
يوم التعادالتانخفاض التضخم

تراجعت معدالت التضخم في  «
البحرين بأكتوبر الماضي مقارنة 
بسبتمبر من العام ذاته بنسبة 

0.1 %. وبلغ متوسط االرتفاع في 
الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

في الفترة من يناير حتى أكتوبر 
2018 ما نسبته 2.2 %.

كسب الرفاع تعادال ثمينا  «
أمام المحرق بهدف لكليهما، 

في قمة الجولة 8 لدوري 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة 

القدم. وفي مباراتين أخريين تعادل 
النجمة مع المنامة بهدف لكل منهما، 

والرفاع الشرقي والبديع سلبيا.
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أك���دت مجل���ة “نيوزوي���ك” األميركي���ة أن مملك���ة البحري���ن بل���د عصري 
يتمتع بالحداثة واالنفتاح، واس���تطاعت مواجهة المنافسة المتزايدة 
ف���ي المنطقة من خالل تطوي���ر قدراتها الصناعية ومواكبة التغييرات 
والتطورات العالمية، مع الحرص على االس���تفادة بطريقة ديناميكية 

من فرص السوق المتاحة.

ونوه���ت المجلة في تقرير له���ا إلى جهود 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي 
أس���همت ف���ي تط���ور وتق���دم المملك���ة من 
خ���ال تأكيد “الموقف البارز لألمير خليفة 
بن س���لمان آل خليفة رئيس وزراء بمملكة 
ق���اد سلس���لة متواصل���ة  ال���ذي  البحري���ن، 
م���ن الجه���ود والتضحي���ات للوص���ول إلى 

األهداف المرس���ومة واستكشاف 
آفاق المستقبل”.

جولة الحسم ترسم وجه البرلمان والبلديات

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

يتوجه 
الناخبون اليوم 

إلى صناديق 
االقتراع 

للتصويت 
إلى 62 

مترشحا نيابيا 
يتنافسون على 
31 دائرة، و48 
مترشحا بلديا 
على 24 دائرة

تش���هد البحرين انتخابات جولة اإلعادة؛ لحس���م رسم وجه مجلس 
النواب الجديد والمجالس البلدية المنتخبة الثاثة.

وتجرى انتخابات الجولة الثانية صباح اليوم.
وتخوض 8 نس���اء جولة اإلعادة، وضمنت “سابعة العاصمة” وصول 
ام���رأة لتمثي���ل الدائ���رة تحت قب���ة البرلمان؛ بس���بب تأهل س���يدتين 

بجولة الحسم.
وتح���دث مس���ؤول ب���وزارة الداخلي���ة ع���ن خط���ة أمني���ة لتكثي���ف 
الدوريات األمنية على جميع المواقع االنتخابية واس���تعداد شرطة 

خدمة المجتمع؛ للقيام بواجبهم في فترة االقتراع.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المرأة البحرينية... جدارة كاملة سمو رئيس الوزراء أسهم في تقدم البحرين
“نيوزويك”: سموه قاد سلسلة من الجهود الستكشاف آفاق المستقبل

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء في لقاء مع وفد مجلة “نيوزويك” األميركية )أرشيفية(
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عزيزي الناخب عزيزتي الناخبة .. بإمكانك االدالء بصوتك في اللجان االنتخابية 
الفرعية حسب الدائرة التي تقيم فيها، وكذلك اللجان االنتخابية العامة بإمكانك االدالء 

بصوتك في اللجان االنتخابية الفرعية حسب الدائرة التي تقيم فيها، وكذلك اللجان 
االنتخابية العامة حتى لو لم تكن مقيم في الدائرة الموجودة فيها.

- اللجنة األولى ومقرها: مجمع السيف التجاري.
- اللجنة الثانية ومقرها: المعهد الديني.

- اللجنة الثالثة ومقرها: مجمع سترة التجاري.
- اللجنة الرابعة ومقرها: مدرسة الحد اإلعدادية للبنات.

- اللجنة الخامسة ومقرها: مطار البحرين الدولي.
- اللجنة السادسة ومقرها: جسر الملك فهد.

- اللجنة السابعة ومقرها: مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين.
- اللجنة الثامنة ومقرها: صالة وزارة التربية والتعليم.

- اللجنة التاسعة ومقرها: مدرسة وادي السيل االبتدائية
   االعدادية للبنين.

- اللجنة العاشرة ومقرها: نادي عوالي.
- اللجنة الحادية عشرة ومقرها: حلبة البحرين الدولية (الصخير).

- اللجنة الثانية عشرة ومقرها: مدرسة عسكر االبتدائية االعدادية للبنين.
- اللجنة الثالثة عشرة ومقرها: جامعة البحرين.

- اللجنة الرابعة عشرة ومقرها: نادي المحرق الرياضي.

للحصول على مواقع المراكز العامة
www.vote.bh 1 ديسمبر 2018قم بزيارة
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محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب - )تصوير: أيمن يعقوب(

)02(

هوك: هذا هو أس��لوب طه��ران لزعزعة اس��تقرار المنطقة

إيران تمد جماعات باألسلحة في البحرين

قال الممثل األميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك إن طهران تمد جماعات في البحرين بأسلحة لتنفيذ هجمات إرهابية. جاء ذلك، 
لدى عرضه أمس األول عددا من الصواريخ واألسلحة التي تقدمها طهران لجماعة الحوثي في اليمن وجماعات إرهابية في البحرين.

وأشار هوك إلى وجود العديد من األسلحة 
إيران���ي،  أص���ل  م���ن  الجدي���دة  الصغي���رة 
مث���ل بن���ادق قن���ص وأس���لحة “آر ب���ي جي” 
وأنواع مختلفة من أس���لحة “AK” والقنابل 
اليدوي���ة، الت���ي قدمته���ا البحري���ن، وكانت 
للجماع���ات  األس���لحة  أعط���ت  ق���د  إي���ران 

المسلحة لتنفيذ هجمات ضد الحكومة.
وق���ال الممث���ل األميرك���ي الخاص لش���ؤون 
قائ���د  وص���ف   ،2016 الع���ام  “ف���ي  إي���ران 
الب���ارز س���عيد  الث���وري اإليران���ي  الح���رس 
قاسمي البحرين “باإلقليم اإليراني”، وقال 
إن إي���ران هي قاعدة لدع���م المعارضة في 

البحرين.
وأك���د أن ه���ذا ه���و بالضبط أس���لوب إيران 
لزعزع���ة االس���تقرار في الش���رق األوس���ط. 
ولك���ن الوالي���ات المتحدة تق���ف إلى جانب 
وس���نواصل  س���يادتها  لحماي���ة  البحري���ن 
العم���ل مًع���ا لتحدي���د واعت���راض ش���حنات 
التع���اون  وإن  المنطق���ة،  ف���ي  األس���لحة 

المس���تمر م���ع البحري���ن، الت���ي تع���د موطًنا 
لألس���طول األميركي الخامس، أمر حاس���م 

لسامة المنطقة.
وأعرب ه���وك عن تقدير الواليات المتحدة 

لعم���ق الش���راكة م���ع اإلم���ارات والبحري���ن، 
وقدم الش���كر إل���ى وزير الخارجية الش���يخ 
خال���د ب���ن أحم���د آل خليف���ة عل���ى التزام���ه 

بكشف أنشطة النظام اإليراني.

إيران تسلح الجماعات اإلرهابية بهدف زعزعة األمن واالستقرار
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البحرين بلد 
عصري يتمتع 

بالحداثة 
واالنفتاح



المنامة - بنا

أك���دت مجل���ة “نيوزوي���ك” األميركي���ة أن مملك���ة البحرين بل���د عصري يتمت���ع بالحداث���ة واالنفتاح، واس���تطاعت مواجهة المنافس���ة 
المتزاي���دة ف���ي المنطقة من خالل تطوي���ر قدراتها الصناعية ومواكبة التغييرات والتطورات العالمية، مع الحرص على االس���تفادة 

بطريقة ديناميكية من فرص السوق المتاحة.

وس���لطت المجل���ة ف���ي تقري���ر لها، الض���وء على 
متان���ة عالقات الصداقة والش���راكة القائمة بين 
مملك���ة البحرين والواليات المتحدة األميركية، 
مستش���هدة بما أش���ار إليه عاه���ل البالد صاحب 
الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، لدى 
لقائ���ه الرئي���س األميرك���ي دونال���د ترام���ب ف���ي 
الع���ام 2017، إذ أك���د جاللت���ه أن ه���ذه الصداقة 
مبنية على “أس���اس متين من التفاهم المشترك 

واإلستراتيجية التي نعمل عليها سويا”.
وأش���ارت كذل���ك إل���ى ح���رص رئي���س ال���وزراء 
ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
س���لمان آل خليف���ة، على بقاء عالق���ات المملكة 
م���ع الوالي���ات المتحدة قوية، وعلى االس���تمرار 
ف���ي تعزي���ز التع���اون بي���ن البلدي���ن؛ باعتبارهما 
حلفاء على المدى الطويل، وذلك كون عالقات 
الصداق���ة م���ع الوالي���ات المتح���دة مهم���ة، ليس 

فقط للبحرين، ولكن أيضا للمنطقة بأسرها.
وج���اء التقري���ر ضم���ن ملح���ق خ���اص نش���رته 
مجل���ة “نيوزويك” مؤخرا ع���ن مملكة البحرين، 
الوالي���ات  ش���ريك  “البحري���ن  عن���وان  تح���ت 
 - الخليج���ي  التع���اون  مجل���س  ف���ي  المتح���دة 
أولوي���ة للقطاع الخاص األميرك���ي في المملكة 
النشطة اقتصاديا.”، وتضمن تصريحات خاصة 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ولقاءات 
م���ع عدد من المس���ؤولين، أبرزت فيه مس���ارات 
التق���دم الت���ي تش���هدها المملكة ف���ي القطاعات 

االقتصادية كافة.

بالق���ول، إن مملك���ة  المجل���ة تقريره���ا  وب���دأت 
البحري���ن، مش���هورة تاريخيا بأنه���ا مركز رئيس 
للتجارة في الش���رق األوسط، وكانت أول دولة 
في منطق���ة الخليج العربي يتم فيها اكتش���اف 
النف���ط ف���ي الع���ام 1932، مضيف���ة أن “مملك���ة 
البحرين بلد عصري يتمتع بالحداثة واالنفتاح، 
وقد اس���تطاعت مواجه���ة المنافس���ة المتزايدة 
في المنطقة من خالل تطوير قدراتها الصناعية 
ومواكب���ة التغيي���رات والتط���ورات العالمي���ة مع 
الحرص على االستفادة بطريقة ديناميكية من 

فرص السوق المتاحة”.
ونوه���ت نيوزوي���ك إل���ى جهود صاحب الس���مو 
الملك���ي رئيس الوزراء التي أس���همت في تطور 
وتقدم المملكة من خالل التأكيد على “الموقف 
البارز لألمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
سلس���لة  ق���اد  ال���ذي  البحري���ن،  بمملك���ة  وزراء 
متواصل���ة م���ن الجه���ود والتضحي���ات للوصول 
إل���ى األه���داف المرس���ومة واستكش���اف آف���اق 

المستقبل”.
ونقل���ت المجل���ة ع���ن صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س ال���وزراء قول���ه، “إن مقاربتن���ا الش���املة 
مبني���ة عل���ى إس���تراتيجية للتنمي���ة ته���دف إلى 
تنوي���ع مصادر الدخل وبن���اء اقتصاد قادر على 

المنافسة عالميا”.
وأك���دت نيوزويك أن نجاح ه���ذه المقاربة مّكن 
البحري���ن م���ن تحقي���ق مع���دالت نم���و مرتفع���ة 
وتبوؤ مركز القي���ادة في العديد من القطاعات، 
وهو ما يتضح بش���كل بارز في قطاع الخدمات 
المالي���ة، حي���ث أصبح���ت المملك���ة مق���را ل� 325 
م���ن المؤسس���ات العاملة في القطاع���ات المالية 

وشركات التأمين.
وأش���ارت إل���ى نم���و النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي 
 ،2017 الع���ام  ف���ي   %  3.9 بنس���بة  للبحري���ن 
وصاحب ذلك نمو في القطاعات غير البترولية 
أس���رع  البحري���ن  جع���ل  مم���ا   ،%  5 مق���داره 

االقتصادات نموا في المنطقة.
وفق���ا  األجنبي���ة،  االس���تثمارات  ارتفع���ت  كم���ا 
للمجل���ة، إل���ى عش���رة ملي���ارات م���ن ال���دوالرات 
منها 95 % اس���تثمار موجه إلى القطاع المالي. 
كم���ا يت���م العمل في مش���اريع كب���رى قيمتها 32 
ملي���ار دوالر ف���ي مجاالت الصناع���ة والخدمات 
والخدم���ات  التحتي���ة  والبني���ة  اللوجس���تية 

الصحية والتعليم والسياحة.
ورأت المجل���ة أن ما أش���ار إليه صاحب الس���مو 
الملكي رئيس وزراء البحرين في حديثه بشأن 
اكتش���اف احتياطي���ات بترولي���ة بحرية ضخمة 
ف���ي الع���ام 2018 تقدر بنج���و 80 ملي���ار برميل 
م���ن البترول وما بي���ن 10 إلى 20 تريليون قدم 
مكع���ب من الغ���از الطبيع���ي، يمكنه أن يس���اهم 
بطريق���ة فعال���ة ف���ي تنش���يط المملكة لس���نوات 

قادم���ة وتعزي���ز االس���تثمارات الخارجي���ة به���ا، 
وه���و  االكتش���اف،  ذل���ك  ي���ؤدي  أن  وتوقع���ت 
األضخ���م منذ عق���ود، إلى اجتذاب اس���تثمارات 
مق���درة من القط���اع الخاص الدول���ي إلى قطاع 

الطاقة بالمملكة.
أش���ارت “نيوزوي���ك” إل���ى أن مملك���ة البحري���ن 
كان���ت أول دولة توق���ع اتفاقية للتج���ارة الحرة 
مع الوالي���ات المتح���دة الع���ام 2006، وكنتيجة 
لذل���ك أصبح���ت الوالي���ات المتح���دة اآلن ثاني 
أكب���ر ش���ريك تج���اري للمملك���ة بحج���م تب���ادل 
تج���اري يصل إل���ى ملياري دوالر س���نويا، حيث 
تتج���ه 11 بالمئ���ة م���ن ص���ادرات البحري���ن إل���ى 
الوالي���ات المتح���دة وتحص���ل البحري���ن على 9 

بالمئة من وارداتها منها.
كما يمثل الس���وق األميركية اآلن أولوية خاصة 
لالس���تثمارات البحريني���ة من خ���الل صندوقها 
الس���يادي، إذ باتت تشكل اس���تثمارات البحرين 
ف���ي الس���وق األميركي���ة 8.3 % م���ن حافظته���ا 

االستثمارية.

كم���ا تطرق���ت المجلة، عب���ر لق���اءات أجرتها مع 
ع���دد من ال���وزراء والمس���ؤولين بالمملك���ة، إلى 
جه���ود مملك���ة البحري���ن ف���ي تحدي���ث البني���ة 
التحتي���ة، مش���يرة إلى أن المملكة تش���هد تنفيذ 
 32 بنح���و  تق���در  بتكلف���ة  تنموي���ة  مش���روعات 
ملي���ار دوالر، وتش���مل مش���اريع البني���ة التحتية 
البحري���ن  مملك���ة  لرب���ط  ثان���ي  جس���ر  إنش���اء 
بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية، وخط���ط لربطها 
مجل���س  ب���دول  الحديدي���ة  الس���كك  بخط���وط 
التعاون الخليجي، وكذلك بناء توسعات بمطار 
البحرين الدولي لزيادة طاقته االستيعابية إلى 

14 مليون مسافر سنويا.
واس���تعرضت كذلك مس���اعي المملك���ة لالرتقاء 
بقط���اع الس���ياحة ف���ي إط���ار سياس���تها لتنويع 
مصادر الدخل، الفتة إلى إن مساهمة السياحة 
ف���ي النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي تضاعف���ت منذ 
العام 2016، لتصل إلى نحو سبعة بالمئة حاليا، 
وازداد ع���دد الس���ياح الذي���ن زاروا البحرين من 
9.7 مليون س���ائح العام 2015 إلى 11.4 مليون 

سائح العام 2017، بزيادة قدرها 17,5 %.
وأش���ارت المجلة إلى أن مملك���ة البحرين تقوم 
ببن���اء مركز للمعارض، س���يكون األكبر من نوعه 
في الشرق األوسط عند استكماله العام 2021.

وأضاف���ت أن���ه م���ن المتوقع ض���خ اس���تثمارات 
تق���در بنحو أربعة مليارات دوالر في الس���نوات 
الخم���س المقبلة في مش���اريع الكهرب���اء والمياه 
والطاقة المتجددة، لمواجهة زيادة االس���تهالك 
تس���عى  كم���ا  س���نويا.  بالمائ���ة  بس���تة  المق���درة 
البحري���ن إلى أن تكون رائدة في مجال الطاقة 
الطاق���ة  م���ن خ���الل االعتم���اد عل���ى  النظيف���ة، 
الشمس���ية وطاق���ة الرياح بنس���بة عش���رة بالمئة 

من االستهالك الكلي.
وعلى صعي���د التنمية البش���رية، أوضح التقرير 
أن مملك���ة البحرين أنفقت نح���و ثالثة مليارات 
لفائ���دة  عام���ل   125,000 تدري���ب  ف���ي  دوالر 
45,000 مش���روع، تمثل أكثر من نصف إجمالي 
المش���اريع ف���ي المملك���ة، م���ن خ���الل “صن���دوق 

العمل � تمكين” الذي أنشئ العام 2006.

“نيوزوي��ك”: س��موه قاد سلس��لة م��ن الجه��ود والتضحي��ات الستكش��اف آفاق المس��تقبل

جهود سمو رئيس الوزراء أسهمت في تقدم البحرين
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عنوان نيوز ويك

سمو رئيس الوزراء في لقاء 
مع وفد مجلة “نيوزويك” 
األميركية )أرشيفية(

local
@albiladpress.com

الجاللة  ال��ب��الد ص��اح��ب  ع��اه��ل  بعث 
ع��ي��س��ى آل خليفة  ب��ن  ال��م��ل��ك ح��م��د 
جمهورية  رئ��ي��س  إل��ى  تهنئة  برقية 
رومانيا كالوس يوهانيس، بمناسبة 
أعرب  لبالده،  الوطني  اليوم  ذك��رى 
ج��الل��ت��ه ف��ي��ه��ا ع���ن أط���ي���ب ت��ه��ان��ي��ه 
وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

تهنئة  برقية  الملك  جاللة  بعث  كما 
إل�����ى رئ���ي���س ج���م���ه���وري���ة إف��ري��ق��ي��ا 
الوسطى فاوستين اركانج تواديرا؛ 
ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل���ب���الده، 
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه 
وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

العاهل يهنئ رومانيا 

02وإفريقيا الوسطى

أعرب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن خالص تهانيه 
إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، بمناسبة فوزه 
بجائزة شخصية العام 2018 وما حظي به من تكريم مستحق من جانب المنظمة 
الدولي���ة لمكافح���ة العنف واإلدم���ان بالواليات المتحدة األميركي���ة، مؤكدا أن هذا 
الفوز يعد تقديرا رفيعا لمملكة البحرين وما تشهده من نهضة وتنمية شاملة ترتكز 

على قيم ومبادئ أصيلة في ظل قيادة صاحب الجاللة الملك.

وأش���ار وزير الخارجية إل���ى أن الفوز يعكس 
الجه���ود الكبي���رة التي يبذلها وزي���ر الداخلية 
ف���ي التص���دي للجريم���ة ودوره الملموس في 
مكافح���ة العنف واإلدم���ان، مش���يدا ببرنامج 
“معا” لمكافحة العنف واإلدمان، والذي تنفذه 
وزارة الداخلية في مدارس مملكة البحرين، 
والذي يرمي لحماية الشباب من الوقوع في 
براثن المخ���درات واإلدمان، وتوفير مختلف 

سبل الوقاية الالزمة. 

حماية النشء والشباب 

بعث وزير الديوان الملكي الش���يخ خالد 
ب���ن أحم���د آل خليف���ة ببرقي���ة تهنئة إلى 
وزي���ر الداخلية، بمناس���بة ف���وزه بجائزة 
م���ن  وتكريم���ه   2018 الع���ام  ش���خصية 
قب���ل المنظم���ة الدولية لمكافح���ة العنف 
واإلدم���ان بالوالي���ات المتح���دة، تقدي���را 
للنجاح���ات الت���ي يحققها برنام���ج “معا” 
لمكافح���ة العنف واإلدم���ان والذي تنفذه 
مملك���ة  م���دارس  ف���ي  الداخلي���ة  وزارة 
البحرين.وأع���رب وزير الدي���وان الملكي عن 
خالص تحياته وتمنياته لوزير الداخلية على 
ه���ذا التكري���م، وال���ذي يعك���س الجه���ود التي 
تق���وم به���ا وزارة الداخلية ودورها في مجال 

مكافح���ة الجريم���ة من خالل هذا المش���روع، 
بم���ا يس���هم ف���ي تعزي���ز اإلج���راءات الوقائية 

لحماية النشء والشباب.
وأك���د وزير الديوان الملك���ي أن هذه الجائزة، 
م���ن  البحري���ن  مملك���ة  حققت���ه  م���ا  تعك���س 
مكتس���بات وطني���ة وم���ا تتمت���ع ب���ه م���ن قيم 
حضارية، تعزز مس���يرة البن���اء والنهضة التي 

يقودها احب الجاللة الملك.

تحقيق المعايير الدولية

بع���ث األمي���ن الع���ام لمجل���س التع���اون لدول 
الخلي���ج العربية عبداللطي���ف الزياني ببرقية 
تهنئ���ة إل���ى وزي���ر الداخلي���ة بمناس���بة ف���وزه 
بجائ���زة ش���خصية الع���ام 2018 وتكريمه من 
المنظم���ة الدولي���ة لمكافحة العن���ف واإلدمان 
للنجاح���ات  تقدي���را  المتح���دة؛  بالوالي���ات 
الت���ي يحققه���ا برنامج “مع���ا” لمكافحة العنف 
واإلدم���ان وال���ذي تنف���ذه وزارة الداخلية في 
م���دارس مملك���ة البحري���ن وتحقيق���ه جمي���ع 

معايير هذه المنظمة الدولية العريقة.
  إش���ادة باإلنج���ازات المش���رفةبعث وزير 
برقي���ة  النعيم���ي  ماج���د  والتعلي���م  التربي���ة 
تهنئ���ة إل���ى وزي���ر الداخلي���ة، تقدم فيه���ا إلى 
بخال���ص التهان���ي والتبري���كات بمناس���بة فوز 

الع���ام  ش���خصية  بجائ���زة  الداخلي���ة  وزي���ر 
الدولي���ة  المنظم���ة  م���ن  وتكريم���ه   ،2018
لمكافحة العنف واإلدمان بالواليات المتحدة 
األميركي���ة، تقدي���رًا للنجاحات الت���ي يحققها 
برنامج “معًا” لمكافحة العنف واإلدمان، الذي 
تنف���ذه وزارة الداخلي���ة ف���ي م���دارس مملكة 
البحري���ن، حي���ث كان له���ذا البرنام���ج الممي���ز 
بالغ االثر في نش���ر الوع���ي بين األبناء الطلبة 

واألخذ بأيديهم إلى سبيل الخير والصالح.
وأك���د أن الجائ���زة المهم���ة تأت���ي تأكي���دًا لم���ا 
يتمت���ع ب���ه وزي���ر الداخلي���ة م���ن خص���ال وما 
يحققه من إنجازات مشرفة لمملكة البحرين، 
س���ائالً هللا تعال���ى لوزير الداخلي���ة مزيدا من 

التوفيق والنجاحات.

تقدير دولي رفيع المستوى

هن���أ وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة عضو 
اللجن���ة الوطنية لمكافحة المخدرات هش���ام 
الجودر وزير الداخلية، بمناسبة فوزه بجائزة 
ش���خصية الع���ام 2018 وتكريم���ه م���ن قب���ل 

المنظم���ة الدولي���ة لمكافحة العن���ف واإلدمان 
ش���ؤون  وزي���ر  وأك���د  المتح���دة.  بالوالي���ات 
الش���باب والرياض���ة أن من���ح الفري���ق الرك���ن 
الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليف���ة الجائزة 
يعتب���ر بمثاب���ة تقدي���ر دول���ي رفيع المس���توى 
للجه���ود الكبي���رة الت���ي بذله���ا ف���ي مكافح���ة 
العنف واإلدمان ومكافحة المخدرات، مؤكدا 
أن���ه قدم أف���كارا متمي���زة وناجح���ة لمكافحة 
“مع���ا”  برنام���ج  منه���ا  واإلدم���ان  المخ���درات 
لمكافحة العنف واإلدمان والذي تنفذه وزارة 
الداخلي���ة في مدارس مملكة البحرين والذي 
يعتبر من المبادرات المتميزة على المس���توى 

العالمي وتجربة فريدة من نوعها.
الش���يخ  الرك���ن  الفري���ق  أن  الج���ودر  وبي���ن 
راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة يق���وم ب���دور 
مح���وري ومهم في معالج���ة العنف واإلدمان 
والمخ���درات ومن���ع انتش���ار ه���ذه اآلف���ة ف���ي 
متابعت���ه  خ���الل  م���ن  البحرين���ي  المجتم���ع 
المستمرة لمبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة 
المخ���درات باإلضاف���ة إل���ى متابعت���ه لجه���ود 
وزارة الداخلي���ة ودوره���ا في مجال مكافحة 
العن���ف واإلدم���ان ومحاربة المخ���درات األمر 
الذي س���اهم ف���ي تعزيز اإلج���راءات الوقائية 
لحماية النشء والشباب من اآلفات الضارة.

نجاح توجهات البحرين

هنأ وزير ش���ؤون اإلعالم علي الرميحي وزير 
الداخلي���ة بمناس���بة ف���وزه بجائزة ش���خصية 
المنظم���ة  قب���ل  م���ن  وتكريم���ه   2018 الع���ام 
الدولية لمكافحة العن���ف واإلدمان بالواليات 

المتحدة االميركية.
وأكد وزير ش���ؤون اإلع���الم أن الجائزة تؤكد 
نجاح توجهات البحرين في حماية المجتمع 

م���ن العن���ف واإلدم���ان ومكافح���ة المخدرات 
عبر برامج توعوية وهي بمثابة تقدير دولي 
رفي���ع المس���توى لجه���ود الوزي���ر الت���ي بذله���ا 
ف���ي مكافح���ة العن���ف واإلدم���ان ومكافح���ة 

المخدرات من خالل برنامج “معا”.
وأوض���ح ان الجائ���زة الت���ي تم منحه���ا لوزير 
الداخلي���ة تعكس ما تحظى ب���ه البحرين من 
نهض���ة وتنمية ش���املة في ظل قي���ادة جاللة 
المل���ك ولم���ا حققت���ه المملك���ة م���ن إنج���ازات 

تنموية واجتماعية وثقافية وعلمية.

تقدير واعتزاز من العاملين

أع���رب محافظ العاصمة رئيس لجنة برنامج 
العن���ف واإلدم���ان  الش���يخ  “مع���ا” لمكافح���ة 
هش���ام بن عبدالرحم���ن آل خليفة عن خالص 
تهاني���ه وتبريكات���ه لوزير الداخلية، بمناس���بة 
فوزه بجائزة ش���خصية العام 2018 وتكريمه 
م���ن قب���ل المنظمة الدولي���ة لمكافح���ة العنف 
واإلدم���ان؛ تقدي���را للنجاح���ات الت���ي حققه���ا 
برنام���ج “مع���ا “ ال���ذي عمل���ت وزارة الداخلية 
عل���ى تطوي���ر العديد م���ن جوانب���ه وتطويعها 
المحل���ي وقيم���ه  المجتم���ع  وف���ق متطلب���ات 
وتقالي���ده، بم���ا يس���هم ف���ي حماي���ة الن���شء 

والشباب ووقايتهم من العنف واإلدمان.
وأوض���ح المحاف���ظ أن ف���وز وزي���ر الداخلي���ة 
به���ذه الجائ���زة، مح���ل تقدي���ر واعت���زاز م���ن 
جانب كافة العاملين في البرنامج والقائمين 
عل���ى تنفي���ذه، منوه���ا إل���ى أن دع���م الوزي���ر 
وتوجيهات ومتابعته لمراحل تنفيذ البرنامج 
وتحقيق أهدافه المرجوة، كان له الفضل في 

تحقيق هذه النجاحات.
وثم���ن المحافظ، دور س���فير مملكة البحرين 
ل���دى الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة الش���يخ 

عب���دهللا ب���ن راش���د آل خليف���ة ف���ي تأس���يس 
برنامج “معا “ قبل 9 س���نوات ووضع الخطط 
التنفيذي���ة إلطالق���ه وف���ق منهجي���ة واضحة 
وأه���داف محددة، وهو م���ا كان له األثر البالغ 
ف���ي تعزي���ز التوعي���ة ض���د العن���ف واإلدمان، 
مش���يرا إلى أن ه���ذا التكري���م، بمثاب���ة تقدير 
مملك���ة  به���ا  تق���وم  الت���ي  الكبي���رة  للجه���ود 
البحرين لمكافح���ة العنف واإلدمان في إطار 

الحرص على حماية الناشئة والشباب.

إنجازات تنموية واجتماعية وثقافية

ن���ادي المح���رق  ق���دم رئي���س مجل���س إدارة 
الش���يخ أحم���د بن علي بن عب���دهللا آل خليفة 
باس���مه ونياب���ة ع���ن جمي���ع منتس���بي النادي 
خال���ص التهاني والتبري���كات لوزير الداخلية 
ش���خصية  جائ���زة  عل���ى  حصول���ه  بمناس���بة 
الع���ام 2018، والت���ي تعك���س م���ا يحظ���ى ب���ه 
م���ن تقدي���ر واحت���رام م���ن المنظم���ة الدولية 
لمكافحة العنف واإلدمان بالواليات المتحدة 
األميركي���ة، والمكان���ة الرفيع���ة والعالية التي 
تحظ���ى به���ا مملك���ة البحري���ن م���ن المجتم���ع 
الدول���ي في ظل العه���د الزاه���ر لجاللة الملك 
وم���ا حققت���ه مملك���ة البحري���ن م���ن إنجازات 

تنموية واجتماعية وثقافية وعلمية.
وأش���اد رئيس نادي المحرق بالجهود الكبيرة 
مج���ال  ف���ي  الداخلي���ة  لوزي���ر  والمتمي���زة 
التصدي للجريمة ومكافحة العنف واإلدمان، 
ومتابعته الحثيثة لبرنامج “معا” الذي أطلقته 
وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير، والذي 
يهدف لوقاية الش���باب والن���شء من مخاطر 
الوقوع في آفة المخدرات واإلدمان، وكذلك 
جه���ود الوزارة في توفير الوقاية الالزمة من 

هذه اآلفات التي تستهدف فلذات األكباد.

وزراء ومسؤولون يهنئون وزير الداخلية بجائزة شخصية العام

رؤية سموه حققت 
للمملكة معدالت 

نمو مرتفعة

البحرين بلد عصري 
يتمتع بالحداثة 

واالنفتاح

المملكة مركز رئيس 
للتجارة في الشرق 

األوسط

محرر الشؤون المحلية

وزير الداخلية
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دور واضح للمشروع اإلصالحي في تمكين المرأة

نجاح كبير للمرأة تشريعيا وبلديا

يـوم البحرينيـة عيـد للمواطنيـن

وال��ت��ق��دم النهضة  ف��ي  رئ��ي��س  عنصر  البحرينية  ح��م��د:  ب��ن  خ��ال��د 

التنمية ف��ي  ال��ن��س��وي��ة  ب��اإلس��ه��ام��ات  ف���خ���ورون  ح��م��د:  ب��ن  ن��اص��ر 

ج����واه����ري: وت���ي���رة ت���ق���دم ال���م���رأة م��س��ت��م��رة ب��خ��ط��ى م��ت��س��ارع��ة

رف���ع النائ���ب األول لرئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة رئيس االتحاد 
البحرين���ي أللع���اب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حم���د آل خليفة، أس���مى آيات 
التهان���ي والتبري���كات إل���ى قرينة عاه���ل البالد رئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ بمناسبة احتفال 
مملك���ة البحري���ن بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ش���هر ديس���مبر 

من كل عام.

وقال سموه: “نعرب عن فخرنا واعتزازنا 
بما حققته المرأة البحرينية من نجاحات 
ومش���اركة حقيقي���ة وفاعل���ة بالديموم���ة 
التنموي���ة الش���املة. فق���د كان للمش���روع 
اإلصالح���ي لس���يدي الوالد عاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، دور واضح في دعم وتمكين 

المرأة في ممارس���ة دورها الحقيقي في 
المجتم���ع، والذي لم يقتص���ر على مجال 
واح���د، ب���ل دفعه���ا للعم���ل ف���ي المج���ال 
التش���ريعي والعم���ل البل���دي إل���ى جان���ب 
الرج���ل البحريني؛ بهدف المس���اهمة في 

نماء هذا الوطن”.
وأضاف س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد آل 

خليف���ة أن المرأة البحرينية اس���تطاعت 

أن تثبت جدارتها في المجال التشريعي 

تب���وؤ  م���ن  وتمكن���ت  البل���دي،  والعم���ل 
دع���م  ف���ي  س���اهمت  قيادي���ة  مناص���ب 
المنج���زات الحضارية للبحري���ن، ودفعها 
لتكون عنصرا رئيس���ا ف���ي نهضة وتقدم 
المجتم���ع، مؤك���دا س���موه ال���دور الريادي 
لقرين���ة عاه���ل الب���الد رئيس���ة المجل���س 
االعلى للمرأة في دعمها للمرأة البحرينية 
وتوجيه س���موها الدائم إلطالق البرامج 
والخط���ط الت���ي ترف���ع من كف���اءة المرأة 
وتس���هم في تميزها في كافة القطاعات، 
متمني���ا س���موه ف���ي الوق���ت ذات���ه للمرأة 
والنج���اح  التوفي���ق  دوام  البحريني���ة 
بم���ا يحق���ق مزي���دا م���ن الرفع���ة والتقدم 
واالزدهار لمملكتنا الغالية في ظل العهد 

الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك.

هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناس���بة 
احتف���ال مملك���ة البحري���ن بيوم الم���رأة البحريني���ة، مؤكدا س���موه أن دعم 
س���موها ومس���اندتها الم���رأة البحرينية في ش���تى المواقع أس���هم في بروز 
العدي���د م���ن الش���خصيات النس���ائية ف���ي المملك���ة، والتي كان له���ا حضور 
متميز في مختلف المجاالت، أس���هم في إبراز الصورة المشرقة عن المرأة 

البحرينية.

وأكد س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن الم���رأة البحرينية نجحت 
بشكل كبير في المجالين التشريعي 
والبل���دي وكانت مش���اركاتها ناجحة 
خالل السنوات الماضية بفضل دعم 

القيادة الرشيدة للمرأة البحرينية.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن الم���رأة البحرينية نجحت 
ف���ي إثب���ات إصراره���ا وتفوقه���ا في 
الكثي���ر م���ن المواقع، وبات���ت تحتل 

ال���ذي  األم���ر  وه���و  علي���ا،  مناص���ب 
يثبت م���دى كفاءتها، مؤكدا س���موه 

فخ���ر البحري���ن بوج���ود نخب���ة م���ن 
الشخصيات النس���وية لها إسهاماتها 
الواضح���ة  وبصماته���ا  الكثي���رة 
ف���ي عملي���ة التنمي���ة التي تش���هدها 

المملكة.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن  «
حمد آل خليفة عن تمنياته 

كل التوفيق والنجاح للمرأة 
البحرينية في عملها بمختلف 
المجاالت، والمضي والمثابرة؛ 
من أجل أن تحظى المرأة بكل 

حقوقها، وأن تعمل على بذل كل 
الجهود التي تمكنها من تسلم 
كل مسئولياتها من أجل خدمة 

هذا الوطن الغالي.

قال رئيس شركة جيبك عبدالرحمن جواهري إن “يوم المرأة البحرينية مناسبة عزيزة على قلوبنا 
نحن كبحرينيين، مناسبة ال أبالغ إن قلت بأنها قد أصبحت عيدًا وطنيًا نستقبل به عيدنا الوطني، 
ونحتفي خالله بشريك مهم جدًا، ال غنى لنا عنه، وهو المرأة البحرينية، لنستذكر معًا وبكل فخر 

دعم ومساندة عاهل البالد وسمو رئيس الوزراء وولي العهد النائب األول لرئيس الوزراء.

واضاف في تصريح له “ان مناس���بة يوم المرأة 
البحريني���ة تج���اوزت كونه���ا مج���رد احتفالي���ة 
س���نوية، ب���ل أنه���ا أصبح���ت اليوم، وب���كل فخر، 
بمثاب���ة نش���اط س���نوي يتم م���ن خالله تس���ليط 
األضواء على س���بٍل ووسائل متجددة لالرتقاء 
بمكانة المرأة في جميع المجاالت، وما يش���عرنا 
بالس���عادة حق���ًا ه���و ما نش���اهده م���ن تزايد في 
مظاه���ر االحتف���ال به���ذا اليوم، واالس���تعدادات 
الكبي���رة الت���ي تتخذه���ا كافة قطاع���ات الدولة، 
حكومية كانت أو خاصة، لالحتفاء بالس���يدات 
البحريني���ات العام���الت داخل أروق���ة الكيانات 
المختلفة، وبات هذا اليوم موعدًا مهمًا ينتظره 

الجميع بكل ترقب وشغف”.

وزاد “الب���د لن���ا م���ن أن نوج���ه كلمة ش���كر وثناء 
للس���يدة األول���ى الت���ي أطلق���ت ه���ذه المناس���بة 
للمرة األولى، وكشفت من خالل رؤيتها الثاقبة 
أهمية أن نجع���ل للمرأة البحرينية يومًا تحتفل 
فيه البحرين بإسهامات هذه المرأة عبر سنوات 
الدع���وة  بتوجي���ه  وقام���ت  الطويل���ة،  التاري���خ 
الصادق���ة لتمكين المرأة م���ن منظورها القيادي 
مؤك���دة بأن الدع���م والتمكين لم يع���د خيارًا بل 
أصبح واجب���ًا على القادة وأصح���اب القرار في 
ش���تى المواقع، فألف شكر وتحية لقرينة جاللة 
الملك ورئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة صاحبة 
الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت ابراهيم آل 

خليفة”. 

الم���رأة  تق���دم  وتي���رة  ب���أن  ثق���ة  “ُكلن���ا  وخت���م 
البحريني���ة س���وف تس���تمر بخط���ى متس���ارعة، 
لتقيي���م  الم���رأة مناس���بة  ي���وم  يبق���ى  وس���وف 

ودراس���ة التط���ور الذي ت���م تحقيقه ف���ي مجال 
مشاركتها في مس���يرة البناء والنماء واالزدهار 

التي يشهدها وطننا الغالي”.

سمو قرينة جاللة الملك ورئيس شركة “جيبك” )أرشيفية(

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان أهمية إسهامات المرأة البحرينية في 
جمي���ع مج���االت العمل ومواقع اإلنتاج، مش���يًدا باالهتم���ام والدعم الكبيري���ن الذين تلقاهما 

المرأة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

جاء ذلك، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة 
البحريني���ة، الذي يصادف األول من ديس���مبر 
م���ن كل ع���ام، الذي يت���م إحياؤه هذه الس���نة 
تح���ت ش���عار “المرأة ف���ي المجال التش���ريعي 
والبلدي”، إذ تحتفل جميع مؤسسات المملكة 
الرس���مية والخاصة واألهلي���ة بهذا اليوم منذ 
العام 2008، من���ذ اعتماده بمبادرة من قرينة 
جاللة الملك رئيس���ة المجل���س األعلى للمرأة 
صاحب���ة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت 
إبراهي���م آل خليفة، التي كان لس���موها الدور 
الكبي���ر ف���ي تمكين الم���رأة البحريني���ة، فضالً 
عن مس���اهمات س���موها المتواصلة في بلورة 
أوجه المشاركة الكاملة للمرأة البحرينية في 

عملية التنمية الوطنية الشاملة.

واك���د الوزي���ر أن المرأة ش���ريك فاعل ومؤثر 
في مس���يرة البناء والتنمية الوطنية، مشيدًا 
بإحي���اء هذا اليوم عبر اختيار ش���عار س���نوي 
يراعي تكري���م المرأة وفًقا لمج���االت عطائها 
ف���ي قطاعات العم���ل واإلنتاج التي ش���اركت 
وتمي���زت بها المرأة البحرينية، وهي التعليم، 
والتنمي���ة  التطوع���ي،  والعم���ل  والصح���ة، 
االقتصادي���ة، والرياضة، واإلع���الم، والمجال 
والمصرف���ي،  المال���ي  والقط���اع  العس���كري، 
والمج���ال  والعدل���ي،  القانون���ي  والمج���ال 
الهندس���ي، وصوالً إلى االحتف���اء بالمرأة هذا 

العام في “المجال التشريعي والبلدي”.
وأك���د الوزير أن إس���هامات الم���رأة البحرينية 
ال تق���ف عن���د القطاعات اإلنتاجي���ة المذكورة 

األع���وام  ف���إن  ش���ك  وب���دون  تتعداه���ا،  ب���ل 
المقبلة سوف يتم االحتفاء بها في قطاعات 
أخ���رى أبلت فيها بالًء حس���ًنا وأثبتت جدارة 
الصعيدي���ن  عل���ى  النظي���ر  منقطع���ا  وتمي���زًا 
المحل���ي والدول���ي، مش���يًرا في هذا الس���ياق 
إل���ى أن اختيار االحتف���اء بالمرأة في المجال 

التش���ريعي والبلدي يؤكد أهمي���ة الدور الذي 
الحي���وي ويب���رز  القط���اع  ه���ذا  ف���ي  قدمت���ه 

عطاءها وإنجازاتها من خالله.
 وح���ول أهم اإلحص���اءات والمنج���زات التي 
حققته���ا الم���رأة البحرينية في س���وق العمل، 
لف���ت حمي���دان النظر إل���ى أن اإلناث يش���كلن 
نس���بة 50 % م���ن إجمال���ي الداخلي���ن الجدد 
للقطاع الخاص )الذين يتوظفون ألول مرة(، 
فيما تبلغ نس���بة الش���واغر المتاحة لإلناث 67 
% من إجمالي الش���واغر التي تعرضها وزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة للباحثي���ن عن 
عمل، منوًها إلى أنه خالل الفترة من سبتمبر 
2017 إلى سبتمبر 2018، تم تدريب ما يزيد 
عل���ى 5 آالف باح���ث ع���ن عم���ل، بلغت نس���بة 
اإلناث 75 % تقريًبا، الفًتا إلى أن اإلحصاءات 
ارتف���اع متوس���ط دخ���ل  والتقاري���ر توض���ح 
المرأة خالل الس���نوات العشر الماضية بنسبة 
100 %، مبيًنا أن نس���بة مشاركة المرأة بلغت 

39 % م���ن إجمال���ي الق���وى العامل���ة الوطنية 
ف���ي البحرين. وقد تج���اوزت أكثر من 50 % 
ف���ي القط���اع الحكومي، وارتفع���ت في بعض 
القطاع���ات لتصل إلى 80 %، كقطاع التعليم 

والخدمات الصحية.
وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل 
إدماج المرأة في عالم األعمال، أكد حميدان، 
الحواف���ز  م���ن  العدي���د  تق���دم  البحري���ن  أن 
لتسهيل مش���اركة المرأة في سوق العمل من 
خ���الل برام���ج تموي���ل المؤسس���ات الصغيرة 
والمتوسطة ودعم برامج األسر المنتجة مما 
دفع بالعديد من اإلناث لتأس���يس مشاريعهن 
الخاص���ة، وق���د وصلت نس���بة امت���الك المرأة 
للس���جالت التجاري���ة ف���ي البحري���ن إل���ى 39 
ا 45 %  %، وتتول���ى الم���رأة البحريني���ة حاليًّ
م���ن المناص���ب القيادي���ة العلي���ا ف���ي القط���اع 
المناص���ب  ف���ي  تتش���ارك  كم���ا  الحكوم���ي، 
فيم���ا   ،%  59 بنس���بة  المتوس���طة  اإلداري���ة 

بلغ���ت نس���بة صاحبات المش���روعات المنزلية 
م���ن النس���اء 77 % م���ن إجمال���ي المنتس���بين 
لبرنامج خط���وة للمش���روعات المنزلية التابع 
ل���وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية والرامي 

ا. إلى تمكين المرأة اقتصاديًّ
العم���ل والتنمي���ة  وق���ال حمي���دان إن وزارة 
االجتماعي���ة تقوم بتطبيق اله���دف الخامس 
للتنمي���ة المس���تدامة والمتمثل ف���ي “تحقيق 
المس���اواة بين الجنس���ين وتمكين كل النساء 
والفتي���ات”، وذل���ك م���ن خ���الل تفعيل ونش���ر 
ثقاف���ة تكاف���ؤ الف���رص وإدم���اج احتياج���ات 
الم���رأة بالتعاون مع المنظم���ات األهلية ضمن 
استراتيجية التكامل المؤسسي مع المجلس 
الوطني���ة  الخط���ة  لتنفي���ذ  للم���رأة  األعل���ى 
المعتم���دة للنهوض بالم���رأة البحرينية، حيث 
حرص���ت ال���وزارة عل���ى تقديم الدع���م الفني 

والمالي للجمعيات النسائية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اإلناث يشكلن 50 % من الداخلين الجدد في “الخاص”

جميل حميدان

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

كّرم أمير دولة الكويت س���مو الش���يخ 
الصب���اح  الجاب���ر  األحم���د  صب���اح 
الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة المعلومات 
والحكوم���ة اإللكترونية محمد القائد، 
ضم���ن أعضاء مجل���س تحكيم جائزة 
س���مو الش���يخ س���الم العل���ي الصب���اح 
للمعلوماتية في دورتها الثامنة عش���ر 
الت���ي عق���دت فعالياته���ا بقص���ر بي���ان 
ف���ي دول���ة الكوي���ت، ي���وم 26 نوفمبر 

الجاري.
وتس���لم القائد من قبل رئيس مجلس 
أمناء الجائزة الشيخة عايدة الصباح 
“الميدالية البرونزية” و ”درع التطوع” 
وللم���رة  الفعال���ة  لمش���اركته  تقدي���ًرا 

الثالثة في مجلس التحكيم بالجائزة 
ال���ذي ض���م نخبة م���ن رؤس���اء هيئات 
ووزراء س���ابقين م���ن الوط���ن العربي 

في مجال المعلوماتية.
وُيع���د القائ���د ضم���ن أعض���اء مجلس 
ال���ذي  المعلوماتي���ة،  جائ���زة  تحكي���م 
دول   8 يمثل���ون  أش���خاص   9 ض���م 
عربي���ة من بينه���ا مملك���ة البحرين ما 
يعطي الجائزة قدًرا من االس���تقاللية 
خ���الل  رك���زت  حي���ث  والش���فافية، 
التقيي���م عل���ى المحت���وى والتصمي���م 
ونوعي���ة التفاع���ل م���ع األنظم���ة م���ن 
وجودته���ا  ش���موليتها  م���دى  حي���ث 

وتنوعها. 

