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سمو محافظ 
الجنوبية 

يشارك في 
احتفاالت 
منطقة 

الرفاع باألعياد 
الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

حضر محافظ الجنوبية س���مو الشيخ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليفة آل خليف���ة، حفل منطقة 
الرف���اع ضم���ن أول���ى احتف���االت المحافظ���ة 
باألعي���اد الوطني���ة في قلعة الش���يخ س���لمان 
ب���ن أحم���د الفات���ح بمنطقة الرفاع. واش���تمل 
االحتفال على العديد من اللوحات والفقرات 
الفنية بالطاب���ع التاريخ���ي والتراثي العريق، 
ال���ذي يمي���ز ع���ادات وتقاليد مجتم���ع مدينة 
الرفاع حيث ب���دأ االحتفال بآيات عطرة من 

الذكر الحكيم.

ماكرون يرفع الحد األدنى لألجور 100 يورو
دبي - العربية نت

أعل���ن الرئي���س الفرنس���ي إيمانوي���ل ماك���رون، 
مس���اء أم���س، أن الح���د األدنى لألجور س���يزيد 
100 ي���ورو في 2020، ولن تخضع الرواتب ألي 

ضرائب بدءًا من 2019.
وكش���ف ماكرون ع���ن حالة ط���وارئ اقتصادية 
تتضم���ن ع���ن حزمة م���ن القوانين الت���ي يعتزم 
تقديمها إلى البرلمان؛ بغية تهدئة الغضب الذي 
عم ش���وارع فرنسا في األسابيع الماضية. وأكد 
ماكرون أن ما حصل من تظاهرات وحراك في 
الش���ارع، في إش���ارة إلى “الس���ترات الصفراء”، 
يتعل���ق بالضعف���اء، معترف���ًا ب���أن هناك اس���تياء 

وغضبا شعبيا، ومطالب حياتية. إيمانويل ماكرون يلقي كلمة متلفزة للشعب الفرنسي أمس )رويترز(

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لتنمي���ة  المس���اعد  الوكي���ل  كش���فت 
ب���وزارة  العام���ة  اإلي���رادات  وسياس���ة 
المالي���ة واالقتصاد الوطن���ي رنا إبراهيم 
فقيهي عن أن 522 ش���ركة من الشركات 
الت���ي تتج���اوز قي���م مبيعاته���ا 5 ماليين 
دين���ار س���نوًيا ق���د س���جلت ل���دى الجهاز 

الوطني للضرائب الخليجية.

522 شركة ُتسجل 
بـ “الضرائب الخليجية”

100
األهلي وصيفا بدوري السلة50 % للبحرينيين في “البورصة”

رأى المدير األول للعمليات بشركة  «
البحرين للمقاصة عبدالله عابدين 

أن نسبة مساهمة البحرينيين 
في الشركات المساهمة المدرجة 

ببورصة البحرين تتفاوت ما بين 
45 و50 % من إجمالي نسبة 

المساهمين.

واصل فريق األهلي سلسلة انتصاراته  «
بدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة، 

إثر فوزه المستحق على حساب مدينة 
عيسى بنتيجة )88/ 72(، في المباراة 

التي جمعت بينهما مساء أمس، في 
افتتاح منافسات الجولة الثامنة من 

الدور التمهيدي.
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H A P P Y  s P o r t  C o L L E C t I o N

تشديد الضوابط على تسكين العمالة العازبة باألحياء السكنية
وج���ه رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة بتشديد الضوابط على 
تس���كين العمال���ة األجنبي���ة العازبة وس���ط األحياء 

السكنية المكتظة بالعوائل.
ج���اء ذل���ك لدى ترؤس س���موه بحضور ول���ي العهد 
نائ���ب القائد األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليف���ة االجتماع األول لل���وزارة الجديدة 
بقصر القضيبية صباح أمس. وأكد صاحب الس���مو 
الملك���ي رئيس الوزراء أن ال���وزارة الجديدة تعاهد 
جالل���ة المل���ك بأن تب���ذل كل ما في وس���عها لتنفيذ 

رؤى عاه���ل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة وتحقي���ق تطلع���ات المواطنين. 
وأش���اد سموه بنجاح قمة مجلس التعاون التاسعة 
والثالثي���ن، مؤكدا أن نتائج القمة س���تعزز مس���يرة 
مجل���س التع���اون الخليج���ي وس���تدعم كيان���ه في 

مواجهة التحديات.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء ترأس بحضور سمو ولي العهد االجتماع األول للوزارة الجديدة أمس

