمبانيها وحدائقها.
بم���ا يزيد عن الس���اعة تك���ون الرحلة في 
تفاصي���ل لعزي���زة وابنه���ا إحس���ان، فيلم 
انطلق من سيرة ذاتية ليصّور تضحيات 
األم ألج���ل ابنه���ا، رحل���ة مليئة بالش���جن 
والدموع وموس���يقى تصويري���ة حزينة 
تثب���ت ثق���ل المس���ؤولية الت���ي تتحمله���ا 
األمهات تجاه أبنائهن مس���ؤولية جعلت 
م���ن محس���ن البصري مخرج���ا له بصمته 

الخاصة في السينما.
 المخرج محس���ن البص���ري أكد في ندوة 
الفيل���م، أنه قصد إظه���ار حب األم خلل 
اعتم���د  أن���ه  وأض���اف  الفيل���م،  أح���داث 
عل���ى إظه���ار البطل���ة م���ن دون مكي���اج 
طوال الفيل���م، مؤك���دا أن”عزيزة” قامت 

برحل���ة وكان م���ن الطبيع���ي أال تفكر في 
وضع مكياج، وأش���ار إل���ى صناعة الفيلم 
بميزاني���ة ضعيفة، لذل���ك اختار التصوير 

في عدد أماكن محدود في المغرب.
“أن���ا  قائ���ل،  الحض���ور  المخ���رج  وش���كر 
بش���كركم إنك���م قعدت���م آلخ���ر الفيل���م”؛ 

ألنن���ي ل���م أتخي���ل ان كل ه���ذا الحض���ور 
س���يظل جال���س للنهاي���ة وظنن���ت أنك���م 
س���تتركون من أول ربع ساعة، خصوصا 
وأن ايق���اع الفيل���م بط���يء؛ ألن���ه عب���ارة 
ع���ن رحلة تس���تغرق ي���وم، لكن بالنس���بة 
ل���ي ولوالدت���ي عزي���زة تمثل س���نة كاملة 
ول���م يكن يوما واحد، فالبطء في إيقاع 
الفيل���م كان مقص���ود، فعندما نقترب من 

الرباط الوقت يقف تقريبا”.
وأوض���ح “البص���ري” أنه كان م���ن الممكن 
وضع ش���ريط موس���يقي أثناء األحداث، 
ولكنه فضل أن يكون كل شيء طبيعيا، 
مثل المش���اعر وصوت العصافير، خاصة 
تجس���د  الت���ي  “عزي���زة”  البطل���ة  أداء 
شخصيتها الفنانة فاطمة الزهراء، وهي 

فنانة شهيرة في دولة المغرب.

الفنان���ة  أضافت���ه  كبي���رااً  نجاح���ااً 
بلقيس أحمد الى مشوارها الغنائي 
الفني، بعد النجاح الكبير في حفلها 
بمدينة مس���قط بمناسبة االحتفال 
بالعي���د الوطن���ي العمان���ي المجيد، 
الت���ي أحيت���ه ف���ي مس���رح المدينة 
بالعاصم���ة مس���قط أم���ام الجمهور 
واحتش���د  تجمه���ر  ال���ذي  العمان���ي 
بالقاع���ة محتفلاً ومغني���ااً معها في 

قدمته���ا،  الت���ي  األغني���ات  جمي���ع 
النج���اح  به���ذا  س���عادتها  مؤك���دة 
الجمه���ور  م���ع  والجدي���د  المتمي���ز 
حضوره���م  ش���اكرة  العمان���ي، 
وتفاعله���م المنقط���ع النظير، ممتنة 
لش���ركة “س���يمفوني إيفنتس” على 
التنظي���م المختلف والمميز للحفل، 
وإظه���اره بالص���ورة الراقي���ة ال���ذي 

ظهر بها أمام جميع الحضور.

بلقيس في حفل مسقط 
لليوم الوطني العماني
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 1947
هيئة مجلس األمن تصدر القرار 181 الداعي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.

 1951
تونس تعلن اإلضراب العام؛ احتجاجا لرفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق.