أمير الكويت يكّرم القائد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة شؤون الشباب والرياضة

احتف����اال بيوم الم����رأة البحرينية الذي يصادف األول من ديس����مبر من كل عام، كرمت 
شئون الجنسية والجوازات واإلقامة جميع موظفاتها، احتفاال بهذه المناسبة الوطنية 

وتقديرا لعطائهن المهم في مختلف اإلدارات والمجاالت كعسكريات ومدنيات.

وبهذه المناسبة، أعربت شئون الجنسية 
تقديره���ا  ع���ن  واإلقام���ة  والج���وازات 
الت���ام ل���دور الموظف���ات المتميز في دفع 
مس���يرة التقدم والتنمية إلى األمام، إلى 
جانب مس���ئولياتهن وواجباتهن األخرى 

كزوجات وأمهات.
وأكدت ش���ؤون الجنس���ية والجوازات 
أن وج���ود الم���رأة كش���ريك م���ع الرجل 
ف���ي مج���ال العمل، مصدر ق���وة وإلهام 

وإبداع.

رف���ع وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
التهان���ي  آي���ات  أس���مى  الج���ودر  هش���ام 
والتبري���كات إل���ى قرين���ة عاه���ل الب���الد 
رئيس���ة المجلس األعلى للم���رأة صاحبة 
بن���ت  س���بيكة  األمي���رة  الملك���ي  الس���مو 
احتف���ال  بمناس���بة  آل خليف���ة  إبراهي���م 
المملك���ة بي���وم الم���رأة البحرينية، والذي 
خص���ص لالحتف���اء بالمرأة ف���ي المجال 
ف���ي  البلدي.وق���ال  والعم���ل  التش���ريعي 
تصري���ح له بمناس���بة ي���وم الم���رأة البحرينية 
تق���ع الم���رأة البحريني���ة ف���ي دائ���رة االهتمام 
الكبي���ر م���ن جان���ب صاحب���ة الس���مو الملك���ي 
األمير س���بيكة بنت إبراهي���م آل خليفة، التي 
ع���ززت م���ن دع���م الم���رأة م���ن خ���الل إطالق 
برامج طموحة؛ األمر الذي فتح أمامها آفاقا 
واسعة، لتكون شريكا أساسيا مع الرجل في 
مختل���ف مج���االت العم���ل الوطن���ي، وتبوأت 
والتنفيذي���ة  السياس���ية  المناص���ب  أرف���ع 
والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا. 
وتاب���ع: أثبت���ت الم���رأة البحريني���ة ومازال���ت 
تثبت يوما بعد آخر كفاءتها وتميزها، وأكدت 
حضوره���ا القوي وعطاءه���ا الفاعل والمتميز 

في خدمة وطنها في مختلف مجاالت العمل 
بما في ذلك مشاركتها في المجال التشريعي 
والبل���دي، وبين���ت قدراته���ا الكبي���رة في دعم 
التش���ريعات والقوانين وتقدي���م المقترحات، 
ف���ي  دخوله���ا  ومن���ذ  الم���رأة  قدم���ت  حي���ث 
مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية 
نموذج���ا بارزا س���اهم ف���ي تطوي���ر المنظومة 
التش���ريعية في المملكة وتعزيز المكتس���بات 
الديمقراطية التي تحققت في ظل المشروع 

اإلصالحي لجاللة الملك.

“الجنسية” تكرم موظفاتها

إعالء قيم المرأة بالمجال التشريعي والبلدي

سمو الشيخ خالد بن حمد

هشام الجودر



يواصل المجلس األعلى للمرأة برئاس���ة قرينة عاهل البالد رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة احتفاءه بمناسبة المرأة البحرينية عاما بعد 
عام، في تأكيد منه على أهمية هذه المناسبة التي باتت مناسبة وطنية تحتفي بها مملكة البحرين 

على مختلف المستويات.

وارتبط���ت االنطالقة األولى لمب���ادرة “يوم المرأة 
البحريني���ة” التي أطلقتها صاحبة الس���مو الملكي 
قرينة العاهل في العام 2008، بش���عارها الرئيس 
“ق���رأت.. تعلم���ت.. ش���اركت”، مع م���رور 80 عاما 
عل���ى ب���دء التعلي���م النظام���ي للم���رأة ف���ي مملكة 
البحري���ن، وال���ذي يص���ادف األول م���ن ديس���مبر 
م���ن كل ع���ام، كتأكي���د على عم���ق تجرب���ة المرأة 
البحريني���ة الفري���دة التي اس���تطاعت عن جدارة 
أن تش���كل هوي���ة مجتم���ع مدني متفت���ح يحمي 
مقومات الش���راكة المتكافئة بي���ن طرفي معادلة 

البناء الوطني .. الرجل والمرأة. 
وبعد مرور 11 عاما على هذه المبادرة من جانب 
س���موها تمكن���ت مملك���ة البحري���ن م���ن تكري���س 
نه���ج جدي���د يحت���ذى ب���ه عل���ى صعي���د توجي���ه 
جمي���ع الطاق���ات الوطني���ة المعنية ف���ي مجاالت 
العم���ل الستكش���اف م���دى حض���ور الم���رأة في���ه، 
وإش���باعه دراسة وبحثا عبر سلسلة من اللقاءات 
والمؤتم���رات والمنتدي���ات العلمي���ة ومجموعات 
التركي���ز وورش العمل والمعارض التي تقام على 
م���دار عام كامل، ثم التع���اون الفاعل مع الجهات 

المعنية على تنفيذ المخرجات والتوصيات.
إن االحتف���ال بي���وم الم���رأة البحريني���ة م���ع نهاية 
الع���ام ال يعني انتهاء جه���ود تعزيز حضور المرأة 
في القطاع المح���دد تمهيدا لتوجيه تلك الجهود 
نحو قط���اع آخر، وإنما تتواص���ل جهود المجلس 
األعل���ى للم���رأة بالتعاون م���ع الش���ركاء؛ من أجل 
وتحقي���ق  للمخرج���ات  األمث���ل  التنفي���ذ  ضم���ان 
ي���وم  ش���عار  اختي���ار  وت���م  المنش���ودة.  الغاي���ات 
الم���رأة البحريني���ة “ق���رأت .. تعلم���ت .. ش���اركت” 
كش���عار معب���ر يب���رز الدور المه���م للمرأة ف���ي بناء 
نهضة البحرين الحديثة، وإس���هاماتها المتواصلة 
لبل���ورة أوجه الش���راكة الكاملة للم���رأة البحرينية 
ف���ي عملي���ة التنمية الوطني���ة، ولبيان التسلس���ل 
المس���ئول  البحريني���ة  الم���رأة  ل���دور  المتنام���ي 
والمت���درج الذي ب���دأ من القناع���ات األولى لجيل 
الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها 
اليوم من منطلق ذلك الحماسة واإلصرار لتكون 

البحرين دومًا عنوان البناء والتطوير.

التعليم والصحة

ونظ���را لم���ا لمناس���بة ي���وم الم���رأة البحرينية من 
أهمي���ة كب���رى، فقد تفض���ل عاهل الب���الد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برعاية 
االحتف���ال األول بيوم المرأة البحرينية في ش���هر 
ديسمبر العام 2008، حيث تفضل جاللته بزيارة 
إل���ى مق���ر المجل���س األعل���ى للمرأة في الس���ادس 
عش���ر م���ن ديس���مبر وألق���ى جاللته كلمة س���امية 
بمناس���بة العيد الوطني ويوم للم���رأة البحرينية، 
رئيس���ة  الملك���ي  الس���مو  كم���ا تفضل���ت صاحب���ة 
المجل���س األعل���ى للم���رأة به���ذه المناس���بة بزيارة 

إلى مدرس���ة المنامة االبتدائي���ة للبنات باعتبارها 
أول مدرس���ة ثانوي���ة للبنات ف���ي البحرين، وكان 
ش���عار هذا الي���وم )80 عاما م���ن التعليم النظامي 
واإلنج���از(، إذ تم اختيار التعليم ش���عار هذا العام 
وذلك بمناس���بة ذكرى مرور 80 عاما على دخول 

التعليم النظامي للمرأة في البحرين.
وف���ي الع���ام )2009( ج���رى االحتف���اء بالمرأة في 
القط���اع الصح���ي، تح���ت ش���عار “الم���رأة واألم���ن 
الصح���ي .. قابل���ة .. ممرض���ة .. وطبيب���ة”، وبهذه 
المناس���بة تفضلت صاحبة الس���مو الملكي رئيسة 
المجل���س األعل���ى للم���رأة برعاي���ة الحف���ل ال���ذي 
أقيم في كلية العلوم الصحية بمجمع الس���لمانية 
الطب���ي، وت���م خالل���ه تكري���م أوال العام���الت في 

المجال الصحي في مملكة البحرين.

المرأة والعمل التطوعي

وفى ي���وم الم���رأة البحريني���ة 2010، ت���م اختيار 
موض���وع العم���ل التطوع���ي للمرأة ف���ي البحرين 
البحريني���ة  “الم���رأة  عن���وان  تح���ت  الي���وم  له���ذا 
المش���اركة  م���ن  عام���ا   55  .. التطوع���ي  والعم���ل 
والعط���اء”؛ وذلك تقديرا لمس���يرة حافلة بالعطاء 
للنساء البحرينيات األوائل اللواتي بدأن مسيرة 
العم���ل التطوع���ي مم���ا كان له تأثيره على مس���ار 
العم���ل الوطني ف���ي مملكة البحري���ن، وتم خالل 
االحتف���ال به���ذا اليوم إط���الق مبادرتين مهمتين 
هما: س���جل العم���ل التطوع���ي، وجائ���زة المغفور 
لها الش���يخة حصة بنت س���لمان آل خليفة للعمل 

الشبابي التطوعي.

االقتصاد

في العام 2011، ت���م اختيار التمكين االقتصادي 
للم���رأة موضوعا ليوم المرأة البحرينية، وأقيمت 
الفعالي���ات تح���ت عن���وان “الم���رأة البحرينية في 
التنمي���ة االقتصادي���ة .. ش���راكة وعط���اء”، حيث 
تفضلت صاحبة الس���مو الملكي رئيس���ة المجلس 
األعل���ى للم���رأة برعاي���ة االحتفال بهذه المناس���بة 
ومرور عش���ر سنوات على إنش���اء المجلس. وقد 
ت���م خ���الل االحتف���ال تكري���م المؤسس���ات الت���ي 
س���اهمت ف���ي دع���م برام���ج ومش���اريع المجل���س 
األعل���ى للم���رأة خ���الل عش���ر س���نوات، وإط���الق 
امتي���از الش���رف لرائ���دة العم���ل الش���ابة، وافتتاح 
مع���رض رائ���دات األعمال الش���ابات )جاليري 45(، 
بخص���وص  متكام���ل  اقتص���ادي  منت���دى  وعق���د 

مشاركة المرأة في مجال االقتصاد واألعمال.

الرياضة

وفى يوم المرأة البحرينية 2012، أقيم االحتفال 
الخام���س بي���وم الم���رأة البحريني���ة تحت ش���عار 
“الم���رأة والرياض���ة: إرادة .. إنج���از.. تطلع���ات”، 
وج���اء هذا االحتفال بمب���ادرة كريمة من صاحبة 

الس���مو الملك���ي رئيس���ة المجل���س األعل���ى للمرأة 
حين ُأعلنت في العام 2011 عن تخصيص شعار 
ي���وم الم���رأة البحريني���ة للع���ام 2012 لالحتف���ال 
بإنجازات المرأة ف���ي المجال الرياضي، وأقيمت 
به���ذه المناس���بة بطوالت رياضية باس���م س���موها 

لمختلف الرياضات. 

اإلعالم

 ،2013 للع���ام  أم���ا ع���ن ي���وم الم���رأة البحريني���ة 
فق���د وق���ع االختي���ار عل���ى أن يكون عم���ل المرأة 
موض���وع  اإلعالم���ي  المج���ال  ف���ي  البحريني���ة 
االحتف���ال بيوم المرأة البحرينية وذلك لالحتفاء 
بإنجازات المرأة في مجال اإلعالم، وُأطلق ضمن 
ه���ذا اإلط���ار مس���ابقة الرال���ي اإلعالم���ي؛ به���دف 
المس���اهمة في تنش���يط اإلنتاج اإلعالمي المؤثر 
والمح���رك لقضاي���ا المرأة عموما م���ن خالل إثراء 
المج���االت اإلعالمي���ة المختلف���ة لتك���ون مح���ركا 
ودافع���ا لالرتقاء بالمادة اإلعالمي���ة التي تتناول 
قضايا وحقوق المرأة في كافة المجاالت وصوال 
إل���ى إح���داث تطور ملم���وس في مج���ال اإلعالم 
الموج���ه للم���رأة وللمجتم���ع بمختل���ف فئات���ه، كما 
ج���رى تنظيم الملتقى الش���بابي “الم���رأة واإلعالم 

االجتماعي”.

المجال العسكري

وف���ي الع���ام 2014 ج���رى االحتف���اء بالم���رأة في 
المج���ال العس���كري تح���ت رعاي���ة عاه���ل الب���الد، 
وجرى االحتفال بكلية عيسى العسكرية الملكية، 
وج���اء االحتف���اء بإنج���ازات الم���رأة ف���ي المجال 
العس���كري؛ لم���ا حققت���ه الم���رأة البحريني���ة عل���ى 
م���دى 40 عام���ا م���ن إنجاز في الس���لك العس���كري 
بمختل���ف قطاعاته الخدمية والمتنوعة، كنتيجة 
حتمي���ة لكفاءته���ا وقدرتها في الوق���وف بجانب 
الرج���ل لحماية هذا الوطن وال���ذود عنه وحماية 
مكتس���باته، حي���ث اس���تطاعت الم���رأة أن تض���ع 

بصمته���ا الواضح���ة في ميادين العمل العس���كري 
كاف���ة، وأن تحظ���ى بكامل حقوقه���ا لتصل بذلك 
إل���ى مناص���ب قيادي���ة وإداري���ه ورتب���ا عس���كرية 
عالي���ة عن ج���دارة واس���تحقاق لتتوج مس���يرتها 
ف���ي ركِب الس���لك العس���كري إل���ى جان���ب الرجل 
ف���ي حم���ل الس���الح ورفع ل���واء النهضة الش���املِة 
بالمملكة، كما جرى تنظيم ملتقى خليجي للمرأة 

العسكرية.

المجال المالي والمصرفي

ف���ي الع���ام 2015 ج���رى تخصي���ص ي���وم الم���رأة 
البحريني���ة لالحتف���اء بالمرأة في القط���اع المالي 
والمصرفي، حيث أقيم االحتفال في مقر بورصة 
البحري���ن تح���ت رعاي���ة صاحب���ة الس���مو الملكي 
قرين���ة العاه���ل، حي���ث قام���ت س���موها بتكري���م 
األوائل من النساء اللواتي عملن في مؤسساتهن 
م���ن ذوات الخدم���ة الطويلة، إضافة إلى النس���اء 
الحاصالت على المناصب العليا في المؤسس���ات 
المالي���ة والمصرفي���ة، كم���ا قامت س���موها بجولة 
في معرض الص���ور التاريخية للمرأة في القطاع 
المال���ي والمصرفي، وما وصلت إليه من مناصب 
قيادي���ة تمثل���ت ف���ي وصوله���ا لرئاس���ة مجال���س 
إدارة البن���وك وش���ركات االس���تثمار المالي، وجاء 
االحتف���اء بالمرأة في القط���اع المالي والمصرفي 
انس���جاما م���ع اإلنج���ازات العريق���ة الت���ي حققتها 
الم���رأة ف���ي هذا القط���اع، وقدرتها على اإلس���هام 
بفاعلي���ة ف���ي تكريس دور البحري���ن كمركز مالي 
إقليم���ي وعالمي رائد، مش���يدة س���موها بالكوادر 
المؤهلة والطاقات المتجددة في ش���تى مجاالت 
وأوج���ه العمل المصرفي، وهو م���ا تثبته وتؤكده 
إس���هامات وإنج���ازات المرأة البحريني���ة في هذا 

المجال.

المجال القانوني والعدلي

صاحب���ة  أعلن���ت   2016 الماض���ي  الع���ام  وف���ي 

الس���مو الملك���ي رئيس���ة المجل���س األعل���ى للمرأة 
ع���ن تخصي���ص مناس���بة ي���وم الم���رأة البحرينية 
لالحتفاء بالمرأة ف���ي المجال القانوني والعدلي، 
حيث جرى االحتفال بهذا اليوم في مقر المحكمة 
الدستورية، حيث نوهت سموها بالحرص الكبير 
الذي تبديه المؤسس���ات العدلي���ة والقانونية؛ من 
أج���ل تعزيز موقع الم���رأة العاملة فيه���ا، لما لذلك 
م���ن أث���ر بال���غ ف���ي تش���جيع الم���رأة عل���ى المضي 
قدم���ا في إثب���ات حضورها ومش���اركتها وترقيها 
ف���ي هذا المج���ال الحي���وي، وتعزي���ز إدراكها بعد 
وجود أية معوقات تمنع تقدمها وارتقائها، لترفع 
إل���ى جوار ش���ريكها الرجل لواء النهضة الش���املة 
بالمملكة، وأكدت س���موها، عل���ى حرص المجلس 
المس���تمر عل���ى مس���اندة كافة مؤسس���ات الدولة 
لتفي بالتزاماتها الدستورية تجاه مشاركة المرأة 

البحرينية ودعم أدوارها التنموية المتعددة.

المجال الهندسي

مناس���بة  تخصي���ص  ج���رى   2017 الع���ام  وف���ي 
ي���وم الم���رأة لالحتف���اء بالم���رأة البحريني���ة ف���ي 
المجال الهندس���ي؛ وذلك نظرا لم���ا قدمته المرأة 
البحريني���ة من عط���اءات مهمة في ه���ذا المجال 
على م���دى قرابة األربعين عام���ًا الماضية، والتي 
ب���دأت ف���ي الس���بعينات، وبالتحدي���د ف���ي مجال 
الهندس���ة الكيميائي���ة والمدنية ف���ي العام 1977، 
والهندس���ة   ،1978 الع���ام  المعماري���ة  والهندس���ة 

الزراعية والكهربائية العام 1979.
وواك���ب االحتف���اء بالمرأة المهندس���ة م���ا حققته 
القط���اع  ف���ي  واس���عة  إنج���ازات  م���ن  الم���رأة 
الهندسي، حيث استطاعت مواكبة التخصصات 
الكمبيوت���ر  هندس���ة  مث���ل  الجدي���دة  الهندس���ية 
وهندس���ة الطيران، وأثبتت حض���ورا كبيرا فيها، 
واس���تطاعت إثب���ات كفاءته���ا وجدارتها في تلك 
المجاالت رغم صعوبتها، لتصل نسبة الخريجات 
من هذا التخصص ما يقارب 43 % ولتبلغ نس���بة 

مش���اركتها كمهندسة في سوق العمل ما يبلغ 25 
% في القطاع العام و21 % في القطاع الخاص، 

وذلك وفقا إلحصاءات العام 2017.

المجال التشريعي والعمل البلدي

وف���ي مطلع الع���ام الج���اري 2018 أعلنت صاحبة 
الس���مو الملك���ي رئيس���ة المجل���س األعل���ى للمرأة 
ع���ن تخصيص يوم الم���رأة البحرينية ه���ذا العام 
لالحتفاء بالمرأة في المجال التش���ريعي والعمل 
البل���دي، التي تش���كلت مالمح مش���اركتها األولى 
ضمن أول انتخابات بلدية ش���هدتها البحرين في 

منتصف العشرينات من القرن الماضي.
ويأت���ي اختي���ار هذا المج���ال تزامنا م���ع مرور ما 
يق���ارب 20 عام���ا على دخ���ول الم���رأة البحرينية 
لمجلس الش���ورى المعي���ن، و15 عاما على دخول 
المرأة للمجالس التش���ريعية والبلدية )المنتخبة(، 
وص���وال إل���ى الع���ام 2001 الذي يعتب���ر االنطالقة 
األساس���ية لحصول الم���رأة البحرينية على كامل 
حقوقه���ا ف���ي المش���اركة السياس���ية م���ن خ���الل 
م���ا ن���ص علي���ه ميث���اق العم���ل الوطني ودس���تور 
مملك���ة البحرين للع���ام 2002. ويواكب موضوع 
الم���رأة هذا العام اإلنجازات الكبيرة التي حققتها 
الم���رأة البحرينية من خالل حضورها الفاعل في 
المجال���س التش���ريعية والبلدي���ة، وقدرته���ا عل���ى 
رفع مس���اهمتها في الش���أن الع���ام ودخول مجال 
العمل السياس���ي، ومس���اهمات الم���رأة البحرينية 
النوعية لدى إعداد ميثاق العمل الوطني ودورها 
المش���هود ضم���ن الجه���ود الوطني���ة الت���ي كلف���ت 
بمتابع���ة تفعيل بنوده. ويواصل المجلس األعلى 
للمرأة البناء على هذه التجربة الغنية وتطويرها 
عام���ا بع���د عام، لما له���ا من أهمية تتع���دى تكريم 
الم���رأة في ي���وم األول من ديس���مبر إل���ى برنامج 
عم���ل دائم طوال أيام العام على تعزيز حضورها 
في قطاع م���ن القطاعات، ومراكمة مكتس���باتها، 

ورفع مساهمتها في مسيرة االزدهار والتنمية. 

أكدت عدد من النس���اء البحرينيات اللواتي س���بق وش���غلن عضوية مجلس���ي الش���ورى والنواب والمجالس 
البلدي���ة أن الم���رأة البحريني���ة تمكن���ت خ���الل فترة زمنية قصي���رة ال تتج���اوز عقدين من الزم���ن من تعزيز 
مش���اركتها ف���ي الحياة السياس���ية العامة لمملكة البحري���ن، وتحقيق إنجازات بارزة في المجال التش���ريعي 
والعم���ل البل���دي، وتطوير تجربتها في هذا المجال الحيوي، ومراكمة إنجازات بارزة احتاجت نظيراتها في 

دول مختلفة حول العالم إلى عقود طويلة لتحقيقها، حتى في الديمقراطيات المتقدمة.
وف���ي تصريحات لهن بمناس���بة يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيص���ه هذا العام لالحتفاء بالمرأة في 
المجال التشريعي والعمل البلدي، أكدن أن االنطالقة الحقيقية والواثقة للمرأة البحرينية في هذا المجال 
ب���دأت مع المش���روع اإلصالح���ي لجاللة الملك، وج���رت رعايتها من جان���ب المجلس األعلى للمرأة برئاس���ة 
قرين���ة عاهل البالد صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهي���م آل خليفة، وذلك من خالل برامج 

ومبادرات نوعية يجري تطويرها باستمرار لتشجيع المرأة على المشاركة السياسية وتفعيل طاقاتها.   
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حضور بارز للمرأة تشريعيا وبلدياالمرأة البحرينية... جدارة كاملة
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2018

ح��داث��ة ال��ت��ج��رب��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ح��ف��زت ال��ش��وري��ات وال��ن��ائ��ب��ات ع��ل��ى اإلب���داعم��رور 11 عام��ا عل��ى المب��ادرة النوعي��ة لقرين��ة جالل��ة المل��ك ف��ي تخصيص ي��وم لها

األداء داخل المجلس النيابي

م���ن جانبه���ا، قالت عضو مجلس الن���واب 2014 2018- جميلة الس���ماك إن 
المرأة البحرينية أثبت جدارتها في خوض المعترك االنتخابي والفوز بثقة 
الناخبي���ن، وقال���ت “لقد ف���زت عن طريق االنتخ���اب الحر المباش���ر رغم أن 
التجرب���ة الديمقراطي���ة مازال���ت حديثة العهد نس���بيا في مملك���ة البحرين، 

وهذا يدل على نضج المرأة والمجتمع البحريني”.
ونوهت السماك بدور ميثاق العمل الوطني والدستور في تكريس المساواة 
بين الجنسين بشكل صريح وواضح، ثم كانت برامج تعزيز حضور المرأة 
ف���ي مختل���ف المج���االت م���ن جان���ب المجل���س األعلى للم���رأة، وم���ن بينها 
المج���ال السياس���ي، مؤكدة دور الخطة الوطنية لنه���وض المرأة البحرينية 
ف���ي توفي���ر بيئة متكامل���ة داعمة للمرأة م���ن مختلف النواح���ي. وتحدثت 

الس���ماك عن تجربتها في خوض غمار العمل النيابي ألربع س���نوات، وقالت 
إن الم���رأة في مجلس النواب البحريني تنهض بمس���ؤولياتها كاملة، حيث 
تت���رأس اللج���ان، وتش���غل عضويتها، وتق���دم االقتراحات بقان���ون التي تم 
تعديله���ا، واالقتراحات برغبة، وتتوجه باألس���ئلة النيابية، وتمثل البحرين 

في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية.
وقالت إن تجربتها في المجلس النيابي البحريني ش���جعتها على الترش���ح 
لعضوي���ة اللجن���ة المعني���ة بالديمقراطي���ة وحق���وق اإلنس���ان ف���ي البرلمان 
الدول���ي، وأضاف���ت “ف���زت بعضوية تلك اللجن���ة من خالل االقت���راع الحر، 
حي���ث تناول���ت الكثي���ر م���ن الملف���ات الت���ي تعن���ى بالديمقراطي���ة وحقوق 

اإلنسان، وعلى مستوى المرأة ومستوى العمالة في البحرين وغيرها”.

تطور كبير

وقال���ت ألي���س س���معان، وهي واحدة من أربع س���يدات عينهم جاللة الملك في أول مجلس ش���ورى يجري تش���كيله بعد 
تسلم جاللته مقاليد الحكم، إن هذا التعيين يثبت حرص جاللة الملك منذ البداية وإيمانه بالمرأة البحرينية وقدراتها، 

وارادته بان تكون عنصرا فاعال في جميع تفاصيل المشروع اإلصالحي لجاللته.

وأضاف���ت “ل���م يك���ن ف���ي البداي���ة لدى 
مجلس الش���ورى حق التشريع، وكانت 
مسؤوليته تقتصر على إبداء الرأي في 
التشريعات المحالة إليه من الحكومة، 
لكننا كنا أول مجلس يتحمل مسؤولية 

وض���ع التش���ريعات ف���ي إط���ار الحي���اة 
الديمقراطية في مملكة البحرين”.

وأك���دت أن المرأة البحرينية بدأت منذ 
ذل���ك الوقت تع���ي أهمية حضورها في 
السلطة التشريعية، لما لذلك من أهمية 

له���ا وللمجتم���ع والدول���ة، وق���د تزاي���د 
ه���ذا الدور بم���رور الوق���ت، وبدعم من 
المجل���س األعلى للمرأة برئاس���ة قرينة 
العاهل صاحبة الس���مو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

تحمل مسؤولية العمل البلدي

وقال���ت ب���دور جعف���ر ب���ن رج���ب عض���و المجل���س البل���دي ف���ي المحافظة 
الش���مالية، إن العم���ل البلدي عم���ل خدمي بنوعه قائ���م بدرجة كبيرة على 
التواصل المباش���ر مع المواطنين والزيارات الميدانية والتفقدية لمناطق 
الدائرة والنزول الميداني ألرض الواقع لمباشرة المشروع أو المشكلة أيا 
كان���ت م���ع الناس او مع المس���ؤولين من الجه���ات ذات االختصاص، وهي 

أمور نجحت بها المرأة البحرينية باقتدار.
وقال���ت بن رجب إنه ما من معوقات أم���ام المرأة البحرينية في الوصول 
لعضوي���ة المجال���س المنتخب���ة، فالمجتمع البحريني عل���ى قدر من الوعي 
والثقاف���ة وق���ادر على اختيار من يراه مناس���با لتحقيق ما يتطلع اليه من 
خدم���ات م���ن خالل المجل���س البلدي ع���ن طريق اختيار األكفأ واألنس���ب 

سواء كان رجال أو امرأة.
وأك���دت أن الم���رأة البحرينية أثبتت وجودها في ه���ذا المجال من خالل 
عملها وعطائها، وقالت “لدينا الكثير من األمثلة والوجوه اللي مرت علينا 
م���ن النس���اء في مج���ال العمل التش���ريعي والبلدي س���واء، ونح���ن نفتخر 

بعطائهن جميعا”.
وأكدت أن مبادرة صاحبة الس���مو الملكي رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة 
الختي���ار ي���وم الم���رأة البحرينية هذا الع���ام لالحتفاء بالم���رأة في المجال 
التشريعي والعمل البلدي من شأنه توفير المزيد من الدعم للمرأة العاملة 
في هذا المجال، وتش���جيع المزيد من النس���اء على الدخول فيه، وهو ما 

من شأنه رفع مستوى حضورها وتمثيلها.

الفوز بالتصويت الحر

 س���مية الج���ودر، تق���ول م���ن جانبها 
“دخل���ت مجل���س الن���واب ف���ي العام 
2011، وتمكن���ت م���ن الفوز في تلك 
االنتخاب���ات م���ن خ���الل التصوي���ت 
المناف���س  المباش���ر، رغ���م أن  الح���ر 
اآلخ���ر حص���ل عل���ى دع���م جمعيات 
ترش���حت  فق���د  أن���ا  أم���ا  سياس���ية، 

مستقلة وفزت”.
البحريني���ة  الم���رأة  أن  واعتب���رت   
الي���وم تعي���ش عصره���ا الذهبي في 
ثم���ار  وتقط���ف  البحري���ن،  مملك���ة 
الجه���ود الكبي���رة الت���ي بذلت خالل 
ولفت���ت  الماضي���ة،   18 ال����  األع���وام 
إل���ى “نوعي���ة الدع���م ال���ذي تحص���ل 
علي���ه المرأة اليوم من قبل المجلس 
األعل���ى للمرأة”، وقال���ت “هذا الدعم 
يأتي بعد أن أصبح المجلس األعلى 
للمرأة مؤسسة رائدة على المستوى 
اإلقليمي والعالمي في كل ما يتعلق 
بشؤون المرأة، ونحن نتابع عن كثب 
المبادرات والفعاليات والمش���اركات 
ذات الصبغة العالمية التي يقوم بها 
المجلس داخل البحرين وخارجها”.

تمكن���ت  الم���رأة  أن  إل���ى  وأش���ارت 

خ���الل خمس ج���والت انتخابية في 
مجلس النواب جرت خالل األعوام 
السابقة من رفع نسبة حضورها إلى 
مس���توى ال تجده في دول متقدمة، 
وغالب���ا م���ا تلج���أ الدول الس���تخدام 
الكوت���ا؛ من أجل رف���ع تمثيل المرأة. 
أما الم���رأة البحريني���ة، فتمكنت من 
رفع نسبة مش���اركتها وتمثيلها دون 
الحاج���ة لتدابير خاص���ة مثل الكوتا 

أو غيرها.

م���ن جانبه���ا، قال���ت عض���و مجل���س الش���ورى جميلة 
تهيئ���ة  م���ن  تمكن���ت  البحري���ن  مملك���ة  إن  س���لمان 
األرضي���ة المناس���بة الممكنة للمرأة الس���اعية لتحمل 
ف���ي  المش���اركة  خ���الل  م���ن  الوطني���ة  مس���ؤوليتها 
وضع التش���ريعات والقواني���ن وتطويرها، وقالت إن 
التش���ريعات كلها داعمة لخوض هذه التجربة، بدءا 
بميثاق العمل الوطني، والدس���تور، وقانون ممارسة 
الحقوق السياس���ية، كما أنه ليس هناك أية معوقات 

قانونية أو تشريعية أمام المرأة.

وأشارت سلمان إلى أن التوجيهات الملكية السامية 
الداعم���ة للم���رأة تمث���ل المحف���ز األساس���ي لجمي���ع 
مكون���ات الدول���ة؛ م���ن أج���ل التع���اون م���ع المجلس 
األعل���ى للمرأة في تحقي���ق الفائدة القصوى للبرامج 
والخط���ط والمب���ادرات والتدابير الت���ي يتخذها من 

أجل دعم المرأة.
وأضافت أن المش���هد االنتخابي في مملكة البحرين 
حاليا يؤكد بما ال يدعو للشك بأن الشعب البحريني 
بجمي���ع مكونات���ه ب���ات أكث���ر حرص���ا وإقب���اال عل���ى 

المش���اركة في الحياة السياسية أوال، كما أن حضور 
المرأة كناخبة ومرش���حة في ه���ذه االنتخابات دليل 
دام���غ على م���دى ثقتها بنفس���ها، وم���دى الدعم الذي 
تحظ���ى به من المجتمع ككل، وأش���ارت إلى أن ذلك 
يؤك���د أيضا أن المرأة المرش���حة ذاته���ا تبذل جهودا 
كبي���رة؛ م���ن أج���ل الحص���ول عل���ى ثق���ة وأص���وات 
الناخبي���ن، وم���ا فوز عدد من الس���يدات م���ن الجولة 
األول���ى لتلك االنتخابات وبالتصويت الحر المباش���ر 

إال دليل واضح على ذلك. 

وخص���ت س���لمان بالذكر مش���اركة الم���رأة البحرينية 
م���ن جمي���ع األعم���ار والمس���تويات بفاعلي���ة كناخبة 
ف���ي ه���ذه االنتخاب���ات، وإقدامها على من���ح صوتها 
للمرش���ح الذي يس���تحق، بعيدا عن أية تأثيرات من 
جان���ب جمعي���ات سياس���ية أو تأثيرات ف���ي محيط 
األس���رة مثال، وقالت إن الناخب���ة البحرينية تحملت 
مسؤوليتها الوطنية وذهبت إلى صناديق االقتراع، 

في إصرار منها على القيام بدورها الوطني.

جدارة بتحمل المسؤولية

جميلة السلمان

جميلة السماك

أليس سمعان

سمية الجودر

بدور جعفر بن رجب
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تع���ددت مش���اركة الم���رأة في الحي���اة العامة، وش���اركت جنًبا إلى جنب م���ع الرجل منذ مطلع الثالثين���ات من القرن 
الماض���ي ف���ي االنتخاب���ات البلدية آنذاك بحس���ب الوثائق التاريخي���ة التي أثبتت أحقية التصوي���ت ألي امرأة تملك 
عقار مس���جل باس���مها، كما ش���اركت في أول انتخابات للهيئة البلدية المركزية عام 1951، وتزامنت هذه المشاركة 
الفاعل���ة م���ع مس���اهمتها الواضحة في المجتمع من خ���الل انخراطها في تخصصات نوعية آن���ذاك، وتركت بصمتها 

واضحة في مجاالت عدة.

وف���ي مطل���ع الس���بعينات، لم تغ���ب الم���رأة البحرينية عن 
المش���هد السياس���ي فق���د ش���اركت ف���ي اس���تفتاء إثب���ات 
عروبة البحرين عبر )8( سيدات من جمعية رعاية الطفل 
واألموم���ة، وجمعي���ة نهضة فت���اة البحري���ن عندما حضر 

المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة.
وم���ع تول���ي عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 

عيس���ى آل خليف���ة مقاليد الحك���م في البالد ع���ام 1999، 
وفي أول تش���كيل لمجلس الش���ورى في عهد جاللته عام 
2000 دخلت أربع سيدات ألول مرة في عضوية مجلس 

الشورى. 
كم���ا كان للم���رأة البحريني���ة حض���ورًا ب���ارزًا وفاع���الً ف���ي 
لجن���ة إع���داد ميثاق العمل الوطني، الت���ي تكونت من 46 

المجتم���ع،  م���ن ش���خصيات  ش���خصية 
كان منه���م س���ت س���يدات، كم���ا أص���در 
 2001 24 فبراي���ر  ف���ي  المل���ك  جالل���ة 
المرس���وم رقم )6( لس���نة 2001 بإنشاء 
»لجنة تفعي���ل ميثاق العم���ل الوطني«، 
وضم���ت في عضويتها 16 عضًوا منهم 

سيدتان.
األساس���ية الس���تكمال  االنطالق���ة   2001 الع���ام  ويعتب���ر 
حص���ول الم���رأة البحريني���ة عل���ى حقوقها في المش���اركة 
السياس���ية من خ���الل التعديالت التش���ريعية التي قدمها 
ميث���اق العم���ل الوطني وضمنها دس���تور مملك���ة البحرين 
ف���ي الع���ام 2002، حي���ث ثبت ح���ق المرأة ف���ي االنتخاب 

والترشح في المجلس النيابي والبلدي.

المنامة - بنا

المرأة عضيد الرجل في الحياة العامة منذ الثالثينات



أك���د ع���دد م���ن ضب���اط اإلدارات األمني���ة المعنية بتأمين االنتخابات النيابي���ة والبلدية 2018 في مقابالت مع برنام���ج “األمن “ اإلذاعي الذي تعده وتقدم���ه اإلدارة العامة لإلعالم 
والثقافة األمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، استمرار تنفيذ الخطط المعمول بها في إطار تأمين جولة اإلعادة من االنتخابات والمقرر لها اليوم السبت.

وأش���ار رئي���س ش���عبة ش���رطة خدم���ة المجتمع 
إل���ى  الش���مالية  المحافظ���ة  ش���رطة  بمديري���ة 
نجاح الخط���ة الموضوعة لضمان س���ير العملية 
االنتخابية، موضحًا أن الخطة األمنية مستمرة 
خ���ال جول���ة اإلع���ادة، حي���ث س���يتم تكثي���ف 
الدوريات األمنية على جميع المقار االنتخابية، 
باإلضاف���ة الس���تعداد ش���رطة خدم���ة المجتم���ع 

للقيام بواجبهم خال فترة االقتراع.
ومن جهته، أكد رئيس شعبة العمليات بمديرية 
ش���رطة المحافظة الجنوبية أن االنتشار األمني 
سيكون مكثفًا لتأمين العملية االنتخابية، حيث 
تستقبل المحافظة أعدادا كبيرة من الناخبين ) 
6 مقار انتخابية عامة، و8 فرعية ( مش���يرًا إلى 
أن الخط���ة األمني���ة الموضوع���ة م���رت في يوم 

االنتخابات الماضي بكل ساسة واحترافية.
وف���ي س���ياق متص���ل، أوض���ح المكلف بتس���يير 
أعمال ش���رطة ش���عبة خدمة المجتم���ع بمديرية 

ش���رطة محافظ���ة المح���رق أن الش���رطة تتولى 
مهمة تنظيم الس���ير بمحيط المراكز االنتخابية، 
وتس���يير الدوري���ات، وتأمي���ن مراك���ز االقتراع، 
ومن���ع  والش���كاوى،  للباغ���ات  واالس���تجابة 
المخالف���ات االنتخابي���ة، حي���ث أن جمي���ع ه���ذه 

الجه���ود تهدف لتحقيق أجواء آمنة والتيس���ير 
على المواطنين خال العملية االنتخابية

من جهته، أشاد رئيس شعبة العمليات بمديرية 
شرطة محافظة العاصمة بالتعاون الكبير الذي 
الق���اه رج���ال األمن م���ن المواطنين خ���ال يوم 

االنتخاب���ات الماض���ي رغم اإلقب���ال الكبير الذي 
شهدته مراكز االقتراع العامة والفرعية، منوها 
إل���ى أن المديري���ة عل���ى أتم االس���تعداد لضمان 
س���ير االنتخاب���ات وتس���هيل الحرك���ة لوص���ول 

الناخبين لمراكز االقتراع.

بحضور رؤس���اء وأعضاء منظمات المجتمع المدني، غصت قاعة جمعية البحرين 
لمقاوم���ة التطبي���ع م���ع العدو الصهيوني بالحض���ور أثناء إطالق بيانها التأسيس���ي 

لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بمشاركة 15 منظمة أهلية بحرينية.

جه���ود  توحي���د  إل���ى  المب���ادرة  وته���دف 
البحري���ن؛  المدن���ي  المجتم���ع  مؤسس���ات 
لقضي���ة  دعم���ا  الش���عبي  الوع���ي  لتعزي���ز 

الشعب الفلسطيني.
وألقى رئيس المبادرة الوطنية البحرينية 
لمناهض���ة التطبي���ع م���ع الع���دو الصهيوني 

جمال الحسن البيان التأسيسي.
الفلس���طيني  بالح���ق  “إيمان���ا  وق���ال: 
واستش���عار للمس���ؤولية الوطني���ة وتأكيد 
أهلن���ا  اتج���اه  الوطن���ي  واجبن���ا  عل���ى 
إل���ى  ف���ي فلس���طين المحتل���ة وتأس���يس 
أرضي���ة وطني���ة جامعة تواك���ب األحداث 
المتس���ارعة ف���ي الوط���ن وخارج���ه، وفقد 

تن���ادت مجموعة من مؤسس���ات المجتمع 
مق���ر  ف���ي  الجتم���اع  البحرين���ي  المدن���ي 
الجمعي���ة  البحرينية لمقاومة التطبيع مع 

العدو الصهيوني )...(”.

المجتم���ع  مؤسس���ات  “ق���ررت  وأض���اف: 
ع���ن  اإلع���ان  عل���ى  المجتمع���ة  المدن���ي 
المب���ادرة الوطني���ة البحريني���ة لمناهض���ة 

التطبيع مع العدو الصهيوني”.
ودع���ا الحس���ن البحرينيي���ن للتعبي���ر ع���ن 
رفضه���م القاطع لجميع محاوالت التطبيع 

وااللتزام بالوحدة الوطنية وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني

لنقاب���ات  الع���ام  االتح���اد  رئي���س  وألق���ى 
عمال البحرين حس���ن الحلوجي كلمه أكد 
فيه���ا دور ودع���م عمال البحري���ن للقضية 

الفلسطينية.

إط�������اق م�����ب�����ادرة ل���م���ق���اوم���ة ال��ت��ط��ب��ي��ع

الحضور بالفعالية

تأيي�����د الب���راءة لمته���م بوض����ع عب����وة وهمي�����ة
ال��م��ض��ب��وط ال��ج��س��م  ل��ل��م��ت��ه��م ع��ل��ى  ل���م ي�����ورد أي ب��ص��م��ة  ال��ج��ن��ائ��ي  ال��ت��ق��ري��ر 

رفضت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى اس���تئناف النيابة العامة لقضية وضع قنبلة وهمية في منطقة س���ترة بالقرب من 
“دوار البن���در”، والمحك���وم فيها ببراءة المس���تأنف ضده مما نس���ب إليه من اتهام؛ ألن مجري التحري���ات تناقضت أقواله، وألن تقرير 
مختبر البحث الجنائي لم يورد أي بصمة للمتهم على الجس���م المضبوط، على الرغم من ضبط خاليا بش���رية تعود إليه تم رفعها من 

على الشريط الالصق المثبت على الهيكل المحاكي ألشكال المتفجرات المضبوط.