ماج���د  والتعلي���م  التربي���ة  وزي���ر  اعتم���د 
النعيم���ي توصي���ة لج���ان التطوي���ر بجعل 
الواجبات المدرس���ية ج���زًءا ال يتجزأ من 
الحصص الدراسية واألنشطة المدرسية، 
المنزلي���ة  الواجب���ات  ع���ن  واالس���تعاضة 
بالتطبيق���ات العملي���ة اليومي���ة التي ُتنفذ 
في نهاية كل حصة دراس���ية، بما يس���مح 
وتثبي���ت  والمه���ارات،  المع���ارف  بتعزي���ز 

المعلوم���ات، واإلجاب���ة عن أس���ئلة الطلبة 
واستفساراتهم. وسيتولى قطاع التعليم 
والمناه���ج إص���دار التعميم���ات الخاص���ة 
بذل���ك، مع مراع���اة الف���وارق العمرية بين 
المراح���ل الدراس���ية المختلف���ة، عل���ى أن 
يب���دأ تطبي���ق ذل���ك اعتب���اًرا م���ن الفص���ل 
الدراس���ي  الع���ام  م���ن  الثان���ي  الدراس���ي 

الحالي 2018 - 2019.

ال واجبات مدرسية في المنزل

)02(

)07( )11(

)05 - 04(

سمو رئيس الوزراء: 
نتائج قمة الرياض 

تعزز مسيرة التعاون 



ت���رأس رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة بحضور 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر س���لمان ب���ن حمد آل خليف���ة االجتم���اع األول لل���وزارة الجديدة المش���كلة بموجب 
المرس���وم الملك���ي الس���امي رق���م )61( لس���نة 2018 بقص���ر القضيبية صب���اح أمس. وعقب 

الجلسة أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

في مس���تهل الجلس���ة، وجه صاحب الس���مو 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء كلم���ة رف���ع خاللها 
الش���كر والتقدي���ر إل���ى عاهل الب���الد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة 
على الثقة الغالية، مؤكدا س���موه أن الوزارة 
الجدي���دة تعاه���د جاللت���ه ب���أن تب���ذل كل ما 
ف���ي وس���عها لتنفي���ذ رؤى جاللت���ه وتحقيق 
ع���ن  س���موه  معرب���ا  المواطني���ن،  تطلع���ات 
خال���ص التهنئ���ة لمن تم إع���ادة تعيينهم في 
هذه الوزارة، ورحب س���موه بالوزراء الجدد 
وش���كر س���موه أعضاء الوزارة السابقة على 

ما قدموه من عمل وجهد.
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  وأش���ار 
ال���وزراء إلى أن ال���وزارة الجديدة تس���تقبل 
أولى مهامها بإع���داد برنامج عمل الحكومة 
ال���ذي يرتك���ز عل���ى تحقي���ق الت���وازن المالي 
بحي���ث يرتكز عل���ى تحقيق الت���وازن المالي 
واالستقرار االقتصادي واستدامة الخدمات 

وتحسين جودتها على مختلف الصعد.
بعدها، رفع مجلس ال���وزراء خالص التهاني 
والتبري���كات إل���ى صاح���ب الجالل���ة المل���ك، 
وصاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء، 
وصاح���ب الس���مو الملك���ي ولي العه���د نائب 
القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وإلى شعب البحرين العزيز بمناسبة 
احتف���ال مملكة البحري���ن بأعيادها الوطنية 
ف���ي يومي 16 و17 ديس���مبر أحي���اء لذكرى 
قي���ام الدول���ة البحريني���ة الحديث���ة في عهد 
المؤس���س أحمد الفاتح دولة عربية مس���لمة 
الع���ام 1783 وبالذك���رى 47 النضمامه���ا ف���ي 
العضوي���ة  كامل���ة  كدول���ة  المتح���دة  األم���م 
والذكرى 19 لتس���لم صاح���ب الجاللة الملك 

مقاليد الحكم.
واستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز 
اإلنج���ازات الكبيرة الت���ي تحققت في العهد 
الزاه���ر لجالل���ة العاه���ل، وما حققت���ه مملكة 
البحري���ن في ظ���ل قيادة جاللت���ه من مكانة 
ف���ي  ري���ادي  دور  وم���ن  ودولي���ة  إقليمي���ة 
المجاالت المختلفة، س���ائال المجلس المولى 
ع���ّز وجّل بأن يديم نعمة األمن واالس���تقرار 
والرخاء على مملكة البحرين قيادة وشعبا.
وبمناس���بة ي���وم الش���هيد الذي يص���ادف 17 
ديس���مبر م���ن كل عام، فقد اس���تذكر مجلس 
ال���وزراء بكل الوف���اء والتقدي���ر التضحيات 
الت���ي قدمه���ا ش���هداء الواج���ب وبطوالته���م 
في س���احات الش���رف؛ من أج���ل الدفاع عن 
وطنه���م والذود ع���ن أمتهم، وليس���طروا بها 
الق���دوة ف���ي التضحي���ة والبذل وس���يظلون 