 1963
الرئيس األميركي جونسون يشكل لجنة خاصة للتحقيق في حادث اغتيال كينيدي.

1990
 مجلس األمن يصدر قرارا باستخدام القوة إذا لم ينسحب العراق من الكويت.

1981
 انفجار في دمشق ُنسب إلى اإلخوان المسلمين يتسبب في مصرع 175.

22

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني  «
األهم، والمحفل األعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس 

1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة 
كمال المالخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة 7 سنوات حتى 

العام 1983، ثم ُشكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة لإلشراف على 
المهرجان العام 1985، الذي تولى مسؤوليته األديب سعد الدين وهبة، 

إذ احتل مهرجان القاهرة خالل هذه الفترة مكانة عالمية، حتى أصبح 
ضمن أهم ثالثة مهرجانات للعواصم.

المهرجان

طارق البحار من مصر

ت��م تكريم قن��وات اق��رأ الفضائي��ة لرعايتها له��ذا الحدث 
الخي��ري المهم في العاصم��ة البحرينية المنامة، حيث 
غطت كاميرا اقرأ أحداث وفعاليات المؤتمر والمعرض 
المصاح��ب تسلم ال��درع نيابة ع��ن اقرأ مدي��ر الرعاية 

واإلعالن فضل بامرحول.
مؤتم��ر ومعرض اإلبداع التقني في العمل الخيري 2018 

تح��ت ش��عار “تطوي��ع التقنية لخدم��ة اإلنساني��ة” بفندق 
الخليج برعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان.

أعربت نهلة الفهد عن سعادتها بالنجاح الذي حققته في 
إخ��راج ملحمة “درة األزمان 2”، مؤك��دة حرصها بعدم 
مرور عام زاي��د دون ترك بصمة واضح��ة فيه، قائلة: 
“الش��يخ زايد رحمه الل��ه مترسخ ف��ي قلوبنا بجميع 
جوان��ب حياتن��ا كإماراتيي��ن، فنحن نسم��ع مقوالته 

المؤث��رة يوميا، وه��و ما ك��ان الواجب علين��ا أن نقدم 
ف��ي هذا العام 2018 ش��يء يلي��ق بما قدمه لن��ا من رؤية 
ومستقبل نعيش بها اليوم وسيعيشها األجيال القادمة.

ص��رح النج��م الكومي��دي الكبي��ر محمد نج��م بأنه يستع��د لعرض 
مسرحية “األونطجي” في الكويت خ��الل األيام المقبلة، وسيكون 
ضي��ف إحدى حلقات اإلعالمية فجر السعيد األسبوع المقبل في 

برنامجها “هنا الكويت”.
وق��ال نجم في تصري��ح صحافي إن مسرحي��ة “األونطجي” التي 

سيت��م عرضه��ا ف��ي الكويت يش��ارك فيها ك��ل من طلع��ت زكريا 
وش��ريف نجم وانتصار وش��عبان عبدالرحيم وعبدالله مش��رف وريكو، 

ومن المحتمل أن يكون عرضها في رأس السنة على أحد المسارح الكويتية.

محمد نجم في الكويتالفهد تخرج “درة األزمان 2”تكريم “اقرأ” في البحرين



“أن�������ا وأم��������ي” ع���ل���ى “ق����ن����اة اإلم���������ارات”

بدأت الفنانة صفاء سلطان تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل  «
“الكنز”، وهو من تأليف بتول الحجة وإخراج رامي المدني. وعن 

العمل قالت صفاء: بدأنا تصوير العمل في البداية كفيلم، ولكنه 
توقف ألسباب إنتاجية والمخرج رامي المدني استأنف التصوير مع 

جهة إنتاج أخرى، وهي شركة “أفق بغداد”، وتم تحويله إلى مسلسل 
من 13 حلقة.