إن  حكمه���ا  حيثي���ات  ف���ي  المحكم���ة  وقال���ت 
قضاءه���ا ق���د ج���رى عل���ى أن القواع���د المبدئي���ة 
التي تقوم عليه���ا المحاكمة المنصفة، وإن كانت 
إجرائي���ة في األص���ل - إال أن تطبيقها في مجال 
الدع���وى الجنائية - وعلى امتداد حلقاتها - يؤثر 
بالضرورة في محصلتها النهائية، ويندرج تحتها 
أص���ل الب���راءة كقاع���دة أولي���ة توجبه���ا الفط���رة 
وتفرضها حقائق األش���ياء. متى كان ذلك، وكان 
افت���راض البراءة يمثل أصا ثابتا يتعلق بالتهمة 
الجنائي���ة من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة 
المق���ررة لها، وكان ه���ذا األصل يمتد إلى كل فرد 
س���واء أكان مش���تبها فيه أم كان متهما باعتباره 
قاع���دة أساس���ية ف���ي النظ���ام االتهام���ي، أقرتها 

الش���رائع جميعه���ا - ال لتكف���ل بموجبه���ا الحماية 
للمذنبين - وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن كل 
ف���رد إذا كانت التهم���ة الموجهة إليه قد أحاطتها 
الش���بهات بم���ا يح���ول دون التيق���ن م���ن مقارفة 

المتهم للواقعة محل االتهام الجنائي.
وتابع���ت، أن االته���ام الجنائ���ي - ف���ي ذات���ه - ال 
يزح���زح أصل البراءة، بل ي���ازم الفرد دوما، وال 
يزايل���ه س���واء في مرحلة م���ا قب���ل المحاكمة أو 
أثناءه���ا وعل���ى امتداد حلقاتها، وأي���ا كان الزمن 
ال���ذي تس���تغرقه إجراءاته���ا - فق���د غ���دا دح���ض 
أص���ل البراءة ممتنعا بغير األدلة التي تبلغ قوتها 
اإلقناعي���ة - ف���ي مج���ال ثب���وت التهم���ة - مبل���غ 
الجزم واليقين، بما ال يدع مجاال معقوال لش���بهة 

انتفائها.
وظروفه���ا  الدع���وى  وقائ���ع  وباس���تعراض 
ومابساتها ترى المحكمة أن االتهام ِقَبَل المتهم 
ق���د أحي���ط بظال كثيف���ة من الش���كوك والريب، 
ذل���ك أن الواقعة قد ارتكب���ت بتاريخ 29 نوفمبر 
2016، ول���م تتوص���ل التحري���ات إل���ى مرتكبه���ا 
والنياب���ة العام���ة ق���ررت ف���ي األوراق ب���أال وج���ه 
إلقام���ة الدعوى، ثم قدم الش���اهد الثاني محضرا 
بالتحري���ات مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2017 أورد 
فيه أن مرتكبي الواقعة هم 13 متهما آخرين من 
غير المتهم الحالي وسئلوا بالتحقيقات وأنكروا 
ما أس���ند إليه���م، والمحكم���ة قررت ف���ي األوراق 
م���رة ثاني���ة بأال وج���ه إلقام���ة الدع���وى الجنائية 

لعدم كفاية الدليل.
وأضاف���ت أن���ه ورد دلي���ل م���ن مختب���ر البح���ث 
الجنائ���ي الم���ؤرخ ف���ي 19 أكتوب���ر 2017، والذي 
يفي���د ب���أن المته���م ه���و مص���در الخايا البش���رية 
المرفوع���ة م���ن الش���ريط الاص���ق أس���ود الل���ون 
الملفوف على األساك الكهربائية، ثم أعقب ذلك 
محض���ر تحريات ثالث مؤرخ بتاريخ 7 ديس���مبر 
2017 مغاي���ر لمحض���ر تحريات س���ابق يفيد بأن 
التحري���ات قد دلت على اش���تراك المتهم الحالي 

في الواقعة.
ولفت���ت المحكمة إل���ى أن التناقض في محضري 
التحري���ات وتقري���ر مح���رره بالتحقيق���ات بأن���ه 
اعتمد على مصادره السرية في كا المحضرين، 
يش���كك المحكم���ة ف���ي جدي���ة تل���ك التحري���ات، 
وت���رى المحكم���ة أن تلك التحري���ات غير جديرة 
وتطرحه���ا جانب���ا وال تع���ول عليها وعلى ش���هادة 
م���ن أجراه���ا، وال تطمئن كذلك إلى تقرير ش���عبة 
مختب���ر البح���ث الجنائ���ي كدلي���ل كاف لإلدان���ة، 

فه���ي قرينة ال تكفي وحده���ا إلقامة االتهام قبل 
المته���م وداللتها افتراضية محضة؛ ألنها تحتمل 
صورا ش���تى م���ن التأوي���ل واالحتم���ال خصوصا 
وأن تقري���ر ش���عبة البصم���ات لم ي���ورد أي بصمة 
للمتهم على الجس���م المضبوط بما فيها الشريط 
الاص���ق ال���ذي احت���وى عل���ى الخاي���ا البش���رية 
للمتهم والش���ريط الاصق؛ باعتباره من األشياء 
المتداولة، فإن وجود خايا بش���رية للمتهم عليه 
ال يكف���ي بح���د ذات���ه وال ي���ؤدي بطري���ق الل���زوم 

العقلي إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة.
وتتمث���ل والواقع���ة المته���م به���ا الش���اب ف���ي أن 
رس���الة كان���ت ق���د وردت م���ن غرف���ة العملي���ات 
الرئيس���ة للنياب���ة العام���ة، مفاده���ا وجود جس���م 
غريب على ش���ارع رقم 1 باتجاه دوار البندر في 
منطقة سترة واديان، فتوجهت قوة من الشرطة 
لمكان الواقعة وح���ال وصولهم تم إيقاف حركة 
الس���ير لتأمين الموقع، وش���وهد جس���م موضوع 
ف���ي الش���ارع، وهو عب���ارة عن أس���طوانة غاز من 

الحجم الصغير موضوعة داخل سلة باستيكية 
زرقاء اللون، فتم اس���تدعاء الجه���ات المختصة 
للتعام���ل م���ع الجس���م وتبي���ن أنه جس���م وهمي. 
بالمص���ادر  باالس���تعانة  التحري���ات  وبإج���راء 
الس���رية، ت���م التوص���ل إل���ى اش���تراك المتهم في 
الواقع���ة، وأن���ه م���ن ضم���ن مرتكبيها م���ع آخرين 
مجهولي���ن. كم���ا ثبت م���ن تقرير مختب���ر البحث 
الجنائ���ي أن المته���م هو مصدر الخايا البش���رية 
المرفوع���ة م���ن الش���ريط الاص���ق أس���ود الل���ون 
الملفوف على األساك الكهربائية المصنوع منها 
العب���وة الوهمية. لكن وأثناء التحقيق مع المتهم 
أنك���ر ما نس���ب إليه واعتصم باإلن���كار حتى أمام 
المحكم���ة، وقدم وكيل المته���م مذكرة دفع فيها 
بعدم جدي���ة التحريات وانتف���اء أركان الجريمة 
المس���ندة للمته���م وخل���و األوراق م���ن ثم���ة دليل 
يقين���ي وبع���دم كفاي���ة تقري���ر المختب���ر إلس���ناد 
الواقع���ة بالمتهم، وطالب أصلي���ا الحكم بالبراءة 

واحتياطيا استعمال الرأفة مع المتهم.

وق���ع رؤس���اء الجمعيات األهلية عل���ى المبادرة الوطني���ة البحرينية لمناهضة 
التطبيع مع العدو الصهيوني، وهم كالتالي:   

1. الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
2. جمعية مناصرة فلسطين

3. جمعية التجمع القومي الديمقراطي
4. التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

5. الوسط العربي اإلسامي
6. جمعية الصف اإلسامي

7. جمعية المنبر التقدمي
8. االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

9. جمعية الشباب الديمقراطي البحريني
10. رابطة شباب ألجل القدس البحرينية

11. االتحاد النسائي البحريني
12. جمعية نهضة فتاة البحرين

13. جمعية المرأة البحرينية
14. جمعية أوال النسائية

15. جمعية مدينة حمد النسائية

الموقعون على المبادرة

كشف رئيس النيابة رئيس لجنة التحقيق في الجرائم  «
االنتخابية مهنا الشايجي أن النيابة العامة تلقت أمس 

إخطار اللجنة العليا لإلشراف على سالمة االنتخابات باإلبالغ 
عما رصدته من تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل 

االجتماعي يتضمن دفع رئيس حملة أحد المترشحين مبالغ 
مالية لبعض الناخبين في مقابل تعهدهم باإلدالء بأصواتهم 
لصالح المترشح، كما أرفق باإلخطار محضرا باإلجراءات التي 

اتخذتها اللجنة العليا لالنتخابات والثابت فيه استدعاؤها 
المترشح وسؤاله فيما تضمنه الفيديو المتداول، وقرار 

اللجنة العليا بإبالغ النيابة التخاذ شؤونها حيال الواقعة.

كما ورد إلى النيابة بالغ إدارة مكافحة جرائم الفساد في  «
هذا الشأن وما أسفرت عنه التحريات من تقديم المترشح 

والقائمين على حملته االنتخابية مساعدات لألهالي لإلدالء 
بأصواتهم لمصلحته. 

وبناء على ذلك، بادرت النيابة بالتحقيق في الواقعة،  «
واستدعت شقيق المترشح الذي يظهر في الفيديو المتداول 

وباشرت استجوابه وواجهته بما تضمنه مقطع الفيديو 
ووجهت إليه تهمة تقديم مبالغ مالية خالل الدعاية 

االنتخابية بالمخالفة ألحكام القانون. ومازالت التحقيقات 
جارية؛ لتحديد المتورطين كافة في الواقعة.

مترشح يقدم رشاوى للتصويت لصالحه

استمرار تأمين جولة إعادة االنتخابات

سك��ران يعت��دي عل��ى ح��ارس أم��ن

ت���ك���ث���ي���ف ال�������دوري�������ات األم����ن����ي����ة ع���ل���ى ج���م���ي���ع ال���م���ق���ار

ال��م��ح��ك��م��ة ت��خ��ف��ف ع��ق��وب��ت��ه م���ن 3 س���ن���وات إل����ى س��ن��ة واح����دة
خففت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى عقوبة مرش���ح ضابط “26 عاما” من الس���جن 3 
س���نوات إلى حبس���ه لمدة س���نة واحدة فقط، ورفضت طلبه باس���تبدال العقوبة بإحدى التدابير 
المنصوص عليها في القانون رقم 18 لس���نة 2017 بش���أن العقوبات والتدابير البديلة، مؤكدة أنها 
ال ت���رى مبررا الس���تبدال عقوبت���ه المحكوم عليه بها؛ إلدانته بالس���كر علنا واالعتداء على س���المة 
جسم مواطن يعمل حارس أمن في أحد الفنادق ما تسبب له بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 20 %.

كما أيدت المحكمة إلزام الضابط المحكوم عليه 
ف���ي الدع���وى المدنية أن ي���ؤدي للمدعي بالحق 
المدن���ي مبل���غ 500 دينار على س���بيل التعويض 
المدن���ي المؤق���ت ومصاري���ف الدع���وى المدنية 

ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وقال���ت المحكم���ة ف���ي حيثي���ات حكمها بش���أن 
تخفي���ف الحك���م، إن���ه نظ���را لظ���روف الدع���وى 
المس���تأنف  أخ���ذ  المحكم���ة  ت���رى  ومابس���اتها 
بقس���ط م���ن الرأفة وتقض���ي المحكم���ة بتعديل 
العقوب���ة المقض���ي به���ا عم���ا بنص الم���ادة )72( 
م���ن قان���ون العقوبات، وبش���أن طلب اس���تبدال 

العقوب���ة بإحدى التدابير المنص���وص عليها في 
القان���ون رق���م 18 لس���نة 2017 بش���أن العقوبات 
والتدابي���ر البديل���ة، ف���ا ت���رى المحكم���ة مب���ررا 

لتطبيق القانون بحقه.
وذكرت المحكم���ة أن الواقعة تتحصل بأنه في 
ليل���ة 23 أغس���طس 2017 عن���د الس���اعة 2:00 
فج���را ف���ي مواق���ف أح���د الفن���ادق ف���ي منطقة 
الجفي���ر وأثن���اء ما كان المس���تأنف بحالة س���كر 
وموجودا في س���يارة برفقة صديقته الش���اهدة 
الثاني���ة ف���ي كرس���ي الراك���ب، ونظ���را لتوقفهما 
بالس���يارة م���دة طويل���ة توج���ه إليهم���ا المجن���ي 

علي���ه، وال���ذي يعم���ل ح���ارس أم���ن ف���ي الفندق 
سالف الذكر؛ الستطاع األمر.

وم���ا إن وص���ل المجني عليه لس���ؤالهما رد عليه 
المته���م بقول���ه )ليش ياي، مالك ش���غل(، فقرر له 
المجن���ي عليه بأنهما متوقفان منذ مدة طويلة، 
فنزل المتهم من الس���يارة وقال له “شفيك تبي 
تطلع فيها إذلف من هني”، وعندها قرر المجني 

عليه مناداة المدير لكي يتحدث مع المتهم.
وأثن���اء توجه المجني عليه إل���ى داخل الفندق، 
تفاج���ئ بالمته���م يحض���ر م���ن خلف���ه ويتعم���د 
االعتداء عليه من خلفه؛ بأن صفعه على رقبته 
م���ن الخل���ف ثم دفع���ه بواس���طة يده وأس���قطه 
أرض���ا، ث���م ق���ام بركله عل���ى أنح���اء متفرقة من 
جس���ده، فيما نزلت صديقة المته���م التي كانت 
برفقت���ه ف���ي الس���يارة المملوك���ة لها، وأمس���كت 
باألخير وطلبت منه التوقف عن االعتداء على 

المجني عليه.

وف���ي تلك اللحظة نه���ض المجني عليه وركض 
باتجاه حاجز الب���اب الخاص بالموقف إلغاقه، 
إال أن المته���م رك���ب الس���يارة وق���ام بقيادته���ا 
مسرعا ناحية البوابة والمجني عليه، واصطدم 
بالحاج���ز وح���ارس األمن أثناء م���ا كان المجني 
علي���ه يغل���ق الحاج���ز، قاص���دا إصاب���ة المجن���ي 
عليه، مما أدى إلى س���قوط األخير على األرض، 
في حين الذ الجاني بالفرار من الموقع وبرفقته 
الش���اهدة الثانية.وثبت بالتقرير الطبي الخاص 
بالمجن���ي عليه أن االعتداء تس���بب في إصابته 
بإعاق���ة تامة ف���ي كافة ح���ركات المفصل، وكذا 
بوج���ود قصر بالطرف الس���فلي األيم���ن بنحو 6 
س���م ع���ن األيس���ر، وهو ما يع���د بحالت���ه الراهنة 
عاه���ة تق���در بنس���بة 20 %، كم���ا ثب���ت وج���ود 
تلفي���ات في الحاجز الحديدي الخاص بالفندق، 
فض���ا ع���ن ثبوت حال���ة الس���كر الت���ي كان فيها 

المتهم أثناء حدوث الواقعة.

المنامة - وزارة الداخلية
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محمد زين الدين

تعتب���ر الحوادث المروري���ة التي تتورط فيها الدراج���ات النارية من أخطر 
الحوادث التي تتس���بب في وقوع اإلصاب���ات البليغة والعاهات وقد تصل 
إل���ى الوفاة، مما يس���توجب التأكيد على ش���بابنا الذين تس���تهويهم هواية 
قي���ادة الدراج���ات الناري���ة الرياضية، بأهمي���ة أخذ الحيط���ة والحذر أثناء 

القيادة، حتى ال يقع ما ال يحمد عقباه.

وبم���ا أن الدراج���ة النارية الرياضي���ة تتميز بقوة محركها وس���رعة قيادتها 
الت���ي تص���ل حوال���ي 300 كيلومت���ر في الس���اعة، ف���ان ذلك يمث���ل خطورة 
بالغ���ة عل���ى قائدها وم���ن معه، وبالطبع ف���إن هيكل الدراج���ة النارية ليس 
مثل الس���يارة التي تتوفر فيها العديد من وس���ائل األمان، كحزام األمان، 
والوس���ادات الهوائية، وميزة الوقوف األوتوماتيكي، ووجود الكاميرات، 
س���وى ارتداء س���ائق الدراجة النارية لخوذة الس���المة والمالبس الخاصة 

بذلك.

وم���ن المؤس���ف الق���ول، أن أي ح���ادث مروري يك���ون أحد طرفي���ه دراجة 
نارية س���وف يكون س���ائقها عرضة للخطورة واإلصابة حتى لو كان ليس 
المخط���ئ أو المتس���بب ف���ي الح���ادث، وذل���ك بعكس الس���يارة الت���ي تتمتع 

بهيكل أكبر وأقوى وبها كافة وسائل السالمة واألمان.

وتضطلع اإلدارة العامة للمرور بدور بارز في مجال حماية وتأمين سالمة 
أبنائن���ا م���ن س���واق الدراج���ات النارية، فالجان���ب األول يتمثل ف���ي تأهيل 
وتدري���ب قائ���دي الدراجات الناري���ة، والثاني التوعية بالقواع���د المرورية 
المنظم���ة لقي���ادة الدراجات النارية عل���ى الطريق تدري���ب، والثالث اتخاذ 

اإلجراءات األمنية والقانونية ضد المخالفين لقوانين وقواعد المرور.

وفيم���ا يتعل���ق بتدري���ب س���ائقي الدراج���ات الناري���ة، فان مدرس���ة تدريب 
الس���ياقة تنفذ برنامًجا متكامالً باعتباره���ا الخطوة األولى واالهم لتأهيل 
مس���تخدمي الدراج���ة الناري���ة، وذل���ك بتزويدهم حصص نظري���ة وعملية 
س���واء بداخل مدرس���ة التدريب أو خارجها التي يوج���د فيها كافة نماذج 
الش���وارع والعالمات المرورية حتى يتم التأكد من اجتياز المتدرب لكافة 

متطلبات الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية.

كم���ا يبرز دور الثقافة المرورية ف���ي مجال التوعية بأهمية اتخاذ الحيطة 
والحذر عند قيادة الدراجات النارية وعدم قيادتها بسرعة تفوق من سرعة 
الش���ارع وع���دم القيام بالح���ركات البهلواني���ة كقيادة الدارج���ة على عجلة 
واحد، حيث تس���تغل اإلدارة كافة وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي. 
وبالطبع فإننا ال ننس���ى الدور المهم لألس���رة في االستمرار بتوعية أبنائهم 
بمخاط���ر االس���تهانة بع���دم تنفي���ذ األنظم���ة والقواع���د المروري���ة، وتنف���ذ 
الدوري���ات المرورية التابعة إلدارة المراقبة المرورية حمالت ضد س���واق 
الدراج���ات النارية الذي���ن يخالفون القواعد والقواني���ن المرورية وخاصة 
الذين يرتكبون مخالفات القيادة بس���رعة عالية والقيام بحركات بهلوانية 
وإص���دار األصوات المزعجة منها وإجراء الس���باقات وعدم ارتداء خوذة 

السالمة وكذلك عدم تسجيل وفحص الدراجة النارية.

شبابنا ومخاطر قيادة الدراجات النارية

الثقافة األمنية

الحسن: 15 
جمعية توقع 

على البيان 
التأسيسي



قالت رئيسة جمعية المرأة المعاصرة فائزة الزياني إن البحرينية ال تيأس انتخابيا، 
مستدلة بما جرى للنائبة الفائزة فوزية زينل وزينب عبداألمير اللتين تملكان العزم 
والتصميم، فقد ترش���حتا س���ابقا، األولى في 3 دورات انتخابية، والثانية بدورتين 

برلمانيتين، حتى حققتا النصر أخيرا.

“الب���اد”:  تنش���ره  بمق���ال  وأضاف���ت 
ستخوض 9 نس���اء أخريات من مختلف 
المحافظات في الجولة الثانية للمجلس 
الف���وز  يحالفه���ن  أن  ونتطل���ع  النياب���ي، 
جميعه���ن، وتدخ���ل الم���رأة البرلم���ان من 
أوس���ع أبواب���ه وم���ن دون تطبي���ق )نظام 
الكوتا الدولي(، وموعدنا اليوم )السبت(. 

وفيما يأتي نص المقال:
إن المشروع اإلصاحي لصاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة حفظه 
هللا ق���د أعط���ى ش���عب البحري���ن عه���دا 
والمس���اواة  بالخي���ر  حاف���ا  ديمقراطي���ا 

والمش���اركات  والم���رأة  الرج���ل  بي���ن 
أجم���ل  وم���ن  للم���رأة.  الف���رص  وتكاف���ؤ 
والبلدي���ة  النيابي���ة  االنتخاب���ات  ثم���اره 
الحديث���ة الت���ي ج���اءت ناجح���ة نتيج���ة 
المواطني���ن  بي���ن  االجتماع���ي  للوع���ي 
بالمشاركة بنسبة كبيرة بلغت 67 % من 
البحرينيي���ن، ومن كل الفئ���ات خصوصا 
الم���رأة والش���باب مم���ن أحس���وا بدورهم 

الكبير في تأدية الواجب الوطني.
وكانت النتيجة هي فوز المرأة والشباب 
م���ن الجنس���ين ف���ي المجلس���ين النياب���ي 

والبلدي بهذا الشكل. 

إن نج���اح انتخاب���ات 2018 ج���اء بفضل 
سياس���ة وجهود صاحب الجال���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة وقرينت���ه 
بن���ت  صاحب���ة الس���مو األمي���رة س���بيكة 
إبراهي���م آل خليف���ة حفظهما هللا، والتي 
قام���ت بجه���ود كبي���رة بمس���اندة وتأييد 

وتدريب المترش���حات من���ذ العام 2002، 
حيث ج���رت أول���ى االنتخاب���ات النيابية 
وأعطته���ن الثقة والقوة لممارس���ة الحق 

السياسي. 
إن ش���عب البحري���ن أدرك م���دى أهمي���ة 
تواجد المرأة في الوزارات والمؤسسات 

الحكومي���ة والخاصة، ومنها مؤسس���ات 
المجتمع المدني البرلمان والبلديات. 

وإن ف���وز س���يدتين من���ذ الجول���ة األولى 
ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة، وهم���ا فوزية 
زينل وفاطمة القط���ري، ولهما كل تهاني 
القلبي���ة، وهن���اك كرس���ي برلمان���ي ثال���ث 
للم���رأة، وس���تحصل علي���ه واح���دة م���ن 
عفاف الموسوي أو زينب عبد األمير من 
محافظة العاصمة، وهذا يعطينا مؤش���را 
حضاري���ا عن م���دى اإليمان ب���دور المرأة 
نتيجة لجه���ود الجمعيات النس���ائية وما 

تقدمه. 
وال ننس���ى أن الم���رآة ال تي���أس بالنس���بة 
لعملية الترش���ح لانتخابات، فإن فوزية 
زين���ل وزين���ب عب���د األمير يملك���ن العزم 
والتصمي���م، فقد ترش���حتا س���ابقا األولى 

ف���ي ث���اث دورات انتخابي���ة، والثاني���ة 
دورتي���ن برلمانيتين حت���ى حققتا النصر 

مؤخرا.
م���ن  أخري���ات  س���يدات   9 وس���تخوض 
مختلف المحافظ���ات في الجولة الثانية 
للمجل���س النياب���ى ونتطل���ع أن يحالفهن 
الف���وز جميعه���ن بمقاع���د ف���ي البرلم���ان، 
أوس���ع  م���ن  البرلم���ان  الم���رأة  وتدخ���ل 
أبواب���ه وم���ن دون تطبي���ق )نظ���ام الكوتا 
الدول���ي(، وموعدن���ا اليوم الس���بت األول 

من ديسمبر. 
التنمي���ة  إس���تراتيجيات  وض���ع  إن 
 2030 البحري���ن  ورؤي���ة  المس���تدامة 
تتطلب مشاركة جميع الفئات كل الشكر 
لقيادتن���ا الكريمة على إعطاء المواطنين 

الفرص لخدمة وطنهم.

9 نساء يخضن جولة الحسم اليوم

فايزة الزياني

محرر الشؤون المحلية

مروة خميس

1 ديسمبر 2018 السبت
23 ربيع األول 1440

local
@albiladpress.com 07

20
18

ق���ال مترش���حون خاس���رون بمحافظة 
المح���رق ل� “الباد” أنهم لن يقوموا برفع 
تظل���م وطعن في المحكم���ة عن نتيجة 
الخاس���ر  المرش���ح  االنتخاب���ات. وذك���ر 
بثاني���ة المحرق عبدالرحم���ن دعيج بن 
زيم���ان أن ع���دد األص���وات التي حصل 
علي���ه بعض المترش���حين ال���ذي تأهلوا 
للجولة الثانية حاملي شهادات ثانوية، 
بينم���ا هو كان ألكثر من 20 س���نة مدير 

لمدارس في البحرين.
نتيج���ة  ف���ي  أطع���ن  “ل���ن  وق���ال: 
االنتخابات، وأن ما قدمته في دخولي 
المعترك األنتخابي ألخدم شعب مملكة 
البحري���ن، ولي���س ألحص���ل عل���ى راتب 

النائب )...(”.
المترش���ح  وم���ن جه���ة أخ���رى، احت���ج 
الخاسر بثامنة المحرق عبدهللا بوغمار 
عن فوز يوسف الذوادي، مشيرا الى أن 
الكتل���ة االنتخابية بالدائ���رة توجد فيها 
أكث���ر من 12 أل���ف، وهو عدد غير قليل، 
فعدد المش���اركين أق���ل بكثير وال يصل 
إل���ى 40 % م���ن إجمالي الكتل���ة، إال أنه 
قال إنه سيصوت إلى يوسف الذوادي.

مداخلة مقروءة
وأشار المترشح الخاسر عيسى الحسن 
بأن الذين تأهلوا للجولة الثانية ليس���وا 
بتل���ك الق���وة؛ ألنه ال يمكن أن يس���تلموا 
يس���تخدموا  وأن  البرلم���ان،  منص���ة 
المجل���س  ف���ي  الدس���تورية  األدوات 

لحاجة البرلمان إلى شخصيات قوية.
بالدائ���رة  الخاس���ر  المترش���ح  وأض���اف 

ن���واف  المح���رق  بمحافظ���ة  الخامس���ة 
أحم���د ف���رج بأن ع���دد الناخبي���ن الذين 
م���ن المفترض أن يصوت���وا لي وفق ما 
رصدت���ه أكثر م���ن العدد ال���ذي حصلت 
عليه بعد فرز األصوات، وهو 71 صوتا 
فقط، وهو ع���دد قليل جدا من إجمالي 
الكتل���ة الناخب���ة بالمنطق���ة، ولكن���ه ل���ن 

يطعن في المحكمة.
س���تكون  الثاني���ة  الجول���ة  “إن  وق���ال: 
المواجه���ة بي���ن خالد بوعن���ق ومحمود 
المحم���ود، وأرى أن كاهم���ا يس���تحقان 

الوصول للبرلمان”.

وأثن���ى عل���ى مش���اركة المواطني���ن في 
العملي���ة االنتخابي���ة، ش���اكرا جميع من 
شارك في االنتخابات البلدية والنيابية، 

وقدم شكره لجميع أهالي دائرته.
حظوظ المرأة

وقالت المرش���حة الخاس���رة عن سابعة 
المح���رق س���ليمة العرادي إنه���ا لن ترفع 
تظلم���ا لم���ا اخت���اره الش���عب كممثل له، 
وأن خوضه���ا ف���ي المعت���رك االنتخابي 
وخس���ارتها بس���بب دخوله���ا ف���ي دائرة 

حديدية كما تسمى.
وبينت أن الترش���ح ف���ي الدائرة صعب 

ج���دا، إذ إن الدائ���رة ال تتقب���ل خ���وض 
الم���رأة لانتخابات وحظوظه���ا صعبة، 
وتوجد مجالس أهلية رفضت مقابلتي 

لعدم تقبلها ترشح امرأة تمثلهم.
وأردف���ت أن الدائرة بحاج���ة إلى امرأة 
تق���دم صوته���ا نياب���ة ع���ن ذوي الدخ���ل 
الذي���ن  المواطني���ن  وبع���ض  المح���دود 
تصع���ب عليه���م ط���رق أب���واب الجهات 
الحكومي���ة لمعالجة بعض مش���كاتهم، 
الع���ون  ي���د  م���د  إل���ى  أس���عى  كن���ت  إذ 
للكثير من الفئات، وتحس���ين المستوى 

المعيشي والمادي.

خ���وض  عل���ى  س���عيدة  أنه���ا  وبين���ت 
المعت���رك االنتخاب���ي وتدوي���ن أس���مها، 
وأنه���ا لم تخس���ر، ولك���ن ف���ازت بقلوب 
أهال���ي ع���راد، وأن دخولها المعترك كان 
م���ن خ���ال ش���جاعتها وقوته���ا وجهود 
ش���خصية وفردي���ة، ول���م يك���ن ضم���ن 

فريق كبير للحملة.
بسادس���ة  الخاس���ر  المترش���ح  وبي���ن 
المح���رق أن���س بوعتيق إل���ى أن أهالي 
منطقتي الدير والس���ماهيج لم يتعرفوا 
عل���يَّ حتى وإن كن���ت قد بدأت حملتي 
اإلعامية االنتخابية قبل بفترة، فذلك 

صع���ب عليه���م أن يخت���اروا مترش���حا 
يمثله���م دون معرفت���ه ش���خصيا، إذ إن 
كان مح���ل  العش���يري  ترش���يح هش���ام 
الدائ���رة  ألهال���ي  ومناس���ب  اهتم���ام 

إليصال صوتهم.
وق���ال: “ل���م أف���ز ه���ذه ال���دورة، ولك���ن 
س���أدخل في الدورة المقبل���ة؛ ألقدم ما 

يصب في مصلحة الشعب”.
وأش���اد بجميع أهل المنطقة والمناطق 
األخرى على تشجيعهم ومساندتهم له 
له، مبينا أن أهالي المنطقة كسبوا نائبا 

قويا يمثلهم.

بن زيمان: دائرتي تصوت بمبدأ الطائفيةفرج: لم أكن متوقعا حصولي على 71 صوتا فقطالعرادي: حظوظ المرأة القليلة في عراد سبب خسارتيالحسن: المجلس المقبل أسوأ من السابقبوغمار: هناك تالعب وال أملك دليالبوعتيق: ال أحد يعرفني في الدائرة

ب�������ال�������دائ�������رة” ي�����ع�����رف�����ن�����ي  أح����������د  “ال  أق���������������ّر:  ب����ع����ض����ه����م 

الخاسرون بالمحرق يتقبلون النتيجة ولن يطعنوا

ب���ي���ن ال��م��ت��رش��ح 
بسادسة  النيابي 
ال���ع���اص���م���ة ع��ل��ي 
ال���ع���ط���ي���ش أن����ه 
عمله  في  سيركز 
على  ال��ب��رل��م��ان��ي 
م����واص����ل����ة ن��ه��ج 
االع�������ت�������دال ف��ي 
والثبات  التشريع 
ع����ل����ى ال����م����ب����ادئ 

معلنا  األص��ي��ل��ة،  البحرينية  والقيم 
لتعميق  الساعية  ل��ل��م��ب��ادرات  دع��م��ه 
اإلسالمية  واألخوة  الوحدة  أواصر 
ونبذ الطائفية، ومشيرا إلى انتهاجه 
آل���ي���ات ج���دي���دة ف���ي ال���ت���واص���ل مع 

مناطق الدائرة.

العطيش نهج االعتدال

تقدم النائب المس���تقل عن الدائرة األولى بمحافظة العاصمة عادل العس���ومي بجزيل الش���كر والعرفان ألهالي 
الدائ���رة عل���ى وقفتهم الجادة التي س���اهمت في اكتس���احه ووصوله المجلس النيابي م���ن الجولة األولى بعدد 

أصوات 3182، أي ما نسبته 75.21 % من إجمالي عدد األصوات.

ووج���ه كام���ه ألهال���ي دائرت���ه االنتخابية، قائ���ا: “أود 
أن أش���كركم ف���ردا ف���ردا لمنح���ي أصواتك���م وثقتك���م 
ومس���اندتكم ل���ي ف���ي حملت���ي االنتخابي���ة، فق���د كانت 
محبتك���م وثقتك���م الداع���م األكب���ر لي خال مس���يرتي 
االنتخابية الس���ابقة، وستكون الداعم لي في مسيرتي 

المقبلة”.
وتاب���ع قائ���ا “صوتكم وس���ام اعت���ز ب���ه، وإن تصويتكم 
ومش���اركتكم في ه���ذا الع���رس الديمقراط���ي أكد عمق 
العاقات التاريخية وحبكم ووالئكم للبحرين ومليكها 
اإلصاحي���ة  للمس���يرة  ودعمك���م  الرش���يدة،  وقيادته���ا 

لجالة الملك.
وأكد أنه سيسعى جاهدا لتحقيق كل ما يمكن تحقيقه 

من متطلبات ألهالي الدائرة، وأن بابه س���يظل مفتوحا 
ألي مقترحات أو أفكار تخدم الدائرة األولى بمحافظة 

العاصمة خصوصا، ومملكة البحرين الغالية عموما.
الس���ن وذوي  لكب���ار  ش���كرا خاص���ا  العس���ومي  ووج���ه 
اإلعاق���ة وللجمي���ع الذي ب���روزوا من خال مش���اركتهم 
اس���مى معان���ي الح���ب وال���والء واإلخ���اص للبحري���ن 
وقيادته���ا الحكيمة، قائا: “لن تنس���ى البحرين وقفتكم 
مع البحري���ن ومع جالة الملك ومش���روعه اإلصاحي، 
وإننا نقدر لكم ذلك ونفخر بكم”. إضافة إلى المواطنين 
الذين ه���م خارج مملكة البحري���ن، والذين تكبدو عناء 
الوص���ول إل���ى س���فارات مملك���ة البحري���ن ف���ي الخارج 

لإلدالء بأصواتهم، خصوصا الطلبة البحرينيين.

%  75 ب����ن����س����ب����ة  ص������وت������ا   3182 ع�����ل�����ى  ح�����ص�����ل 

باب العسومي مفتوح ألفكار الجميع

محرر الشؤون المحلية

علي العطيش

البحرينية ال 
تيأس انتخابيا

فوزية وزينب 
تملكان العزم 

والتصميم

ن���ت���ائ���ج ت���ص���وي���ت ال��م��ت��رش��ح��ي��ن ال���خ���اس���ري���ن ب��ال��م��ح��رق
النسبةإجمالي األصواتأصوات المراكز العامةأصوات الخارجأصوات المركز الفرعيالمترشح

8 %114146204انس عتيق

2 %101248151عبداهلل بوغمار

2 %128130159عيسى الحسن

3 %1952101298سليمة العرادي

0.7 %5641171نواف فرج

3 %125552182عبدالرحمن بن زيمان



ال��م��ه��رج��ان ف���ي  وم��وس��ي��ق��ي��ة  ف��ن��ي��ة  ع��م��ل  ورش   6

“الثقافة” في “هوى البحرين”

شاركت هيئة البحرين للثقافة واآلثار للسنة الثالثة على التوالي في مهرجان “هوى البحرين” والذي ينظمه االتحاد الدولي لسيدات األعمال والمهنيات في البحرين 
من خالل تنظيم 6 ورش عمل يومي 27 و28 نوفمبر.

 وتض���م الفعالي���ات ورش���ة عم���ل لف���ن 
“االيب���رو” والذي يقدمه الفنان يوس���ف 
موس���يقية  عم���ل  وورش���ة  الع���رادي، 
يقدمه���ا الفن���ان س���عد جواد م���ن معهد 
“الف���ن  وأخ���رى  للموس���يقى،  البحري���ن 
اإلبداع���ي” وتقدمها الفنانة التش���كيلية 
ري���م الرويع���ي، وورش���ة عم���ل “الرس���م 
الفن���ان  ويقدمه���ا  المائي���ة”،  باألل���وان 
عل���ى الف���ردان، وورش���ة عم���ل “تركيب 
الفسيفس���اء” وتقدمه���ا الفنان���ة مرجان 
رستم وورش���ة عمل “تشكيل الخيوط” 
م���ع الفنانة مريم يوس���ف.وفي حديث، 
الع���ود  وع���ازف  الموس���يقي  أوض���ح 
س���عد  الفن���ان  الع���ود  بف���ارس  الملق���ب 
ج���واد بأن���ه س���يدرب المش���اركين ف���ي 
ورشة العمل الموسيقية على المهارات 
األساس���ية في الع���زف على آل���ة العود، 
للتمك���ن  الرئيس���ة  الجوان���ب  وإيض���اح 
م���ن الع���زف عل���ى ه���ذه اآلل���ة، موضحا 
أنه من خالل الورش���ة سيقوم بالتركيز 
على جوان���ب الضعف لدى المش���اركين 
وبالتال���ي تطوي���ر مهاراته���م وقدراتهم 
في العزف، موضحا أن المشاركين في 
الورشة يعزفون على آلة العود، لذا فإن 
الورش���ة تهدف في األساس إلى تعزيز 

مهاراتهم في العزف.
الفن���ان  أوض���ح  الس���ياق  ذات  وف���ي 
يوس���ف العرادي ب���أن فن “االيب���رو” هو 
عبارة عن فن الرس���م على سطح الماء 

من خالل اس���تخدام األل���وان الطبيعية 
ب���دون اس���تخدام أي م���واد كيماوي���ة، 
مش���يرًا إل���ى أن ه���ذا الف���ن قدي���م جدًا 
يرج���ع تاريخ���ه إلى أكثر من ألف س���نة 
وال���ذي ب���دأ عل���ى األرج���ح م���ن اليابان 
المش���هورة بف���ن “الحب���ر العائ���م” والذي 
يمتد ألكثر من ألفي س���نة، مش���يرا إلى 
أن ف���ن “االيبرو” انتقل من ش���رق آس���يا 
حت���ى وصل إل���ى تركيا، وس���وف يقوم 
م���ن خ���الل ورش���ه العم���ل ه���ذه بتعليم 
المش���اركين عل���ى كيفي���ة م���زج األلوان 
وتطبيق حوالي خمس���ة نماذج من هذا 

الفن والذي يتجاوز مئات النماذج.
ري���م  الفنان���ة  نوه���ت  جهته���ا  وم���ن 
الرويع���ي بأن���ه م���ن خالل ورش���ة عمل 

“الف���ن اإلبداعي” والتي تتناول جوانب 
م���ن ش���خصيات الفناني���ن المش���هورين 
عالمي���ًا وم���ن خ���الل دراس���ة وتحلي���ل 
يتمك���ن  س���وف  الش���خصيات  ه���ذه 
الفنانين المش���اركين في الورش���ة ومن 
خالل القي���ام ببعض التدريب���ات الفنية 
معرف���ة مكامن اإلب���داع لديهم وبالتالي 
االنطالق في مسيرتهم الفنية، مضيفة 
أن اإلنس���ان يجه���ل ش���خصيته الفني���ة 
ويجهل أيضًا في بعض األحيان كيفية 
اس���تخدام مهارات���ه والت���ي تتركز على 
الص���وت على س���بيل المثال فمن خالل 
الرسم يس���تطيع التعبير عن صوته، لذا 
فعندم���ا ال يكون الش���خص عل���ى دراية 
بمهاراته ال يمكنه التعبير بطريقة مثلى 

في أي عمل فني تشكيلي.
وأوضح���ت الرويعي أن���ه من الضروري 
تس���ليط الض���وء عل���ى الجي���ل الجديد 
م���ن الفنانين التش���كيليين في البحرين 
م���ن خ���الل تنظي���م مث���ل ه���ذه الورش 
إلبراز جوانب اإلبداع الحقيقية لديهم، 
مؤكدة بأنه من خالل اس���تخدام بعض 
التقني���ات في الفن اإلبداعي يس���تطيع 
ع���ن  التعبي���ر  الورش���ة  ف���ي  المش���ارك 
مش���اعره بص���ورة أفض���ل، مش���يرة إلى 
أن من الشخصيات التي سيتم التركيز 
عليه���ا هو الفن���ان س���لفادور دالي، وهو 
الذي وضع أس���س حركة الفن السريالي 
المبني���ة على كيفية اكتش���اف المهارات 

اإلبداعية لدى اإلنسان.
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ص���در ع���ن مركز دراس���ات الوح���دة العربي���ة كت���اب »التنمية ف���ي هوامش 
الخلي���ج«، وه���و اإلص���دار الس���ادس م���ن ضمن سلس���لة كت���ب »الخليج بين 
الثابت والمتحول« الس���نوية، التي يعدها مركز الخليج لسياسات التنمية، 
الذي يس���اهم فيه نخبة من الباحثين العرب الخليجيين المتخصصين في 

شؤون الخليج من حقول معرفية متعددة.

يعي���د كت���اب هذا العام طرح س���ؤال 
ف���ي  فيبح���ث  لم���ن؟«،  »التنمي���ة 
دول  ف���ي  التنمي���ة  ه���ذه  هوام���ش 
مجل���س التع���اون الخليج���ي، مركزًا 
على قضايا الفئات االجتماعية التي 
عادة م���ا تهمش���ها البنية السياس���ية 
واالجتماعي���ة  واالقتصادي���ة 

المهيمنة. 
وق���د ركز ه���ذا اإلصدار عل���ى فئتين 
ع���ادة م���ا تكون���ان ف���ي »الهام���ش«، 
هما المرأة والق���وى العاملة الوافدة، 
متن���اوالً أوجه الخل���ل المزمنة، التي 
ج���رت الع���ادة على أن تك���ون محور 

هذا اإلصدار.

التنمية في هوامش الخليج

ص���در حديثًا للكاتب والش���اعر الس���اخر 
المص���ري ياس���ر قطامش كتاب���ه الجديد 
)أخبار الفنانين في القرن العشرين( الذي 
يؤك���د عل���ى جان���ب مه���م في ش���خصية 
مؤلفه وهو ولعه الشديد بالتاريخ وبكل 
م���ا ه���و قدي���م وعش���قه لزم���ن األبي���ض 
واألس���ود والش���اهد عل���ى ذل���ك مؤلفاته 
العدي���دة ومنها ) تاريخ مص���ر بالصور (، 
)مص���ر في صحافة زمان(، )فنجان قهوة 
م���ع أفندين���ا(، )عش���رة طاولة م���ع الملك 
ف���اروق(، )س���اعة لقلب���ك مع جم���ال عبد 

الناصر(.
ف���ي ه���ذا الكت���اب يتمن���ى قطام���ش أن 
يعمل )نيولوك( ويصبح مثل جده عباس 
أفن���دى ش���يخ البل���د ويعي���ش ف���ي زمنه 
بالثالثينيات واألربعيني���ات أيام ازدهار 
الكت���اب  يق���ع  واألدب..  والط���رب  الف���ن 
ف���ي 232 صفحة م���ن القطع المتوس���ط 
ويض���م أكثر م���ن 100 ص���ورة عن ملوك 
الف���ن والط���رب والكوميدي���ا بداي���ة م���ن 
الشيخ يوسف المنيالوي وسيد درويش 

بنجي���ب  م���رورًا  المهدي���ة..  ومني���رة 
الريحاني وعلى الكسار وإسماعيل يس 
وعب���د الوه���اب.. انتهاء بس���عاد حس���نى 
وف���ؤاد المهندس وعب���د الحليم حافظ.. 
م���ع كل ص���ورة يع���رض قطام���ش قصة 
طريفة بأس���لوبه ال���ذي ال يخل���و كعادته 
م���ن الن���وادر والم���رح والقفش���ات وكأنه 
كان يحيا في هذا الزمن ويرى أحداثه.

اق���ام بيت الش���عر في المغ���رب احتفالي���ة ثقافية تحت عن���وان »محمود 
درويش في الرباط«، احتفاء بالذكرى ال10 لرحيل الش���اعر الفلسطيني 
الكبي���ر، وواك���ب المناس���بة ص���دور ع���دد خ���اص م���ن مجلة »البي���ت« عن 

محمود درويش، بمشاركة نخبة من الكتاب المغاربة والعرب.

ولد محمود درويش في عام 1941 
في قرية البروة قرب س���احل عكا، 
واضطرت أس���رته إل���ى النزوح إلى 
لبنان عام 1948، ثم عادت متسللة 
ع���ام 1949 بع���د توقي���ع اتفاقي���ات 
الهدن���ة، لتج���د القري���ة مهدمة وقد 
أقيمت عل���ى أراضيها قرية زراعية 

إسرائيلية.
واعتقل درويش من قبل السلطات 
م���ن  ب���دءًا  م���رارًا،  اإلس���رائيلية 
ع���ام 1961بته���م تتعل���ق بنش���اطه 
توج���ه   1972 وف���ي  السياس���ي، 
إل���ى االتحاد الس���وفيتي للدراس���ة، 
والتح���ق في الع���ام نفس���ه بمنظمة 
والحق���ًا  الفلس���طينية،  التحري���ر 
التنفيذي���ة  اللجن���ة  م���ن  اس���تقال 

للمنظم���ة، احتجاج���ًا عل���ى اتفاقية 
أوسلو.