دائما موضع اعتزاز وفخر.
بعدها، أش���اد صاحب الس���مو الملكي رئيس 
الوزراء بنجاح قمة مجلس التعاون التاسعة 
والثالثين التي ش���ارك فيها صاحب الجاللة 
المملك���ة  عاه���ل  أعماله���ا  وت���رأس  المل���ك، 
العربية السعودية الش���قيقة خادم الحرمين 
عبدالعزي���ز  ب���ن  س���لمان  المل���ك  الش���ريفين 
آل س���عود، ورح���ب صاح���ب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء بإع���الن قمة الري���اض وبما 
تضمن���ه من تأكيدات ف���ي الحفاظ على قوة 
وتماس���ك مجل���س التع���اون ووح���دة الصف 
بي���ن أعضائ���ه، كما رح���ب س���موه بمضامين 
كلم���ة خ���ادم الحرمين الش���ريفين ف���ي هذه 
القمة، وما أكدته من حرص المملكة العربية 
الس���عودية عل���ى صيان���ة مجل���س التع���اون 
لخدم���ة  المجل���س  وتس���خير طاق���ات دول 

ش���عوبها، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء أن نتائج هذه القمة س���تعزز مسيرة 
مجل���س التعاون الخليجي وس���تدعم كيانه 
في مواجهة التحديات وتجاوزها بالموقف 
والقرار ال���ذي يخدم مصح���ة دول المجلس 
وش���عوبها، إل���ى ذل���ك ق���دم وزي���ر الخارجية 
تقري���را بش���أن اجتماع ال���دورة 39 للمجلس 
الخلي���ج  ل���دول  التع���اون  لمجل���س  األعل���ى 
العربي���ة الت���ي عقدت في الري���اض بالمملكة 

العربية السعودية.
بع���د ذلك، هنأ صاحب الس���مو الملكي رئيس 
ال���وزراء الن���واب بفوزهم بثقة الش���عب، كما 
هنأ س���موه مجلس الش���ورى رئيسا وأعضاء 

عل���ى الثقة الملكية الس���امية، متمنيا س���موه 
والس���داد  التوفي���ق  التش���ريعية  للس���لطة 
لالضط���الع بمهامهم التش���ريعية والرقابية، 
مؤك���دا س���موه أن الحكوم���ة حريص���ة عل���ى 
تحقي���ق التعاون المثمر والبناء مع الس���لطة 
التشريعية وفق األطر الدستورية؛ لتحقيق 
إنجازات مش���هودة بالش���راكة اإليجابية بين 

السلطتين بما يخدم الوطن والمواطن.
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  أح���ال  بعده���ا، 
التنس���يقية  اللجن���ة  إل���ى  ال���وزراء  رئي���س 
برئاس���ة صاحب الس���مو الملك���ي ولي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس 
الرقاب���ة  دي���وان  تقري���ر  ال���وزراء  مجل���س 

المالي���ة واإلدارية 2017 -  2018 لإلش���راف 
عل���ى التحق���ق م���ن المالحظ���ات الجوهرية 
والتوصيات الواردة في التقرير أعاله وفقا 
لآللي���ة التي تم اس���تحداثها أثن���اء مراجعة 
التقاري���ر الس���ابقة لدي���وان الرقاب���ة المالي���ة 
واإلدارية، فيما وجه صاحب السمو الملكي 
رئيس ال���وزراء جمي���ع ال���وزارات والهيئات 
الحكومي���ة إل���ى معالجة المالحظ���ات التي 
وردت عنه���ا ف���ي التقري���ر الس���نوي 2017 -  
2018 لدي���وان الرقاب���ة المالي���ة واإلداري���ة 

وتصحيحها. 
بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء بتش���ديد الضواب���ط عل���ى تس���كين 

العمال���ة األجنبي���ة العازب���ة وس���ط األحي���اء 
الس���كنية المكتظة بالعوائل ومراعاة األبعاد 
االجتماعي���ة لذل���ك ف���ي األحي���اء القديم���ة 
كمنطقة النعيم والمح���رق وغيرهما، وأحال 
سموه إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني 
برئاس���ة صاحب الس���مو الملكي ول���ي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
تصني���ف  إع���ادة  دراس���ة  ال���وزراء  مجل���س 
يحف���ظ  بش���كل  الس���كنية  المناط���ق  تل���ك 
وتهيئته���ا  وهويته���ا  أحيائه���ا  خصوصي���ة 
بالمرافق والخدمات التي تش���جع الساكنين 
م���ن األهال���ي على البق���اء في تل���ك األحياء 