أعلن���ت ش���بكة قن���وات تلفزي���ون أبوظبي التابع���ة ألبوظب���ي لإلعالم عن ع���رض البرنام���ج التربوي 
األس���ري الجدي���د “أن���ا وأم���ي”، عل���ى قناة اإلمارات” في يوم الس���بت عند الس���اعة التاس���عة مس���اًء 
بتوقيت اإلمارات، وذلك ضمن مجموعة األعمال المميزة المدرجة في دورتها البرامجية الجديدة.

ويأت���ي ع���رض ه���ذا البرنام���ج األس���بوعي الذي 
يتأل���ف م���ن 17 حلق���ة، وتبلغ م���دة كل حلقة من 
حلقاته 30 دقيقة؛ انس���جاما مع أهداف أبوظبي 
ترفيه���ي  محت���وى  لتوفي���ر  الرامي���ة؛  لإلع���ام 
وهادف وُيلب���ي أذواق وتنوع اهتمامات جمهور 
الممي���زة  برامجه���ا  باق���ة  وضم���ن  مش���اهديها، 
والغني���ة بتنوعه���ا ف���ي ال���دورة الجدي���دة الت���ي 
انطلق���ت عروضه���ا مؤخرا عل���ى مختلف قنوات 
الش���بكة. وُيعتب���ر “أن���ا وأم���ي” برنامج���ًا ُأس���ريًا، 
ولك���ن بأس���لوب ش���بابي وعص���ري م���رح، حي���ث 
يعتم���د عل���ى الواقعية ويجم���ع بي���ن العديد من 
المواضي���ع واألنش���طة اأُلس���رية الت���ي ته���م األم 
واألب واألطف���ال وكل أف���راد العائل���ة عل���ى ح���د 
سواء، حيث يس���تهدف مختلف الفئات العمرية 
س���ن  دون  واألش���خاص  األطف���ال  وتحدي���دا 

األربعين خصوصا.
وُيس���ّلط البرنام���ج الض���وء عل���ى أه���م األماك���ن 
والوجه���ات المائم���ة والفعالي���ات والمهرجانات 
المناسبة لجميع أفراد األسرة. ويتناول مواضيع 

الصحيح���ة  باألس���اليب  عاق���ة  له���ا  متنوع���ة 
والجدي���دة والمبتكرة ف���ي تربية األطف���ال. كما 
ُيخص���ص البرنامج مس���احة كبي���رة للطفل الذي 
ُيعتب���ر المح���رك األساس���ي ف���ي معظ���م فق���رات 
حلقات���ه، وذلك م���ن خال االس���تماع إلى آرائهم 
ومقترحاته���م. ويه���دف “أن���ا وأم���ي” إل���ى خل���ق 
عاق���ة جدي���دة متحّض���رة ومتين���ة ومتوازن���ة 
بين الطفل ووالديه عن طريق المش���اركة، وإلى 
التع���رف على كل ما ُيزعج األطفال في تعاملهم 
م���ع والديه���م وإيج���اد حل���ول ترض���ي الطرفين، 
الخاطئ���ة  المفاهي���م  تصحي���ح  محاول���ة  وإل���ى 
الخاص���ة بتربي���ة األطفال. كما يه���دف البرنامج 
إل���ى التعري���ف بأه���م الوجه���ات واألماك���ن التي 
تهم األس���رة، والتي من شأنها أن تخلق جوا من 
الصداق���ة واالنس���جام بي���ن أفراده���ا، إلى جانب 
التعرف عل���ى المواهب الموجودة داخل الدولة، 

وذلك لتشجيع الجيل الصاعد على االبتكار.
ويتضم���ن البرنام���ج ع���ددا من الفق���رات، أهميها 
فقرة يتم من خاالها اس���تضافت أحد االطفال 

الموهوبي���ن، حي���ث تس���لط الفقرة الض���وء على 
حياته اليومية وهواياته واالنشطة لتي يمارسها 
وم���دى دع���م األس���رة ل���ه. وفق���رة استكش���افية 
تعتم���د على زيارة وجهة س���ياحية أو اجتماعية 

أو ثقافي���ة أو صحي���ة له���ا عاقة بالطف���ل، يليها 
عرض دراس���ات جديدة أو معلومات تهدف إلى 
تصحي���ح عادات أو اعتقادات أو طرق يعتمدها 