كّرمت مجموع���ة أبوظبي للثقافة والفنون، 
الجه���ة المنظمة لمهرج���ان أبوظبي، الحدث 
ال���ذي يق���ام ف���ي  الرائ���د  الفن���ي والثقاف���ي 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي سنويًا، المؤلف 
البولن���دي  األوركس���ترا  وقائ���د  الموس���يقي 
والعالمي الش���هير كريش���توف بندريتس���كي 
بجائ���زة مهرج���ان أبوظبي، تكريم���ًا لمنجزه 
وُقدم���ت  الفني���ة.  مس���يرته  ط���وال  الرائ���د 
الجائ���زة، التي ُتقام بالتعاون مع “ش���وبارد”، 
إلى بندريتسكي في حفل خاص أقيم بهذه 

المناسبة في مدينة وارسو البولندية. 
ويق���ّدم مهرج���ان أبوظبي جائزت���ه كل عام 
ل���رواد اإلنج���از الثقافي والفن���ي والمعرفي، 
احتفاًء بدورهم وإس���هاماتهم االستثنائية، 
الموس���يقي  للمؤل���ف  الع���ام  ه���ذا  وقدم���ت 
كريش���توف بندريتس���كي احتفاًء بمسيرته 
الموس���يقي  بالعط���اء  الزاخ���رة  الفني���ة 
الموس���يقية  األس���اطير  م���ن  وباعتب���اره 
البولندي���ة الحي���ة، وهو حائ���ز على عدد من 
الجوائ���ز الدولي���ة المرموق���ة، م���ن بينه���ا 5 

جوائز “غرامي”. 

المناس���بة، اعتب���رت س���عادة ه���دى  وبه���ذه 
إبراهيم الخميس – كانو، مؤسس مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير 
الفن���ي لمهرجان أبوظبي أن جائزة مهرجان 
أبوظب���ي تعك���س رس���وخ ثقاف���ة االحتف���اء 
والتقدي���ر في الدول���ة، وتمّثل قيم���ًة رمزيًة 
كبي���رًة لوفائن���ا لإلب���داع والمنج���ز الثقافي، 
وقال���ت: “يلعب مهرج���ان أبوظبي وجائزته 
دورًا أساسيًا يعكس رؤية أبوظبي الثقافية 
ف���ي تكري���م المبدعي���ن وال���رواد وترس���يخ 

ثقافة االحتفاء باإلبداع والتميز”.

أخبار الفنانين في القرن العشرين االحتفاء بمحمود درويش تكريم كريشتوف بندريتسكي

عق���دت دائ���رة الثقافة بالش���ارقة اجتماعا أقرت فيه برنامجها الس���نوي الخ���اص بالمهرجان���ات والملتقيات الدائمة والذي يمث���ل انطالقة فكرية 
نوعية وثقافية متميزة، إذ يبدأ الموسم من سبتمبر 2018 حتى يونيو 2019.

يات���ي ذل���ك اس���تمرارًا ل���دور الش���ارقة الريادي 
والتفاعل���ي في رفد المش���هد الثقاف���ي المحلي 
والعرب���ي والعالم���ي، يض���م البرنام���ج العدي���د 
م���ن األنش���طة والفعاليات لإلدارات واألقس���ام 
المس���رح،  الثقافي���ة،  )الش���ؤون  الدائ���رة  ف���ي 
بي���ت الش���عر، مركز الش���ارقة للش���عر الش���عبي، 

الدراسات والنشر، المنطقة الشرقية
يبدأ برنامج الموسم الجديد في سبتمبر 2018 
بفعالية ملتقى الشارقة للشعر الشعبي )شعراء 
من البحرين( وملتقى الش���ارقة للس���رد بدورته 
الخامسة عشرة الذي يعقد للمرة الثانية خارج 
إم���ارة الش���ارقة في مدين���ة )الرب���اط( بالمملكة 
المغربي���ة، ومهرج���ان مراك���ش للش���عر العرب���ي 
ال���دورة األول���ى ف���ي المغرب، ومهرج���ان كلباء 
للمس���رحيات القصيرة، في ش���هر أكتوبر تنظم 
مهرج���ان المفرق للش���عر العربي الدورة الرابعة 
في األردن، يليه���ا القوافل الثقافية في مدينة 

وج���دة  مدين���ة  احتفالي���ة  وبمناس���بة  الذي���د، 
عاصم���ة للثقاف���ة العربي���ة لع���ام 2018 ينظ���م 
بيت الش���عر في تطوان بالمغ���رب فعالية ليالي 
الشعر في وجدة، بعدها ملتقى الشارقة للشعر 
العربي )ش���عراء م���ن األردن(، تختت���م فعاليات 
أكتوب���ر بمهرج���ان دبا الحص���ن الثقافي الدورة 

الثانية “.
فعالي���ات ش���هر نوفمب���ر تب���دأ بمهرج���ان كلباء 

الثقاف���ي، ومهرجان اأُلقصر للش���عر العربي في 
دورت���ه الثالث���ة بمص���ر، ثم مهرج���ان الخرطوم 
للش���عر العرب���ي ف���ي الس���ودان ال���دورة الثانية، 
وأمس���ية  الوطن���ي  الي���وم  احتف���االت  يليهم���ا 

شعرية يوم الشهيد.
كما ويش���هد ديس���مبر 2018 مهرجان القيروان 
للش���عر العربي بتونس الدورة الثالثة، مهرجان 

الفنون اإلسالمية.

الجديد ال��ث��ق��اف��ي  ال��م��وس��م  ب��رام��ج  ت��ق��ر  “ال��ش��ارق��ة” 

“شعراء من البحرين”

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع اآلداب في دورتها الثالثة عشرة، التي اشتملت على 13 عمالً من أصل 
382 مشاركة أغلبها من مصر ولبنان والعراق والسعودية.

وضم���ت القائم���ة الطويل���ة ثالث���ة إص���دارات ع���ن ال���دار المصري���ة 
اللبنانية، هي: مجموعة ش���عرية بعنوان »ال أراني« ألحمد الشهاوي 
م���ن مصر )2018(، ورواية »اس���مي فاطمة« للكات���ب المصري عمرو 
العدل���ي )2017(، ورواية »اليد الدافئة« للكاتب الفلس���طيني يحيى 
يخلف )2017(، وثالثة إصدارات عن دار هاش���يت أنطوان- نوفل، 
هي: رواية »ترتر« للكاتب العراقي نزار عبد الستار )2018(، ورواية 
»أرض المؤامرات السعيدة« للكاتب اليمني وجدي األهدل )2018(، 

ورواية »ش���ارع سالم« للكاتب نزار آغري من النرويج )2017(، 
وإصدارين آخرين عن دار اآلداب للنشر والتوزيع، هما: 

رواي���ة »بريد الليل« للكاتبة ه���دى بركات من لبنان 
»كرس���ّي  بعن���وان  )2018(، ومجموع���ة ش���عرية 
على الزبد« للكاتب اللبناني محمد علي شمس 
الدي���ن )2018(، إضافة إل���ى إصدارين من دار 
جداول للنشر والترجمة والتوزيع، هما: رواية 
»ال���وردة القاتل���ة« للكات���ب الس���عودي إبراهيم 

ش���حبي )2018(، ورواي���ة »غواص���و األحق���اف« 
للكاتبة السعودية أمل الفاران )2016(. 

أّم���ا بقي���ة األعم���ال فج���اءت عل���ى النح���و اآلت���ي: »عم���ت صباحًا 
أيته���ا الحرب« للكاتبة مها حس���ن، سوريا-فرنس���ا، م���ن إصدارات 
منش���ورات المتوس���ط )2017(، والس���يرة الذاتية للكاتب المغربي 
ب���ن س���الم حمي���ش بعن���وان »ال���ذات بين الوج���ود واإليج���اد«، من 
منشورات المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع )2018(، وأخيرًا 
رواي���ة »النبي���ذة« للكاتبة العراقية إنعام كجه جي من منش���ورات 

دار الجديد )2017(. 
يذك���ر أّن كالً م���ن فرع���ي اآلداب والمؤل���ف الش���اب ق���د 
تصدرا المش���اركات للعام الس���ادس عل���ى التوالي، 
بواق���ع 382 مش���اركة في ف���رع اآلداب، و365 
مش���اركة في فرع المؤلف الش���اب. وستقوم 
الجائزة باإلعالن عن القائمة الطويلة لفرع 
المؤلف الش���اب األس���بوع المقب���ل، بعد أن 
ت���م اإلعالن خ���الل األس���ابيع الماضية عن 
القائم���ة الطويل���ة لف���روع التنمي���ة وبن���اء 
الدول���ة، الفنون والدراس���ات النقدية، وفرع 

أدب الطفل.

م���ش�����ارك����ة  382 أص����ل  م������ن  ع����م������الً   13

“زايد للكتاب” تعلن عن قائمة اآلداب

 الذئب ما كان 
ليكون ذئبًا لو لم تكن 

الخراف خرافًا.
شكسبير
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معروف في عالم الرياضة أن بطولة الكأس تتس���م دائما بالمفاجآت، حيث 
قد تفوز بها فرق مغمورة لم يس���مع عنها من قبل، وتكون طريقها للش���هرة 
واألض���واء بع���د أن تس���اعدها األقدار في التغلب على ف���رق كبيرة لظروف 
ومعطي���ات اس���تثنائية ال تتكرر كثيرا، له���ذا نجد أن الف���رق الفائزة ببطولة 
ال���كأس تزيد كثيرا عن الفرق الت���ي تحصد لقب الدوري الذي يحتاج لفرق 
مؤهلة لها مقومات مادية وبشرية تسمح لها بمواصلة الفوز بأكبر عدد من 

المباريات.
الش���هرة التي تحققه���ا هذه الفرق المغم���ورة بعد فوزها عل���ى إحدى الفرق 
الكبيرة أو حتى ببطولة الكأس ال تستمر طويال وسرعان ما تعود إلى عالم 
النس���يان م���رة أخرى بعيدا عن األض���واء التي ال ترك���ز إال على من يواصل 
إنجازات���ه وف���وزه وبطوالت���ه. ويبدو أن عال���م االنتخاب���ات ال يختلف كثيرا 
عن ذلك، فهناك نواب وصلوا للبرلمان في ظروف اس���تثنائية س���محت لهم 
بحص���د أكب���ر عدد من أص���وات الناخبين رغم أنهم لم يكون���وا معروفين أو 
م���ن ذوي اإلس���هامات ف���ي محيطهم، أو م���ن أصحاب الخب���رات في العمل 
البرلمان���ي أو العم���ل الع���ام، لكن خدمته���م الظروف في الوص���ول لعضوية 

البرلمان.
هؤالء النواب لم يس���تطعيوا أن يخلقوا ش���عبية يواصلوا بها مكاس���بهم أو 
يس���تمروا من خاللها في عضويتهم بالبرلمان والحفاظ على المزايا الهائلة 
الت���ي يتمتع���ون به���ا والتي كان���ت ربما س���ببا رئيس���ا في خوضهم الس���باق 
االنتخاب���ي بعي���دا عما يرفع من ش���عارات بات تس���ويقها عل���ى الناخب في 
غاية الصعوبة بعد أن لمس بنفس���ه األداء المخيب لمن اختاره ووضع فيه 

ثقته.

في الظروف الطبيعية تكون فرص وحظوظ النائب في البرلمان أكبر  «
كثيرا عند خوض السباق االنتخابي الجديد، لما كونه من عالقات وقدمه 

من خدمات وعبر عنه من مواقف وما اكتسبه من خبرة، ومن ثم فإن 
خسارة هذا النائب وفوز من ليست لديهم تجربة سابقة أمر جدير بالتوقف 

والدراسة من قبل النائب الخاسر، وأن يعيد قراءة المشهد بتأني ويحلل 
أسباب الخسارة ويحاول استعادة الثقة بينه وبين من انتخبوه من قبل.

م���ع تزايد الرفض الش���عبي الع���ارم لنظام الماللي وتصاع���د االحتجاجات بصورة 
ملفت���ة للنظ���ر وتزايد دور ونش���اط المقاوم���ة اإليرانية وذراعه���ا الضاربة منظمة 
مجاه���دي خل���ق في داخل وخ���ارج إيران، وبعد أن صار الحديث يتكرر وبش���كل 
غي���ر ع���ادي عن احتماالت س���قوط النظ���ام وتغييره على مختل���ف األصعدة، فإن 
مخ���اوف النظ���ام ومظاه���ر الرع���ب والهل���ع ص���ارت تب���دو واضحة عل���ى مواقف 
وتصريح���ات ق���ادة ومس���ؤولي النظ���ام م���ن جناحي���ه عل���ى ح���د س���واء، والمثير 
للسخرية واالستهزاء أن جناح المال خاتمي � روحاني الذي يتشدق كذبا وبهتانا 
ودج���ال بمزاع���م االعتدال واإلص���الح، فإنه يرفع عقيرته أكث���ر من غيره من أجل 
وح���دة ص���ف النظام بوج���ه العاصف���ة القادمة، ألن���ه يعرف أن الش���عب يعرف أن 
جناحي النظام ال يعتبران بنظر الش���عب س���وى جانبي المقص، وهو “أي الشعب” 
ينظر لهما بنفس المستوى، إذ إنهما شاركا في ارتكاب كل الجرائم والمجازر معا، 

ومعا أوصال إيران إلى هذه الحالة المزرية.

المال خاتمي وهو يرى أن النظام وصل إلى حافة اإلفالس السياسي  «
واالقتصادي والفكري وهو على مشارف السقوط، فإنه يسعى من أجل بعث 

روح األمل والعزم في المعنويات المنهارة لحزب المتطوعين اإلصالحيين 
عندما يقول: “باستخدام تكتيك ومن دون إعطاء ذريعة لآلخرين، يمكن 
استخالص المخاطر من البلد والشعب وإبعادها عن النظام”، ويردف 

قائال وهو يعرب عن اإلحباط واليأس: “لكن ال توجد آلية العمل والطريقة 
الصحيحة التي يمكن أن تتغلب على المشاكل وتلبية طلبات الناس 

التي جاءت من وجه حق والشعور بنوع من االرتباك وإشراك المجتمع في 
الصراع الداخلي وإحباط األنشطة المفيدة”، الحق أن خاتمي ال يريد االعتراف 

بأن الخطأ كله في النظام الذي ال يمتلك أية آلية أو طريقة عمل من أجل 
التغلب على المشاكل بل إنه مجرد آلة حمقاء لخلق وصنع المشاكل 

واألزمات، لذلك فإنه يدعو للعمل معا أي الجناحين من أجل إنقاذ النظام، 
عندما يقول: “في الوقت نفسه، ينبغي أال نضيع الفرص ونغتنمها، ويجب 
علينا جميعا أن نعمل معا” والفرص هي استخدام المزيد من الممارسات 
القمعية التعسفية وتشديد القبضة الحديدية ضد الشعب المنتفض من 

أجل حقه وإعادة بناء إيران حرة مسالمة، حيث إن المعدن الرديء لهذا 
الحزب الفاسد وجناح اإلصالح الكاذب ينفضح على حقيقته. “الحوار”.

النائب بين الدوري والكأس

دفاع سخيف جدا

نفاد الجهد في دفع السقوط

يوم الشهيد: فخر الوطن ومجده

ال نعن���ي هن���ا بالس���قوط س���قوط اإلصالحيي���ن ككي���ان 
االجتماعي���ة  وامتدادات���ه  اآليديولوجي���ة  أبع���اده  ل���ه 
والسياس���ية، فتلك مسألة حس���مها الشعب اإليراني في 
الشارع حين عد وجود هذا الكيان لعبة للمخادعة أشبه 
بلعبة جر الحبل مع الطرف اآلخر المس���مى بالمتشددين 
وه���م عصاب���ة خامنئي، وأنه���ا لم تعد تنطل���ي على أحد 
كم���ا بينت هتاف���ات الش���عب، كذلك دع���اوى التقاطع أو 
االخت���الف مع من يس���مونهم بالمتش���ددين، فكل فرقاء 
النظ���ام تح���ت خيمة خمين���ي – خامنئ���ي وجمهوريتهم 
البائس���ة – والي���ة الفقي���ه -، لكن���ه دف���اع له���ؤالء لمنع أو 
تأجي���ل س���قوط النظ���ام برمت���ه، حي���ث يكش���ف مش���هد 
الوض���ع اإليران���ي الراه���ن أن كل مس���ارات نظ���ام والية 
الفقيه وسلطاته آيلة للسقوط والمسألة هنا مسالة وقت 
فقط، وعلى هذه الخلفية نقرأ رفسات الثور اإلصالحي 
ضمن رفس���ات النظام األخيرة حيث حاول المال محمد 
خاتم���ي، المعروف أيضًا باس���م زعي���م اإلصالحيين، أن 
ينقل األمل إلى اجتماع لحزب المتطوعين اإلصالحيين 
المنهار قائال: باستخدام تكتيك ومن دون إعطاء ذريعة 
لآلخرين، يمكن اس���تخالص المخاطر من البلد والشعب 

وإبعادها عن النظام.
خاتم���ي في هذه الرس���الة، مش���يرا إلى الوض���ع الحالي، 
يق���ول نحن في وضع خطير وصارم، وبالطبع ال يخفى 
أن المش���اكل عدي���دة واألعداء بالمرص���اد، هناك قصور 
ومش���اكل متع���ددة تظهر ف���ي التمييز والفس���اد ومآِزُق 

في جزء من المجتمع وهي ملموسة، لكن ال توجد آلية 
العم���ل والطريقة الصحيحة التي يمكن أن تتغلب على 
المش���اكل وتلبية طلب���ات الناس التي ج���اءت من وجه 
حق والش���عور بنوع من االرتباك وإش���راك المجتمع في 

الصراع الداخلي وإحباط األنشطة المفيدة.
ف���ي مقابل هذه الصورة المروعة التي يصورها خاتمي 
ع���ن الوضع الراهن في النظام، ال يمتلك أي ش���يء عدا 
كلمات رنانة من أجل إنقاذ النظام، ويقول: “في الوقت 
نفس���ه، ينبغي أال نضيع الفرص ونغتنمها، ويجب علينا 

جميعا أن نعمل معًا.

ويشير عن هذه الوحدة أيضا األمين العام لنفس  «
الحزب المنهار الذي يدعي “وحدة األمة اإلسالمية”، 

شكوري راد، في خطابه في ما يسمى بمؤتمر 
الحزب، لكنه يعترف أيًضا بموقف الجيل الشاب 

ومدى اصطفافه ومواقفه ضد الجماعة اإلصالحية. 
وفي إشارة إلى عواصف أسئلة الجيل الشاب، يقول: 
اليوم، يعاني أبناؤنا من هجمة األسئلة، واستجابتنا 

المؤلمة ألسئلة متجذرة في تلك السنوات، أي 
أنه يقول سنوات جيدة، ويقصد بالسنوات الجيدة 

حسب قوله، عقد 80 الدامي. ويضيف أن تساؤالت 
كثيرة أصبحت إعصارا في عقول أبنائنا، فالمسألة 

اليوم هي العاصفة المضطربة، مثلما أننا ال 
نستطيع إنكار أو إدانة العواصف الطبيعية، فهكذا 

هنا، ليست لدينا القوة بأن نواجه هذه العاصفة.

“األم���م العظيم���ة تبنى بالتضحي���ات وصادق االنتم���اء”، هذه 
العب���ارة القصي���رة الت���ي قالها صاحب الس���مو الش���يخ خليفة 
ب���ن زاي���د آل نهيان رئي���س الدولة � حفظ���ه هللا � تحوي معان 
عميق���ة وتضع األس���اس الصحي���ح لبناء األم���م والحضارات، 
وتكش���ف المعن���ى الحقيقي للتضحي���ة والفداء ال���ذي يقدمه 
الش���هداء ألوطانهم، فالش���هادة ليست فقط إسهامًا كبيرًا في 
تحقيق انتصار عسكري، والدفاع عن مبادئ الحق واالنتصار 
للمظل���وم وإغاثة المس���تغيثين، لكنه���ا القاع���دة المتينة التي 

تبنى عليها الحضارات واألمم.
ه���ذه العب���ارة العميقة تربط أيضًا برباط ق���وي بين التضحية 
وص���دق االنتم���اء، فهما وجه���ان لعملة واحدة، وهما أس���اس 
بن���اء األمم العظيمة، فهك���ذا يخبرنا التاريخ، فلوال تضحيات 
الشهداء في كل أمة من األمم ما ارتقت الحضارات على مر 

العصور، قديمها وحديثها.
وبالتالي فإن أية أمة متحضرة تّقدر أبناءها، تّخلد شهداءها، 
وترى فيهم مش���اعل الن���ور وبيارق النص���ر، وأيقونات األمل، 
وه���ذا هو ح���ال ش���هداء أغل���ى األوطان، ش���هداء اإلم���ارات، 
ف���ي يوم ذكراه���م، الذي نحتفي فيه جميع���ًا ببطوالت ومآثر 
الشهداء األبرار، ونستذكر بكل فخر واعتزاز بطوالت كتبوها 
بدمائه���م ف���ي تاري���خ دولتن���ا ومنطقتن���ا، فه���ؤالء الخالدون، 
ضح���وا بأغل���ى م���ا يمتل���ك اإلنس���ان، حيات���ه، كي يرف���ع راية 
وطن���ه عالي���ة خفاقة، وكي يف���ي بما وعد، ويس���جل بأحرف 
من نور اس���مه في صفحات كتاب وط���ن ال يبخل على أبنائه 
ب���أي ش���يء، فكيف يبخ���ل من ارتق���ى ألعلى مرات���ب الوفاء 

والوالء واالنتماء؟ الش���هداء قلب الوط���ن، فهم “عظم رقبة” 
كما وصفهم صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، عظم 
رقبة لقيادة تصل الليل بالنهار وتعمل بال كلل من أجل إسعاد 

شعب يبادلها وفاء بوفاء وحبًا بحب.
االحتف���اء بي���وم الش���هيد ال يقتصر عل���ى اس���تدعاء ذكريات 
البطول���ة والمج���د، بل ه���و باألس���اس محطة زمني���ة متكررة 
لغ���رس قي���م ال���والء واالنتم���اء للوط���ن والقيادة ف���ي نفوس 
أجيالن���ا الجديدة، ليدركوا أن ش���هداءنا األبرار الذين غادروا 
بأجس���ادهم، س���تبقى أرواحه���م الطاه���رة ف���ي قل���وب جميع 
أبناء هذا الوطن، وس���تبقى تضحياتهم رمزًا للعزة والشموخ 
والكرام���ة والش���جاعة، وس���تبقى كذل���ك عالم���ة مضيئة في 
تاريخ دولتنا وقواتنا المس���لحة الباسلة، كما ستبقى من أهم 
رواب���ط العالق���ات األخوي���ة التي تجم���ع الش���عبين اإلماراتي 
واليمن���ي، فدم���اء أبن���اء اإلم���ارات الت���ي س���الت عل���ى أرض 
اليم���ن الش���قيق س���تظل ت���روي قص���ص البطولة ف���ي الدفاع 
عن األش���قاء، وكيف بذل أبطالن���ا دماءهم دفاعًا عن المبادئ 
والقي���م والثوابت األخالقية واإلنس���انية التي غرس���ها اآلباء 
المؤسس���ون، الذي���ن غرس���وا ف���ي أبن���اء ش���عبنا الغال���ي حب 
الوط���ن، وعلمون���ا أن قواتنا المس���لحة كانت، وس���تبقى دائمًا 
ب���إذن هللا، مصدر الفخ���ر ودرع الوطن وس���يفه، الذي يحمي 
مكتس���بات اتحادن���ا المب���ارك، ويص���ون أمنن���ا ويداف���ع ع���ن 
اس���تقرارنا في مواجهة أطماع الطامعي���ن وأحقاد الحاقدين 

ومؤامرات المتآمرين. “إيالف”.
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عطا الشعراوي

فالح هادي الجنابي

Ata2928 
@gmail.com

صافي الياسري

سالم الكتبي

يكشف مشهد الوضع اإليراني  «
الراهن أن كل مسارات نظام 
والية الفقيه وسلطاته آيلة 

للسقوط والمسألة هنا مسألة 
وقت فقط.

يوم الشهيد مناسبة وطنية  «
غالية، ليست كأية مناسبة، وما 

يضاعف اإلحساس بعمقها 
ورمزيتها الوطنية، أنها تتالزم 

زمنيًا مع احتفاالت اليوم 
الوطني، حيث يعيش الوطن 

طوفانا من المشاعر الوطنية 
التي تعم كل أرجاء اإلمارات، 

وإذا كانت للشهيد مرتبة عليا 
عند هللا عز وجل، فله أيضًا مكانة 

عليا في نفوس أبناء شعبه. 
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 “الضريبة يايتكم 
تدبي... تدبي”

م���ع بداي���ة الع���ام المقبل 2019 س���تفرض ضريبة القيم���ة المضافة بواق���ع 5 بالمئة على 
مجموعة من الس���لع والخدمات وعلى اإلنتاج والتوريد واالس���تيراد وصوال للمس���تهلك 
البحريني، وذلك تماش���يا مع التزام مملكة البحري���ن باالتفاقية الموحدة لفرض ضريبة 
القيم���ة المضافة التي وقعتها ف���ي العام 2015 مع دول الخليج، وأعطت تلك االتفاقية 
الح���ق لل���دول ف���ي اتخ���اذ السياس���ات الضريبي���ة باإلعف���اء أو الف���رض ف���ي الكثي���ر من 
القطاع���ات منها الصحية والتعليمي���ة والعقارية وغيرها من الخدم���ات المالية المحلية 

وذلك في محاولة لتعزيز وتنويع اإليرادات المالية غير النفطية.
م���ع اقت���راب موعد تفعي���ل الضريبة التي س���تفرض على الفارق بين س���عر الش���راء من 
المصنع وسعر البيع على المستهلك البحريني فهي بال شك ستؤدي إلى ارتفاع األسعار، 
عل���ى إثر ذل���ك بدء قلق المواطن صاحب الدخل الش���هري المتواض���ع يزداد وتضاعفت 
مخاوفه وتوجس���اته لما ستس���ببه له من أعب���اء مالية إضافية على ميزانيته الش���هرية 
التي هي أصال محدودة ويئن من شيخوختها وضعفها حيث ال تستطيع تسيير حياته 

اليومية. 
وف���ي الوق���ت ال���ذي يش���تكي في���ه الن���اس م���ن غ���الء جمي���ع أس���عار الم���واد الغذائي���ة 
واالس���تهالكية والتي بدورها ترتفع وال تنزل قيد أنملة، إضافة إلى ارتفاع س���عر وقود 

السيارات وغيرها من األمور األخرى، تأتي الضريبة لتكمل منظومة تصاعد األسعار.
عموم���ا بع���د فت���رة قصي���رة “الضريبة يايتك���م تدبي.. تدبي”، وتطبيقها س���يؤثر بش���كل 
طبيعي على القدرة الش���رائية للمس���تهلك المحلي، لهذا أصبحن���ا كمواطنين محاصرين 
م���ن جمي���ع الجه���ات، وأمامنا اآلن حزمة من األس���ئلة بع���د أن ص���ارت الضريبة حديثنا 
اليومي وشغلنا الشاغل، هل الجهاز الوطني للضرائب الخليجية الذي تم إنشاؤه حديثا 
ق���ادر عل���ى القيام بهذه المهمة الصعبة وذل���ك بمالحقة المتهربين من الدفع وغيرها من 
اإلش���كاليات التي حتما س���تحدث؟ وهل هناك نية لدى وزارة المالية في فرض المزيد 
م���ن الضرائ���ب األخرى خ���الل الفترة القادمة؟ الس���ؤال ال���ذي يليه ماذا ع���ن دور وزارة 
الصناع���ة والتجارة والس���ياحة، هل س���تكتفي بالبرام���ج التوعوية والمس���اندة لتطبيق 
الضريبة على المبيعات، وماذا عن واجبها في السوق البحريني والحد من التجاوزات؟
وأخي���را المس���تهلك المحل���ي في حال رص���د تجاوزا ف���ي إضافة الضريبة على الس���لعة 
المعفاة في هذه الحالة “من رفيجه؟”، هل يلجأ إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

أم المالية أم يظل “دودهو من دودهك من أشدخك”؟.
المطلوب فورا من تلك الجهات الرسمية نشر الوعي والتوضيح كي يكون  «

الجميع على بينة قبل تطبيق الضريبة. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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ب����دع����م م����ن ق���ط���اع���ي ال����خ����دم����ات وال���ص���ن���اع���ة

البورصة ترتفع بأكبر وتيرة شهرية

صعدت بورصة البحرين خالل تعامالت ش���هر نوفمبر، بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة، بعد أن س���جلت أداء س���لبيا بنهاية ش���هر أكتوبر الماضي. 
وربح المؤشر العام للسوق البحريني، بنسبة وصلت إلى 1.07 %، إلى المستوى 1328.81 نقطة، بمكسب نحو 14.08 نقطة. وتسجل البورصة البحرينية 

أعلى وتيرة شهرية منذ شهر يوليو الماضي، بما يعادل 4 أشهر ماضية من التعامالت الشهرية.

إل���ى  الت���داول  أحج���ام  ونقص���ت 
نح���و 85.39 ملي���ون س���هم خ���ال 
ش���هر نوفمبر، مقابل نحو 126.24 

مليون سهم أكتوبر المنتهي.
كم���ا تضاءلت س���يولة الس���وق إلى 
قيمة قدره���ا 18.87 ملي���ون دينار 
م���ع نهاي���ة ش���هر نوفمب���ر الج���اري، 
مقارن���ة بنح���و 28.80 مليون دينار 

بحريني يالشهر الماضي.
ودع���م الس���وق البحرين���ي، قط���اع 
الخدمات الذي صعد بنس���بة 1.67 
ا، بفض���ل صع���ود س���هم  % ش���هريًّ
بتلك���و القيادي بنحو 4.8 % خال 

تعامات الشهر.
كم���ا رب���ح قط���اع الصناع���ة بنح���و 
الش���هرية  بالتعام���ات   ،%  1.67
ألمني���وم  س���هم  بقي���ادة  لنوفمب���ر، 
البحري���ن الصاع���د بنح���و 1.71 % 

في نوفمبر.
وهب���ط مؤش���ر االس���تثمار بنس���بة 
بفع���ل  الش���هر،  خ���ال   %  3.93
ات���ش  اف  ج���ي  س���هم  انخف���اض 

المالية بنحو 8.82 %.
كم���ا تراج���ع قط���اع البن���وك خ���ال 
تعام���ات نوفمب���ر بنح���و 0.63 %، 
بضغ���ط من س���هم مصرف الس���ام 
بانخفاض نس���بته 7.14 % بالشهر 

الجاري.
وفي األس���بوع المنص���رم، ارتفعت 
بورص���ة البحري���ن خ���ال تعامات 
ارتفاع���ات  م���ن  بدع���م  األس���بوع، 
الصع���ود  لتس���جل  جماعي���ة، 

األسبوعي الثاني على التوالي.
للس���وق  الع���ام  المؤش���ر  وصع���د 
البحريني، بنسبة وصلت إلى 0.42 
%، إلى المستوى 1328.81 نقطة، 

رابًحا نحو 5.60 نقطة.
وج���رى تداول نح���و 28.32 مليون 
الحال���ي،  األس���بوع  خ���ال  س���هم 
مقاب���ل نح���و 18.26 ملي���ون س���هم 

األسبوع الماضي.
وعن سيولة السوق، فبلغت بنهاية 
قدره���ا  قيم���ة  الحال���ي،  األس���بوع 
7.29 ملي���ون دين���ار، مقارن���ة بنحو 

4.37 مليون دينار بحريني.
 ،%  0.22 البن���وك  قط���اع  وارتف���ع 
بدع���م م���ن س���هم األهل���ي المتح���د 

بنحو 0.74 % في أسبوع.
كم���ا صع���د قط���اع الصناع���ة نح���و 
س���هم  صع���ود  بفض���ل   ،%  0.83

المنيوم البحرين بنسبة 0.84 %.
وف���ي ذات الس���ياق، ارتف���ع قط���اع 
االس���تثمار بنس���بة 0.6 %، بع���د أن 
المصرفي���ة  العربي���ة  س���هم  صع���د 

1.25 % والخلي���ج المتح���د 8.85 
%، وانفس���تكورب 3.23 % خال 

التعامات األسبوعية.
ورب���ح قطاع الخدمات بنحو 0.74 
%، بقي���ادة س���هم بتلك���و الصاع���د 
1.55 %، األس���واق الح���رة  بنح���و 

.% 2.08

دبي - مباشر

معامالت السوق األسبوعية

معامالت السوق الشهرية

“أبوظبي”: حوافز 
اقتصادية جديدة 

إلم���ارة  التنفي���ذي  المجل���س  اعتم���د 
أبوظبي حزمة حوافز جديدة لألنشطة 
االقتصادي���ة في اإلمارة تضمنت قرارا 
بإعف���اء الرخ���ص االقتصادية الجديدة 
لم���دة  المحلي���ة  الرس���وم  جمي���ع  م���ن 
عامين. وق���رر المجلس إعفاء وخفض 
رس���وم 98 خدمة أساسية من خدمات 
بلديات إمارة أبوظبي للقطاع الخاص، 
وتش���مل األنش���طة التجاري���ة كافة في 

أبوظبي والمناطق الحرة.
 75 إلغ���اء رس���وم  المجل���س  أق���ر  كم���ا 
خدمة أساس���ية م���ن خدم���ات بلديات 
أبوظب���ي، وتخفيض رس���وم 23 خدمة 
أساس���ية من 10 إل���ى 50 %، من قيمة 

الرسم المحدد لكل خدمة.

دبي - العربية .نت

نصح���ت مجموع���ة كانو البحريني���ة الدولية المس���تثمرين باالس���تثمار في 
العقارات في دبي في الوقت الحالي، وفق ما نقلته بلومبيرغ. وقال مشعل 
كانو رئيس مجموعة كانو البحرينية الدولية، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن 

الوقت الحالي هو الوقت المناسب لالستثمار في عقارات دبي

وأوض���ح أن أس���عار العق���ارات في 
دبي مس���تقرة في الوقت الحالي، 
وأحياًن���ا ترتف���ع. وقال إن���ه عندما 
ينخف���ض س���عر ش���يء م���ا، مث���ل 
العق���ارات أو األس���هم، يك���ون هذا 

هو الوقت المناسب للشراء. 
وق���ال إن عق���ارات دب���ي تس���تعد 
األس���عار،  ف���ي  االرتف���اع  ل���دورة 
وس���يحدث هذا في الرب���ع الحالي 
نقل���ت  م���ا  حس���ب  المقب���ل.،  أو 
صحيفة البي���ان اإلماراتية، يتركز 
نش���اط مجموعة كانو في الشحن 
والنف���ط  والكيماوي���ات  والس���فر 

والغاز.
أكب���ر  م���ن  المجموع���ة  وتع���د 
الجنس���يات  متع���ددة  الش���ركات 
الش���رق  ف���ي  للعائل���ة  المملوك���ة 
األوس���ط مع مجموعة واسعة من 
والش���راكات  التكميلي���ة  األعم���ال 

االستراتيجية.
وللمجموع���ة أنش���طة ف���ي جمي���ع 
أنح���اء الش���رق األوس���ط وش���مال 
أفريقي���ا وأوروب���ا وآس���يا، وق���وة 

عاملة قوامها 4000 موظف.

“كانو”: استثمروا في دبي
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مشعل كانو

ارتفاعات 
جماعية تدفع 

البورصة للصعود 
األسبوعي 

الثاني على 
التوالي

التضخم يتباين في الدول العربية... ومصر في الصدارة
توقع��ات مؤسس��ات دولي��ة بتراج��ع مع��دالت التضخ��م ف��ي غالبي��ة دول المنطقة

تباين معدل التضخم الس���نوي في دول الخليج العربي ومصر خالل العش���رة 
أش���هر األولى من 2018 على أساس س���نوي، وفقا لمسح ل�”مباشر” استند فيه 
على البيانات الرسمية للدول. وارتفع التضخم في 4 دول عربية، وتراجع في 
3 دول بقيادة قطر -أقل دول المنطقة من حيث معدل التضخم خالل فترة 
الدراس���ة- وس���ط توقعات مؤسس���ات دولي���ة بتراجع مع���دالت التضخم في 
غالبي���ة دول المنطق���ة خالل العام المقبل، باس���تثناء عمان والكويت المتوقع 

ارتفاعهما.

وتتصدر مصر ارتفاع معدل التضخم 
ف���ي المنطق���ة بنس���بة 17.5 % بنهاية 
أكتوب���ر على أس���اس س���نوي، وتش���هد 
مصر ارتفاعا بأس���عار المستهلكين إثر 
قرار تحرير س���عر الصرف في نوفمبر 
2017، ليص���ل التضخ���م عق���ب القرار 
إل���ى قمت���ه ف���ي الع���ام الماض���ي عن���د 

مستويات تجاوزت 35 %.
التغي���ر  بمع���دل  التضخ���م  وُيع���رف 
ف���ي المس���توى الع���ام ألس���عار للس���لع 
والخدمات، وبالتالي التغير في القوة 
الشرائية للعملة، وتتباين منهجية كل 

دولة في احتساب معدل التضخم.

الكويت 

وعلى مس���توى دولة الكويت أظهرت 
لإلحص���اء  المركزي���ة  اإلدارة  بيان���ات 
التضخ���م  مع���دل  ارتف���اع  الكويتي���ة، 
الس���نوي في الكويت بنس���بة 0.18 % 

بأكتوبر الماضي.
ووفقا للبيانات ارتفع الرقم القياس���ي 
ألس���عار المس���تهلك إل���ى 113.3 نقطة 
في الش���هر الماض���ي، من 113.1 نقطة 

في أكتوبر 2017.
وعلى أس���اس ش���هري، تراجع بنس���بة 
0.18 % أيض���ا ف���ي أكتوب���ر الماض���ي 

والبال���غ  ل���ه  الس���ابق  بالش���هر  مقارن���ة 
مستواه آنذاك 113.1 نقطة.

وعلى مستوى توقعات صندوق النقد 
للتضخ���م الكويتي، توقع أن يبلغ نحو 
0.8 % بنهاية 2018، متوقعا ارتفاعه 

إلى 3 % بنهاية العام المقبل.

عمان 

وفي سلطنة عمان ارتفع معدل التضخم 
خال ش���هر أكتوبر الماضي بنسبة 0.32 
%، عل���ى أس���اس ش���هري، وفق���ا لبيانات 

المرك���ز الوطن���ي لإلحص���اء والمعلومات 
حول مؤشر أسعار المستهلكين.

مع���دل  ارتف���ع  س���نوي،  أس���اس  وعل���ى 
التضخ���م بنس���بة 1.01 %، م���ع ارتف���اع 

والكهرب���اء  والمي���اه  الس���كن  تكلف���ة 
 0.57 األخ���رى  الوق���ود  وأن���واع  والغ���از 
 5.56 النق���ل  أس���عار  وارتفع���ت   ،%
 ،%  0.35 والفن���ادق  والمطاع���م   ،%

والتعلي���م 2.02 %. وف���ي س���لطنة عمان 
توق���ع صن���دوق النق���د أن يص���ل أس���عار 
المس���تهلكين نح���و 1.5 % بنهاية 2018، 

متوقعا ارتفاعه إلى 3.2 % في 2019.

دبي - مباشر

التضخم يؤثر على القوة الشرائية للمسهتلكين

دولة عربية 
قفز التضخم 
فيها لـ35 % 
بسبب العملة

تص���درت مص���ر المنطق���ة العربية ف���ي معدالت التضخم الس���نوي خال العش���رة 
أش���هر األول���ى، ليص���ل التضخم إل���ى 17.5 % ف���ي أكتوبر كأعلى مس���توى خال 
2018، مقابل 21.8 % بالشهر المقارن من العام الماضي، بحسب بيانات التعبئة 
واإلحص���اء. وعلى أس���اس ش���هري ارتفع مع���دل التضخم الش���هري بنحو 2.8 % 
خال ش���هر أكتوب���ر الماضي، مقارنة بس���بتمبر الس���ابق له، ليبلغ الرقم القياس���ي 

العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية 311.2 نقطة.
وأرج���ع جهاز التعبئ���ة واإلحصاء المصري، ارتفاع التضخم في أكتوبر إلى زيادة 
أس���عار الخضروات والفاكهة، وارتفعت أس���عار الخضروات على أس���اس س���نوي 
بنسبة 54.2 %، ليساهم بنحو 7.59 % في المعدل التغير السنوي نتيجة ارتفاع 
أس���عار البطاطس بنس���بة 146.7 %، والطماطم بنس���بة 42.9 %، والبصل بنسبة 
47 %. وش���هد التضخ���م في مصر قفزة منذ تحرير س���عر الصرف يوم 3 نوفمبر 
2016، وخفض دعم الطاقة. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم 
ف���ي مصر إل���ى 13.9 % بنهاية العام الجاري، الفًتا إلى أنه من المتوقع اس���تمرار 

تراجع التضخم ليصل إلى 12.9 % في 2019.
وتأثرت أس���عار المس���تهلكين في مصر بتحرير س���عر العملة في وقت س���ابق، إذ 
أقدمت السلطات على إعطاء هامش اكبر لتحرك العملة لتقليص الفروقات بين 
السعر الرسمي للجنيه وسعر السوق السوداء مما جعل األسعار ترتفع لمستويات 

قياسية في وقت سابق حتى فاقت نسبة التضخم 30 %.

تع���د الس���عودية ثاني ال���دول العربي���ة التي ش���هدت ارتفاًعا بنهاي���ة أكتوبر 
الماضي على مس���توى سنوي، وارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك في 
الس���عودية )التضخم(، بنسبة 2.4 % في ش���هر أكتوبر 2018 مقارنة بالشهر 

المماثل من العام 2017.
والسعودية أكبر االقتصاديات العربية ومن أحد أكبر األسواق االستهاكية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وبحس���ب البيانات بلغ 106.8 نقطة )مقارنة بس���نة األس���اس(، خال أكتوبر 

الماضي، مقابل 104.3 نقطة خال نفس الشهر من العام الماضي.
ا بلغت نسبته  وعلى أس���اس شهري، سجل معدل التضخم انخفاضا هامشيًّ
0.3 %، وذلك مقارنة بش���هر س���بتمبر 2018، حيث س���جل الرقم القياس���ي 

ألسعار المستهلك في سبتمبر 107.1 نقطة.
وتوق���ع صندوق النق���د الدولي وصول مع���دل التضخم في الس���عودية إلى 

مستوى 2.6 % بنهاية 2018، مرجًحا تراجعه إلى 2 % في 2019.
وكانت المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة اإلمارات فرضت ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة مطل���ع الع���ام 2018 ويتوق���ع أن تنض���م له���ا دول الخليج 
األخرى في مراحل الحق، إذ ستبدأ البحرين فرض ضريبة القيمة المضافة 

مطلع العام المقبل.

السعودية ثاني الدول العربية17.5 % التضخم في مصر

وعل���ى مس���توى الدول الت���ي ش���هدت تراجًعا في مع���دالت التضخم به���ا، تراجعت 
معدالت التضخم خال ش���هر أكتوبر الماضي مقارنة بش���هر سبتمبر من نفس العام 
بنس���بة 0.1 % ووفًقا للبيانات الرس���مية، بلغ متوس���ط االرتفاع في الرقم القياسي 
ألس���عار المس���تهلك خ���ال الفترة من يناير وحت���ى أكتوبر 2018 ما نس���بته 2.2 % 
مقارن���ة. وتراجع الرقم القياس���ي ألس���عار المس���تهلك ف���ي دولة قطر خ���ال أكتوبر 
الماض���ي بنس���بة 0.25 % عل���ى أس���اس س���نوي. وبحس���ب بي���ان وزارة التخطي���ط 
التنم���وي واإلحصاء القطرية، س���جل مع���دل التضخم في الش���هر الماضي 108.43 

نقطة، مقابل 108.70 نقطة في أكتوبر 2017.
وعلى أس���اس ش���هري، ارتف���ع معدل التضخم في قطر خ���ال أكتوبر الماضي 0.07 

%، علًما بأنه كان يسجل 108.35 نقطة في سبتمبر السابق له.
وع���ن قطر توقع صن���دوق النقد أن يصل التضخم بنهاي���ة 2018 إلى 3.7 %، و3.5 
% ف���ي العام المقبل. وكش���فت بيانات الهيئة االتحادية للتنافس���ية واإلحصاء عن 
هبوط معدل التضخم الس���نوي باإلمارات وذلك للش���هر الثان���ي على التوالي ليصل 

إلى 1.62 % في أكتوبر الماضي، متراجعًا عن 3.06 % في سبتمبر2018.
وعلى المس���توى الس���نوي، هبط معدل التضخم بالدولة نحو 0.48 % مقارنة بنحو 

2.1 % وهو معدله في أكتوبر 2017.
فيم���ا توقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في اإلمارات المتحدة إلى 3.5 

% بنهاية العام الجاري، و1.9 % في 2019.

انخفاض التضخم في البحرين
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قال وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخال إن بالده تتوقع أن تزيد السعودية االستثمارات في قطاعات عدة بينها التكنولوجيا 
والزراعة والطاقة في العامين المقبلين. جاءت التصريحات عقب اجتماع بين ولي العهد الس���عودية األمير محمد بن س���لمان 

ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة العشرين في بوينس أيرس اتفقا خالله على زيادة التعاون االقتصادي.