والمناطق.
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سمو رئيس الوزراء ترأس بحضور 
سمو ولي العهد االجتماع األول 
للوزارة الجديدة أمس
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س��مو رئي��س الوزراء يرحب بتأكي��دات إعالن الري��اض الحفاظ على قوة وتماس��ك المجلس

الوزارة الجديدة تعاهد الملك بتنفيذ رؤى جاللته

دراسة إعادة 
تصنيف المناطق 

السكنية بشكل 
يحفظ خصوصية 

أحيائها وهويتها 

تشديد الضوابط 
على تسكين 

العمالة األجنبية 
العازبة وسط 

األحياء المكتظة

برنامج الحكومة 
يرتكز على التوازن 
المالي واالستقرار 

االقتصادي 
واستدامة الخدمات

سموه يهنئ 
النواب بفوزهم 

بثقة الشعب 
والشوريين بالثقة 

السامية

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
روش  الرئيس  إل��ى  تهنئة  برقية 
مارك كريستيان رئيس جمهورية 
ذك��رى  بمناسبة  ف��اس��و؛  بوركينا 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ل���ب���الده، أع���رب 
تهانيه  أط��ي��ب  ع��ن  فيها  جاللته 
وت��م��ن��ي��ات��ه ل���ه ب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك        
يهنئ رئيس 

بوركينا فاسو

نظ���ر المجلس ف���ي المذكرات المدرج���ة على جدول 
أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أوال:

أح���ال مجلس الوزراء لمزيد من الدراس���ة في اللجنة 
التنس���يقية برئاسة صاحب الس���مو الملكي ولي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
ال���وزراء مش���روع اتفاقية تعاون بي���ن حكومة مملكة 
البحري���ن والمنظم���ة الدولي���ة للهج���رة لفت���ح مكت���ب 
للمنظم���ة بالبحرين؛ لتنفيذ برام���ج توعوية وتثقيفية 
وتقدي���م خدمات استش���ارية وتقنية بش���ؤون الهجرة 

ومكافحة االتجار بالبشر.

ثانيا:

واف���ق مجل���س ال���وزراء عل���ى مش���روع ق���رار بش���أن 
اس���تخراج صورة مصدقة من بيانات سجل اإلفالس 
والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسة، والذي 
يج���يء محققا لم���ا نص علي���ه قانون إع���ادة التنظيم 

واإلفالس الصادر بالقانون رقم )22( لسنة 2018.

ثالثا:

بالحف���اظ  الكفيل���ة  الس���بل  ال���وزراء  مجل���س  بح���ث 
عل���ى الم���وارد المائية ووق���ف الهدر المائ���ي من خالل 
الح���د من التس���ربات المائي���ة، حيث انخفضت نس���بة 
تس���ريبات المي���اه م���ن 38 % إل���ى 17 %، مس���تعرضا 
المجلس ضمن ذات السياق مذكرة مرفوعة من وزير 

الكهرباء والماء تندرج ضمن هذا الخصوص.

رابعا:

واف���ق مجلس الوزراء عل���ى التوقيع باألحرف األولى 
على مش���روع اتفاقية للخدمات الجوية بين البحرين 
والبرتغ���ال وذل���ك عل���ى هام���ش مؤتمر األي���كاو الذي 
س���يعقد ف���ي نيروب���ي، وأحالها إل���ى اللجن���ة الوزارية 
المختص���ة، وذل���ك بع���د الع���رض ال���ذي قدم���ه وزي���ر 

المواصالت واالتصاالت بهذا الخصوص.

خامسا:

بحث مجلس الوزراء توس���يع فئة الشباب التي تستفيد 
م���ن الخدمات والبرامج والنش���اطات التي تقدمها وزارة 

ش���ؤون الشباب والرياضة بما يكفل عدم حرمان أي فئة 
بس���بب معايير الس���ن م���ن االس���تفادة من تل���ك البرامج، 
وبع���د اط���الع المجل���س عل���ى المذك���رة المرفوع���ة له���ذا 
الغ���رض من وزير ش���ؤون الش���باب والرياض���ة، فقد كلف 
المجل���س ال���وزارة المذك���ورة بتقدي���م البدائل المناس���بة 

بشأن تحديد الحد األعلى لسن الشباب.