الكثير من أولياء األمور، ولكنها خاطئة.
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ي��ح��ت��ض��ن م���رك���ز ال��ج��س��رة 
ل���ل���ح���رف���ي���ي���ن ال����ع����دي����د م��ن 
ال�����ص�����ن�����اع�����ات ال����ي����دوي����ة 
تتحدث  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
ع����ن اإلن����س����ان ال��ب��ح��ري��ن��ي 
نخبة  وي��ق��دم��ه��ا  ال���ق���دي���م، 
م���ن ال��ح��رف��ي��ي��ن وال���ك���وادر 
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ال�����م�����اه�����رة، 
نافذة  المركز  يعتبر  حيث 
مميز  ج��م��ال��ي  ط���اب���ع  ذات 
ل���ل���ص���ن���اع���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وال���م���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا م��ن 

االندثار والنسيان.

“مسافات البالد” زارت مركز 
الجسرة للحرفيين وتعرفت 
عن قرب على طريقة بعض 

الصناعات اليدوية.

ل���ل���ح���رف���ي���ي���ن ال�����ج�����س�����رة  ب�����م�����رك�����ز   ”^ “م������س������اف������ات 

كوادر بحرينية ماهرة للحفاظ على الموروث الشعبي

أسامة الماجد

أوال التقين���ا بحس���ين عبدالرحي���م م���ن 
قسم الفخار وكانت معه هذه الوقفة:

كم تستغرق في صناعة القطعة  «
الكبيرة والصغيرة؟

يعتمد على حجم القطعة وعلى شكلها. 
فهن���اك مث���ا قطع صغي���رة ولك���ن فيها 
تفاصي���ل وحف���ر زي���ادة وه���ذه القطعة 
ب���كل تأكي���د تأخ���ذ فت���رة أط���ول م���ن 
غيره���ا، وهناك قطع أخ���رى تحتاج إلى 
وق���ت أيضا بس���بب لصق قطع���ة أخرى 
ف���ي الي���وم التالي. المس���ألة كلها تعتمد 

على الحجم والشكل واإلضافات.

ما مراحل التصنيع؟ «
 أوال نرس���م الش���كل المراد تنفيذه على 
ال���ورق وف���ي الوقت نفس���ه نخطط من 
أي���ن س���تكون البداية، بمعن���ى أنه ليس 
كل عمل يبدأ من األسفل بل ربما يكون 
العك���س. وبعد ذل���ك نبدأ عل���ى “الويل” 
إنج���از  م���ن  ننته���ي  أن  لغاي���ة  وهك���ذا 

القطعة.

ما الصعوبة؟ «
بع���ض  حج���م  ف���ي  تكم���ن  الصعوب���ة   
كبي���رة  القطع���ة  كان���ت  فكلم���ا  القط���ع، 
كلما تعرضت للكس���ر أسرع، كأن تكون 
القطع���ة مس���طحة زيادة ع���ن الازم أو 
حت���ى دائرية، أما بقي���ة القطع الصغيرة 
فليس هناك صعوبة في التعامل معها.

اإلقبال.. هل على اآلنيات والقطع  «
الملونة والمزخرفة أم العادية 

السادة؟
القضي���ة تع���ود ل���ذوق الس���ائح نفس���ه، 
بعضهم يفضل العمل بالطينة الطبيعية 
والبع���ض اآلخر يفضل الطين���ة الملونة 
والمزخرف���ة، وهناك من يفضل الش���كل 

نفسه.

ما أكبر قطعة ممكن نصنعها من  «
الفخار؟ 

هن���اك قط���ع تص���ل ل���� 6 أق���دام وبعضها 
أكبر.. األمر متروك لك.

كم���ا التقين���ا بصانع الس���فن محمد علي 
عبدهللا...

منذ متى وأنت تمارس هذه  «
المهنة؟

منذ حوالي 15 سنة.

ما أنواع السفن التي تصنعها؟ «
اق���وم بصناع���ة “ الجالب���وت” و “الب���وم“ 
و “البان���وش” و “الش���يوعي” و “البتي���ل” 

وغيرها.