وقال جوخال وهو يقدم قراءة لالجتماع 
”نتوق���ع زي���ادة كبي���رة ف���ي االس���تثمارات 
أو  الهن���د خ���الل عامي���ن  ف���ي  الس���عودية 
ثالث���ة“. والتق���ى األمير محمد بن س���لمان 
ب���ن عب���د العزيز -ول���ي العهد نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع- في العاصمة 
األرجنتينية بيونس آيرس رئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي.
ووفًقا لما نقلت “وكالة األنباء السعودية”، 
تم ف���ي اللق���اء اس���تعراض آف���اق التعاون 
المج���االت  ف���ي  البلدي���ن  بي���ن  الثنائ���ي 
واالقتصادي���ة  واألمني���ة  السياس���ية 
والطاق���ة  والزراعي���ة  واالس���تثمارية 

والثقافة والتقنية.
 وفي المجال االس���تثماري، تمت مناقش���ة 

فرص االستثمار في مجال البنية التحتية 
م���ن خالل صن���دوق االس���تثمارات العامة، 
المج���ال  ف���ي  االس���تثمار  ف���رص  وكذل���ك 
الزراعي به���دف إحالل ال���واردات الهندية 
الزراعية محل الواردات الزراعية من دول 

أخرى إلى المملكة.
 وف���ي مجال الطاق���ة، تم بحث اس���تعداد 
المملك���ة إلم���داد الهن���د ب���كل م���ا تحتاج���ه 
من النف���ط والمنتج���ات البترولية، وكذلك 
اس���تثمار ش���ركة “أرامك���و” الس���عودية في 
قط���اع تكري���ر النفط ف���ي الهن���د وبخاصة 
المصف���اة العمالق���ة ف���ي الس���احل الغرب���ي 

للهند وفي مجال تخزين النفط.
كما تم االتفاق على االس���تثمار في مجال 
صن���دوق  خ���الل  م���ن  الشمس���ية  الطاق���ة 

“رؤية س���وفت بانك” ومن خالل الشركات 
الس���عودية التي س���تقوم بتنفيذ مش���اريع 

الطاقة الشمسية.
بح���ث  ت���م  العس���كري،  المج���ال  وف���ي 
الصناع���ات  توطي���ن  اس���تراتيجيات 
العس���كرية والتعاون في مجال الصناعات 

العسكرية بين البلدين.
وتم اس���تعراض الف���رص المتاحة لتصدير 
المنتج���ات الس���عودية غي���ر النفطي���ة إل���ى 
الهند، وس���بل تنمي���ة التج���ارة البينية بين 
وبال���ذات  مس���تدامة  بترتيب���ات  البلدي���ن 
ف���ي الس���لع االس���تراتيجية مثل األس���مدة 
االس���تثمارات  وتش���جيع  الس���عودية، 

المتبادلة في القطاع الصناعي.

نيودلهي، الرياض - روتيرز، واس

الهند تتوقع زيادة كبيرة في االستثمارات السعودية
مناقشة فرص االستثمار في البنية التحتية والزراعة

سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الهندي

واصل���ت أس���عار النف���ط ارتفاعه���ا الجمع���ة ليتجه خ���ام برنت ص���وب 60 دوالًرا، مع ترق���ب نتائج اجتماع���ات مجموعة 
العش���رين. وارتفع���ت عقود خام برنت اآلجلة تس���ليم يناير بمق���دار 0.3 % إلى 59.67 دوالر للبرميل، في تمام الس���اعة 

08:49 صباًحا بتوقيت مكة المكرمة.

لخ���ام  اآلجل���ة  العق���ود  صع���دت  كم���ا 
نيوي���ورك  ف���ي  المتداول���ة  نايمك���س 
دوالر   51.53 عن���د   %  0.2 بنس���بة 
للبرميل، بعدما تراجع خالل تداوالت 
أم���س األول دون مس���توى خمس���ين 

دوالًرا للمرة األولى منذ أكتوبر.
وانخفض���ت أس���عار الخ���ام األميرك���ي 

بنس���بة 21 % خ���الل الش���هر الج���اري، 
متجهة لتسجيل أسوأ خسارة شهرية 

في عقد زمني.
قم���ة  النف���ط  أس���واق  وتترق���ب  ه���ذا 
جان���ب  إل���ى  العش���رين،  مجموع���ة 
اجتم���اع مس���ؤولي “أوب���ك” األس���بوع 
المقبل في فيينا في محاولة للتوصل 

إلش���ارات عن اتجاه األسعار في العام 
الق���ادم. يش���ار إل���ى أن بيان���ات إدارة 
ق���د  األول  أم���س  الطاق���ة  معلوم���ات 
اظه���رت ارتفاع مخزون���ات الخام في 
الواليات المتح���دة 3.6 مليون برميل 
متج���اوزة  الماض���ي،  األس���بوع  ف���ي 

التوقعات.

قالت جماعة الضغط الممثلة لمصالح المركز المالي في فرانكفورت الخميس إن البنوك تتوقع نقل أصول قيمتها بين 
750 و800 ملي���ار ي���ورو، م���ا يعادل )854 إل���ى 911 مليار دوالر( إلى فرانكفورت بس���بب انفص���ال بريطانيا عن االتحاد 

األوروبي.

العض���و  فاي���ث  هوبرت���وس  وق���ال 
الضغ���ط  لمجموع���ة  المنت���دب 
“فرانكفورت مين فايننس” في بيان 
إن الجان���ب األكب���ر م���ن عمليات نقل 
األصول س���يجري خ���الل الربع األول 

من 2019 ثم يلي ذلك المزيد.
وأض���اف “ما اس���تمرت الضبابية فإن 

معظ���م المؤسس���ات المالي���ة تفض���ل 
حلول الحد األدنى”.

وف���ي الوقت الحال���ي، تمل���ك البنوك 
أص���والً  فرانكف���ورت  مقره���ا  الت���ي 

إجمالية بقيمة 3.5 تريليون يورو.
وقال فايث إن من بين 37 مؤسس���ة 
مالي���ة قدمت طلب���ات للحصول على 

جدي���دة  ش���املة  مصرفي���ة  رخص���ة 
المرك���زي  البن���ك  م���ن  إضافي���ة  أو 
مؤسس���ة   30 اخت���ارت  األوروب���ي، 

فرانكفورت لمقرها األوروبي.
وأضاف أن نحو س���تة بنوك اختارت 
مرك���ًزا آخ���ر ف���ي القارة ع���ززت أيًضا 

حضورها في فرانكفورت.

فرانكفورت تجذب أصوال بـ800 مليار يوروارتفاع أسعار النفط... وبرنت صوب 60 دوالًرا

قال مكتب الُمدعي العام في فرانكفورت، العاصمة المالية أللمانيا، إن الشرطة داهمت 6 مكاتب لدويتشه بنك في فرانكفورت 
وحولها يوم الخميس بسبب مزاعم غسل أموال. أضاف المكتب أن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم 

يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عمالء في تأسيس شركات في الخارج بغرض غسل أموال. 

مكت����ب  باس����م  متحدث����ة  وقال����ت 
المدعي العام إن التحقيق يركز على 

األعوام من 2013 إلى 2018.
وق����ام نحو 170 من ضباط الش����رطة 
وممثلي االدعاء ومفتشي الضرائب 
ت����م  حي����ث  المكات����ب،  بتفتي����ش 
التحفظ على وثائق مكتوبة وأخرى 

إلكترونية تتعلق بأنشطة األعمال.
“بالطب����ع،  بن����ك  دويتش����ه  وق����ال 
مكت����ب  م����ع  كث����ب  ع����ن  س����نتعاون 
فرانكف����ورت،  ف����ي  الع����ام  الُمدع����ي 
حي����ث إن من مصلحتن����ا أيًضا إظهار 
الحقائق”، مضيًفا أنه يعتقد أنه قدم 
بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة 

المرتبطة “بوثائق بنما”.
وتأت����ي تلك األنباء في وقت يحاول 
في����ه دويتش����ه بن����ك إصالح س����معته 
المتض����ررة، بع����د ث����الث س����نوات من 
الخس����ائر، إضافة إل����ى فضائح مالية 

وتنظيمية.
وج����رى تعيي����ن كريس����تيان س����وينج 
رئيس����ا تنفيذي����ا لدويتش����ه بن����ك في 
أبري����ل، للمس����اهمة ف����ي إع����ادة بن����اء 
المص����رف. وقل����ص س����وينج عمليات 
البنك في الواليات المتحدة، وأجرى 
لك����ن  اإلدارة،  ف����ي مجل����س  تعدي����ال 

اإليرادات واصلت الهبوط.
إن����ه  الع����ام  المدع����ي  مكت����ب  وق����ال 

ت����م إط����الق التحقي����ق بعدم����ا راج����ع 
بينه����ا  م����ن  تس����ريبات  المحقق����ون 
“وثائ����ق بنم����ا”، الت����ي تض����م ماليي����ن 
الوثائق من ش����ركة موساك فونسيكا 
البنمي����ة للمحام����اة وج����رى تس����ريبها 
إلى وسائل اإلعالم في أبريل 2016.

وذكر ممثلو االدعاء إنهم يحققون  «
فيما إذا كان دويتشه بنك ربما 

ساعد عمالء على إنشاء شركات 
خارجية في مالذات ضريبية، بحيث 

يمكن لألموال المحولة إلى حسابات 
في دويتشه بنك أن تلتف على 

قواعد مكافحة غسل األموال.

لندن - رويترز

مداهمة مكاتب لـ “دويتشه” في تحقيق بغسل أموال

فرانكفورت – رويترزالرياض – ارقام

قمة العشرين تنطلق وسط توتر وانقسامات
األج�������واء ع���ل���ى  ت���خ���ّي���م  األم���ي���رك���ي���ة   - ال���ص���ي���ن���ي���ة  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ح����رب 

يتوّج���ه الرئي���س األميرك���ي، دونال���د ترمب، إلى األرجنتين للمش���اركة في قّمة  مجموعة العش���رين التي تخّيم عليها توّت���رات ناجمة عن األزمة بين 
أوكرانيا وروسيا واالنقسامات التي تسّبب بها هو نفسه في ملّفي التجارة والتغّير المناخي. وعقب سيطرة روسيا على 3 سفن حربية أوكرانية، 
ه���ّدد ترم���ب بإلغ���اء المحادثات المقّررة في بوينس آيرس مع نظيره الروس���ي فالديمير بوتين. إال أّن الكرملين أّكد إّن االجتماع س���يجري الس���بت، 

وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وقال ديمتري بيس���كوف الناطق باس���م الرئاسة 
كل  عل���ى  بالض���رورة  نّتف���ق  ال  “ق���د  الروس���ية 
المواضي���ع، هذا ق���د يكون أمًرا مس���تحيالً، لكن 
من الض���روري التحاور. هذا يصّب في مصلحة 
لي���س بلدين���ا فق���ط وإنم���ا ف���ي مصلح���ة العالم 

بأسره”.
وبعد أن أش���عل حرًبا تجارية م���ع الصين وهّدد 
بف���رض رس���وم أقس���ى ف���ي يناي���ر، م���ن المق���ّرر 
أن يلتق���ي ترم���ب كذل���ك نظي���ره الصيني ش���ي 
جينبين���غ عل���ى هامش قمة مجموعة العش���رين 
للضغ���ط م���ن أجل إج���راء إصالحات ف���ي ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.

وأثن���اء توّجه���ه إل���ى األرجنتين وعد ش���ي بأن 
لتس���ريع  الجه���ود  م���ن  الكثي���ر  الصي���ن  “تب���ذل 
بيئ���ة  وتحس���ين  األس���واق،  إل���ى  الدخ���ول 

االستثمارات وزيادة حماية الملكية الفكرية”.
إال أّن ش���ركات أجنبية في الصين تشكو من أّن 
مثل ه���ذه الوعود روتينية، ويش���ّكك المحّللون 
ب���أن تثم���ر المحادثات بي���ن ترمب وش���ي أثناء 
عش���اء عم���ل عن أكثر م���ن التزام بإج���راء مزيد 

من المفاوضات.
وانتقد ممثل التجارة األميركي روبرت اليتهايز 
بكين بسبب فشلها في تطبيق “إصالحات ذات 
معنى” بشأن سياس���ات التجارة العدائية وهّدد 

بفرض رسوم على السيارات الصينية.
وح���ّذر الرئي���س الفرنس���ي إيمانوي���ل ماك���رون 
ي���وم الخميس ف���ي مقابلة نش���رتها صحيفة “ال 
ناثي���ون” األرجنتينية من أّن “الخطر خالل قمة 
مجموعة العش���رين يكمن ف���ي قمة منفردة بين 
الصي���ن والوالي���ات المتح���دة وح���رب تجاري���ة 

مدّمرة للجميع”.
وأض���اف “إذا ل���م نحّق���ق تقّدًم���ا ملموًس���ا، ف���إّن 
اجتماعاتن���ا الدولّي���ة تصبح غي���ر مفيدة وحتى 

أن نتائجها قد تكون عكسية”.
كارنيغ���ي- مرك���ز  مدي���ر  هانل���ي  ب���ول  وق���ال 

تس���ينغهوا للسياس���ة العالمي���ة ف���ي بكي���ن، إّن 

العالق���ة  هيكل���ة  إع���ادة  إل���ى  يحت���اج  ترم���ب 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين بشكل 
مناس���ب، والضغط على ش���ي لتنفيذ إصالحات 
اتفاقي���ة  إل���ى  التوّص���ل  “إّن  وأض���اف:  دائم���ة. 
ينت���ج عنه���ا ش���راء الصي���ن المزيد م���ن البضائع 

األميركي���ة أو وعد بالتزام���ات غامضة بمواعيد 
غير واضحة، لن يفلح س���وى في تأجيل الوضع 
وسيضّر بالعالقات بشكل أكبر لسنوات مقبلة”.

وتواجه قمة مجموعة العش���رين تحذيرات من 
جه���ات عدة م���ن بينها صن���دوق النق���د الدولي، 

بس���بب  العالم���ي  م���ن خط���ر تض���ّرر االقتص���اد 
الرسوم التي فرضها ترمب على السلع الصينية 
وتهديداته المعلنة باتخ���اذ مزيد من الخطوات 
ض���د واردات ب���الده م���ن الس���يارات األوروبي���ة 

واليابانية.

دبي – العربية 

صورة ارشيفية إلحدى قمم مجموعة العشرين
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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

2018/ 25/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -166468 ( تنازل - عن المحل التجاري
تق���دم إلين���ا الس���ادة ماج���دة عبدالعزيز عل���ي ال���ذوادي بتحويل المح���ل التجاري 

التالي: إلى السادة/ عبدالعزيز علي احمد هزيم الذوادي
فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 81257-1

اسم التجاري: شموخ الذوادي للصيانة

نوع النشاط: تجارة بيع/ االجهزة الكهربائية واإللكترونية المنزلية  تجارة بيع 
م���واد البناء والمواد االنش���ائية المعدنية ومعدات الس���باكة والتدفئة ولوازمها  

انشطة متكاملة لدعم المرافق )اليشمل الحراسة واالنشطة االمنية(

العنوان: محل رقم:0 - مبنى: 88أ - طريق: 12 - مجمع: 252 قاللي

القيد: 109245  تاريخ: 27/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---(  لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة النمر االزرق مانجمنت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
ش���ركة النمر االزرق مانجمنت ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 109245، طالبين 

تغيير االسم التجاري 
من: شركة النمر االزرق مانجمنت ذ.م.م

Blue Tiger Management Co. W.L.L
الى: نيلياس فودز ذ.م.م

Nellias Foods WLL
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 هذا اإلعالن

القيد: 1291  تاريخ: 28/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )166736(  لسنة 2018
بشأن تحويل موسسة فردية إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم 
إليها الس���يد عادل جاس���م جابر الجابر المالك لكراج دلمون )مؤسس���ة فردية( 
والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 1291 بطل���ب تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة 
المملوك���ة له إلى ش���ركة تضامن برأس���مال وق���دره ألف واربعمائة وجمس���ون 

1٫450 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عادل جاسم جابر الجابر

)shyju varghese( 2.  شيجو فار غيز

القيد: 107318  -  تاريخ: 22/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة نداء العروبة تايم للتنظيفات ذ.م.م

القيد: 107318  -  تاريخ: 19/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة نداء العروبة تايم للتنظيف العام للمباني ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة نداء العروبة تاي���م للتنظيفات ذ.م.م ، المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م 107318، للف���رع 10 طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري من ش���ركة نداء 
العروبة تايم للتنظيفات ذ.م.م إلى نداء العروبة تايم ألنشطة التنسيق والتنظيم 

للحفالت الشخصية ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب  لش���ركة نداء العروبة تايم للتنظيف العام للمباني ذ.م.م ، المس���جلة 
بموجب القيد رقم 107318، طالبين تغيير االسم التجاري من  لشركة نداء العروبة 
تايم للتنظيف العام للمباني ذ.م.م إلى نداء العروبة تايم ألنشطة المكاتب الرئيسية 

أو اإلدارية ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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ولي عهد السعودية 
يلتقي زعماء قمة الـ 20

قالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر 
إن ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان اجتمع مع عدد من الزعماء بينهم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
هامش قمة العشرين في بوينس أيرس 

أمس الجمعة. وأعلن متحدث باسم رئيسة 
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أنها ستلتقي 
ولي العهد السعودي على هامش القمة التي 

تستضيفها األرجنتين. وكان ولي العهد 
السعودي قد التقى رئيس وزراء الهند، 

ناريندرا مودي قبيل انطالق القمة.
وتم خالل اللقاء استعراض آفاق التعاون 

الثنائي بين البلدين في المجاالت السياسية 
واألمنية واالقتصادية واالستثمارية 

والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.

الجيش الوطني يس��قط طائرة مسيرة للمتمردين في البيضاء

الحوثي يريد إلحاق اليمن بوالية الفقيه

أف���اد وزي���ر التربي���ة والتعليم اليمني الدكتور عبدهللا لملس، بأن ميليش���يا الحوث���ي االنقالبية، تقوم بتجنيد األطفال اليمنيين وتدربهم تدريبًا عس���كريًا للزج بهم في 
محرقة حربهم، وتقوم هذه الميليشيات كل يوم بممارسات همجية مخالفة للقانون الدولي واإلنساني واألخالقي، وتجنيد األطفال أكبر دليل على هذه الممارسات”. 
وأضاف: “كما تثبت المش���اهد الواردة، أن هذه الميليش���يا العس���كرية االنقالبية، ال يهمها سوى اس���تمرارية هيمنتها على مقدرات الشعب اليمني ونظامه الجمهوري، 
والعودة به إلى العهود األمامية ودولة اإلمام، التي ثار عليها الشعب اليمني بثورة 26 سبتمبر 1962م، ليس ذلك فحسب بل تهدف هذه الميليشيا إلى إلحاق شعبنا 

اليمني بركب والية الفقيه القابع في إيران، وهذه تصرفات صبيانية هوجاء، تدل على سياسات طائشة لميليشيات مسلحة، همها مصالحها الذاتية”.

ودع���ا الدكت���ور عب���دهللا كل المنظمات 
الدولي���ة والحقوقي���ة واإلنس���انية، إلى 
إدانة ومحاربة الميليش���يات االنقالبية 
الت���ي انقلبت على الس���لطات الش���رعية 

المنتخبة في الجمهورية اليمنية.

تجنيد الطالب دون علم األهل

وف���ي فيدي���و ص���ادم، ظه���ر في���ه معلم 
حوثي وه���و يتفاخر بتدريب مجموعة 
به���دف  القت���ال،  عل���ى  األطف���ال  م���ن 
إعداده���م وإرس���الهم لجبه���ات القت���ال، 
عل���ى  الحوثيي���ن  ح���راك  يؤك���د  مم���ا 
قيامه بتجني���د األطفال والزج بهم في 

ساحات القتال.
ه���ذه الحادث���ة لم تك���ن األولى، س���بقها 
توجي���ه وزي���ر التعليم المعي���ن من قبل 
ميليش���يات المدع���و، يحي���ى الحوث���ي، 
“ش���قيق زعيم جماع���ة الحوثي” والذي 
وج���ه مديري مكات���ب التربية والتعليم 
بفرض ش���عار الصرخة التابع للميليشيا 

في الطابور الصباحي بالمدارس.
باإلضاف���ة إلى دعوة صريح���ة من قبل 
وزي���ر الش���باب والرياض���ة ف���ي حكومة 
بإيق���اف  زي���د،  حس���ن  االنقالبيي���ن، 
التعلي���م، وإرس���ال الط���الب ومعلميه���م 
“أوقف���وا  ق���ال:  حي���ن  الجبه���ات  إل���ى 
الدراس���ة وأرس���لوا الط���الب والمعلمين 
لجبهات القتال، وإن هذا العمل سيرفد 
جبه���ات القتال بمئات اآلالف، ويمكنهم 

من حسم المعركة”.
ت���م  ط���الب  ألهال���ي  ش���هادات  وتفي���د 
تجنيده���م بدون عل���م أهاليهم من قبل 
المدرس���ين في المدارس التي تس���يطر 
عليه���ا الجماع���ة، وأن البع���ض قد أخبر 
مدرس���ية،  رحل���ة  ف���ي  بذهاب���ه  أهل���ه 
ليكتش���ف األه���ل بعدها بع���ودة جثمان 

ابنه���م من جبهات القتال، ويفيد طالب 
فت���اوى  له���م  يقدم���ون  المدرس���ين  أن 
بج���واز الذهاب إلى جبهات القتال دون 

إعالم أولياء أمورهم.

المدارس ثكنات عسكرية

الجدي���ر ذك���ره، أن الميليش���يات عملت 
على تدمير ما يزيد عن 2500 مدرس���ة 
اس���تخدمت  فيم���ا  جزئ���ى،  بش���كل 
ف���ي  التعليمي���ة  والمراك���ز  الم���دارس 
المناطق التي تس���يطر عليها، كس���جون 
بتغيي���ر  وقام���ت  عس���كرية،  وثكن���ات 
المناه���ج الدراس���ية، وإضاف���ة مقررات 
إل���ى  الداعي���ة  للجماع���ة  دراس���ية 

التحريض والعنف والكراهية.
فيم���ا صنف���ت منظم���ة األم���م المتحدة 
للطفولة )اليونيس���يف( جماعة الحوثي 

وجماع���ة “أنص���ار الش���ريعة” المرتبط���ة 
محافظ���ة  ومعقله���ا  القاع���دة  بتنظي���م 
أبي���ن، ضم���ن القائم���ة الس���وداء لديه���ا، 
واس���تخدامهم  األطف���ال  الس���تغاللها 
ف���ي النزاعات المس���لحة، حيث وصلت 
ف���ي أوس���اط  نس���بة تجني���د األطف���ال 
م���ن   75% إل���ى  الحوث���ي  جماع���ة 
عملي���ات تجني���د األطف���ال ف���ي اليم���ن، 
فيم���ا ذك���رت احصائي���ات وزارة حقوق 
اإلنس���ان اليمني���ة، عن تجني���د 10 آالف 
طف���ل وال���زج بهم في المع���ارك من قبل 
ميليش���يات الحوث���ي خ���الل الفترة من 

2015 حتى 2018.

إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

الوطن���ي  الجي���ش  ق���وات  أس���قطت 
اليمن���ي، أم���س الجمعة، طائرة مس���يرة 

تابعة لميليشيات الحوثي اإليرانية في 
جبهة قانية بمحافظة البيضاء، حسبما 

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.
وتمكن���ت ق���وات الجيش، خ���الل األيام 
م���ن  العدي���د  إس���قاط  م���ن  الماضي���ة، 
ف���ي  للمتمردي���ن  المس���يرة  الطائ���رات 
والحدي���دة  وتع���ز  وحج���ة  البيض���اء 

ومحافظات أخرى.
ويتقدم الجيش الوطني اليمني بإسناد 
م���ن تحالف دعم الش���رعية في جبهات 

عدة، منها جبهة محافظة صعدة.

وباتت قوات الجيش اليمني  «
تسيطر على مرتفعات استراتيجية 

في مديرية القطابر في صعدة، 
مما يسهل عمليات تطهير مواقع 
الميليشيات قبل السيطرة التامة 

للجيش الوطني على تلك المناطق.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ رويترز

أطفال جندهم الحوثي للجبهات

بروكسل اف بكييف أ ف ببوينس آيرس وكاالت

انطلق���ت ف���ي العاصم���ة األرجنتيني���ة بوينس آي���رس أمس الجمع���ة أعمال قمة 
مجموعة العشرين، أكبر منتدى دولي يسعى لمعالجة مشاكل االقتصاد العالمي.

وف���ي مس���تهل الجلس���ة العام���ة للقمة، 
بع���د التق���اط زعم���اء المجموعة صورة 
ش���دد  انعقاده���ا،  مق���ر  ف���ي  جماعي���ة 
رئيس الدولة المس���تضيفة األرجنتين، 
ماوريسيو ماكري، على أهمية المنتدى 
بالنس���بة لمواجهة التحديات المشتركة 
الت���ي تواجهه���ا دول العال���م وتس���وية 
الخالف���ات بينها. وأش���ار ماكري إلى أن 

أهمية مجموعة العشرين زادت بشكل 
ملح���وظ من���ذ عقده���ا أول قم���ة قب���ل 
عش���ر س���نوات في الوالي���ات المتحدة، 
بس���بب ظهور تحديات جديدة وإحراز 
المج���االت  ف���ي  معتب���رة  إنج���ازات 
المختلف���ة، مؤكدا ض���رورة البحث عن 
حلول وس���ط م���ن أجل ضمان الس���الم 

المستدام في العالم.

منع���ت كييف أم���س الجمعة دخول الرجال الروس مم���ن تتراوح أعمارهم بين 
16 و60 عام���ا فيما يتصاع���د التوتر بين الدولتين في أعقاب احتجاز موس���كو 

ثالث سفن أوكرانية االسبوع الماضي.

تأت���ي الخط���وة بع���د أن فرض���ت أوكرانيا 
هذا األسبوع قانون الطوارئ في المناطق 
الحدودي���ة ردا عل���ى احتجاز الس���فن و24 
بحارة أوكرانيين قبالة ش���به جزيرة القرم 
ه���ي  والحادث���ة  موس���كو.  ضمته���ا  الت���ي 
األخطر في س���نوات بين البلدين الجارين 
فيما يدور نزاع في الشرق االوكراني بين 
قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا، 

م���ن  مخ���اوف  تثي���ر  انه���ا  كم���ا 
تصعي���د أوس���ع نطاق���ا. وخالل 
اجتماع م���ع الرئيس األوكراني 
بترو بوروشنكو تم بثه مباشرة 

قال قائ���د جهاز ح���رس الحدود 
“اعتب���ارا  تس���يهياكال  بت���رو 

م���ن اليوم، وف���ي مرحلة 
دخ���ول  يمن���ع  أول���ى، 

مواطن���ي االتح���اد الروس���ي الذك���ور ممن 
عام���ا”.  و60   16 بي���ن  أعماره���م  تت���راوح 
تح���د  قي���ود  ف���رض  بوروش���نكو  وأعل���ن 
“الح���االت  باس���تثناء  ال���روس  س���فر  م���ن 
اإلنس���انية”. ونددت موس���كو بالقرار لكنها 
قالت إنه���ا لن تفرض قيودا مش���ابهة على 

األوكرانيين.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
ال���روس���ي���ة م���اري���ا زخ����اروف����ا أم���ام 
ح��اول  “إذا  الجمعة  الصحافيين 
أح��د ش��رح م��ا ي��ج��ري ف��ي كييف 
ف����إن����ه س����ي����ؤدي إل������ى ن������وع م��ن 
ال��ج��ن��ون”. ووص��ف��ت ال���ق���رار بأنه 
ال��م��دروس  غير  “التوجه  م��ن  ج��زء 
وال������ج������ام������ح” ل���ل���ق���ي���ادة 

االوكرانية.

حصل���ت الوالي���ات المتحدة على دعم من االتحاد األوروبي لمش���روع ق���رار ُيدين إطالق 
حرك���ة “حم���اس” صواري���خ نحو إس���رائيل، على أن يت���م التصويت عليه مطلع األس���بوع 

المقبل في الجمعية العامة لألمم المتحدة، بحسب دبلوماسيين.

وقال مصدر أوروبي طلب عدم نش���ر اسمه 
لوكال���ة فران���س ب���رس إن “األعض���اء ال����28 
ف���ي االتح���اد األوروب���ي س���يدعمون الن���ص 
األميرك���ي”. وق���ال مصدر آخ���ر إن تصويت 
األعض���اء ال193 في األم���م المتحدة ُيمكن 

أن يتم بدًءا من االثنين.
ونص المش���روع الواقع في أقل من صفحة 

“ُيدي���ن حماس إلطالقه���ا المتكرر لصواريخ 
نح���و إس���رائيل، وللتحري���ض عل���ى العن���ف، 

معرضًة بذلك حياة المدنيين للخطر”.
كذلك “ُيطالب ب���أن توقف حماس وكيانات 
أخ���رى بم���ن فيها الجه���اد كل االس���تفزازات 
واألنش���طة العنيف���ة بما في ذلك اس���تخدام 

الطائرات الحارقة”.

واشنطن تكسب دعما أوروبيا إلدانة “حماس”أوكرانيا تمنع دخول الرجال الروسانطالق أعمال قمة الـ 20
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غزة ـ أ ف ب

واشنطن ـ رويترز

أصيب 18 فلس���طينيا برصاص الجيش اإلسرائيلي خالل مواجهات أمس 
الجمع���ة قرب الس���ياج الح���دودي بين قطاع غزة وإس���رائيل تخللت تجمع 

ضمن إطار “مسيرات العودة”، كما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وق���ال الناطق باس���م الوزارة أش���رف 
الق���درة في بيان “أصي���ب 18 مواطنا 
برص���اص االحت���الل اإلس���رائيلي في 
لمس���يرات   36 ال����  الجمع���ة  أح���داث 
العودة في ش���رق قطاع غزة”. وأشار 
إلى أن بين الجرحى صحافي محلي 
“أصي���ب برصاصة من النوع المتفجر 

البري���ج  مخي���م  ش���رق  الق���دم”  ف���ي 
وس���ط القط���اع. وتتك���رر المواجهات 
كل ي���وم جمعة من���ذ بدء احتجاجات 
“مس���يرات الع���ودة” ف���ي 30 م���ارس 
الت���ي تنظمه���ا “الهيئة الوطني���ة العليا 
الت���ي تضم حركة حم���اس والفصائل 

الفلسطينية األخرى.

أعل���ن الجيش األميرك���ي، أمس الجمعة، 
عن مقتل 11 ش���خصا يش���بته بأنهم من 
عناص���ر تنظيم القاعدة في ضربة جوية 

على بصراء جنوب غربي ليبيا.
وذك���رت قي���ادة الق���وات األميركي���ة في 
الخمي���س،  نف���ذ،  الهج���وم  أن  أفريقي���ا 
وه���و الثالث من نوعه من���ذ مارس الذي 
يستهدف متشددي تنظيم فرع القاعدة 
ف���ي ش���مال أفريقي���ا. ونقل���ت “رويت���رز” 

ع���ن القيادة األميركي���ة أن الضربة، التي 
ج���رت قرب بل���دة العوين���ات بالقرب من 

الحدود مع الجزائر دمرت 3 مركبات.
ووج���د متش���ددون يرتبط���ون بالقاعدة 
وتنظي���م “داع���ش” مالذا ف���ي الصحراء 
وق���ت  ف���ي  ليبي���ا  بجن���وب  الواس���عة 
يواج���ه في���ه البلد صعوبة في اس���تعادة 
االس���تقرار بعد 7 سنوات من االنتفاضة، 

التي أطاحت معمر القذافي.

إصابة 18 فلسطينيا برصاص االحتالل

مقتل عناصر من القاعدة بغارة أميركية

عواصم وكاالت لندن ـ وكاالت

نقل���ت وكال���ة اإلع���الم الروس���ية عن مصدر أمني س���وري، لم تذكره باالس���م، قوله، أمس الجمع���ة، إن الدفاعات الجوية الس���ورية 
أسقطت عددا من األهداف، لكنها لم تسقط طائرة حربية إسرائيلية، الخميس.

ويتع���ارض التقري���ر م���ع ما ورد ف���ي تقرير س���ابق لنف���س الوكالة 
نس���بته أيضا إلى المصدر نفس���ه، وقال فيه إن س���وريا أس���قطت 
طائرة إسرائيلية وأربعة صواريخ استهدفت مدينة الكسوة التي 

تقع جنوبي العاصمة دمشق.
ووصف الجيش اإلس���رائيلي التقرير الس���ابق الذي أفاد بإس���قاط 

طائرة أو هدف جوي إسرائيلي بأنه “زائف”.
وقال الجيش اإلس���رائيلي، “فيم���ا يتعلق بإطالق صواريخ أرض-

ج���و س���ورية، رص���دت الدفاع���ات الجوي���ة )اإلس���رائيلية( مقذوفا 
واحدا أطلق صوب منطقة مفتوحة في هضبة الجوالن”.

وبع���د الهجوم اإلس���رائيلي، أكد مصدران كبي���ران في المخابرات 
بالمنطق���ة أن الم���كان ال���ذي اس���تهدف يض���م مرك���زا لالتص���االت 
والدع���م اللوجس���تي لجنوب س���وريا، قرب الحدود مع إس���رائيل، 

يتبع ميليشيا حزب هللا اللبنانية، المدعومة من إيران.
وه���ذا أول هج���وم تتع���رض ل���ه س���وريا بع���د أن زودته���ا روس���يا 
بمنظوم���ة صواري���خ “إس 300” عقب إس���قاط الدفاعات الجوية 
الس���ورية بالخطأ طائرة استطالع روسية أثناء تصديها لضربات 

إسرائيلية في سبتمبر الماضي.
وتس���بب إس���قاط الطائ���رة في خ���الف دبلوماس���ي بين إس���رائيل 
وروسيا، حيث حملت موسكو إسرائيل المسؤولية عن الحادث.

كش���فت صحيف���ة “التليغ���راف” البريطاني���ة نقال عن أجهزة أمني���ة، أن النظام اإليراني يلجأ إل���ى فرق اغتياالت ألجل تنفي���ذ أجندته الخبيثة في 
العراق. وبحس���ب المصدر، فإن إيران تعتمد على فرق االغتياالت إلس���كات كل من ينتقدها في العراق وممارس���ة تأثير على الحكومة الجديدة 

التي تعد بإجراء إصالحات.

وت���م نش���ر ف���رق “الم���وت” اإليراني���ة تنفي���ذا 
ألوام���ر ص���ادرة عن رئيس فيل���ق القدس في 
الح���رس الث���وري اإليراني، قاس���م س���ليماني، 
في مس���عى لبث الخشية لدى خصوم طهران 

بالعراق.
وأورد التقري���ر أن فرق االغتي���االت اإليرانية 
اس���تهدفت خصوما م���ن مختلف تش���كيالت 
الطي���ف السياس���ي ف���ي الع���راق م���ن أبرزهم 
ع���ادل ش���اكر التميم���ي المق���رب م���ن رئي���س 
الحكوم���ة الس���ابق حي���در العب���ادي. واغتي���ل 
التميم���ي م���ن قبل ق���وة القدس في س���بتمبر 
الماض���ي بع���د أن عم���ل مبعوث���ا ف���ي مج���ال 
اس���تعادة العالقات مع دول الج���وار كاألردن 
ع���ن  فض���ال  الس���عودية.  العربي���ة  والمملك���ة 
ذل���ك، اغتال���ت الف���رق اإليراني���ة، المقرب من 

زعيم تيار الصدر، ش���وقي الحداد، في يوليو 
الماض���ي، بعدما اتهم طهران بالتدخل لتزوير 
االنتخاب���ات العراقي���ة. ويخل���ص التقرير إلى 
أن إي���ران كثف���ت حملته���ا إلره���اب الحكومة 

العراقية باس���تخدام فرق االغتيال إلس���كات 
وتل���ك محاول���ة إلحب���اط  منتق���دي طه���ران، 
العراقي���ة  الحكوم���ة  تبذله���ا  الت���ي  الجه���ود 
الجديدة إلنهاء التدخل اإليراني في العراق.

الجيش اإلسرائيلي نفى إسقاط طائرة إيران تعتمد على الميليشيات لحفظ نفوذها في العراق

”300 “إس  تزويده��ا  بع��د  ل��ه  تتع��رض  هج��وم  أول  ال��ن��ظ��ام اإلي���ران���ي ي��ل��ج��أ ل��اغ��ت��ي��االت ف��ي ال��ع��راق

دمشق: لم نسقط مقاتلة إسرائيلية “فرق الموت” إلخراس الخصوم



بروكسل ـ دب أ

وصل���ت، أم���س الجمعة، احتجاجات ما يعرف باس���م “الس���ترات الصف���راء” التي 
بدأت في فرنسا، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأخط���رت الش���رطة البلجيكي���ة وس���ائل 
اإلعالم والمواطنين بوجود احتجاجات، 
بع���د اجتم���اع جرى بي���ن س���لطات بلدية 
الح���راك  منظم���ي  وأح���د  بروكس���ل 

االحتجاجي مطلع األسبوع الجاري.
حديق���ة  أم���ام  م���ن  المظاه���رة  وب���دأت 
إل���ى  متجه���ة  أم���س  ظه���ر  “س���انكتنير” 
دوار “ش���ومان” أم���ام مبن���ى المفوضي���ة 
األوروبي���ة. فيم���ا ت���م االتف���اق عل���ى أن 
يس���تقبل رئيس الوزراء البلجيكي شارل 
ميش���ال، مجموع���ة من منظم���ي الحراك 

في وقت الحق. 
وطلب���ت ش���رطة بروكس���ل م���ن س���ائقي 
الناري���ة تجن���ب  الس���يارات والدراج���ات 

هذه المنطق���ة، واللجوء إلى المواصالت 
العامة بدال من ذلك.  

وحراك “الس���ترات الصف���راء” في بلجيكا 
ه���و امتداد لما بدأ في فرنس���ا، احتجاجا 
الفرنس���ي  الرئي���س  سياس���ات  عل���ى 
م���ع  االقتصادي���ة،  ماك���رون  إيمانوي���ل 
مطال���ب تتعلق بارتفاع أس���عار المعيش���ة 

والوقود.

وأثارت هذه االحتجاجات فوضى كبيرة  «
في البالد، إذ لجأ المتظاهرون إلى 

إغالق الطرق السريعة وإحراق واجهات 
المحال التجارية والسيارات، واحتلوا 
ساحات رئيسة في مدن وبلدات عدة 

في البالد.

بوينس آيرس ـ وكاالت

أع���رب رئيس المجلس األوروبي دونالد توس���ك، عن قناعت���ه بأن يمدد االتحاد 
األوروبي في شهر ديسمبر العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية األزمة 

األوكرانية، ال سيما بعد الحادث في مضيق كيرتش.

وق���ال توس���ك، ف���ي مؤتم���ر صحاف���ي 
عق���ده أم���س الجمعة في إط���ار أعمال 
لل���دول  العش���رين  مجموع���ة  قم���ة 
ف���ي  المنعق���دة  الكب���رى  الصناعي���ة 
العاصم���ة األرجنتيني���ة بوين���س آيرس 
“تلت���زم أوروبا بموق���ف واحد من دعم 
أراضيه���ا.  ووح���دة  أوكراني���ا  س���يادة 
وله���ذا الس���بب إنن���ي عل���ى يقي���ن ب���أن 
االتحاد األوروبي س���يمدد في ديسمبر 

العقوبات ضد روسيا”.
وأض���اف توس���ك “التدخ���الت في بحر 
آزوف تقلقنا وروسيا استخدمت القوة 

ضد سفن أوكرانية وهذا غير مقبول”.
ومن المتوقع أن يأتي اتخاذ هذا القرار 
رس���ميا خالل قمة الدول األعضاء في 
سيترأس���ها  الت���ي  األوروب���ي  االتح���اد 

توسك يوم 13 ديسمبر المقبل.

ويشهد توتر العالقات بين موسكو  «
وكييف موجة جديدة من التصعيد 

إثر احتجاز البحرية الروسية، 3 
سفن عسكرية أوكرانية كان على 

متنها 24 عسكريا بسبب انتهاك 
حدود روسيا عبر مضيق كيرتش، 

وذلك في حادث أثار أصداء دولية 
واسعة.

أنقرة ـ رويترز

قضت محكمة تركية أمس الجمعة باس���تمرار حبس نائب رئيس حزب الشعوب 
الديمقراط���ي الموال لألكراد صالح الدين دمرداش، على الرغم من صدور حكم 

من المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

الترك���ي  السياس���ي  محام���ي  وق���ال 
المع���ارض إن محكم���ة تركي���ة قض���ت 
أن  بع���د  دم���رداش  حب���س  باس���تمرار 
دع���ا أكبر مس���ؤولي االتح���اد األوروبي 
األس���بوع الماض���ي إلى س���رعة اإلفراج 
دع���ت  الماض���ي،  واألس���بوع  عن���ه. 
مس���ؤولة السياس���ة الخارجية لالتحاد 
األوروبي فيديريكا موغيريني لإلفراج 

عنه، خالل زيارة ألنقرة.
قب���ل  دم���رداش  عل���ى  القب���ض  وألق���ي 
أكث���ر م���ن عامين على خلفي���ة اتهامات 
إرهابي���ة. واألس���بوع الماضي، أصدرت 

المحكم���ة األوروبي���ة لحقوق اإلنس���ان 
أم���را لتركي���ا بإنه���اء احتج���از دمرتاش 
قب���ل محاكمته، وقال���ت إن حقوقه في 
محاكم���ة عاجل���ة وانتخاب���ات ح���رة قد 
انتهكت. واعتبرت المحكمة األوروبية 
أن اس���تمرار احتج���ازه انته���اكا لتعه���د 

تركيا بااللتزام بأحكامها.

وعوقب دميرتاش بالسجن لمدة  «
4 أعوام بتهمة ترويج “دعاية 

إرهابية” دعما للمتمردين األكراد 
الخارجين على القانون وتنتظره 

العديد من المحاكمات.

“السترات الصفراء”تصل 
بروكسل

األوروبي سيمدد 
العقوبات ضد روسيا

القضاء التركي يرفض 
التماس دمرداش

“فالديمير ترامب”... انتشار واسع لخطأ صحافي

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

يب���دو أن صحيف���ة “وول س���تريت جورن���ال” األميركي���ة تتخذ تحقيق المستش���ار 
الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا في االنتخابات الرئاسية للعام 2016 على 

محمل الجد.

ففي مقال ُنش���ر بش���أن إلغاء االجتماع الذي كان مقررا على هامش قمة مجموعة العش���رين 
بي���ن الرئيس���ين األميرك���ي دونال���د ترامب والروس���ي فالديمي���ر بوتين، كتب���ت الصحيفة في 

إحدى الفقرات “الرئيس الروسي فالديمير ترامب”.
وف���ي تصحيحها المذيل بالمقال المعني، كتبت وول س���تريت جورن���ال “فالديمير بوتين هو 
رئيس روسيا. خطأ تحريري كان سببا في كتابة اسم فالديمير ترامب في نسخة سابقة من 
هذه المقالة”. وتعليقا على ذلك قالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه يبدو أن أحد المحررين 

كان يفكر جديا في أن “ترامب” يمثل الكرملين.
وعلى مواقع التواصل االجتماعي، انتش���ر توضيح الجورنال بش���أن االس���م الخاطئ للرئيس 
الروس���ي، وحاول البعض اإلس���قاط على ه���ذا الخطأ بقولهم “لم تذهبوا بعي���دا، فال فرق بين 
االثني���ن”. ومنذ أكثر من عامي���ن، تعرض الرئيس ترامب لهجوم لفظي وصفه بأنه في الواقع 
“دمية روسية” على خلفية االتهامات لحملته الرئاسية بالعمل مع موسكو للتأثير على نتيجة 

االنتخابات.

أنقرةبوينس آيرسبروكسل

ش���دد الس���فير األميركي لدى اليمن ماثيو تويلر، خالل حضوره مراسم تسليم قوات تحالف دعم الشرعية لمهام خفر السواحل 
ف���ي محافظ���ة حضرموت، إلى قوات خفر الس���واحل اليمني���ة إلدارتها، على أن إيران تعتبر إحدى القوى الرئيس���ة التي تحاول 

تعزيز عدم االستقرار في المنطقة.

وق���دم تويل���ر توصيًف���ا لم���ا تق���وم به 
إي���ران ف���ي ه���ذا الص���دد، قائ���اًل “إنها 
تص���ب الغ���از على الن���ار”، في إش���ارة 
إلى أنها تش���عل األزم���ات في منطقة 

الشرق األوسط.
وأض���اف “أينم���ا نرى عدم االس���تقرار 
هن���ا ف���ي المنطق���ة، وأن���ا ال أق���ول إن 
إيران هي مصدر كل عدم االستقرار، 
انتهازيته���م  ف���ي  ذل���ك  ن���رى  لكنن���ا 
لألوضاع، فهم يستغلون االختالفات 
الديني���ة السياس���ية والفقر، ويصبون 
الغ���از على النار في منطقة من العالم 

مهمة جًدا لنا جميًعا”.
إل���ى ذل���ك، استش���هد بالوض���ع ال���ذي 

الدع���م  ج���راء  اليم���ن،  إلي���ه  وص���ل 
لالنقالبيي���ن  الالمح���دود  اإليران���ي 

الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية.
من جهت���ه، اعتبر الس���فير الس���عودي 
ل���دى اليمن محم���د آل جابر أن “أذرع 
إي���ران الممت���دة ف���ي كل م���كان تؤكد 

أنها غير قادرة على صنع السالم”.
وأوض���ح قائاًل “إي���ران تخلق فوضى 
ف���ي المنطق���ة، وتس���بب الفوضى في 
والبحري���ن  الع���راق  ف���ي  م���كان  كل 
وس���وريا وفي لبن���ان من خالل حزب 
هللا، وفي اليمن.. ال مكان إليران في 
ش���به الجزي���رة العربية، إنه���ا ال تخلق 
س���وى الفوض���ى واإلره���اب ف���ي كل 

مكان، ال أعتقد أن القادرين على مثل 
هذه األعمال قادرون على السالم”.