وما األحجام التي تصنعونها؟ «
هناك مقاييس ثابتة من 15 سم إلى 80 

سم وأيضا إلى متر واحد ومترين. 

كم من الوقت تستغرق السفينة  «
الكبيرة؟

الكبيرة تس���تغرق م���ن 10 الى 15 يوما، 
وه���ي بحجم متر واح���د أو مترين، أما 
األحج���ام الصغيرة فننج���ز منها حوالي 
10 في األس���بوع، والمتوس���طة تأخذ 3 

أيام.

ما الصعوبة في هذه الحرفة؟ «
إذا كانت الس���فينة صغيرة وتريد وضع 
تفاصي���ل حتم���ا س���يكون األم���ر أصعب 
ويحت���اج إلى وق���ت، والصعوب���ة تكمن 

هنا في النسب.

ما مدى اقبال الزوار على هذه  «
النماذج الجميلة؟

إقب���ال كبي���ر وه���ذا ما نش���اهده هنا في 
المرك���ز أو ف���ي المع���ارض التي نش���ارك 

بها.

ما األدوات التي تستخدمها؟ «
أساس���ية،  كأداة  “المنق���ر”  اس���تخدم   
والمس���امير،  والصم���غ،  والمنش���ار، 

والمطرق���ة، والمبرد، وأخي���را “قرطاس 

شامي“.

هل هناك شباب يقبل على هذه  «

الحرفة؟

 نع���م، هن���اك ش���باب يقبل عليه���ا وقمنا 

نح���ن ف���ي المرك���ز بعم���ل دورات، ولكن 

ومواصل���ة  االس���تمرارية  ه���و  األه���م 

الحرفة.

حسين عبدالرحيم

محمدعلي عبداهلل

صانع الفخار حسين عبدالرحيم

صانع السفن محمد علي عبدالله

“مسافات البالد” في ورشة صناعة السفن
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األمير البريطاني وليام وزوجته كيت 
يشاركان في عزاء ضحايا تحطم 
طائرة مالك ليستر سيتي )رويترز(

تش���هد الرح���ات الكثير من األوق���ات واللحظات المرح���ة، لكن أن يكون 
المرح مصدره ملك الغابة، فهذه صفة ال تتمتع بها األسود، على ما نعرفه 
عنها على األقل. غير أن ما س���جلته كاميرا مصممة المابس روز فليمنغ 

)49 عاما( أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا كان أمرا غير عادي.

فقد نجحت فليمنغ في التقاط صورة ألس���دين اثنين في محمية ماساي 
م���ارا في كينيا. غير أن مالمح وجهيهما بدت وكأنهما تبادال نكتة خاصة 
وأخ���ذا يضح���كان عليه���ا، كما ه���و الحال مع ش���خصين بالغي���ن يتبادالن 

النكات والمزاح في يوم ممتع.
وقال���ت فليمن���غ “لق���د بدا األم���ر رائعا للغاي���ة.. لم أر مثل هذا الس���لوك من 
قبل وال حتى على قناة ناشونال جيوغرافي.. لقد كنا نشاهد األسدين”.

غير أن التعليقات على الصور كانت مثيرة بدورها، ودارت معظمها  «
حول “طبيعة النكتة” التي ألقاها أحدهما، وبالطبع شملت التعليقات 
أحداثا جارية في أوروبا والواليات المتحدة، مثل البريكست في بريطانيا 

أو نتائج االنتخابات التشريعية النصفية في الواليات المتحدة.

أسدان ضاحكان يثيران السخرية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

النوم يغلب طياًرا كاد يتسبب بكارثة
تغّلب النعاس على طيار أس���ترالي فنام خال رحلة جوية كان يقودها، ما أدى إلى أن يضل طريقه ويكاد 
يتسبب بكارثة، لكنه تمكن من العودة إلى وجهته التي يقصدها وهبط بسام في المطار المقرر له مع بعض 

التأخير عن الوقت المحدد.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل 
اإلع���الم البريطاني���ة، ف���إن س���لطات 
الطي���ران األس���ترالية ب���دأت تحقيًقا 
ف���ي الواقعة بع���د أن تبين أن الطيار 
الذي كان يقود الرحلة بمفرده ودون 
أي مس���اعدين داخ���ل قم���رة القيادة 
غلبه النوم خالل الرحلة، فظل يسير 
حتى تجاوز وجهته المقصودة، لكنه 
اس���تيقظ وعاد إلى المطار المقصود 

على الفور وهبط بسالم.
الطائ���رة  إن  المعلوم���ات  وتق���ول 
كان���ت طائ���رة صغي���رة  األس���ترالية 
م���ن ط���راز )بايب���ر – PA-31( وكانت 
تق���ل رحلة س���ياحية عارضة إلحدى 
الش���ركات من مدين���ة “ديفونبورت” 
بمقاطعة “تاسمانيا” األسترالية على 
أن وجهته���ا النهائي���ة كان���ت جزي���رة 

“كين���ج آيلن���د” النائية، وه���ي جزيرة 
جاذبة للسياح في أستراليا.

المق���رر  المط���ار  الطي���ار  وتج���اوز 
لهبوط���ه بنح���و 29 مي���الً )47 كيل���و 
ويتنب���ه  يس���تيقظ  أن  قب���ل  مت���ًرا( 
لخطئه فيعود على الفور إلى المطار 

المقرر للهبوط.
وقال���ت الش���ركة المنظم���ة إن ه���ذه 
الرحل���ة كان���ت األولى الت���ي يقودها 
هذا الطيار بع���د عودته من اإلجازة، 
في محاولة لتفس���ير نومه المفاجئ 

خالل قيادته للطائرة.

س���جلت تونس، خالل السنة القضائية )2016 - 2017( 
16 ألًف���ا و452 حال���ة ط���الق، أي بمع���دل 1371 حال���ة 
ا. وبحسب إحصاءات نشرتها جريدة  ا و45 يوميًّ شهريًّ
الصباح التونس���ية، فإن أكبر عدد ح���االت للطالق بناء 
عل���ى رغبة أحد الزوجين بلغ 7741 حالة، في حين تم 
تس���جيل 6878 بالتراضي، و1833 حالة طالق للضرر. 
وأوضح���ت الصحيفة أن عدد ح���االت الطالق ارتفعت 

بزيادة 820 حالة بين العامين 2016 و2017.
االجتماعي���ة  المش���اكل  أن  إل���ى  دراس���ات  وأش���ارت 
والمادي���ة والجنس���ية، فض���ال عن مش���اكل أخ���رى مثل 
ف���ارق الس���ن بي���ن الزوجي���ن والتف���اوت في المس���توى 
التعليم���ي واإلكث���ار م���ن ش���رب الكحول، هي م���ن أبرز 
أسباب االنفصال بين القرينين، وفق ما ذكرت صحيفة 

“الجريدة” التونسية.

ارتفـاع حـاالت الطـالق فـي تونـس

قالت الش���رطة النمس���اوية إنها تبحث 
بأنه���م  أش���خاص يش���تبه  ع���ن ثالث���ة 
س���رقوا لوحة للرس���ام بيير أوجوست 
رين���وار تص���ل قيمته���ا إلى نح���و 160 
أل���ف ي���ورو )180600 دوالر( من صالة 
م���زادات ف���ي فيين���ا. وقالت الش���رطة 
إن اللوح���ة التي تحمل اس���م ”الخليج 
والبح���ر والمنحدرات الخضراء“ وهي 
أش���هر  م���ن  لمنظ���ر طبيع���ي وليس���ت 
أعم���ال الرس���ام االنطباع���ي الفرنس���ي 
انتزع���ت م���ن إطاره���ا مس���اء اإلثنين 
أثن���اء عرضها قبل بيعه���ا المعتزم في 

صالة دوروثيوم للمزادات.