يذك���ر أن الممث���ل األميرك���ي الخاص 
لش���ؤون إيران، بريان ه���وك، كان أكد 
الخمي���س، أن إي���ران تم���د الحوثيين 
اس���تهداف  م���ن  تمكنه���م  بأس���لحة 

طائرات التحالف.
وأردف أن أس���لحة إي���ران المنتش���رة 
ف���ي الش���رق األوس���ط تمث���ل تهديدا 
النظ���ام  وأن  األميركي���ة،  للق���وات 
اإليراني يس���تخدم األسلحة لتصدير 
زعزع���ة  عل���ى  يعم���ل  كم���ا  الث���ورة، 

استقرار منطقة الشرق األوسط.

دبي ـ العربية نت

إيران تخلق “الفوضى في كل مكان”
ت��وي��ل��ر ي��ت��ه��م��ه��ا ب��ص��ب ال���غ���از ع��ل��ى ال���ن���ار إلش���ع���ال ال���ش���رق األوس����ط

دبي ـ العربية نت

نشرت مجلة “ويكلي ستاندارد” األميركية مقاال عن العالقة الحميمة بين الحكومات األوروبية مع نظام 
الماللي في إيران ومحاوالتهم المستميتة إلنقاذ هذا النظام الذي يمر بمنحدر السقوط. وذكر المقال أن 
األوروبيين يبذلون كل ما في وسعهم للحفاظ على االتفاق النووي اإليراني المبرم العام 2015 لكن ذلك 
س���يكون صعًبا مع إعادة فرض العقوبات التي أصبحت س���ارية المفعول منذ 5 نوفمبر، إذ انس���حب عدد 

كبير من الشركات الكبرى من إيران.

“نظ���ام  إنش���اء  فك���رة  عل���ى  األوروبي���ة  ال���دول  وترك���ز 
تحوي���الت مالي���ة بدي���ل” تس���تطيع بموجب���ه الش���ركات 
تجن���ب انته���اك قواني���ن النظ���ام المال���ي ف���ي الوالي���ات 

المتحدة وال تزال بعضها تتاجر أو تقايض مع إيران.
ووفق���ا للتقري���ر، فقد لعبت العديد من ال���دول األوروبية 
لع���دة أس���ابيع، لعبة “الرفض” حول من يس���تطيع إضافة 

النظام المالي الجديد.

النمسا ترفض تحمل المسؤولية

دول���ة النمس���ا الت���ي طرح���ت كمناف���س رفض���ت تحم���ل 
المسؤولية، وبعدها تم ترشيح لوكسمبورغ التي أعلنت 

بأن لديها تحفظات.

اآلن، وافقت كل من فرنس���ا وألمانيا، على االس���تضافة؛ 
به���دف التع���اون إلنع���اش جه���ود تش���كيل نظ���ام مال���ي 
بدي���ل من أج���ل إيران عل���ى الرغم من تهدي���د العقوبات 

األميركية.
ورأت “ويكلي س���تاندارد” أن قن���اة الدفع الجديدة ُتعتبر 
خط���وة محفوف���ة بالمخاط���ر وم���ن ش���أنها أن تخدم في 
الواق���ع، نظ���ام الماللي في اس���تمرار دع���م اإلرهاب على 

ضوء سلوك إيران السابق في المنطقة.
وجزم المقال على أن “النظام اإليراني سيس���تخدم هذه 
القن���اة المالي���ة بالتأكي���د كآلي���ة أخرى لتموي���ل مغامراته 

اإلرهابية والعسكرية”.
لك���ن في نف���س الوقت حذر من أن الش���ركات والكيانات 

الت���ي تس���تخدم ه���ذه القناة س���تكون عرض���ة للعقوبات 

الثانوي���ة األميركي���ة، كم���ا ح���ذر مس���ؤولو إدارة ترام���ب 

مراًرا وتكراًرا. ومن غير الواضح ما إذا كان األوروبيون 

قد غضوا النظر مؤقًتا عن النظر في اآلثار المترتبة على 
األمن القومي لمحاولتهم هذه.

ما لغز دعم النظام اإليراني؟

وتس���اءلت المجل���ة، عن اللغ���ز الذي يدفع بصن���اع القرار 
األوروبيي���ن دعمه���م للنظام في طه���ران بعزم، حتى في 
الوقت الذي يخاطر فيه اإليرانيون بحياتهم للتعبير عن 

غضبهم من النظام.
وأجاب���ت “ال ش���ك أن البع���ض ال يس���تطيع التخل���ي ع���ن 
خيال عهد أوباما بأنه إذا س���محنا للنظام باالستفادة من 
التجارة الدولية، فسيتوقف عن تهديد الشرق األوسط”.
وأض���اف “قد يش���عر آخرون بالضغ���وط التي تتعرض لها 
التهدي���دات اإليراني���ة حيث حذر رئي���س الوكالة الذرية 
اإليراني���ة االثني���ن الماض���ي م���ن “العواقب المش���ؤومة” 
إذا ل���م تر إيران فوائدها االقتصادي���ة الموعودة”. ورأت 
“ويكلي س���تاندارد” أن “التهديد ب� “العواقب المش���ؤومة” 
ف���ي ه���ذا الس���ياق يعن���ي إذا لم يت���م تخفي���ف العقوبات 
س���نبني قنبل���ة نووية ونس���تخدمها”. أما بالنس���بة لنش���ر 
النظام لإلرهاب، فإن القادة اإليرانيين ال يستطيعون أن 
يهددوا بإعادة إش���عاله؛ ألنهم “لم يوقفوه أبدا”، بحس���ب 

المجلة.

لماذا تعشق أوروبا نظام إيران؟

م�������ح�������اوالت�������ه�������م ال����م����س����ت����م����ي����ت����ة إلن��������ق��������اذه��������ا ت������م������ر ب�����م�����ن�����ح�����در ال�����س�����ق�����وط

مجلة أميركية تتساءل: لماذا تعشق أوروبا نظام إيران؟

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مع نظيره األميركي ماثيو تويلر
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اعتذار فريق الشباب 
لكرة القدم عقب الخسارة 

الكبيرة التي تلقاها أمام المالكية 
أخيرا، لمجلس اإلدارة وجماهيرهم، 

خطوة جيدة وتدل على حس 
المسؤولية. واألهم من ذلك 

تصحيح المسار في الجولة المقبلة 
ومصالحة منتسبيهم.

استقالة عيسى القطان 
عن رئاسة نادي النجمة وتوقيت 
حدوثها يعتبر صدمة لمنتسبي 

هذا الكيان وللشارع الرياضي؛ كون 
هذا الصرح يعيش أزهى أعوامه 

بوجود القبطان “القطان”، الذي 
حصد فيه إنجازات لم تحدث 

سابقا.

يبدأ فريق الجامعة األهلية v مشوار الدفاع عن لقبه عندما يواجه فريق جامعة البحرين في 8:30 من مساء اليوم على 
ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق في اليوم الثاني من الدوري الوطني الجامعي لكرة القدم.

ت����وج  األهلي����ة  الجامع����ة  فري����ق  وكان 
بط����ا لل����دوري الجامع����ي لك����رة الق����دم 
في النس����خة الماضي����ة وبالتالي يدخل 
النس����خة الجدي����دة بطموح����ات كبي����رة 
وجدارت����ه  التنافس����ية  نواي����اه  لتأكي����د 
باللق����ب، خصوص����ا ف����ي ظ����ل االهتمام 
ال����ذي يحظى به الفريق واس����تعداداته 
المبك����رة وخوضه عددا م����ن المباريات 
الودي����ة مع ف����رق الجامع����ات، ومعتمدا 
عل����ى عدد م����ن الاعبي����ن الش����باب في 
األندي����ة المحلي����ة مث����ل س����ند العازمي 
)المالكي����ة(  مي����رزا  ومحم����د  )المح����رق( 

ومحمد أحمد )المنامة(.
وسيكون حامل اللقب في مهمة جادة 
ال����ذي  البحري����ن  جامع����ة  فري����ق  أم����ام 
يس����عى إلى الظهور بصورة جيدة رغم 

صعوبة البداية، 
وفي المباراة األخرى س����يلتقي فريقي 
جامع����ة بوليتكنك البحري����ن والجامعة 
الخليجية عند الس����ابعة مس����اء، تش����ير 
المعطي����ات إل����ى أن الكف����ة ترج����ح كفة 
بوليتكن����ك إل����ى الف����وز الي����وم ف����ي ظل 
اإلع����داد الجي����د للفري����ق وال����ذي يض����م 
مجموع����ة م����ن العبي األندي����ة المحلية 
والمنتخ����ب  المنام����ة  الع����ب  أبرزه����م 
محم����د عادل، وذل����ك على عكس فريق 
س����تكون  ال����ذي  الخليجي����ة  الجامع����ة 
عل����ى  للتع����رف  فرص����ة  الي����وم  مب����اراة 
قدرات����ه، خصوصا أن مس����ؤوليه أكدوا 
المش����اركة  ف����ي  يكم����ن  طموحه����م  أن 

الجيدة أكثر من هدف المنافسة.

عاشور: األهلية تسعى 

لتحقيق جميع األلقاب

أكد منس����ق فريق ك����رة القدم بالجامعة 
جهوزي����ة  عاش����ور  محم����د  األهلي����ة 
منافس����ات  لخ����وض  فريق����ه  وحم����اس 
الدوري الجامعي لكرة القدم، خصوصا 
أن طموح����ات الفري����ق ارتف����ع بصفت����ه 
بطا النس����خة السابقة، مش����يرا إلى أن 

الجامع����ة حرصت على المش����اركة هذا 
الع����ام ف����ي جمي����ع األلعاب ف����ي الدوري 
الجامع����ي وتتطلع إلى المنافس����ة على 

بطوالت القدم والسلة والطائرة.
وقال عاشور إن فريق الجامعة األهلية 
بص����ورة  الجامع����ات  ل����دوري  اس����تعد 
مبك����رة وأفض����ل م����ن جمي����ع النواحي؛ 
نظ����را للمتغيرات م����ن حيث عدد الفرق 
المش����اركة وطول فترة ال����دوري إلى 4 
أش����هر وكذل����ك تغيير ملع����ب المباريات 
المفت����وح  الملع����ب  إل����ى  الصال����ة  م����ن 
القانون����ي لك����رة الق����دم وهو م����ا تطلب 
من����ا فتح المجال الختيار اكبر عدد من 
العب����ي الجامعة؛ من أج����ل التعامل مع 

مختلف ظروف الدوري.
وأكد منس����ق فريق الجامعة األهلية أن 
المتغي����رات واالهتم����ام والحرص الذي 
وجدن����اه م����ن المس����ؤولين ع����ن تنظيم 
ال����دوري منحن����ا دافع����ا نح����و االهتم����ام 
بمش����اركتنا ف����ي ال����دوري لنس����اهم في 
دع����م المش����روع الطم����وح ال����ذي يقوده 
س����مو الش����يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الرياض����ة  بمس����توى  االرتق����اء  ف����ي 
األلع����اب  مختل����ف  وف����ي  الجامعي����ة 
واس����تثمار طاقاته����ا ومواهبه����ا بصورة 

اكبر.

جابر: بولتكنيك جاهز وقادم 

للمنافسة

أك���د المش���رف عل���ى فري���ق بولتكني���ك 
أش���رف جاب���ر أن فريقه في نس���خة هذا 
الع���ام ق���ادم للمنافس���ة وبق���وة ف���ي ظل 
االس���تعداد والتحضير المبكر الذي بدأه 
الفري���ق بقي���ادة المدرب محمد رش���دان 
م���ن  للعدي���د  وخوض���ه  ش���هور   3 من���ذ 
المباري���ات الودية التي وقف من خالها 
الم���درب عل���ى جميع ق���درات وإمكانات 
الفري���ق، مؤكدا أن المدرب اس���تقر على 
التش���كيلة الت���ي يخ���وض به���ا ال���دوري 
الجامع���ي باعتم���اده عل���ى 25 العب���ا من 

أصل 90 العب تمت تجربتهم.
وأك���د جاب���ر أن صف���وف فريق���ه زاخ���رة 
مجموع���ة  بتواج���د  الاعبي���ن  بأفض���ل 
جي���دة من العبي األندي���ة أبرزهم العب 
الوطن���ي  والمنتخ���ب  المنام���ة  فري���ق 
محم���د ع���ادل م���ع زمائ���ه بقي���ة العبي 
األندية األخرى من المحرق إلى الشباب 
واألهلي وغيرهم من الاعبين، وأضاف 
“نمل���ك مجموع���ة جي���دة م���ن الاعبي���ن 
وأتمن���ى أن تكون انطاقتن���ا جيدة في 

الدوري”.
بولتكني���ك  فري���ق  مش���رف  وأوض���ح 
أن إدارة الجامع���ة وف���رت الكثي���ر م���ن 

الجوانب بهدف الخروج بصورة مشرفة 
وجي���دة خصوص���ا م���ع النتائ���ج الجيدة 
الماض���ي  الع���ام  الفري���ق  س���جلها  الت���ي 
ووصوله للدور نصف النهائي، مؤكدا أن 
فريق���ه قادر على الوصول لهذه المرحلة 
وتجاوزها هذا العام في ظل االستعداد 

الجيد الذي خاضه هذا العام.
إط���اق  بفك���رة  جاب���ر  أش���رف  وأش���اد 
الدوري الجامعي من قبل س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ال���ذي يولي 
الش���باب أهمي���ة قصوى لبناء ش���خصية 
الش���اب البحريني، مؤك���دا أن بولتكنيك 
كان���ت م���ن المؤسس���ين لفك���رة إط���اق 
للمش���اركة  المتحمس���ين  ال���دوري وم���ن 
وبفاعلي���ة كبي���رة، الفتا إل���ى أن الدوري 
الجامعي فرصة مثالية للرياضي إلثبات 
ذاته في مختلف المجاالت وأيضا فكرة 
لتوس���يع  البحريني���ة  للرياض���ة  مثالي���ة 
القاعدة الرياضية في مختلف األلعاب.

الخليجية: هدفنا الخبرة في 

ظل الفوارق 

 ق���ال عمار عبدالع���ال مش���رف الجامعة 
به���دف  يش���ارك  فريق���ه  إن  الخليجي���ة 
اكتساب الخبرة في ظل الفوارق الفنية 
والبدنية بين الفرق، الفتا إلى أن الدوري 
الجامع���ي فك���رة جي���دة ف���ي مضمونه���ا 
البحرين���ي  الش���باب  مش���اركة  به���دف 
واالحت���كاك وتوس���يع قاع���دة التع���ارف 
بينه���م، مؤكدا أن ه���دف وطموح فريقه 

ال يتعدى المشاركة الفاعلة والمشرفة.

أشرف جابرمحمد عاشور

حام��ل اللقب يواجه “البحرين” وبوليتكنك مرش��ح لتخطي الخليجية

الدوري الجامعي لكرة القدم
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أعرب العب المنتخب الوطني لبناء األجسام طاهر سلمان الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لبناء األجسام للماسترز في الفترة من 
8 حتى 11 من شهر ديسمبر الجاري بإسبانيا عن شكره وامتنانه العميقين لقائد المسيرة الشبابية والرياضية بمملكة البحرين سمو الشيخ 
ناص����ر ب����ن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش����ؤون الش����باب رئي����س المجلس األعلى للش����باب والرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية لكل المبادرات التي يقدمها سموه والدعم الكبير والالمحدود للرياضيين عمومًا ورياضيي بناء األجسام خصوصًا.

وأكد س���لمان أن ثقة س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بن���ا كاعبين نمثل المنتخب 
الوطن���ي لهي مصدر فخ���ر واعتزاز واعطتنا 
جميعًا دافعًا مضاعفًا لدخول أجواء البطولة 
العالمية المنتظرة بجاهزية عالية واستعداد 
كبير، وبذل أقصى درجات العطاء لتش���ريف 
مملك���ة الخي���ر والعط���اء ورف���ع علمه���ا عاليًا 

خفاقًا.
وأض���اف الاع���ب طاه���ر س���لمان ع���ون أن���ه 
ب���ات جاه���زًا من ناحي���ة االس���تعداد لخوض 
منافسات بطولة العالم لبناء األجسام ضمن 
فئة الكاس���يك، وق���ال “ أنا فخور جدًا اليوم 

كون���ي أحد العب���ي المنتخب الوطن���ي لبناء 
األجس���ام، وه���و بح���د ذات���ه ش���رف عظي���م 
لتمثي���ل مملكة البحرين ف���ي محفل رياضي 
عالمي كبير، والمش���اركة ف���ي بطولة عالمية 
ال ب���د م���ن االس���تعداد المبك���ر له���ا للوص���ول 
ألفض���ل مس���توى جاهزي���ة بدن���ي ونفس���ي، 
ل���ذا فقد بدأت هذه االس���تعدادات في وقت 
مبكر وبشكل تدريجي، والبرنامج التدريبي 
دور  وإن  الموع���د،  اقت���رب  كلم���ا  يتكث���ف 
االتحاد البحريني لرفع األثقال وعلى رأس���ه 
السيد س���لطان الغانم واللجنة الفنية كان له 
األهمية الكبيرة في تطور مستوياتنا جميعًا 

فالمتابع���ة المس���تمرة وتذلي���ل العقبات التي 
تواجهن���ا س���اهمت ف���ي تط���ور المس���تويات، 
كم���ا ان كل م���ا يقدم���ه االتح���اد والجهازي���ن 
الفن���ي واالداري واللجن���ة الفني���ة له���و محل 
تقدي���ر واعتزاز، والش���كر موص���ول لهم على 
كل م���ا يقدمون���ه من أجلن���ا، وأعاهد الجميع 
ب���أن أق���دم أفض���ل ما لدي ف���ي الع���ام المميز 
عام )الذهب فقط( والذي سأس���عى في هذه 
المش���اركة م���ن خاله لتحقي���ق الذهب فقط 

وتشريف مملكتي الحبيبة”.
ومن أبرز انج���ازات الاعب البحريني طاهر 
س���لمان المركز الثاني ببطولة العيد الوطني 

الع���ام 2002، المرك���ز الثال���ث ببطول���ة العي���د 
الوطن���ي العام 2003، المرك���ز الثاني ببطولة 
المرك���ز   ،2009 الع���ام  كازرون���ي  المرح���وم 
الثان���ي ببطول���ة العيد الوطني الع���ام 2013، 
المرك���ز الثاني ببطول���ة العي���د الوطني العام 

.2015

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

سلمان: جاهز لعالمية بناء األجسام

طاهر سلمان

اللجنة اإلعالمية

أشاد نجم الفريق األول لكرة السلة بنادي المحرق ومنتخبنا الوطني 
أحمد حس���ن الدرازي بمبادرة س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 

بإقامة النسخة األولى من الدوري الوطني الرياضي للجامعات.

 وقال الدرازي إن الدوري الوطني 
دع���م  إل���ى  يه���دف  للجامع���ات 
وتش���جيع الطلب���ة والطالبات على 
ممارسة الرياضة، والمساهمة في 
نش���ر مفه���وم الرياض���ة والصحة، 
والس���عي كذلك لمنحه���م الفرصة 
وقدراته���م  طاقاته���م  إلط���اق 
الرياضية، والتي تسهم في ظهور 
مواهب تخدم الفرق والمنتخبات 

الوطنية
وذكر الدرازي أن الدوري الوطني 
للجامع���ات سيس���هم ف���ي تقدي���م 
يتمتع���ون  والعب���ات  العبي���ن 
بإمكانيات جيدة يمكن االستفادة 
من خدماتهم على مستوى الفرق 
الرياضية على المس���توى المحلي 
عل���ى  الوطني���ة  والمنتخب���ات 
المس���توى الخارجي، وهذا بالفعل 
سيكون له بالغ األثر اإليجابي في 

تطوير وارتقاء هذه الحركة.
وأضاف نجم سلة المحرق الدوري 

ش���أنه  م���ن  للجامع���ات  الوطن���ي 
أن يق���دم فرص���ة كبي���رة من أجل 
والخامات  المواه���ب  استكش���اف 
المحلي���ة، وتأهي���ل ك���وادر وطنية 

إدارية وفنية وإعامية جديدة.

 واشار الدرازي الى أن البطولة  «
مهمة جداً، حيث انها 

ستساهم في الترابط بين 
طالب وطلبة الجامعات في 

المملكة، كما سيهدف إلى 
استقطاب الطلبة وتوجيه 
طاقاتهم التوجيه السليم، 

وتنظيم األنشطة والفعاليات 
التي تلبي ميولهم 

واهتماماتهم المتنوعة، 
مشيرا إلى أن الدوري سيعد 

ملتقى رياضي بين الجامعات 
ما يعزز من القيم االجتماعية 

ويساهم في تعزيز مفهوم 
الثقافة الوطنية لدى الطلبة 

والطالبات المشاركين.

الدرازي: فرصة لتنمية القدرات الرياضية

قدم إداري نادي أم الحصم لكرة اليد حس���ين علي البزاز اس���تقالته رس���مًيا إلدارة ناديه وعدم تكملة المشوار معه رغم مرور 5 
جوالت فقط من الموسم الرياضي 2019 -  2018.

وق���ال البزاز ل���� “الباد س���بورت” تقدمت 
باس���تقالتي لظروف خاصة وخارجة عن 
اإلرادة بعدما قضيت 4 مواس���م متتالية 
ف���ي ه���ذا الن���ادي الجمي���ل، وعل���ى إث���ره 
أتوجه بجزيل الش���كر إل���ى مجلس إدارة 
ن���ادي أم الحص���م وعل���ى رأس���هم هش���ام 
البنعل���ي والقائ���م بأعم���ال لعبة ك���رة اليد 
س���الم عواد عل���ى الفت���رة الت���ي قضيتها 
كل  الحص���م  أم  لفري���ق  متمني���ا  معه���م، 
التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية 

وتحقيق أفضل المراتب.
ومث���ل الب���زاز قمي���ص ن���ادي أم الحص���م 
ألربع���ة مواس���م متتالي���ة كاع���ب وكان 
آخرها الموس���م الماضي، ليدخل المجال 
اإلداري ف���ي ه���ذا الموس���م ال���ذي يب���دو 
الحص���م  أم  فري���ق  عل���ى  كثي���ًرا  صعًب���ا 

ف���ي ظ���ل المتغي���رات الت���ي حصل���ت ل���ه 
مطلع الموس���م من رحي���ل وابتعاد بعض 
الاعبين، كونه اآلن يحتل المركز السابع 
برصي���د 9 نقاط من 5 مباري���ات، فاز في 
واحدة وخس���ر ف���ي اثنتي���ن وتعادل في 

حسين علي البزازمثلهما.

ظ��روف خاص��ة خارج��ة ع��ن إرادت��ه أوقف��ت مس��يرته

البزاز يستقيل من أم الحصم

اللجنة اإلعالمية

أشاد رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة الطائرة راشد جابر بمشروع الدوري الوطني الرياضي الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية 
م���ن ل���دن عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة والتي تتعلق بض���رورة االهتمام بالطاقات الش���بابية البحرينية، وإتاحة 

الظروف المؤاتية لها كي تعبر عن مواهبها وقدراتها في المجال الرياضي.
وقال رئيس لجنة الحكام: “ من دون شك هذا 
التوج���ه ينم عن نظرة ثاقب���ة، إذا ما أخذ بعين 
االعتب���ار أن عنصر الش���باب هم ن���واة المجتمع 
ورج���ال المس���تقبل، وه���ذا المش���روع يس���عى 
إل���ى جعل المواط���ن البحرين���ي متكاما عقليا 
وبدنيا، واإلنس���ان القوي ف���ي عقله وبدنه أكثر 
فائدة لبلده من اإلنس���ان الضعيف. واعتبر من 
جانب���ه رئيس مس���ابقات الطائرة حس���ين علي 
حماد أن ال���دوري الوطني الرياضي للجامعات 
يمث���ل خطوة وصفه���ا بالجدي���ة والمهمة، على 
اعتبار أن التوجه في ش���كله العام يس���عى إلى 
نش���ر الثقافة الرياضية بين طلب���ة العلم وربط 
االثنين بعضهما ببعض، فضا أن هذا المشروع 
يأت���ي ترجمة لنظ���رة متقدم���ة للتنس���يق الذي 
ينبغي أن يكون بين تحصيل العلم واالنخراط 

راشد جابرفي النشاط الرياضي. حسين علي حماد

االهتم��ام بالطاقات الش��بابية وإتاحة الظروف لتعب��ر عن مواهبها

جابر وحّماد يشيدان بالدوري الجامعي

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر 
بن حمد أعطانا 
دفعة معنوية 
كبيرة لتحقيق 

المزيد



ق���ّدم العب���و الفري���ق األول لك���رة القدم بن���ادي الش���باب اعتذارهم 
لمجل���س إدارة الن���ادي وللجهازين الفن���ي واإلداري للفريق الكروي 

األول ولجماهير وأنصار النادي الماروني.
 وعّب���ر الالعب���ون عن أس���فهم وحزنهم الش���ديدين لجميع جماهير 
النادي ومحبيه حول النتائج الس���لبية المس���جلة، وأكدوا تحملهم 

المسؤولية كاملة للوضعية الفنية التي آل إليها الفريق. 
 وأك���د الالعب���ون أن تل���ك النتائ���ج ال تواك���ب تطلع���ات الجماهي���ر 
المحب���ة للفري���ق، وال يتماش���ى م���ع س���معة ن���ادي الش���باب، ورغبة 

مسؤوليه وجماهيره في االرتقاء به.
 وأك���د الالعب���ون على عزمه���م مراجع���ة كافة أمورهم وأنفس���هم، 
وتصحي���ح أخطائهم والتعوي���ض في الج���والت المقبلة، مؤكدين 

في الوقت نفس���ه على تقديم الدع���م الكامل للجهاز الفني للفريق 
بقيادة المدرب السوري هيثم جطل ومساعده حسين علي.

 وأك���د العب���و المارون���ي أن الفري���ق ق���ادر عل���ى تقدي���م األفض���ل 
والمنافس���ة بجدي���ة، مطالبين الجماهير الش���بابية مواصلة الدعم، 

للعودة سريًعا إلى الطريق الصحيح.

يواص���ل منتخ���ب الس���يدات لك���رة الق���دم 
تحضيراته اإلعدادية للمشاركة في بطولة 
غ���رب آس���يا للس���يدات التي ستس���تضيفها 
مملك���ة البحرين خالل ش���هر يناي���ر المقبل 
بمش���اركة 5 منتخب���ات. ويس���تعد منتخب 
الس���يدات لخ���وض 6 مباري���ات ودي���ة في 
البحري���ن خ���الل ش���هر ديس���مبر الج���اري، 
نظي���ره  أم���ام  مباري���ات   3 بواق���ع  وذل���ك 
منتخب المالديف و3 مباريات أمام نظيره 
برنام���ج  وس���يكون  س���يرالنكا.  منتخ���ب 
ودي���ات المنتخ���ب كاآلت���ي: س���يخوض 3 

مباري���ات أم���ام منتخ���ب المالدي���ف أيام 3 
و5 و9 ديس���مبر الج���اري، عل���ى أن يواج���ه 
منتخ���ب س���يرالنكا أي���ام 17 و20 و23 من 
الش���هر الجاري أيضا. وس���تكون المباريات 

الودي���ة فرص���ة للجه���از الفن���ي للمنتخ���ب 
بقي���ادة الم���درب الوطن���ي خال���د الحربان، 
للوق���وف عل���ى الجاهزية الفنية لمس���توى 

الالعبات قبل خوض بطولة غرب آسيا.

منتخب السيدات يخوض 6 ودياتالعبو الماروني يعتذرون للخسارة

اس���تقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة الس���لة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر في مكتب سموه بأم الحصم.

وبحث س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي آل 
خليفة مع الوزير الجودر أبرز المستجدات 
المتعلق���ة باالتح���اد البحريني لكرة الس���لة 
وس���بل االرتقاء بمستوى اللعبة في مملكة 

البحرين.
سياس���ة  ضم���ن  المقابل���ة  ه���ذه  وتأت���ي 
رئي���س  س���مو  بي���ن  المس���تمر  التواص���ل 
االتح���اد ومختل���ف المؤسس���ات الرياضية 

ف���ي المملكة بم���ا يخدم الصال���ح العام في 
قطاع الشباب والرياضة.

وأثنى س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي في 
اللق���اء على جهود الج���ودر الملحوظة في 
إبراز الرياضة البحرينية من خالل مختلف 
جمي���ع أش���كال الدع���م والرعاي���ة المقدمة 

لألندي���ة وتنظيم العديد م���ن البرامج التي 
كانت ذات ص���دى إيجابي على رفع مكانة 
الرياض���ة بالمملك���ة وما تركته م���ن أثر بالغ 
يش���هد له الجميع طوال الفترات الماضية، 
مؤك���دا س���موه أهمي���ة ال���دور ال���ذي تلعب���ه 

وزارة الشباب والرياضة في هذا الصدد.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي: جه��ود ملحوظ��ة للج��ودر ف��ي إب��راز الرياض��ة البحرينية

بحث أبرز المستجدات المتعلقة باتحاد السلة

خالد بن سلمان يطلع على برنامج المنتخبات
مرحل��ة اإلع��داد األخي��رة ل��ألول قب��ل كأس آس��يا وتجم��ع دوري لألولمب��ي

ت���رأس نائ���ب رئيس االتح���اد البحرين���ي لكرة القدم للش���ؤون الفني���ة ورئيس لجنة 
المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، اجتماعا دوريا تنسيقيا مع الجهازين 

الفني واإلداري للمنتخبين األول واألولمبي.

وحض���ر االجتماع مدي���ر المنتخب األول 
عارف عبدالرزاق، مدرب المنتخب األول 
ميروس���الف س���كوب، م���درب المنتخب 
األولمب���ي س���مير ش���مام، ورئي���س قس���م 
الشؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري.

متابع���ة  إط���ار  ضم���ن  االجتم���اع  ج���اء 
نائ���ب رئي���س االتح���اد للش���ؤون الفني���ة 
لعم���ل المنتخب���ات بش���كل دوري، خاصة 
م���ع االس���تحقاقات المقبل���ة الت���ي تنتظر 
المنتخبين )األول واألولمبي(، إذ يس���تعد 
المنتخ���ب األول للمرحل���ة النهائي���ة م���ن 
اإلعداد للمش���اركة في كأس آس���يا 2019 
الت���ي س���تقام مطل���ع الع���ام المقب���ل ف���ي 
اإلمارات، كما يواصل المنتخب األولمبي 

سلس���لة تحضيراته؛ استعدادا لتصفيات 
إذ   ،2020 عام���ا   23 تح���ت  آس���يا  كأس 
س���تقام التصفي���ات ف���ي البحري���ن خالل 

مارس 2019.
واطل���ع الش���يخ خال���د ب���ن س���لمان عل���ى 
لش���هر  األول  المنتخ���ب  إع���داد  برنام���ج 
 3 إقام���ة  س���يتضمن  وال���ذي  ديس���مبر، 
عل���ى  البحري���ن  ف���ي  ودي���ة  مباري���ات 
النح���و اآلتي:20 ديس���مبر أم���ام منتخب 
طاجيكس���تان، 27 ديسمبر أمام منتخب 
لبن���ان بع���د اعت���ذار المنتخب الس���عودي، 
كوري���ا  منتخ���ب  أم���ام  ديس���مبر  و29 

الشمالية.
وتق���رر أن ينطلق إع���داد المنتخب األول 

لتجمع الشهر المقبل يوم 10 ديسمبر.
كم���ا اطل���ع الش���يخ خالد بن س���لمان على 
برنامج إعداد المنتخب األولمبي للتجمع 
ال���دوري للش���هرين المقبلي���ن، إذ س���يبدأ 
المنتخب تجمعه يوم 12 ديس���مبر، على 

أن يخ���وض المنتخب مب���اراة ودية أمام 
منتخ���ب األردن األولمب���ي ي���وم 4 يناي���ر 
المقبل، كما س���يخوض مباراتين وديتين 
مع منتخب اإلمارات األولمبي يومي 9 و 

14 يناير المقبل في البحرين.

  جانب من االجتماع

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

السبت 1 ديسمبر 2018 
23 ربيع األول 1440

ضاحية السيف - اللجنة األولمبيةالصخير - االتحاد البحريني للسيارات

أكد رئيس االتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة أن استضافة كأس ال� GT لألمم على مضمار حلبة البحرين 
الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط إنما يعد إضافة جديدة، وتأكيد كبير على اإلمكانات الدولية والعالمية والمكانة 

الدولية التي باتت تمتلكها المملكة في جذب مختلف بطوالت وسباقات السيارات.

البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س  وأوض���ح 
للس���يارات في حديث���ه، قائال “وجهنا الفرق 
البحرين���ي  لالتح���اد  التابع���ة  التنظيمي���ة 
المبك���ر الس���تقبال  باالس���تعداد  للس���يارات 
الكبي���ر، وتوفي���ر  التنافس���ي  الس���باق  ه���ذا 
جمي���ع االحتياجات ف���ي الوقت المناس���ب 
وبالتنس���يق م���ع حلب���ة البحري���ن الدولي���ة؛ 
س���عيا إلخ���راج الص���ورة التنظيمية بأفضل 
عل���ى  البحري���ن  مملك���ة  اعت���ادت  ص���ورة 
إخراجها في السباقات الدولية واإلقليمية 
الخب���رات  المتالكه���ا  دائم���ا  والعالمي���ة 
البحرينية الواسعة في إدارة وتنظيم مثل 

هذه السباقات”.
وأضاف “الش���ك أن المملك���ة حققت العديد 
المج���االت  مختل���ف  ف���ي  المكاس���ب  م���ن 
مختل���ف  اس���تضافة  ج���راء  والقطاع���ات 
الس���باقات الدولي���ة والعالمي���ة وف���ي قمتها 
س���باق الفورم���وال واح���د، وحقق���ت العديد 
م���ن الجوائ���ز واإلنج���ازات المختلف���ة من���ذ 
العام 2004، والتميز الذي نسعى إليه دائما 
هدف���ا لجعل المملك���ة في الري���ادة الدائمة، 
والتروي���ج لمملك���ة البحرين كمرك���ز للتميز 
ف���ي رياضة الس���يارات، وهذا م���ا نفتخر به 

اليوم وما وصلنا إليه من تطور كبير”.

عق����د األمي����ن الع����ام للجنة األولمبي����ة البحرينية عبدالرحمن عس����كر اجتماع����ا مع ممثلي اللجن����ة المنظمة لدورة األلع����اب األولمبية 
القادم����ة “أولمبي����اد طوكي����و 2020” وذلك عل����ى هامش تواجده في طوكيو لحض����ور اجتماع الجمعية العمومية الثالث والعش����رين 

التحاد اللجان األولمبية الوطنية “أنوك” والتي اختتم مؤخرا.

دائ����رة  مدي����ر  برفق����ة  عس����كر  والتق����ى   
المشاريع باللجنة األولمبية مادن الوناس 
م����ع اللجن����ة المنظم����ة ألولمبي����اد طوكي����و 
مملك����ة  مش����اركة  معه����م  وبح����ث   2020
البحري����ن في الدورة وتقدير حجم البعثة 
وتع����رف عل����ى آخ����ر االس����تعدادات الت����ي 
تقوم بها اللجنة المنظمة مع تبقي حوالي 
س����نتين على انطالق أكبر ح����دث رياضي 

في العالم.
 كما التقى األمين العام مع لجنة التضامن 
األولمب����ي وبح����ث معه����م إمكاني����ة اقام����ة 
األولمب����ي  للتضام����ن  اإلقليم����ي  المنت����دى 

والمجلس األولمبي اآلس����يوي خالل شهر 
فبراي����ر المقب����ل 2019 وذل����ك على هامش 
ال����ذي  الوطن����ي  الرياض����ي  الي����وم  إقام����ة 
يص����ادف ي����وم الثالثاء 13 فبراي����ر المقبل 
وذل����ك لمناقش����ة كاف����ة األم����ور الت����ي تهم 
اآلس����يوية واإلط����الع  األولمبي����ة  اللج����ان 
عل����ى جه����ود مملك����ة البحرين ف����ي تنظيم 
الي����وم الرياض����ي الوطن����ي، خصوصا وأن 
األولمبية س����بق وأن اس����تضافت المنتدى 
ف����ي ع����ام 2014 والذي اقي����م بنجاح كبير 
ومشاركة واسعة من قبل مختلف اللجان 

األولمبية الوطنية في القارة اآلسيوية. عبدالرحمن عسكرالشيخ عبدالله بن عيسى 

GT �بحث مش��اركة البحرين والتعرف على آخر االستعداداتالجماهير مدعوة للحضور واالستمتاع بفعاليات مهرجان بابكو ل

عسكر يلتقي ممثلي أولمبياد طوكيوعبداهلل بن عيسى: تحقيق العالمة التنظيمية الكاملة
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 منتخب السيدات لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

اختتم���ت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة B لدورة أبوصيبع الس���نوية 
32، والت���ي تقام ه���ذا العام برعاية ذهبية م���ن Soccer Avenue للوجيه 

محمد بن منصور العريض، ورعاية فضية من السرايا للمقاوالت.

اس���تطاع  األول  اللق���اء  فف���ي 
قري���ن ارج م���ن الف���وز بثالثي���ة 
نظيفة على حساب فريق الفتح 
للكهرب���اء س���جلها تباع���ا محمد 
مرم���اه(  ف���ي  )بالخط���أ  توفي���ق 
وكل م���ن محم���د حبي���ب هدف 
ومحم���د التاج���ر ه���دف، وبه���ذا 
الفوز يضي���ف قرين ارج النقطة 
رقم )6( ليكون وصيفا اللمنيوم 

المنار في نفس المجموعة. 
وفي المواجهة الثانية استطاع 
فري���ق المنيوم المن���ار من حجز 
مقعده رسميًا للدور قبل النهائي 
بع���د أن حقق النقطة رقم )9( له 
في البطولة واستطاع ان يطيح 
بالسرايا للمقاوالت مقابل هدف 

وحي���د للخاس���ر. س���جل للفائ���ز 
عل���ي مجي���د الزاك���ي )هدفي���ن( 
وكل م���ن علي مه���دي وعبدهللا 
وص���ادق المنص���ور ه���دف ل���كل 
ع���ن  له���دف  باإلضاف���ة  منه���م 
طريق الخطأ في مرماه س���جله 
س���يد فاض���ل عل���ي فيما س���جل 
للخاس���ر المخضرم السيد سعيد 

جعفر.
وتس���تأنف مباريات الدورة يوم 
 )A( المجموع���ة  ضم���ن  الس���بت 
ف���ي المب���اراة االول���ى مؤسس���ة 
ياسر في مواجهة تايلوس فيما 
يلتقي في المباراة الثانية وهي 
مب���اراة الص���دارة فيتوري���ا ف���ي 

مواجهة سوكر افنيو.

المنار إلى قبل نهائي أبوصيبع

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمينادي الشباب - المركز اإلعالمي

الفريق األول لكرة القدم بنادي الشباب

سمو الشيخ عيسى بن علي

رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة مستقبال وزير شؤون الشباب والرياضة
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تواصلت االستعدادات الستضافة مملكة البحرين بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 التي سوف تقام في 
المملكة بتاريخ 8 ديسمبر 2018، حيث سيشارك في البطولة نخبة من الرياضيين المحترفين والهواة باإلضافة الى 
محب���ي رياض���ة الترايثلون من البحري���ن والمقيمين على أرضها عالوة على تنظيم مس���ابقتي “آيرون كيدز” و”آيرون 

غيرلز” وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

 وزار مدي���ر المكتب اإلعالمي لس���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة 
ومرك���ز المعلومات توفي���ق الصالحي 
ووف���د م���ن القس���م الفن���ي والعمليات 
موق���ع  الرياضي���ة  البحري���ن  وقن���اة 
البطول���ة لالط���الع عل���ى التجهي���زات 
الت���ي س���ترافق  الخاص���ة  االعالمي���ة 
البطولة الس���يما أن البطولة ستش���هد 

نقل تلفزيوني على الهواء مباشرة.
 واطل���ع توفيق الصالحي م���ع اللجنة 
االحتياج���ات  كاف���ة  عل���ى  المنظم���ة 
الخاص���ة بالتغطي���ة االعالمي���ة، وأكد 
لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة  ممث���ل  أن 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة 
رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية 
س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  
ق���د وج���ه بتقديم كامل الدع���م للقناة 
الرياضي���ة من أج���ل إخ���راج البطولة 
مش���يدًا  إعالمي���ة،  ص���ورة  بأفض���ل 
بالجه���ود الكبي���رة التي تبذله���ا وزارة 
ش���ؤون الش���باب والرياضية برئاس���ة 
علي الرميحي ورئيسة قناة البحرين 

الرياضية مريم بوكمال.
أن  الصالح���ي  توفي���ق  وأوض���ح   
األنظار س���تكون شاخصة نحو مملكة 
البحري���ن خصوص���ًا أن البطولة تعتبر 
األوس���ط  الش���رق  بط���والت  أق���وى 
ش���هدت  الماضي���ة  النس���خة  وكان���ت 

منافسة قوية.

  خطة إعالمية

 وكش���ف توفي���ق الصالحي عن إعداد 
خطة إعالمية كاملة بالتعاون مع قناة 
البحري���ن الرياضي���ة من أج���ل إخراج 
إعالمي���ة،  ص���ورة  بأفض���ل  البطول���ة 
إضاف���ة إل���ى تش���كيل لجن���ة إعالمية 
الصحفي���ة  للتغطي���ة  فري���ق  تض���م 
وفريق لمواق���ع التواصل االجتماعي 

عالوة على فريق التصوير.
 وأوضح توفيق الصالحي أن الجميع 
الص���ورة  عك���س  عل���ى  س���يحرص 
المش���رقة الس���تضافة مثالي���ة لمملكة 
البحرين للبطولة، متمنيًا كل التوفيق 

والنجاح للجنة المنظمة.

 استمرار العمل

للبطول���ة  اللجن���ة المنظم���ة   تواص���ل 
عمله���ا الدؤوب من أج���ل االنتهاء من 
كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة 
بالبطول���ة، حي���ث تعم���ل اللجن���ة على 

مدار الساعة.
 وأك���د مدي���ر البطول���ة أحم���د الح���اج 
عل���ى  ش���ارفت  المنظم���ة  اللجن���ة  أن 
االنتهاء من العمل في موقع البطولة، 
مش���يرًا إل���ى أن العم���ل كان مس���تمر 
ط���وال األي���ام الماضي���ة وت���م تركيب 
مواقع البطولة ومنها خيمة الالعبين 
وخيم���ة التس���جيل والخيم���ة الطبية 
والعدي���د من المواق���ع األخرى، عالوة 
على موقع خاص لكبار الشخصيات.

اليومي���ن  أن  الح���اج  أحم���د  وأش���ار   
العم���ل  تواص���ل  ستش���هد  المقبلي���ن 
ووضع اللمس���ات األخي���رة على كافة 
األم���ور، مش���يرًا إلى أن هن���اك العديد 
م���ن الزي���ارات م���ن اللجن���ة المنظم���ة 

لالطمئنان على سير العمل.
 وأثن���ى أحم���د الح���اج عل���ى الجه���ود 
الطيب���ة الت���ي تبذلها اللجن���ة المنظمة 
م���ن أج���ل اخ���راج البطول���ة بأفض���ل 

صورة تنظيمية.
7 ديس���مبر  ي���وم  أن  الجدي���ر ذك���ره   
س���يكون فرص���ة لألطف���ال للمش���اركة 
في مسابقتي “آيرون كيدز” و”آيرون 
غيرلز” في مجم���ع األفنيوز التجاري، 
حيث س���تقام س���باقات وهي: آيرون 
أكواثل���ون )ج���ري وس���باحة(، آي���رون 
كي���دز )ج���ري(، آيرون غيرل���ز )جري 5 
كل���م(، وهي مخصص���ة لتقديم الدعم 
وتنشيط وتمكين الرياضيين الصغار 

الذين يسعون للحصول على أسلوب 
حياة صحي ونشيط. 