وأضافت شرطة فيينا في بيان  «
”الرجال غادروا الموقع من منافذ 
خروج مختلفة وفروا“. وعرضت 

الشرطة صوًرا للرجال الثالثة 
المشتبه بهم حصلت عليها من 
كاميرات المراقبة وقالت ”من 

الواضح أنهم محترفون“.

سرقة لوحة 
لرينوار من دار 
مزادات فيينا

يخط���ط المؤس���س الرئيس للنس���خة “طبق األصل” عن س���فينة ن���وح البالغ 
طولها 118 مترا بوزن 2500 طن، لإلبحار بها إلى إسرائيل.

وم���ع ذل���ك، هن���اك عقب���ة رئيس���ة يج���ب 
التغل���ب عليه���ا أوال، أال وه���ي أن س���فينة 
النج���ار، ج���وان هايبي���رز، ال تحتوي على 
اس���تئجار  إل���ى  س���يحتاج  ل���ذا  مح���رك، 

قاط���رات لس���حبها. وبالطب���ع، ل���ن تأت���ي 
القاط���رات بثم���ن زهي���د وس���تكلف رجل 
األعم���ال الهولندي، أكثر من مليون جنيه 

إسترليني إلتمام الرحلة.

نجار يخطط لإلبحار بـ “سفينة نوح”

األمير البريطاني هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا 
يزور سيركا للشباب في زامبيا تدعمه إحدى المؤسسات الخيرية 

التابعة للملكة. وقضى األمير هاري آخر يومين في زامبيا في 
زيارة قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية 

في العاصمة لوساكا قبل التوجه إلى سيرك زامبيا وهو مشروع 
يساعد الشباب في الحصول على مهارات وتعليم ووظائف. وقبل سنوات عدة قيل إن جوان يأمل في اإلبحار بالسفينة التي يبلغ عرضها 28 مترا وتحتوي 

على 5 طوابق وتستوعب أكثر من 5 آالف راكب، إلى البرازيل. ولكن تلك الخطط فشلت. 
واستوحى رجل األعمال فكرة بناء السفينة بعد قراءته قصة عنها ألطفاله في العام 1993.

أرحب بوعلي
والسنين األي��������ام  تحصيه��ا  ال��ب��ش��ر  أع��م��ار 

وع���م���رك س���ي���دي إن����ج����ازات ت��ع��ال��ت ل��ل��غ��م��ام

ال��ي��م��ي��ن ذرب  ل��م��ص��اف��ح��ة  ه���ام���ات  ت��رت��ف��ع 

واح���ت���رام ود  ي��س��ب��ق��ه��ا  ال��ت��ح��ي��ة  ل���ه  وت�����رد 

أرح�����ب ب��وع��ل��ي ي���ا أغ����ال م���ن ال�����در ال��ث��م��ي��ن

ح��ي��ي��ت ع������داد م����ا ط������ارت ص���ق���ور وح���م���ام

ه���ال ي���ا أق�����رب ل��ق��ل��وب��ن��ا م���ن ح��ب��ل ال��وت��ي��ن

العظام ن��س��ل  العظيم  ي��ا  ال��ق��وم  كبير  ي��ا  ه��ال 

ن��اظ��ر األرق����ام ي��ا س��ي��دي وال��ت��اري��خ ل��ك��م رهين

باهتمام خطاكم  تماشي  األي��ام  سير  من  سبحان 

وثمين غ��ال��ي  مبطي  نوفمبر  وع��ش��ري��ن  أرب��ع��ة 

الهمام تاريخ  تنادي  المية  في  وستين  وسبعة 

تلين إال  ج���داه���ا  م���ا  س��ي��دي  األرق�����ام  أت��ع��ب��ت 

ت��ض��ام وال  ت��ب��ش��ر  ي��ق��وده��ا  ب��وع��ل��ي  ص����ار  ال 

ي���ا ع��س��ى أي���ام���ك ف����رح وأزه�������ار وري��اح��ي��ن

وي���ا ع��س��ى ال��ب��ح��ري��ن ف��ي ذراك����م داي����م ل��أم��ام

عبدالعزيز محمد الرويحي

قصيدة مرفوعة لسيدي 
حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