 الشركات تواصل دعم 

ورعاية البطولة

الفن���ادق  م���ن  العدي���د  انضم���ت   
الش���رق  بطول���ة  لدع���م  والش���ركات 
 ،70.3 الحدي���دي  للرج���ل  األوس���ط 
حي���ث انض���م فن���دق الخلي���ج كداعم 

للبطولة.
 وتعليًقا على دعمه، قال المدير العام 
لفندق الخليج فارس ياكتين: “فندق 
البحري���ن  اتفاقي���ة  تدع���م  الخلي���ج” 
والسبا، تماش���يًا مع برنامج مسؤولية 
تع���زز  الت���ي  المب���ادرات  الش���ركات، 
الصح���ة والعافي���ة وأنش���طة اللياق���ة 
الرج���ل  ح���دث  إط���الق  إن  البدني���ة. 
الحديدي في المملكة، هو اآلن أفضل 
س���باقات الترياتل���ون والرياض���ة ف���ي 

الش���رق األوسط وهذا أثر على الناس 
ف���ي جمي���ع المجتمعات ف���ي المملكة 
تغيي���ر حياته���م لألفض���ل، م���ن خالل 

اللياقة البدنية وخفة الحركة. 
 وق���ال ياكتين كذلك، “إنه لش���رف لنا 
 Iron Man أن نكون ج���زًءا من حدث
له���ذا الع���ام وس���يحظى فن���دق “جلف 
س���با” الحائ���ز عل���ى جوائ���ز بحض���ور 
المش���اركين خالل الح���دث باإلضافة 
إلى رفع مستوى الوعي حول الحياة 

الصحية وتجديد أنماط الحياة”. 
 م���ن جانب���ه، انضم���ت ش���ركة إن���دورا 
لس���باق  الرس���ميين  للرع���اة  س���بورت 
الدراج���ات الهوائية والرياضيين لهذا 
الموس���م، وتعليًق���ا عل���ى دعم���ه، ت���م 
تعيين علي جناحي، المدير التنفيذي 
للش���ركة، في “مركز إندورا الرياضي” 
ف���ي ع���ام 2014 س���رعان م���ا أصب���ح 
المن���زل للعدي���د م���ن الرياضيي���ن في 
البحرين. كش���ركة، نس���عى إلى تعزيز 

أس���لوب حي���اة نش���ط وصح���ي م���ن 
خ���الل توفي���ر المنتج���ات الضروري���ة 
الت���ي تفي���دك رياضي. نتمن���ى لجميع 
المش���اركين النجاح والفرح من خالل 
ترجم���ة تدريبهم الش���اق عل���ى الرجل 

الحديدي.
 Fitness First س���تكون  وأيض���ًا،   
ه���و الش���ريك الرس���مي للس���باحة في 
البطول���ة، وقال جورج فلوكس، مدير 
العمليات في فيتنس فيرست الشرق 
للغاي���ة  فخ���ورون  “نح���ن  األوس���ط: 
ومتحمسون المشاركة في رابع حدث 
رس���مي لن���ادي الرج���ل الحدي���دي في 
البحرين واإلمارات العربية المتحدة. 
أكثر من 150 سنة شارك موظفونا في 
الح���دث إما كفرد أو جزء من الفريق. 
ه���و اآلن الع���ب اساس���ي ف���ي تقويم 
األحداث الموسمية حيث يتم تحفيز 
جميع موظفين���ا وبدء تدريبهم حتى 
س���تة أش���هر مقدما. في نم���ط اللياقة 

البدنية األول، هدفنا هو التغلب على 
مش���اركة العام الماضي في هذا عام. 
كعالم���ة تجاري���ة، كل ش���خص يعمل 
لن���ا يعيش ويتنف���س اللياق���ة البدنية 
وبالتال���ي الس���بب نحن نش���جع فرقنا 
على المش���اركة في مث���ل هذا الحدث 

الرائع مثل الرجل الحديدي.
 كما انضمت شركة لولو هايبر ماركت 
للرعاية وقدمت دعمها للمساهمة في 
ترويج البحري���ن لرياضة الترايثلون، 
 Lulu وعل���ق جوزي���ر مدير مجموع���ة
قائالً: “إن لولو هايبرماركت مسرورة 
المرم���وق   IRONMAN الراع���ي  م���ن 
ف���ي مملك���ة البحري���ن. ه���ذا الح���دث 
أج���ل  م���ن  بالن���داء  يتجس���د  الق���وي 
االنضباط والقوة والتركيز والتدريب 
ف���ي النجاح األخير الذي حققه س���مو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة في 
بطول���ة العالم للرج���ل الحديدي التي 

اقيمت في كونا”.

فارس ياكتين علي جناحي

من المنافساتجانب من الزيارة التفقدية

خطة إعالمية متكاملة لبطولة الرجل الحديدي
الح��دث لموق��ع  والعملي��ات  الفن��ي  والقس��م  “الرياضي��ة”  م��ن  إعالم��ي  وف��د  زي��ارة 

تغطية - اللجنة اإلعالمية

بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راش���د للفروس���ية وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى 
بن س���لمان بن حمد آل خليفة، نظم النادي عصر أمس الس���باق الخامس لهذا الموسم والذي 
أقي���م على كؤوس ش���ركة نفط البحرين “ بابك���و “ وكاس اللجنة األولمبية البحرينية وكاس 

شركة كريدي مكس وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. 

وكان الش���وط األول ش���هد أول���ى انتص���ارات 
الحص���ان المرش���ح الثال���ث “نب���راس باونتي” 

مفي مشاركته الثالثة هذا الموسم.
وأقيم الش���وط الثاني لجياد جميع الدرجات 
والمبتدئ���ات للعم���ر 4 س���نوات “نت���اج محلي” 
مس���افة 1200 مت���ر والجائ���زة 2000 دين���ار، 
وتمكن الحصان المرش���ح األول “دوش���انبي” 

تسجيل فوزه الثاني على التوالي.
وأقي���م الش���وط الثال���ث عل���ى كأس اللجن���ة 
لجي���اد  والمخص���ص  البحريني���ة  األولمبي���ة 
خي���ل  م���ن  والمبتدئ���ات  الرابع���ة  الدرج���ة 
ف���ي  المس���جلة  األصيل���ة  العربي���ة  البحري���ن 

“الواهو” مس���افة 1400 مت���ر والجائزة 5000 
دين���ار، وأس���تطاع الحص���ان المرش���ح األول 
“الحمدان���ي 1697” تس���جيل فوزه الثاني في 

مشاركته الثانية.
وأقيم الش���وط الرابع على كأس ش���ركة نفط 
الدرج���ات  جمي���ع  لجي���اد  “بابك���و”  البحري���ن 
 1200 مس���افة  محل���ي”  “نت���اج  والمبتدئ���ات 
متر مس���تقيم والجائ���زة 3000 دينار، وانتزع 

الحصان “كيبد كروسيدر” فوزه األول.
وأقي���م الش���وط الخام���س أقي���م عل���ى كأس 
ش���ركة كريدي ماكس لس���باق الت���وازن “نتاج 
محل���ي” مس���افة 1600 متر والجائ���زة 2000 

دينار، وشهد الفوز األول للحصان “كتالس”.
وشهد الشوطان السادس والسابع تألق جياد 
أس���طبل العف���و الت���ي تفوقت وحقق���ت الفوز 
بكأس���ي ش���ركة بابكو، ففي الشوط السادس 
الذي أقيم على كأس “بابكو” لس���باق التوازن 
“مستورد” مسافة 1800 متر والجائزة 2000 
دينار، تمكن الحصان “هاربو روك” من أنتزاع 

فوزه األول.

وش���هد الش���وط الس���ابع واألخي���ر ال���ذي أقيم 
على كأس شركة نفط البحرين “بابكو” لجياد 
الدرجة األولى “مس���تورد” مسافة 1400 متر 
والجائزة 5000 دينار، مفاجأة السباق القوية 

وبطلها الحصان “بالتيك نايت”. 

التتويج

وتس���لم س���مو الشيخ عيس���ى بن س���لمان بن 

حم���د آل خليف���ة كاس ش���ركة كري���دي مكس 
من الرئي���س التنفيذي لش���ركة كريدي مكس 
يوس���ف ميرزا بعد فوز جواد سموه “كتالس” 
بالمركز األول في الش���وط الخامس للس���باق. 
كما ت���م تتويج الفائزين بكؤوس الس���باق، إذ 
قدمت عضو مجل���س إدارة اللجنة األولمبية 
البحرينية الش���يخة حياة بن���ت عبدالعزيز آل 
خليف���ة كأس اللجن���ة األولمبي���ة إلى مس���اعد 

المضم���ر الفائز بول س���ميث، فيم���ا قدم نائب 
الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة “بابك���و” إبراهيم 
طال���ب ك���ؤوس ش���ركة بابك���و، إذ ق���دم كأس 
الش���وط الرابع إلى س���مو الش���يخ س���لمان بن 
محم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، وق���دم كأس 
الش���وط الس���ادس إلى ه���ادي إبراهي���م العفو 
الفائ���ز  المال���ك  إل���ى  الس���ابع  الش���وط  وكأس 

إبراهيم العفو.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

“الحمداني” يحقق كأس األولمبية و “كروسيدر” يتفوق

من التتويج
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ش���هدت انطالقة الجولة الثامنة من مس���ابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة 
القدم عودة فريق المالكية لسكة االنتصارات وصحوة فريق الحد. 

فالمالكية الذي خسر مباراته أمام المحرق 
في الجولة السابعة، ها هو يعود من جديد 
ليس���جل ف���وزا مهم���ا على حس���اب الكتيبة 
الشبابية برباعية نظفية. في حين انتفض 
الح���د من جدي���د بعد هزيمتي���ن متتاليتين 
ف���ي الجولتي���ن السادس���ة والس���ابعة أم���ام 
البدي���ع والنجم���ة، ليحقق في ه���ذه الجولة 
انتصارا معنويا وثمينا مع مدربهم الجديد 
الكتيب���ة  حس���اب  عل���ى  ش���ريدة  س���لمان 
الحاالوي���ة بهدفين دون رد، لتش���هد هاتين 
المباراتين تس���جيل 6 أهداف. وقد شهدت 
مب���اراة المالكي���ة والش���باب ركلت���ي ج���زاء 
واحدة لصالح الشباب لم يستغلها بالشكل 
ف���ي  نج���ح  للمالكي���ة  وواح���دة  الصحي���ح 
ترجمته���ا له���دف من بي���ن األربع���ة أهداف 

التي شهدها هذا اللقاء.

 حصدنا الفوز

 قال العب فريق المالكية أحمد حبيب “إن 
الفريق بعد مب���اراة المحرق عقد العزم في 
ه���ذه الجول���ة على دخ���ول ه���ذه المواجهة 
بصورة مختلفة وتحقيق النتيجة لصالحه 
رغم وجود اإلصابات واإليقافات التي كان 
يعاني منها الفريق قبل هذا اللقاء. ونحمد 
هللا على نجاح الفري���ق في تقديم العرض 
الجيد وإحراز نتيجة الفوز وحصد النقاط 
الث���اث. ف���أداء الفري���ق في تطور مس���تمر 
بفضل الجهاز الفن���ي بقيادة المدرب أحمد 
صال���ح الدخي���ل، وهدفنا أن يص���ل الفريق 

ألبعد نقطة في هذه المسابقة”.

 فوز حداوي ثمين

ن���ادي  بفري���ق  األردن���ي  المحت���رف  ق���ال 
الح���د الاعب محم���د الداود “بداي���ة نبارك 
اإلداري  والجه���از  والاعبي���ن  للجماهي���ر 
والجه���از الفن���ي الجدي���د بقي���ادة الم���درب 

س���لمان ش���ريدة فوز الحداوية الثمين في 
ه���ذه المواجه���ة، ونش���كر الم���درب محم���د 
المقلة عل���ى الفترة التي قضاها مع الفريق 
الفني���ة،  لمس���ته  أض���اف  وال���ذي  كم���درب 
ولك���ن ه���ذا حال كرة الق���دم ونتمنى له كل 
التوفي���ق والنج���اح ف���ي مس���يرته العملية، 

مضيفا أن مش���اركته م���ع الفريق تأتي بعد 
تعافي���ه من إصابة التمزق التي كان يعاني 
منه���ا والت���ي ألمت به بعد إصابت���ه بالرباط 
الصليب���ي ال���ذي تعاف���ى من���ه تمام���ا بفضل 
م���ن هللا ثم الفترة العاجي���ة المكثفة التي 
قضاها مع الفريق تحت إش���راف أخصائي 
الع���اج حمد الش���ايجي، موجها له الش���كر 
والتقدير على وقفته معه وعلى مساهمته 
ف���ي عاج���ه م���ن اإلصابتي���ن، مؤك���دا ف���ي 
الوق���ت ذات���ه أن الفري���ق سيس���عى لتقديم 

األفضل في المواجهات القادمة.

 األخطاء هي السبب 

 ق���ال حارس فري���ق نادي الحال���ة الحارس 
حمد الدوس���ري “إن الخس���ارة والفوز حال 
لعب���ة كرة القدم، فريقنا لعب بصورة جيدة 
في ش���وط المب���اراة األول، ولك���ن األخطاء 
البس���يطة وتحدي���دا ف���ي ش���وط المب���اراة 
الثان���ي ه���ي م���ن تس���ببت بخروجن���ا بهذه 

النتيج���ة. وبالتأكيد س���يكون التركيز اآلن 
ف���ي االبتع���اد ع���ن مؤخ���رة الترتي���ب العام 
والتفكي���ر بص���ورة واضح���ة ف���ي تحقي���ق 
نتائج إيجابي���ة في المباراة القادمة. ثقتي 
كبيرة في زمائي الاعبين في االستعداد 
بالش���كل األفض���ل لتقدي���م مس���توى مغاير 
نحق���ق من خال���ه النتيج���ة المطلوبة فيما 

تبقى من منافسات الدور األول”.

 مباراة للنسيان 

 قال العب فريق الش���باب أيمن عبداألمير 
“بداي���ة، ه���ارد لك لن���ادي الش���باب ومبروك 
عل���ى  ُلعب���ت  المب���اراة  المالكي���ة،  لن���ادي 
األخطاء التي استفاد منها فريق المالكية، 
رغ���م أننا اس���تحوذنا عل���ى الك���رة وصنعنا 
المب���اراة  ج���دوى.  دون  ولك���ن  الف���رص 
نس���تطيع أن نطل���ق عليه���ا مب���اراة س���يئة 
وللنس���يان، لق���د حاولنا ولك���ن الحظ وقف 

حجر عثرة أمامنا”.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

عودة المالكية لالنتصارات وصحوة حداوية

 فرحة ملكاوية تكررت 4 مرات
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يوم التعادالت بدوري ناصر بن حمد الممتاز
ق����م����ة ال�������رف�������اع وال�����م�����ح�����رق ان����ت����ه����ت ب�����ه�����دف ل���ل���ج���ان���ب���ي���ن

كس���ب الرفاع تعادال ثمينا أمام المحرق بهدف 
لكليهم���ا، ف���ي قم���ة الجول���ة 8 ل���دوري ناصر بن 
حم���د الممت���از لكرة القدم، والت���ي أقيمت أمس 

على االستاد الوطني. 
وكان المح���رق قريبا م���ن تحقيق الفوز، إذ كان 
متقدم���ا ف���ي النتيجة من���ذ الدقيق���ة 72 بهدف 
جم���ال راش���د، إال أن س���يد رض���ا عيس���ى أدرك 

التعادل للسماوي في الدقيقة 90. 
والتع���ادل ه���و األول للرف���اع في ال���دوري، في 

حين أنه بقي في صدارة الترتيب. 
وفي لقاء آخر أقيم على االستاد الوطني أمس 
أيضا، تعادل النجمة مع المنامة بهدف لكليهما. 
درام���ي،  مم���ادو  المحت���رف  للنجم���ة  وس���جل 

وللمنامة محمود عبدالرحمن “رينغو”. 

وفي لقاء ثالث أقيم أمس على اس���تاد الش���يخ 
الرف���اع  تع���ادل  ب���ن محم���د آل خليف���ة،  عل���ي 
جمي���ع  لتنته���ي  البدي���ع؛  م���ع  س���لبيا  الش���رقي 

مباريات أمس بالتعادل دون وجود فائز. 

البديعالرفاع ش
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ج���اء الش���وط األول متوس���ط المس���توى 
الرف���اع  بي���ن الطرفي���ن، فيم���ا كان  فني���ا 
األفضل، خصوصا على مس���توى تش���كيل 

الفرص المحققة للتهديف.
أول���ى الفرص ج���اءت عبر هجم���ة مرتدة 
تق���دم م���ن خاله���ا الرفاع���ي س���يد رض���ا 
عيس���ى، والذي لع���ب كرة أمامي���ة لمهدي 
عبدالجب���ار ال���ذي انف���رد بمرم���ى ح���ارس 
المح���رق س���يد محم���د جعف���ر، لكن���ه ل���م 
يحس���ن التعام���ل م���ع الكرة بعد أن س���دد 
كرة س���هلة بيس���اره ج���اءت ف���ي أحضان 

الحارس )25(.
وح���اول محت���رف الرف���اع أوتش���ي بع���د 
توغله يمينا، إذ سدد كرة بيساره أمسكها 

سيد محمد جعفر )29(.
أخ���رى  م���رة  عبدالجب���ار  مه���دي  وانف���رد 
أبعده���ا  ك���رة  وس���دد  المح���رق،  بمرم���ى 
ح���ارس المحرق قب���ل أن تصطدم بالقائم 
األيمن )38(؛ لينتهي الش���وط األول سلبيا 

بين الجانبين.

الشوط الثاني

وفي الحصة الثانية من اللقاء، لم تش���هد 
الدقائق األولى أي ش���يء يذكر، في حين 
س���جل المحرق هدف التقدم بعدما س���دد 
جم���ال راش���د ك���رة ثابتة بش���كل متقن لم 
يس���تطع الح���ارس الرفاع���ي عبدالكري���م 

فردان إمساكها؛ لتعانق الشباك )72(.
تقدم الرفاع إلى األمام بحثا عن التعادل، 
وكان���ت ل���ه العديد م���ن الفرص الس���انحة 
للتهديف، حيث سدد أوتشي كرة بيساره 
داخ���ل المنطق���ة أبعدها ح���ارس المحرق 
ببراع���ة حامي���ا فريق���ه من ه���دف محقق 

.)83(
وكادت ك���رة رأس���ية ألوتش���ي أن ت���درك 
التعادل للرفاع، إال أن س���يد محمد جعفر 

أبعد الخطر عن مرماه مرة أخرى )87(.
وحملت الدقيقة )90( البش���ارة للرفاعيين 
حينما س���جل “الس���ماوي” ه���دف التعادل 
بك���رة رأس���ية لس���يد رضا عيس���ى وصلت 

إليه من ركلة ركنية وسط فرحة كبيرة.
وش���هد اله���دف أحداثا مصاحب���ة، تمثلت 
ف���ي طرد صاح���ب الهدف الرفاعي س���يد 
رض���ا عيس���ى لحصول���ه اإلن���ذار الثان���ي، 

إضاف���ة إل���ى ط���رد الاع���ب عل���ي غال���ب 
المتواجد في دكة بدالء المحرق.

ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد يذكر؛ 
لتنتهي المباراة بالتعادل اإليجابي.

ل���م يش���هد الش���وط األول من المب���اراة أي 
ف���رص حقيقية عل���ى مرمى الحارس���ين: 
س���يد ش���بر عل���وي ف���ي النجمة، وأش���رف 

وحيد في المنامة.
معظ���م  عل���ى  الس���لبي  األداء  وس���يطر 
المجري���ات ف���ي الش���وط، دون وج���ود أي 

هجمات سانحة للتهديف.
اعتم���د النجم���ة عل���ى وج���ود عل���ي م���دن 
عب���ر  األط���راف  ف���ي  منص���ور  وهش���ام 
التحركات التي لم تجد نفعا في الوصول 
للمهاج���م المحت���رف ممادو، ف���ي حين أن 
المنام���ة عبر تواجد محم���د الرميحي في 
المقدم���ة ال���ذي حوصر من قب���ل مدافعي 
النجمة؛ لتبقى الش���باك ب���دون اهتزاز في 

الحصة األولى من المباراة.

الشوط الثاني

وف���ي الحص���ة الثاني���ة م���ن اللق���اء، تمكن 
النجمة من تس���جيل ه���دف التقدم بعدما 
لعب علي م���دن ركلة ثابت���ة متقنة تابعها 
محترف النجمة ممادو برأس���ه في مرمى 
المنام���ة رغ���م محاول���ة الح���ارس أش���رف 
وحي���د إيقافها )62(. ورد المنامة س���ريعا، 
إذ س���جل ه���دف التعادل عب���ر ركلة ثابتة 
“رينغ���و”  عبدالرحم���ن  محم���ود  س���ددها 
بإتق���ان وعانقت ش���باك س���يد ش���بر علوي 

بروعة وصوال للدقيقة )66(.
وأنق���ذ أش���رف وحي���د المنامة م���ن هدف 
محق���ق للنجم���ة، إذ س���دد علي م���دن كرة 
قوية داخ���ل المنطقة تصدى لها الحارس 

المنامي بتألق )68(.
ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد يذكر؛ 

لتنتهي المباراة بالتعادل اإليجابي.
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من لقاء النجمة والرفاع
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وصل���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار إل���ى آخر فصول ع���ام االحتف���اء “بالمحرق 
عاصم���ة للثقافة اإلس���امية 2018”، حي���ث أعلنت برنامج احتفاله���ا بالعيد الوطني 
وعي���د جلوس عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، وذلك 
عب���ر ثماني عش���رة فعالية متواصلة على مدار ش���هر ديس���مبر الج���اري. وتقّدم هيئة 
الثقاف���ة خ���ال الش���هر فعالي���ات تائ���م مختلف فئ���ات المجتم���ع وتخاط���ب أطيافه 
المتع���ددة وتس���تحضر أجم���ل اإلبداع���ات الفني���ة، الموس���يقية، األدبية ف���ي قوالب 

متنّوعة كالمعارض، األمسيات، المحاضرات ورش العمل وغيرها.

وقالت الش���يخة مي بنت محمد آل خليفة: 
“أعيادن���ا الوطني���ة نحتف���ي به���ا ه���ذا العام 
بتزام���ن م���ع ختام س���نة كّرس���ناها للمحّرق 
عاصمة الثقافة اإلس���امية، برعاية سامية 
م���ن  عاه���ل الب���اد، الداع���م األول للثقاف���ة 
وأضاف���ت:  الدائ���م”.  وتقّدمه���ا  وتطّوره���ا 
نش���اطا  البحري���ن  مملك���ة  إل���ى  “نس���تدرج 
يحمل ثقافات متعّددة، ونبعث خال العيد 
الوطن���ي لمملك���ة البحري���ن رس���الة مفادها 
أن المملك���ة أرض تلتق���ي فيه���ا الحضارات 
واإلبداع���ات العالمية، وه���ي مركز حضاري 

عربي منتج للثقافة”.

معارض من حول العالم 

أول أنش���طة أعي���اد الوطن ج���اءت مبّكرة، 
حي���ث افتتح���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
لآلل���ئ  م���ن  ع���ام   5000“ مع���رض  واآلث���ار 
البحري���ن - مختارات م���ن مقتنيات متحف 
للمجوه���رات  مط���ر  الوطن���ي،  البحري���ن 
ومجموع���ة كارتييه” في مرك���ز زوار موقع 
طري���ق اللؤل���ؤ بالمحرق، الذي ت���م افتتاحه 
ي���وم 28 نوفمب���ر الماض���ي بحض���ور ول���ي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة 
باإلنابة عن صاحب الجالة الملك. ويستمر 

المعرض حتى تاريخ 10 يناير 2019.

ويوم 4 ديس���مبر 2018، يستضيف متحف 
البحري���ن الوطن���ي معرض “لق���اء الثقافات 
ف���ي تصاميم مجوه���رات المملك���ة العربية 
الّس���عودية”. أما يوم 9 ديس���مبر، فس���يكون 
محّب���و الفن���ون التش���كيلية عل���ى موعد مع 

المعرض الشخصي للفنان هشام زباري.
تعل���ن  الوطن���ي  البحري���ن  متح���ف  وم���ن 
هيئ���ة الثقاف���ة ي���وم 11 ديس���مبر تدش���ين 
العم���ل الفني “س���رب الطي���ور” للفنان خليل 
الهاش���مي. وصم���م الفن���ان الهاش���مي العمل 
في محاولة لتفسير رمزية الطيور وداللتها 
عل���ى النزع���ة الطبيعي���ة للس���لم اإلنس���اني 
والمحبة والوئام. كما يعكس العمل منظور 

الفنان الشخصي للبحرين.
وفي مدرس���ة الهداية الخليفي���ة بالمحرق، 
تفتت���ح الهيئة معرض “100 ع���ام بورتريه” 

للفنانة بثينة فخرو يوم 12 ديسمبر. 
هيئ���ة  تحتف���ل  الوطن���ي  األعي���اد  وضم���ن 
البحرين للثقافة واآلث���ار بالذكرى الثاثين 
لتأس���يس متح���ف البحري���ن الوطن���ي عب���ر 
معرض “متح���ف البحرين الوطني: الذكرى 
 15 ي���وم  اس���تعادية”،  نظ���رة  الثاث���ون، 

ديسمبر الجاري.

أمسيات موسيقية  

ف���ي احتفاالته���ا باألعي���اد الوطني���ة، تق���ّدم 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار مجموعة 

التقليدي���ة  الموس���يقية  األمس���يات  م���ن 
الت���ي تعزز الت���راث غير الم���ادي والمخزون 
البحرين���ي العري���ق م���ن األلحان واألش���عار 
األصيل���ة، حيث تقّدم الهيئة في دار الرفاع 
بمنطق���ة الرفاع الش���رقي أمس���يتين يومي 
إلق���اء  به���دف  الج���اري؛  ديس���مبر  و22   1
الضوء على مختلف ألوان الفنون الشعبية 
البحريني���ة. أم���ا مرك���ز زّوار ش���جرة الحياة 
جن���وب مملك���ة البحرين، فيس���تضيف يوم 
7 ديس���مبر أمسية لفرقة إس���ماعيل دّواس 
في الهواء الطلق. وفي دار المحرق بمدينة 
المحرق تقّدم الهيئة يومي 8 و29 ديسمبر 
أمس���يتين موسيقيتين أيضا لاحتفاء بفن 

الفجري.

عروض فنية عائلية

انطاق���ا م���ن يوم 4 ديس���مبر الج���اري، تقّدم 
هيئ���ة الثقاف���ة للجمه���ور الع���رض التفاعل���ي 
“الص���وت والضوء” في قلعة البحرين، حيث 
يحي���ي ه���ذا الع���رض عب���ر تجرب���ة صوتي���ة 

ومرئي���ة تاريخ موقع قلع���ة البحرين ويأخذ 
ال���زوار في رحلة إلى الماضي العريق لمملكة 
البحري���ن. وأعلنت الهيئة أن التذاكر مطلوبة 

لحضور العرض.
كذلك تواصل الهيئة تقديم نشاط “الخامسة 
بتوقي���ت الباب” ف���ي باب البحري���ن كل يوم 
فعالي���ات  وتش���مل  ديس���مبر.  م���ن  خمي���س 
“الخامس���ة بتوقي���ت الباب” أنش���طة متنوعة 
م���ا بي���ن الموس���يقى، الحرف، اآلث���ار، الفنون 

والمأكوالت. أما يوم 15 ديسمبر، فتعود إلى 
متح���ف البحري���ن الوطني الفعالي���ة المميزة 
“م���ا نام���ت المنام���ة”، لتتزام���ن م���ع الذك���رى 
وتحتف���ي  المتح���ف.  لتأس���يس  الثاثي���ن 
الفعالي���ة باألعي���اد الوطنية عبر نش���اٍط يمتد 
الثنت���ي عش���رة س���اعة متواصلة. وس���يكون 
الجمه���ور عل���ى موعد مع فقرات موس���يقية، 
اس���تعراضية، أدبية، فنية، تشكيلية وغيرها 

الكثير.

المعرفة والثقافة 

فما بين تاريخ 4 و6 ديسمبر، تعقد المنظمة 
والثقاف���ة  والعل���وم  للتربي���ة  اإلس���امية 
)إيسيس���كو( بالتع���اون م���ع لجن���ة البحرين 
لجن���ة البحري���ن الوطني���ة للتربي���ة والعلوم 
والثقاف���ة وهيئ���ة البحرين للثقاف���ة واآلثار 
ورش���ة عم���ل ش���به إقليمي���ة ح���ول “تنمي���ة 
المهارات التقليدية في أوساط النساء” في 
مملكة البحرين في مركز الفنون بالمنامة. 

ب���دوره يس���تضيف ب���اب البحري���ن ي���وم 6 
ديس���مبر ف���ي تم���ام الس���اعة 6:30 مس���اًء 
محاض���رة للدكتورة نيلي���دا فوكارو بعنوان 

“تاريخ المنامة”. 
واحتفاًء بيوم الش���هيد، ف���إن هيئة الثقافة 
تقّدم ورش���ة عم���ل فنّية تفاعلي���ة بالتعاون 
م���ع الفنانة ها محم���د الخليفة، وذلك يوم 
17 ديس���مبر في حديقة متحف موقع قلعة 

البحرين.
المرك���ز  فيش���هد  ديس���مبر،   18 ي���وم  أم���ا 
اإلقليم���ي العرب���ي للت���راث العالم���ي حف���ل 
العربي���ة  للغ���ة  العالم���ي  بالي���وم  االحتف���اء 
بش���عار “اللغة العربية والش���باب”. وفي هذا 
العام يقّدم المركز الحفل في تمام الس���اعة 
11:00 صباحا، وتعلن فيه الهيئة عن نتائج 

مسابقة “جواز عبور السياحة الثقافية”.

منجزات ثقافية وحضارية

تعق���د هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار في 
تم���ام ال 12:00 ظهرا من يوم 13 ديس���مبر 
مملك���ة  مش���اركة  ع���ن  صحافي���ا  مؤتم���را 

البحرين في إكسبو دبي 2020. 
أم���ا ي���وم 19 ديس���مبر، فس���يكون الجمهور 
على موع���د مع إعان الفائزي���ن في جائزة 
المح���ّرق للفيل���م القصير بمتح���ف البحرين 

الوطني. 

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

“الثقافة”: برامج متنوعة احتفاال بالعيد الوطني
دي����س����م����ب����ر م�������������دار  ع�����ل�����ى  م�����ت�����واص�����ل�����ة  ف�����ع�����ال�����ي�����ة   18

كش���فت استش���ارية قلب األطفال وقسطرة األطفال والبالغين في مركز محمد بن 
خليف���ة للقلب رئيس اللجن���ة المنظمة لمؤتمر القس���اطر التداخلية للعيوب الخلقية 
ل���دى األطفال والبالغين س���عاد العامر، عن انطاق فعالي���ات المؤتمر األول بمملكة 
البحرين، تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الش���يخ محمد بن عبدهللا آل 
خليف���ة، بمش���اركة أكثر م���ن 100 مختص وخبير وممارس في ه���ذا التخصص من 

داخل وخارج البحرين، وذلك في فندق الخليج.

وأوضحت أن “المش���اركين بالمؤتمر أنهم 
س���يتابعون مباش���رة م���ن غ���رف عمليات 
مرك���ز محم���د ب���ن خليف���ة للقل���ب الي���وم 
الس���بت ومن خال البث المباشر، إجراء 
3 عملي���ات قس���طرة قلبي���ة تج���رى ل���� 3 
أطف���ال بحرينيي���ن من المرض���ى بعيوب 
خلقية، أعماره���م 2، و4، و18 عاما، ومن 
خ���ال فريق مش���ترك بمش���اركتي وعدد 
م���ن الخب���راء بالمرك���ز وجراح���ي القل���ب 

المشاركين بالمؤتمر”.
نس���خته  وف���ي  المؤتم���ر  أن  وبين���ت 
األول���ى بالبحري���ن اس���تقطب مختصي���ن 
ف���ي جراح���ة القلب م���ن الياب���ان وكوريا 

والمملكة العربية السعودية.
ل����  تصريح���ات  ف���ي  العام���ر  وأوضح���ت 
أن  مش���اركتها  هام���ش  عل���ى  “الب���اد” 
المؤتم���ر هو األول م���ن نوعه في المملكة 
ويقام بتنظيم مع مركز محمد بن خليفة 
ال���ذي يس���عى دائم���ا  للقل���ب،  آل خليف���ة 
الحتض���ان مث���ل ه���ذه المحاف���ل العلمية 
الت���ي تق���دم الكثير م���ن تب���ادل الخبرات 

والمهارات ألطباء المملكة.
وبين���ت أن نق���ل الح���االت مباش���رة إل���ى 
الحض���ور في المؤتمر العلمي، س���يترافق 
المرضي���ة  الحال���ة  تفاصي���ل  ش���رح  م���ع 
الت���ي  الحديث���ة  التقني���ات  وتوضي���ح 
تس���تخدم للع���اج والتي يوفره���ا المركز 

مجانا للمرضى البحرينيين.
وأكدت أن المؤتم���ر الذي يقام في فندق 
الخلي���ج يع���د م���ن المؤتم���رات الدولي���ة 
الطبي���ة الت���ي تحظ���ى باهتم���ام كبير من 
األطب���اء والخب���راء المهتمي���ن في مجال 
قسطرة القلب لتصحيح العيوب الخلقية 
من دون الحاجة إلجراء عملية جراحية، 
إذ تعد القس���اطر من أحدث التقنيات في 
ع���اج تش���وهات القل���ب الخلقي���ة والتي 
تغن���ي المري���ض عن إج���راء عملي���ة قلب 
مفت���وح وما يتبعه���ا من الحاج���ة للعناية 

الطبية لفترة طويلة. 
وقالت العامر إن المؤتمر يختتم جلساته 
غدا األحد بحضور وزيرة الصحة، ويقدم 
عل���ى مدى 3 أيام عددا م���ن المحاضرات 
التقني���ات  أح���دث  ستس���تعرض  الت���ي 
والعاج���ات ف���ي مج���ال قس���طرة القلب 
للعيوب الخلقية لدى األطفال والبالغين، 
متزامن���ة مع ع���ددا م���ن ورش العمل في 
البح���وث  وف���ي  األطف���ال  قل���ب  مج���ال 
العلمية وغيرها م���ن المواضيع التي تهم 
أطب���اء القل���ب مث���ل الرس���م التخطيطي 
التش���كيل  وعل���م  القل���ب  لكهرب���اء 
المورفولوجي���ا وتصوي���ر القل���ب لألجن���ة 
وال���ذي يتيح تش���خيص العيوب الخلقية 
عن���د الجني���ن قبل والدته؛ ليتس���نى عمل 

خطة عاج مناسبة حسب التشخيص.
وبين���ت العام���ر أن المملك���ة اس���تضافت 
في المؤتمر عددا م���ن األطباء والخبراء 

القل���ب  قس���طرة  ف���ي مج���ال  المهتمي���ن 
للعيوب الخلقية ل���دى األطفال والبالغين 
يومي���ن  خ���ال  س���يقدمون  والذي���ن 
بحثي���ة  وأوراق  محاض���رات  متتاليي���ن 
األطف���ال  أطب���اء  منه���ا  يس���تفيد  مهم���ة 

عموم���ا وأطب���اء قلب األطف���ال وغيرهم 
من المهتمين والباحثين في هذا المجال.

وأك���دت العام���ر أن مثل ه���ذه المؤتمرات 
والن���دوات العلمية تحظ���ى باهتمام كبير 
من القيادة في المملكة، إذ إنها االستثمار 

األق���وى الذي يصب ف���ي مصلحة الوطن 
والمواط���ن لم���ا له���ا م���ن أث���ر كبي���ر ف���ي 
الصحي���ة  الخدم���ات  ج���ودة  تحس���ين 
وتقدي���م أح���دث العاج���ات للمرضى من 
خ���ال اس���تقطاب المزي���د م���ن الخبرات 
والمهتمي���ن ف���ي هذا المج���ال خال هذه 

الفعاليات العلمية المهمة.
وأعرب���ت ع���ن ش���كرها وتقديره���ا للدعم 
المجل���س  رئي���س  يقدم���ه  ال���ذي  الكبي���ر 

ه���ذه  لمث���ل  الفري���ق  للصح���ة  األعل���ى 
المؤتم���رات م���ن خ���ال رعايت���ه الكريمة 
باألطب���اء  اهتمام���ه  عل���ى  ت���دل  والت���ي 
وال���كادر الصحي، واصلة ش���كرها إلدارة 
مرك���ز محمد بن خليف���ة آل خليفة للقلب 
متمثلة بمدير مركز القلب بدران ريس���ان 
وإدارة المرك���ز عل���ى الدع���م المتواص���ل 
ولجمي���ع فري���ق العم���ل ال���ذي ش���ارك في 

التنظيم واإلعداد لهذا المؤتمر.

إجراء 3 عمليات قسطرة ألطفال بحرينيين اليوم

جانب من ورش العمل العامر مع عدد من المشاركين في المؤتمر

سعاد العامر

* اللجنة المنظمة للمؤتمر من خارج البحرين:

عمر جال
مياد الصغير
طارق مؤمنة

* اللجنة المنظمة للمؤتمر في البحرين:

سعاد راشد العامر- رئيس اللجنة المنظمة
شيرين الشيخ

نيل كالس
وائل جاسم
زكريا حبيل

عدد المتحدثين أكثر من 50 

المؤتمر في سطور

* يقدم مؤتمر القساطر القلبية على مدى 3 أيام أكثر من 35 محاضرة  «
وجلسة علمية و5 ورش عمل معتمدة من هيئة تنظيم المهن الصحية 

في مملكة البحرين.

* نقل مباشر لعمليات قسطرة تداخلية يتم فيها تثبيت دعامة لتوسيع  «
تضيق في الشريان األورطي وأخرى تثبيت دعامة لتوسيع تضيق في 

الشريان الفرعي الرئوي.

* الحضور سيكون من أطباء القلب وأطباء األطفال وأطباء النساء  «
والوالدة، ممرضات القلب واألطفال، فنيين تصوير القلب واألشعة، 

وغيرهم من المهتمين في مجال قسطرة القلب لألطفال والبالغين

3 أيام

بدور المالكي

مشاركة أكثر 
من 100 مختص 
وخبير من داخل 

وخارج البحرين

مؤتمر 
“القساطر” األول 
يختتم أعماله غدا
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إعداد: هبة محسن

س���تقوم ماس���تر تیك، الش���ركة الش���ھیرة والرائدة في بیع األجھزة اإللكترونیة االستھالكیة، بتوفیر وبیع منتجات وأجھزة ھیتاش���ي المنزلیة في البحرین من خالل 
ش���بكة قنواتھا المتنوعة في جمیع أنحاء المملكة. ومع تراثھا العریق في مجاالت تصنیع وتوفیر األجھزة المنزلیة عالیة الجودة، تفخر ش���ركة ھیتاش���ي للمنتجات 

المنزلیة بارتباطھا وتعاونھا مع شركة ماستر تك في مملكة البحرین.

وبھذه المناس���بة، ص���رح رئیس مجلس 
للش���ركة  المنت���دب  والعض���و  اإلدارة 
“إنن���ا  قائ���ا:  الح���واج،  یوس���ف  ج���واد 
س���عداء للغای���ة بمنحنا حق���وق التوزیع 
الرسمیة لمنتجات األجھزة اإللكترونیة 
ف���ي  ھیتاش���ي  لش���ركة  االس���تھاكیة 
بش���أن  متفائل���ون  ونح���ن  البحری���ن، 
مس���اعینا لتوفی���ر األفض���ل ف���ي عال���م 
االس���تھاكیة  اإللكترونی���ة  األجھ���زة 
م���ن  كواح���دة  ھیتاش���ي  ش���ركة  م���ع 
وس���نحرص  المملك���ة.  ف���ي  ش���ركائنا 
ف���ي ش���ركة ماس���تر ت���ك عل���ى توفی���ر 
جمی���ع احتیاج���ات عمائن���ا في س���بیل 
توفی���ر  إل���ى  الرامی���ة  غایتن���ا  تحقی���ق 
أوس���ع مجموع���ة م���ن أفض���ل األجھ���زة 
اإللكترونی���ة، ونح���ن نتمس���ك بتحقیق 
ذلك من خال توفیر تقنیات ھیتاش���ي 

المتطورة في المنطقة”.
م���ن جانبه، ص���رح ھیدینوري زن قائا: 
البحری���ن  ف���ي  ھیتاش���ي  وج���ود  “ب���دأ 
من���ذ أوائ���ل س���بعینات الق���رن الماضي، 
وتواجدت في السوق منذ أكثر من 40 
عام���ا مضت، ونحن متحمس���ون للغایة 
لتعیین شركة ماستر تك كموزع جدید 

لمنتجات ھیتاشي المنزلیة.
وأض���اف ھیدین���وري، قائ���ا: “ش���ركة 

ماس���تر ت���ك البحرین ھ���ي واحدة من 
أكب���ر الموزعی���ن في مملك���ة البحرین، 
وھ���ي تتمت���ع بقن���وات توزیع واس���عة 
النط���اق ف���ي جمی���ع أنح���اء المملك���ة، 
وھ���ي كذلك إحدى ش���ركات مجموعة 

م���ن  العدی���د  تمث���ل  الت���ي  الح���واج 
العامات التجاریة العالمیة الش���ھیرة، 
فیم���ا توف���ر ماس���تر ت���ك دعم���ا ممتازا 
لخدم���ات ما بع���د البیع للمس���تھلكین، 
وأعتقد أن خبراتھا الواسعة والتزامھا 

الق���وي س���یكون مفیدا الس���م العامة 
ونح���ن  ھیتاش���ي،  لش���ركة  التجاری���ة 
نتطلع إل���ى تحالف قوي یفید عامتنا 
التجاریة، ولدین���ا آمال كبیرة في ھذا 

الصدد”.

احتیاج��ات عمالئن��ا توفی��ر جمی��ع  عل��ى  نعم��ل  الح��واج: 

“ماستر تك” موزعا لـ “هیتاشي” في البحرين

دعت ش���ركة الس���يارات األوروبية جاكوار الند روڤر عمالئها الغتنام 
الفرصة واختيار س���يارة أحالمهم م���ن ضمن مجموعتها الفاخرة من 
مركب���ات الن���د روڤر قبل ف���رض ضريبة القيمة المضاف���ة من تاريخ 1 

يناير 2019. 

وتق���دم الش���ركة تخفيضات س���خية 
عل���ى تش���كيلة مخت���ارة م���ن أحدث 
ع���روض  م���ع  روڤر،  الن���د  س���يارات 

تمويل بنسب فائدة منخفضة. 
كما س���يحظى العماء المس���تفيدين 
خدم���ة  عل���ى  الع���روض  ه���ذه  م���ن 
تس���جيل وتأمي���ن مركباته���م مجاًنا، 
تظلي���ل  خي���ار  توف���ر  إل���ى  إضاف���ة 

روڤر  الن���د  لس���يارتي  النواف���ذ 
إيڤ���وك.  روڤر  ورين���ج  ديس���كڤري 
وتتوف���ر خدمة التس���جيل المجاني 
أيض���ا لط���رازي ديس���كفري س���بورت 
ورينج روڤر سبورت، مع توفر خيار 
تركي���ب العتب���ات الجانبي���ة القابل���ة 
لس���يارة رين���ج روڤر  للنش���ر مجان���ا 

سبورت.

طرازات من الند روفر من دون ضريبة

1 ديسمبر 2018 السبت
للتواصل: 2317111509 ربيع األول 1440

ت���م حديثا تدش���ين مي���اه إليزي���ان المعدنية الطبيعي���ة خالل حفل نظ���م في فندق 
“ذا ب���االس بوتي���ك” بمملك���ة البحري���ن تح���ت رعاي���ة الرئي���س التنفي���ذي لمجل���س 
التنمي���ة االقتصادي���ة البحرين خال���د الرميحي، إضافة إلى تواج���د العديد من كبار 
الش���خصيات م���ن مملك���ة البحرين والمملك���ة العربي���ة الس���عودية وقنصلية مملكة 
النرويج، فضال عن حضور عدٍد من اإلعالميين والمسؤولين من مختلف الشركات 

وضيوف حصرين من مختلف القطاعات والمجاالت. 

وق���د صرح���ت الرئي���س التنفيذي لش���ركة 
“سكان للمياه إل.إل.س���ي” ومياه إليزيان 
ش���يماء النفيسي بأن “مملكة النرويج هي 
منبع للمياه األكثر نقاًء ونظافًة في العالم، 
حي���ث إن مهمتنا الرئيس���ة هي توفير هذا 
المنت���ج ال���ذي يع���د أساًس���ا للحي���اة لعامة 
الن���اس ف���ي منطق���ة الخليج العرب���ي وما 

حولها بسعر رمزي ومناسب”.
أصب���ح  “وق���د  النفيس���ي:  وأضاف���ت 
يتعل���ق  فيم���ا  وعًي���ا  أكث���ر  المس���تهلكون 
بصحتهم، حيث إنهم يتجنبون المشروبات 
الغازية الكربونية والمش���روبات السكرية. 

وس���وق المياه المعبأة في توس���ع مس���تمر 
وغير متوقع في أرجاء الش���رق األوسط، 
ولك���ن مازال���ت المي���اه الصالح���ة للش���رب 
ضئيلة ف���ي المنطقة، ولهذا مي���اه إليزيان 
و)س���كان للمي���اه إل.إل.س���ي(. ننتهز هذه 
الفرص���ة إلط���اق إليزي���ان لتوفي���ر مي���اه 
عالي���ة الجودة وبس���عر معقول لتتناس���ب 

مع رغبات الجميع”. 
وق���ال الرميح���ي: “يعتب���ر ه���ذا التدش���ين 
احتف���ااًل بالعاق���ات األخوي���ة بي���ن مملكة 
البحري���ن والمملك���ة العربي���ة الس���عودية، 
وفي الوقت ذاته نحن نتش���رف بتأسيس 

شركة المش���روبات السعودية إليزيان في 
أحضان مملكة البحرين، والتي توفر بيئة 
ترحيبي���ة لري���ادة األعم���ال بي���ن األمتين، 
المس���تثمرين  لتش���جيع  نس���عى  ونح���ن 
المحليي���ن بأن يعملوا ويبنوا أنفس���هم في 
البحرين؛ كونها توفر بيئة مائمة لألعمال 

التجارية”.

طــرح میــاه إلیزيــان فــي األســواق المحلیــة

ا “باس” تدّرب 280 شابًّا سعوديًّ
ال����������������دورة ت����غ����ط����ي ت����ع����ل����ي����م ال�����ش�����ح�����ن ال�����ج�����وي

تفعياً لاتفاقية بين ش���ركة خدمات مطار البحرين )باس( 
ومعهد لوجس���تيات الش���رق األوس���ط العالي للتدريب في 
المملك���ة العربّي���ة الس���عودية. بدأت )ب���اس( تدريب الدفعة 
األول���ى م���ن الطلبة الس���عوديين عل���ى مناه���ج متخصصة 
ف���ي مجال إدارة نظم الس���امة والعوامل البش���رّية، بهدف 
رفدهم إلى سوق العمل عبر االنضمام إلى شركة الخطوط 

السعودية للشحن المحدودة.
ا  وتس���عى االتفاقية إلى تدريب نحو 280 شابًّا سعوديًّ
بحل���ول العام 2020 ف���ي مجال الش���حن الجوّي. وهو 
يس���تمر لم���دة 7 أش���هر وفق نظ���ام التدري���ب المكثف. 
إذ ينقس���م المتدرب���ون عل���ى ع���دة دفعات ف���ي الدمام 
والرياض وجدة، ودور ش���ركة )باس( يش���مل التدريب 
جوان���ب  ف���ي  خبراته���ا  م���ن  واالس���تفادة  والتعلي���م 
خدم���ات المطارات، علًما بأن المش���روع ينفذ بش���راكة 
إلدارة  الوطن���ي  التدري���ب  مرك���ز  م���ع  اس���تراتيجية 

المنشآت والضيافة )فهم(.
وكان الرئيس التنفيذّي لشركة )باس( سلمان المحميد 
ق���د أك���د س���ابًقا أن الش���ركة قام���ت بتصدي���ر خبراته���ا 
التراكمي���ة التي تزيد ع���ن 40 عاًما في مجال خدمات 

المط���ارات إل���ى الخ���ارج، ال س���يما وق���د تعاون���ت ف���ي 
وقٍت س���ابق مع ش���ركات عالمّية لتقدي���م خدماتها في 

مطارات جّدة ومسقط والرياض والدمام.
ونّوه إلى أن اس���تراتيجية )باس( تؤكد على تنويع أعمالها 

التجارية، بما يساهم في خفض مخاطر موسمية الطيران، 
وهي كذلك تطمح إلى توس���عة أعمالها في منطقة الخليج 
العربّية وآس���يا الصغرى وأن ه���ذه االتفاقّية تأتي في ذات 

اإلطار بما يشكل استفادة لكا الطرفين.

أعرب���ت ش���ركة بتلك���و ع���ن س���عادتها بتقدي���م الرعاي���ة الفضية 
لفعالي���ة ي���وم الم���رأة البحريني���ة، والت���ي يس���تضيفها المجل���س 
األعل���ى للمرأة يوم اإلثنين، الموافق 3 ديس���مبر 2018 في مبنى 

بلدية المنامة.

وس���تقام الفعالية تحت رعاية 
عاه���ل الب���اد صاح���ب الجالة 
آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك 
خليف���ة وبمب���ادرة م���ن قرين���ة 
المجل���س  رئيس���ة  العاه���ل 
األعل���ى للم���رأة صاحبة الس���مو 
الملك���ي األمي���رة س���بيكة بن���ت 
حي���ث  خليف���ة،  آل  إبراهي���م 
س���يتمحور موض���وع الفعالي���ة 
االحتف���اء  ح���ول  الع���ام  له���ذا 
بالمرأة البحريني���ة في المجال 

التشريعي والعمل البلدي.
م���ن جانبها، أك���دت بتلكو على 
ف���ي  تأت���ي  الخط���وة  ه���ذه  أن 
المس���ؤولية  ظل إس���تراتيجية 
تتبناه���ا  الت���ي  االجتماعي���ة 

الش���ركة؛ بغية دع���م المبادرات 
التي تحتضن المجتمع وتحفز 
النمو والتمكين. كما أبدت بتلكو 
اإلنج���ازات  بجمي���ع  اعتزازه���ا 
الرائدة التي حققتها المرأة في 
مختل���ف القطاع���ات خصوص���ا 
في المجال التش���ريعي والعمل 
ف���ي  تس���اهم  لكونه���ا  البل���دي؛ 
ف���ي  وجعل���ه  الوط���ن،  رفع���ة 

مصاف الدول المتقدمة.

“بتلكو” تحتفي بالمرأة البحرينیة
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كرر المحاولة وال تيأس أبدا وتوكل على هللا.

ال تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك الرشاقة.

يستفيد أحدهم من الصعوبات التي تواجهها.

ال تهمل ممارسة التمارين الرياضية اليومية.

تخّل عن األعمال التي ال تدّر عليك أموااًل.

ابحث عن عمل يحقق لك مردودًا يرضيك.

عليك أن تتعلم كيف تستريح وترّوح عن نفسك.

تتشّبث بآرائك وترفض أن تناقشها مع أحد.

ال تتذّمر من الواجبات المفروضة عليك طبيًا.

فرصة عمل جديدة في طريقها إليك.

ال تستسلم أمام البدانة وال أمام كل ما يغريك.

ابتعد عن مضايقة اآلخرين والمقربين.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 ديسمبر

 1640
الملك جون الرابع ملك 
البرتغال يتمكن من 

تخليص بالده 
من سيطرة 

إسبانيا 
وذلك بعد 

ستين عامًا من هذه 
السيطرة.

أعد الممثل الهندي 
شاروخان، الملقب بملك 
“بوليوود”، مفاجأة كبرى 

لجمهوره من خالل فيلمه 
الجديد “Zero”، المقرر 

عرضه ألول مرة 21 
ديسمبر، بظهور الممثلة 

الراحلة سريديفي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ن���ش���اط���ات ث���ق���اف���ي���ة ب���ال���ق���اه���رة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي

طرح “مذكرات مجهولة”

واصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته بنجاح هذه االيام في دورته االربعين، فقد اقيم مؤخرا بفندق سمير 
اميس أيام القاهرة لصناعة السينما بحضور محمد حفظي رئيس المهرجان، وبدأت أيام القاهرة لصناعة السينما بجلسة 
ح���وار م���ع لين أماتو رئيس ش���بكة HBO، ثم حلقة نقاش���ية بعنوان هل تص���ب التطورات الجديدة في الس���عودية لصالح 
هوليوود أكثر أم صناعة السينما العربية في تمام الثانية عشر والنصف ظهًرا الى جانب العديد من النشاطات السينمائية 

المهمة الى جانب االفالم والنجوم بالطبع.

لجان التحكيم

عق���د مهرجان القاه���رة الس���ينمائي مؤتمر 
األوب���را  ب���دار  المكش���وف  المس���رح  ف���ي 
المصرية العضاء لجنة المس���ابقة الرسمية 
س���عادتهم  ع���ن  في���ه  واب���دوا  للمهرج���ان 
بوجوده���م ضمن لجان التحكيم لهذا العام 
في ه���ذا المهرج���ان الكبي���ر، وال���ذي يعتبر 
فرص���ة جيدة لالطالع على ثقافات الدول 
المختلف���ة، وخب���رات الس���ينمائيين ح���ول 

العالم.
 لجن���ة تحكي���م المس���ابقة الدولية برئاس���ة 
كل  وعضوي���ة  بي���ل  الدنمارك���ي  المخ���رج 
م���ن المخ���رج الفلبين���ي بريانت���ى ميندوزا، 
العابدي���ن،  ظاف���ر  التونس���ي  والممث���ل 
والمخ���رج اإليطال���ي فرانشيس���كو مونزى، 
والمخرجة المصرية هال���ة خليل، والمنتج 
والمخرج األرجنتيني خوان فيرا، والممثلة 
والممثل���ة  رينيي���ه،  ناتاش���ا  البلجيكي���ة 

الكازاخستانية سامال يسلياموفا.
لجن���ة  أعض���اء  بصع���ود  الن���دوة  ب���دأت 
تحكيم مسابقة “س���ينما الغد” المشكلة من 
المبرمج���ة واألس���تاذة الجامعي���ة األلمانية 
كاثي دي هان، المخرج وكاتب الس���يناريو 
والممثل���ة  موس���اوي،  كري���م  الجزائ���ري 

المصرية ياسمين رئيس.

صالح أبو سيف

س���يف  أب���و  ص���الح  كت���اب  ن���دوة  أقيم���ت 
“مذك���رات مجهول���ة” بالمس���رح المكش���وف 
بحض���ور الكات���ب الصحف���ي الكبي���ر ع���ادل 
أن  ق���ال  ال���ذي  الكت���اب  مؤل���ف  حم���ودة 
المخرج صالح أبو سيف كان لدية مميزات 
ش���خصية نادرة جًدا، كان شخص متواضع 
جًدا بسيط حريص على قيمة الوقت وكان 
يستيقظ مبكرًا فى منزله في “حي عابدين” 
حي���ث يجلس على مكتبه ومعه ورقة وقلم 

يكتب جدول أعماله.
واض���اف: “اختص���رت المذك���رات عل���ى م���ا 
واف���ق علي���ه “ص���الح” فق���ط ولم أض���ف لها 
وكتب���ت ه���ذه المذك���رات في ش���تاء 1992 
ووال���د ص���الح أبو س���يف عم���دة قري���ة في 
صعي���د مص���ر تس���مي “الحوم���ة” تبع���د ع���ن 
القاه���رة حوال���ي 125 كيلو مت���ر، وكان ثريا 
يمل���ك أغل���ب أراضي القري���ة، وكان مزواجا 
يغي���ر زوجات���ه كم���ا يغير ثيابه ولك���ن والدة 
“ص���الح” كانت م���ن البندر” القاهرة، تس���كن 
في حي” بوالق”، وقبل ميالد بش���هر أرسلت 
األخت الش���قيقة تلغراف لوالده وعاش أبو 
س���يف ف���ي حارة “بوالق” تس���مي “قس���وت” 
وه���ي ح���ارة وجمعه���ا قس���وة وكان مرك���ز 

تعذيب للمماليك حسب وصفه.

ندوة مدير مهرجان فينيسيا 

أقيمت ضم���ن مهرجان القاهرة الس���ينمائي 
لمدي���ر  ن���دوة خاص���ة   40 ال  ال���دورة  ف���ي 
مهرجان فينس���يا الس���ينمائي ألبرتو باربيرا 
المصري���ة،  األوب���را  ب���دار  الهناج���ر  بمس���رح 
الس���ادس  الي���وم  فعالي���ات  هام���ش  عل���ى 
م���ن المهرج���ان الدول���ي. وتح���دث “ألبرتو”، 
خ���الل الندوة ع���ن أهمي���ة الس���ينما العربية 
ومش���اركتها القوي���ة ف���ي مهرجان فينس���يا 

على مدار األعوام الماضية.
ألبرتو باربيرا، فنان سينمائي إيطالي شهير، 
ترأس مهرجان فينيس���يا السينمائي الدولي 
ف���ي الفترة من 1998 وحتى عام 2002، ثم 
عاد لرئاس���ته مجددا عام 2012 حتى اآلن. 
كما تولى منصب عمدة مهرجانات الس���ينما 
ومهرج���ان   1992 ع���ام  من���ذ  إيطالي���ا  ف���ي 

فينسيا من عام 2004 حتى 2011.

السينما الروسية

التقالي���د  بعن���وان  نقاش���ية  حلق���ة  أقيم���ت 
واالبتكار في الس���ينما الروس���ية في األلفية 
الجدي���دة ث���م اس���تكملت األف���الم عروضها 
ف���ي الثالث���ة والنص���ف عص���ًرا بع���رض فيلم 
وفيل���م  الكبي���ر  بالمس���رح  كازنتزاكي���س 
الجاهلية بالمسرح الصغير فيلم عندما تهدأ 

العاصفة بمركز اإلب���داع الفني، وفيلم ملكة 
السباتي بسينما الهناجر.

 ART

اعلن���ت قن���وات رادي���و وتليفزي���ون الع���رب 
ART تقدي���م جائ���زة قدره���ا 10 آالف دوالر 
الس���كريبت أحد مش���اريع األف���الم الروائية 
المش���اركة بالملتق���ى، وتعتب���ر ART ضم���ن 
الس���ينمائي”  القاه���رة  ل”ملتق���ى  الرع���اة 
الخام���س ال���ذي يق���ام ف���ي الفت���رة م���ن 26 
– 28 نوفمب���ر عل���ى هام���ش ال���دورة ال40 

للمهرجان.
ويعتب���ر “ملتقى القاهرة الس���ينمائي” منصة 
تتيح لصناع األفالم العرب توس���يع ش���بكة 
عالقاته���م ف���ي المج���ال الس���ينمائي وتلقي 
الدعم الذي يحتاجون���ه حتى ترى أفالمهم 
النور، باإلضافة إلى لجنة تحكيم تضم ألمع 
األس���ماء في مجال السينما الختيار األفالم 
الت���ي س���تنال الدع���م الم���ادي والجوائز من 

رعاة الملتقى.
ويختت���م مهرجان القاه���رة فعاليات الدورة 
ال40، ف���ي 29 نوفمبر الج���اري بعد انطالق 

الدورة يوم 20 نوفمبر الماضي.

تقيم الموجة الس���ابعة لتعليم الفنون بتاريخ 8 ديس���مبر المقبل ورشة في 
االخراج المس���رحي س���يقدمها الفنان والمخرج جمعان الرويعي وذلك من 

7-4 مساء. 

جمع���ان  الفن���ان  ان  والمع���روف 
الرويعي يقدم في الموجه الس���ابعة 
ف���ي  ودروس  محاض���رات  للفن���ون 
المس���رح ومختل���ف تقنيات���ه. يجدر 
بالذك���ر ان الموج���ة الس���ابعة للفنون 
قد احتفل���ت مؤخرا بمرور عام على 
تأسيس���ها وس���وف تق���دم فعالي���ات 
وال���ورش  كالن���دوات  مس���تدامة 

والملتقيات الفنية واالمس���يات، كما 
تعك���ف على اع���داد النس���خة االولى 
من مهرج���ان ثقافي س���يكون رافدا 
مختلف���ا لثقاف���ة الفن���ون، وتعد هذه 
المدرس���ة رافدا مهما للح���راك الفني 
ومنبع���ا  البحري���ن  ف���ي  والثقاف���ي 
لتخريج المواهب في شتى صنوف 

الفنون.

ورشة في اإلخراج بتوقيع الرويعي
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 1889
صدور العدد األول من جريدة المؤيد التي يرأس تحريرها علي يوسف.

 1942
إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعالن الحرب على اميركا.

 1981
انتخاب بينظير بوتو ابنه ذو الفقار علي بوتو رئيسة وزراء لباكستان.

2004
6 من زعماء القبائل في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهرون إسالمهم بطرابلس ليبيا.

2006
المعارضة اللبنانية تنظم مظاهرة للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
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طارق البحار من مصر

كان هاش��تاغ اعت��زال الفن��ان ناص��ر القصب��ي م��ن بي��ن أكثر 
الموضوعات رواجا عل��ى موقع “تويتر”، من قبل متابعيه في 

المملكة العربية السعودية مؤخرا.
وطال��ب محب��و القصبي بكش��ف حقيقة الخبر، ال��ذي يفيد 
اعتزال��ه الفن بش��كل نهائي وتفرغه التام ألموره الش��خصية 

وتجارت��ه الخاص��ة. ولم يعل��ق ناصر القصبي عل��ى حقيقة أو 
صحة خبر اعتزاله، عبر حس��اباته الرس��مية على مواقع التواصل 

االجتماعي، حتى خرج عن صمته لفضائية “العربية”، وأوضح الحقيقة.

كش��فت الفنانة اللبنانية نور حقيقة وج��ود خالف بينها وبين 
النجم المصري تامر حس��ني، مؤكدة أن هذا الكالم ال يمت 
للحقيق��ة بصلة، وعلقت: »تامر صديق عزيز وموهوب في 
التمثيل جدا زي ما هو موهوب في الغناء ودمه خفيف وأنا 

بحب أشتغل معاه«.
وأكدت نور، في تصريح��ات تلفزيونية، أن كل األخبار التي تم 

تداولها حول ترش��حها لفيلم »البدل��ة« وطلبها إجراء تعديالت 
في الدور غير صحيحة.

احتفل��ت الفنان��ة إلهام الفضال��ة بزفاف ابنته��ا الكبرى منى، 
ونش��رت الفنانة هنادي الكندري مقاطع من الحفل الفخم 
عبر حس��ابها في “إنس��تغرام”، ث��م ت��داول رواد التواصل 
االجتماع��ي، ص��ورة منى في حفل زفافها ال��ذي أقيم بأحد 
الفنادق الكبرى بحضور نجمات الفن منهم هيا الشعيبي، 

هن��ادي الكندري، هبة ال��دري، وفاطمة الصفي. كما نش��رت 
الفضال��ة بع��ض صور الع��رس لكنها عم��دت إلى إخف��اء وجه 

العروس، فتلقت االنتقادات على ذلك.

مبروك الزواج منىتامر صديق عزيزاعتزال القصبي

محرر مسافات



جـائـزة “كـريستـو وجـان كلـود”

طرحت الفنانة األردنية ديانا كرزون أغنيتها الجديدة “يا وسفه هان”،  «
عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”. األغنية من كلمات محمد 

الواصف، ألحان سيف عامر وكانت كرزون قد شّوقت متابعيها لألغنية، 
عبر نشرها مقطعًا منها في صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل 

االجتماعي، قبل أيام من طرحها كاملة عبر قناتها بموقع “يوتيوب”.

تحت رعاية الش���يخة شمس���ة بنت حمدان آل نهيان، كش���فت جامعة نيويورك أبوظبي 
بالتع���اون م���ع مجموع���ة أبوظب���ي للثقاف���ة والفن���ون ع���ن المش���روع الفائز ف���ي الدورة 
السادس���ة م���ن جائزة “كريس���تو وجان � كلود”، وذلك خالل فعالي���ة أقيمت في الجامعة 

بجزيرة السعديات.

الجن���اح  مش���روع  المس���ابقة  ف���ي  وف���از 
التفاعلي االجتماعي “قصائد” المستوحى 
من الش���عر اإلماراتي، وال���ذي حمل توقيع 
طالبت���ي الهندس���ة المعماري���ة ف���ي جامعة 
أي���وب،  ومري���م  كس���اب  م���رام  أبوظب���ي، 
وسيس���تمر عرض���ه ف���ي جامع���ة نيويورك 
أبوظب���ي حت���ى ي���وم 11 ديس���مبر 2018، 
ليتم بعد ذلك عرض المشروع في حديقة 
أم اإلم���ارات بأبوظبي ف���ي الفترة بين 12 

حتى 22 ديسمبر. 
وجرى كشف النقاب عن المشروع بحضور 
كل م���ن س���عادة ه���دى إبراهي���م الخميس � 
كانو، مؤس���س مجموعة أبوظب���ي للثقافة 
والفنون، وكريستو، وإميلي دوهرتي مدير 
الجائزة، ومايا أليس���ون، المدير المؤس���س 
لرواق الفن ورئيس���ة القّيمي���ن الفنيين في 
جامعة نيوي���ورك أبوظبي، جنبًا إلى جنب 
م���ع الفنانتي���ن الفائزتي���ن، واللت���ان حصلتا 
على جائزة بقيمة 5 آالف دوالر مقدمة من 

كريس���تو شخصيًا لمساعدتهما في المضي 
قدمًا بمسيرتهما الفنية. 

وحظي���ت الفنانت���ان بالدعم ال���ازم طوال 
عملي���ة التأس���يس عب���ر تواج���د نخب���ة من 
الخبراء المحترفين أمثال إميلي دوهرتي، 
وماي���ا أليس���ون بالتع���اون م���ع فريقه���ا من 
أخصائيي المتاح���ف لدى جامعة نيويورك 
الهيئ���ة  أعض���اء  جان���ب  إل���ى  أبوظب���ي، 
التدريس���ية لقس���م الفن���ون البصري���ة ف���ي 
الجامعة، والمدرب المشرف الدكتور باسم 

عيد محمد من جامعة أبوظبي. 
وف���ي هذه المناس���بة، قالت ه���دى إبراهيم 
مجموع���ة  مؤس���س  كان���و،   – الخمي���س 
جائ���زة  “إّن  والفن���ون:  للثقاف���ة  أبوظب���ي 
س���مو  برعاي���ة  كل���ود،  وج���ان-  كريس���تو 
الش���يخة شمس���ة بن���ت حم���دان آل نهي���ان 
وبالتعاون م���ع جامعة نيوي���ورك أبوظبي، 
تعك���س أهمية الش���راكات الثقافي���ة ودور 
الحاضن���ة  البيئ���ة  تمكي���ن  ف���ي  الفن���ون 

لإلبداع ف���ي اإلمارات، وتش���جيع الفنانين 
الش���باب عل���ى إط���اق مش���اريعهم الفني���ة 
باإلع���داد  صل���ة  ذات  احترافي���ة  ب���أدوات 
الجيد والتخطيط المدروس من التصميم 

المالي���ة  والدراس���ة  الفني���ة  واالستش���ارة 
وص���والً إلى التنفيذ الجمال���ي للعمل الفني 
م���ع الح���رص عل���ى التمي���ز والف���رادة ف���ي 

الفكرة واإللهام”. 

وأضافت هدى “نؤمن باالستثمار في الشباب، ونسعى لتوسيع اطالعهم على  «
التجارب الفنية لكبار الفنانين العالميين ومحاكاتهم ألعمالهم، وقد استطاعت 

الجائزة، خالل خمس سنوات منذ إعالنها، أن تقّدم لمنجز التشكيل اإلماراتي أعمااًل 
متميزة معبرة عن الهوية.
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الفنانتان الفائزتان مرام كساب ومريم أيوب

tariq_albahhar

لحــن التماثيــل  
ت��������ن��������ه��������ض ب���������ي���������ن ال���������ح���������ل���������م وال������������������ف������������������راغ ال������ع������ظ������ي������م

وصل���ت الصال���ة الثقافية وأنا أحلم أن أرى عمال مس���رحيا يعجبني، فش���اهدت ما أعجبني أكثر مم���ا تمنيت أن يعجبني، طاهر 
محس���ن مخ���رج بحرين���ي متمكن يحرك أدواته على المس���رح بمخيلة تطفو فوق كل بحر جمي���ل، وعندما أقول أدواته فأقصد 
به���ا كل قطعة من الديكور واإلكسس���وارات والموس���يقى والمؤث���رات الصوتية واإلضاءة ومن يعمل خل���ف الكواليس صامدا 
ومستعدا لكل تغيير وإبهار يحدث على الخشبة بإدارته وأمره، طاهر محسن رأيته مخرجا مسرحيا يمتاز بقيادة فذة، يجمع 
ش���تات الن���ص وأهداف���ه وما يعنيه في بوتقة أنجبت مس���رحية جميلة ش���اهدناها ي���وم الخميس بتاري���خ 1 نوفمبر 2018 على 

مسرح الصالة الثقافية.

 مس���رح أوال وض���ع ثقت���ه ف���ي الفن���ان طاهر 
محس���ن المخرج الذي حظ���ي بتجارب كثيرة 
ناجح���ة وكلفه بإخراج هذا العمل المس���رحي 
ف���ي  ثري���ة  بصم���ة  فت���رك  التماثي���ل(  )لح���ن 
واق���ع المس���رح البحريني وفي عي���ن وذاكرة 
المش���اهد الذي حضر خصيصا لمشاهدة هذه 
المس���رحية وكذل���ك للحرك���ة المس���رحية في 
مملك���ة البحرين، وكعادت���ه أبدع في توظيف 
كل كلم���ة ف���ي الن���ص المس���رحي على لس���ان 
الممثل الذي اختاره لدوره المحدد ولم يترك 
للمش���اهد مجاال أو فرص���ة يتنفس فيها أثناء 
العرض، وهذا ما يميز العروض الناجحة ألنها 
بصمة تنوير فني مس���رحي ورؤى جميلة من 

عمق خياله.
لح���ن التماثي���ل س���معناه م���ن جمي���ع الفنانين 
المش���اركين عل���ى خش���بة المس���رح ومن كان 
خلفه���ا، فبدأن���ا م���ع الفن���ان الجمي���ل حس���ن 
االس���تثنائية  الق���درة  صاح���ب  العصف���ور 
ف���ي تجس���يد دوره كجن���دي مخت���ل ومعت���ل 
ومص���اب بجن���ون العظم���ة بالرغم م���ن صغر 
رتبته وحقارة مرك���زه وهو الطائر الذي حلق 
بنا وعشنا معه في أجواء أحداث المسرحية، 
فح���رك في ه���ذه التماثي���ل كل ط���رف جامد 
بأجس���ادها وأثار ف���ي داخلهم ضجة وفحيح 
األفاع���ي وذئ���اب اللي���ل وغ���زو النم���ل وه���م 
يطلب���ون حقوقه���م، رأيناه يع���زف على أوتار 
الن���ص المس���رحي دون قيثارة ولكن بريش���ة 
اس���مها الجس���د، بروعة أدائه، ث���م يلتهب بنار 
قهره وامتعاضه بس���بب حياته البائس���ة؛ ألنه 
الجن���دي الصابر المهمول العني���د الذي يوجه 
بأوام���ر  حول���ه  المواطني���ن  م���ن  مجموع���ة 
عسكرية ال تدخل فيها الرحمة وال اإلحساس 
اإلنساني، أغاظ الكل ثم حاول تحطيم الكل 
بالرغ���م م���ن ان���ه محط���م حت���ى ب���دا كتمثال 
مثله���م تماما امتزج مع البقية، الفنان حس���ن 
العصف���ور كعادته أن���ار الظام في مس���رحية 

كتبت في عتمة.
أما الفنان خليفة العريفي فدخل في العرض 

المس���رحي هام���ة كبي���رة أض���اء فيها ش���موع 
الفن���ان المخض���رم بي���ن جيلي���ن بال���دور الذي 
ويطال���ب  يحم���ى  وأدي���ب  ككات���ب  جس���ده 
بحق���وق األدب���اء والمفكري���ن بشراس���ة ع���ن 
كيان���ه وحركت���ه األدبية التي أرادت الس���لطة 
أن تلغ���ي دورها من الوج���ود، الفنان العريفي 
عندما تسمع حواره وهو علي خشبة المسرح 

يمث���ل يتملكك إحس���اس وكأنك تس���مع نغمة 
خش���بة  عل���ى  ول���دت  قيث���ارة  م���ن  انبعث���ت 
المس���رح لوضوح ح���واره ووصول���ه إلى أذن 
المش���اهد بحرفية متناهية، ألن���ه فنان يدرك 
تمام���ا أن التمثيل أمام المش���اهد عاوة على 
يرتب���ط  واللم���ز  والغم���ز  والحرك���ة  اإليم���اءة 
بالص���وت ووضوح���ه، وكثيرا ما نكتش���ف أن 

بع���ض المخرجين وكأنهم ال يؤمنون بمخارج 
الح���روف عن���د الممث���ل، ول���و مزجن���ا إب���داع 
المخرج طاهر محسن تحدى خليفة العريفي 
ف���ي ه���ذا العمل المس���رحي الس���تنتجنا انهما 
وجه���ان لعملة واحدة م���ع ندرة أعمال خليفة 
العريف���ي المس���رحية، ول ننك���ر أنهم���ا بمثابة 

الجناحين اللذين حلقا بالمسرحية.
الفنانة نورة عيد ممثلة صاعدة واعدة جميلة 
ف���ي أدائه���ا ورائع���ة ف���ي تكوينه���ا الجس���دي 
وكذلك قوة حركتها على الخشبة وحضورها، 
أرج���و أن تط���ور نفس���ها بالتق���رب اكث���ر إل���ى 
عناص���ر ومكونات المس���رح االبداعية، الفنان 
ص���ادق عبدالرض���ا رأيناه يؤدى دورا تمس���ك 
ب���ه بق���وة وقري���ب م���ن ال���دور االس���تعراضي 
ول���م يخف���ق أو يقل مس���تواه ف���ي أدائه على 
الخشبة، رأيناه يعيش داخل عمق شخصيته 
المرس���ومة له بقوة وأعجبن���ي اهتمامه البالغ 
بمكونات الدور الذي لعبه كفراشة تتنقل بين 
عناصر التمثيل، واس���تطاع أن يلفت األنظار 

كما انه رسم له قاعدة لمستقبل واعد جدا.

الممث���ل  ه���ذا  العصف���ور  حس���ين 
تلتص���ق  الت���ي  بعبارات���ه  اله���ادئ 
ه���و  الكرس���ي  فلي���س  بالذاك���رة 
ح���رك  ال���ذي  ه���و  ولكن���ه  البط���ل 
ف���ي الكرس���ي البطول���ة، حس���ين 
الخش���بة  عل���ى  ت���راه  العصف���ور 
ق���وة دوره  ي���درك  النظ���ر  ثاق���ب 
حت���ى ل���و كان مح���دود التطبيق 
على الخش���بة وه���ذا طبع الممثل 

الواع���ي ف���ي أداء دوره؛ ألن���ه يرتك���ز عل���ى 
خ���ال  م���ن  الح���وار  ف���ي  انطاق���ه  قاع���دة 
مراقبته ومتابعته لتمثيل اآلخر واالس���تعداد 
لمفت���اح ح���واره في لحظ���ة ال تفوت���ه. الفنان 
حم���د عتيق جوك���ر العمل المس���رحي بل في 
جميع المس���رحيات التي يش���ارك فيها فأينما 
يضع���ه المخرج يتميز، لديه حضور وكاريزما 
بضخام���ة جس���ده وصوته الح���اد الذي يصل 
ص���داه إل���ى عم���ق قل���ب المش���اهد، وللمثلين 
رياحي���ن  بمثاب���ة  لعبوه���ا  أدوار  اآلخري���ن 
عطرة امتدت من س���طح الخش���بة إلى طول 

وع���رض الصال���ة فألهب���ت صدورن���ا انتعاش���ا 
بأدائه���م المميز. لحن التماثيل على جدار كل 
قل���ب يهفو ويحب أن يرى عما مس���رحيا 
متفوق���ا مثل هذه المس���رحية التي بناها 
المخ���رج م���ع الممثلين خير بن���اء، ويبقى 
أن نقول إن الفنان المخرج طاهر محسن 
ه���و قن���اص النص���وص الجميل���ة، هنيئ���ا 
لمس���رح أوال هذا العمل المس���رحي الذي 
ت���رك بصمة لها تأثيره���ا الفني واإلبداعي 
بمجرى العروض المسرحية المتميزة في 

مملكة البحرين.

بقلم: حمد الشهابي
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رحلة غرامية بـ “F16” تطيح بضابط
كش���فت تقاري���ر إعامي���ة أميركية جديدة عن فضيحة أطاحت بقائد س���اح الجو التابع للح���رس الوطني األميركي بوالية 
فيرمون���ت ش���مال ش���رقي الوالي���ات المتحدة. ففي الع���ام 2015 أجب���ر الكولونيل توم���اس جاكمان على االس���تقالة، بعد أن 
اس���تخدم مقاتل���ة م���ن ط���راز “إف 16” لانتقال إلى “واش���نطن دي س���ي” لحض���ور اجتماع عم���ل، تبّين فيما بع���د أنه “موعد 

غرامي”، وفقا لما ذكر موقع شبكة “فوكس نيوز” األميركية اإلخبارية.

وحس����ب التقري����ر، ف����إن جاكم����ان كان يتب����ادل رس����ائل الغزل مع 
ش����خصية لم يعّرف عنها، عملت لمدة ش����هرين في وزارة الدفاع 
األميركي����ة، قبل أن يرت����ب لالجتماع في يناير م����ن العام 2015، 
وهو الوقت المخصص نفسه أن يتواجه فيه من أجل لقاء عمل، 
حس����ب ما نقلت “فوكس نيوز” عن موقع “VTDigger” اإلخباري 
المحل����ي ف����ي والية فيرمون����ت، الذي نقل ب����دوره المعلومات عن 
3 أش����خاص في الحرس الوطني على علم بالحادثة. واس����تخدم 
جاكمان )55 عاما(، الذي شغل منصب قائد “الجناح المقاتل” رقم 
158 ف����ي الحرس الوطني في فيرمون����ت، مقاتلة من طراز “إف 
16” للتحلي����ق مس����افة 800 كيلومتر من مدين����ة بيرلينغتون في 
فيرمون����ت إل����ى قاعدة أندروز الجوية قرب واش����نطن دي س����ي، 

حيث االجتماع.
وبس����بب س����وء األح����وال الجوي����ة وإغالق م����دارج تل����ك القاعدة 
الجوي����ة ف����ي ذل����ك الي����وم، أخب����ر جاكم����ان تل����ك الس����يدة بأنه قد 
يتوج����ه إلى قاعدة النغلي الجوية كخط����ة بديلة، لكن لم يتضح 

فيما بعد أين هبطت طائرته أخيرا.
وعندما علم����ت قيادات الصف األول في قيادة الحرس الوطني 

ف����ي فيرمون����ت بم����ا ج����رى، أص����دروا األوام����ر إل����ى جاكم����ان بأن 
يعود من واش����نطن دي س����ي عب����ر رحلة تجارية، بع����د أن أمضى 
ليلتين في فندق هناك، وبعد ذلك واجه أوامر أخرى باالس����تقالة 
م����ن منصب����ه، وه����و يعم����ل حاليا ف����ي ش����ركة البري����د الوطني في 

فيرمونت.

ومن المعروف أن كلفة التحليق بمقاتلة من طراز إف  «
16 تبلغ 8 آالف دوالر في الساعة الواحدة.  ومن غير 
الواضح فيما إذا كان جاكمان دفع تكاليف “الرحلة 

الغرامية” لسالح الجو في فيرمونت.

قان���ون  عل���ى  الفرنس���ي  البرلم���ان  ص���وت 
يحظ���ر عل���ى الوالدي���ن ض���رب األطف���ال، 
لتح���ذو الب���الد بذلك ح���ذو غالبي���ة الدول 
ف���ي االتح���اد األوروب���ي، رغ���م  األعض���اء 
ع���دم النص على عقوب���ة النتهاك مثل هذا 
القان���ون. وس���يتم تعديل القان���ون المدني 
الس���لطة  عل���ى ض���رورة ممارس���ة  لين���ص 
األبوي���ة دون عنف، وأال يلجأ الوالدان إلى 
“العنف الجسدي أو اللفظي أو النفسي، وال 
العق���اب البدني أو اإلهان���ة”. وأقر البرلمان 
الحظر، أم���س الجمعة، بموافقة 51 صوتا، 
ورف���ض صوت واحد وامتناع 3 نواب عن 

التصويت.
ويلغ���ي القان���ون حقوق���ا منحه���ا نابلي���ون 
بوناب���رت للوالدي���ن ف���ي أوائ���ل الق���رن 19 
وتجي���ز لهم���ا تأدي���ب األطفال ع���ن طريق 

العقاب البدني.

وقالت وزيرة الدولة للمساواة بين  «
الجنسين، مارلين شيابا “ال يمكن 

للعنف أن يكون وسيلة تربوية”.

فرنسا تلغي قرار 
نابليون وتحظر 

“ضرب األبناء”
أعلنت الش���رطة اإلندونيس���ية أن 113 س���جينا تمكنوا من الهرب من س���جن غربي 

الباد مستغلين وقت الصاة.

وق���ال تريس���انو ريانت���و قائ���د ش���رطة بان���دا 
آتش���يه، إن الفرار وقع في سجن المبارو في 
وقت متأخر من يوم الخميس، عندما س���مح 
لنح���و 720 س���جينا بالخ���روج م���ن زنازينه���م 
للمش���اركة في الص���الة. وقال ريانت���و إنه تم 
القب���ض على م���ا ال يقل عن 26 س���جينا، وإن 
نح���و 87 آخري���ن مازال���وا طلق���اء. وأقام���ت 

بان���دا  ف���ي  الط���رق  الش���رطة حواج���ز عل���ى 
آتش���يه عاصم���ة إقليم أتش���يه أثن���اء بحثهم 
ع���ن الس���جناء. وانتش���رت ح���وادث الهروب 
م���ن الس���جن ف���ي إندونيس���يا، حي���ث أصبح 
االكتظاظ مش���كلة في السجون التي تكافح 
للتعامل مع ضعف التمويل وتدفق أشخاص 

يعتقلون في الحرب على المخدرات.

أفادت دراس���ة جديدة تعد األولى من نوعها بأن خس���ارة س���اعتين من النوم ليا 
تجعل الناس أكثر غضبا.

 Iowa ووجد الباحثون في جامعة والية
األميركية، أن خسارة ساعتين من النوم 
تثير اإلحس���اس بالغضب بشكل مباشر، 
ولي���س فقط كنتيجة للش���عور بمزيد من 

السلبية. 
وت���م تقس���يم المش���اركين في الدراس���ة 
إلى مجموعتين: األولى، تميزت بروتين 
ن���وم طبيعي، والثانية، تميزت بخس���ارة 

س���اعتين إلى أربع س���اعات نوم كل ليلة 
لمدة ليلتين.

م���ا  ليعك���س  االخت���الف  تصمي���م  وت���م 
الحي���اة  ف���ي  بانتظ���ام  الن���اس  يختب���ره 
الدراس���ة  قائ���د  وق���ال  اليومي���ة. 
البروفيس���ور زالتان كريزان “عموما كان 
الغض���ب أعل���ى بش���كل كبير ل���دى أولئك 

الذين خسروا ساعات من النوم”.

إندونيسيا... فرار 113 سجينا وقت الصالة

خسارة ساعتين من النوم تكلفك الكثير

راقصات في مهرجان الفنون والثقافة في 
باتوسانكار، غرب سومطرة، إندونيسيا )اف ب(

في محاولة لكش���ف “المتحرش���ين” في البرازيل، قررت ش���ركة تصميم 
فس���تان ذكي يضع ح���دا لتلك الظاهرة الس���يئة عبر تزويده بحس���اس 

يقيس درجة اللمس الذي تتعرض له كل فتاة ترتديه.

ووفق���ا لموق���ع “كوارت���ز”، صمم���ت ش���ركة أوغيلفي لإلعالنات فس���تانا يستش���عر 
“اللمس غير المرغوب” في أجساد الفتيات الالتي ارتدينه، في المالهي الليلية.

وصمم���ت الش���ركة ه���ذا الفس���تان كجزء من مش���روع اس���مه “فس���تان االحترام”، 
وه���و مش���روع أطلقته ش���ركة المش���روبات العالمية ش���ويبس. واعتمد الفس���تان 
التكنولوجي على حساسات الستشعار أماكن وقوة اللمس على جسد من يرتديه، 
بتقني���ة الضغط والحرارة، ليجمع المعلومات الحقا ويس���جلها في بيانات خاصة. 
والختبار “فستان االحترام”، قررت الشركة إرسال 3 فتيات يرتدين الفستان في 

ملهى ليلي بالبرازيل، ليكشف عن األماكن األكثر لمسا في أجسادهن.

وتأتي الحملة للتوعوية لمحاربة التحرش الجنسي في البرازيل،  «
حيث تشير اإلحصاءات األخيرة إلى أن 86 % من النساء البرازيليات 

يتعرضن للتحرش في المالهي الليلية.

ا للتحرش “فستان ذكي” يضع حدًّ

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

نقل المصلين

إنس���تغرام  متابع���و  تج���اوب 
“الب���الد” مع منش���ور اس���تطلعت 
في���ه الصحيف���ة آراءه���م بش���أن 
نقل المصلي���ن من الوافدين في 
ش���احنات صغي���رة عق���ب صالة 
معظ���م  رأى  وفيم���ا  الجمع���ة. 
المتابعي���ن أن���ه يج���ب التغاضي 
لتأدي���ة  ج���اؤوا  ألنه���م  عنه���م؛ 
الصالة ال للترفيه، ش���دد البعض 
عل���ى ض���رورة تطبي���ق القان���ون 

دون استثناءات.

أمس���ك رج���ال إنق���اذ م���ن س���يدني قرش���ا 
صغيرا س���بح إلى المياه الضحلة لشواطئ 
المدين���ة وأنق���ذا حيات���ه بطريق���ة طريفة. 
وذك���رت صحيف���ة ديل���ي مي���ل أن رجل���ي 
وماكآرث���ر  جينكينس���ون  ماي���كل  اإلنق���اذ 
التش���الن عثرا عل���ى المفترس الصغير في 
م���كان خطي���ر بالقرب من ش���واطئ خليج 

بورت جاكسون فأمسكا به.
ووضع رج���ال اإلنقاذ الق���رش الصغير على 
ل���وح التزل���ج وس���بح ب���ه أحدهم���ا وأطلق 

سراحه في البحر بعيدا عن الساحل.
وأبدى مس���تخدمو الش���بكات االجتماعية 
إعجابه���م بفيديو اإلنقاذ الذي انتش���ر عبر 
اإلنترنت، وشكروا المنقذين لعملهما الرائع 

في إنقاذ صغير القرش.

يذكر أن أبطال فيديو اإلنقاذ كانا قد  «
شاركا سابقا في البرنامج التلفزيوني 

األسترالي “Bondi Rescue”، المكرس 
للحياة اليومية لعمال اإلنقاذ الذين 

يقومون بدوريات على شاطئ بوندي.

بيعت 3 ش���ظايا صخ���ور جلبتها مهمة 
فض���اء س���وفييتية م���ن القم���ر الع���ام 
1970 مقابل 855 ألف دوالر في مزاد 

أقيم في نيويورك.
إن  س���وذبيز  م���زادات  دار  وقال���ت 
ه���ذه “الصخ���ور القمرية” هي الش���يء 
القمري الموثق الوحيد المعروف الذي 

سيمتلكه شخص في العالم.
وع���رض جام���ع مقتني���ات أميركي، لم 
يتم الكشف عن هويته، الصخور للبيع 
بعد أن كان قد اشتراها في مزاد العام 

1993 مقابل 442 ألف دوالر.
وقالت س���وذبيز إن المشتري في مزاد 
ي���وم الخمي���س ه���و جام���ع مقتني���ات 

أميركي آخر، لكن لم تكشف اسمه.

وكانت سوذبيز قالت قبل المزاد  «
إن الشظايا الصخرية التي 

تتراوح أحجامها بين “ملليمترين 
بملليمترين” و”ملليمتر بملليمترط 

قد تصل قيمتها إلى مليون دوالر.

أغرب عملية 
إنقاذ قرش 

مفترس

بيع حجرين 
قمريين بـ 855 ألف 

دوالر
تش���وه رأس امرأة فرنس���ية بعد معاناتها من حساس���ية كادت تقضي عليها بسبب 

مادة كيميائية غالبا ما توجد في صبغات شعر داكنة اللون.

وأكدت المرأة التي تعرفت باس���م إستال 
)19 عام���ا( أنه���ا ل���م تختب���ر س���وى كمية 
صغي���رة م���ن المنتج، لك���ن فروة رأس���ها 
تض���ررت “عل���ى الف���ور”، ث���م ب���دأ رأس���ها 
بالت���ورم بعد فترة وجي���زة. وعلى الرغم 
من أن إستال قالت إنها تناولت مضادات 
الهستامين للمساعدة في خفض التورم 

والتهيج، تضخم رأسها في صباح اليوم 
التال���ي م���ن 22 بوصة إل���ى 24.8 بوصة، 
كم���ا تضخ���م لس���انها أيضا. ونق���ل موقع 
ياه���و عنه���ا قولها “ل���م أس���تطع التنفس. 

كان رأسي شبيها بمصباح اإلضاءة”.
وأضافت إستال “لقد كدت أموت. ال أريد 

أن يحدث هذا لآلخرين”.

سيدة فرنسية قبل وبعد صبغة الشعر

في القصر الذي يلقب بأكثر القصور الملكية فخامة في الهند، تعقد الممثلة الهندية 
بريانكا تشوبرا والمغني األميركي نيك جوناس قرانهما مطلع األسبوع المقبل في حفل 
سيستمر يومين. وأعلنت تشوبرا )36 عاما( وجوناس )26 عاما( خطبتهما هذا العام بعد 

أن التقيا في حفل عقب مراسم األوسكار العام الماضي. ووصل الثنائي مع أسرتيهما 
مدينة جودبور التراثية بغرب الهند يوم الخميس وتوجها إلى قصر أوميد بهوان حيث 

سيقام حفل الزفاف.
تورم رأس إستال بعد وضع قليل من الصبغة على شعرها
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