سادسا:

أح���ال مجلس الوزراء لمزيد من الدراس���ة في اللجنة 
أح���كام  بع���ض  بتعدي���ل  قان���ون  المختص���ة مش���روع 
المرس���وم بقان���ون ف���ي ش���أن تنظي���م مهن���ة الصيدلة 
والمراك���ز الصيدلية المعد في ض���وء االقتراح بقانون 

المقدم من مجلس النواب.

قرارات المجلس
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المجل���س  رئيس���ة  العاه���ل  قرين���ة  اس���تقبلت 
األعلى للم���رأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة 
س���بيكة بن���ت إبراهيم آل خليف���ة صباح أمس 
بمق���ر المجلس عض���و المجلس األعل���ى للمرأة 
نائب���ة الرئيس التنفي���ذي لمجموعة بتلكو منى 
الهاش���مي بمناس���بة منحه���ا جائ���زة التميز في 
األعم���ال للع���ام 2018 خ���ال “منت���دى قي���ادة 
األعمال اآلس���يوي” الذي أقيم بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة في أكتوبر الماضي.

ه���ذا  أن  س���موها  بين���ت  االس���تقبال  وخ���ال 
التكري���م رفي���ع المس���توى ال���ذي حظي���ت ب���ه 
اعتراف���ا  يش���كل  الهاش���مي  من���ى  المهندس���ة 
بق���درات الم���رأة البحرينية في مج���ال القيادة 
واالبت���كار والتخطيط اإلس���تراتيجي، ويدعم 
م���ا تحظ���ى ب���ه م���ن اهتم���ام وتقدي���ر تترجمه 
اإلرادة السياس���ية ف���ي الب���اد الداعم���ة لتقدم 
اإلص���اح  مش���روع  ل���ه  يرس���خ  وم���ا  الم���رأة، 
والتحدي���ث الوطن���ي لعاه���ل الب���اد صاح���ب 
الجال���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة من 
أس���س ومنهجي���ات تدف���ع بالم���رأة البحرينية 
نحو مس���تويات أعلى من األداء واإلسهام في 
إط���ار ما تمتلكه المرأة البحرينية من إمكانات 
تدع���م حضوره���ا  وثقافي���ة  وعلمي���ة  فكري���ة 

ومشاركتها على ساحة العمل الوطنية.

م���ن جانبه���ا، قدمت الهاش���مي جزيل ش���كرها 
الملك���ي رئيس���ة  الس���مو  وتقديره���ا لصاحب���ة 
الدع���م  ه���ذا  عل���ى  للم���رأة  األعل���ى  المجل���س 
والتقدي���ر الذي تحظى ب���ه الم���رأة البحرينية، 

مش���يدة في ه���ذا الصدد بدور صاحبة الس���مو 
ف���ي تقدم المرأة وتبوئه���ا مواقع صنع واتخاذ 
الق���رار؛ األم���ر ال���ذي س���اهم ف���ي زيادة نس���ب 

حضورها في القطاعين العام والخاص.

قرينة العاهل تشيد بمنح جائزة التميز لمنى الهاشمي

اس���تقبل رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  صاحب الس���مو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وذلك صباح أمس بقصر القضيبية.

وخ���ال اللق���اء، اس���تعرض س���موهما جملة 
بالش���أن  الصل���ة  ذات  الموضوع���ات  م���ن 
الوطن���ي ومتطلب���ات المرحل���ة المقبل���ة في 
الت���ي  الجدي���دة  ال���وزارة  توجه���ات  ظ���ل 
حظي���ت بالثق���ة الملكية الغالي���ة وأولويات 
عمله���ا، حيث أكد س���موهما في هذا الصدد 
أن الحكوم���ة س���تعمل على تحقي���ق المزيد 
م���ن اإلنج���ازات ف���ي الفت���رة المقبل���ة رغ���م 
أنه���ا فترة مليئة بالتحدي���ات، إال أن الفريق 

الحكومي قادر على الوصول إلى األهداف 
المرجوة لبلوغ ما يس���عى الي���ه الجميع من 
تنمية ش���املة مس���تدامة وتحس���ين جودة 

حياة المواطن.

الملك���ي رئي���س  الس���مو  وتط���رق صاح���ب 
ول���ي  الملك���ي  الس���مو  ال���وزراء، وصاح���ب 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء إل���ى التط���ورات 

والمس���تجدات اإلقليمي���ة والدولي���ة، حيث 
أك���د س���موهما أن التع���اون البن���اء والمثم���ر 
يحق���ق المزي���د من االس���تقرار ال���ذي يفتح 
المجال أمام خطط التنمية لتش���ق طريقها 

نحو بلوغ أهدافها في تطوير جودة الحياة 
للمواطنين، مش���يدين سموهما بالدور الذي 
يلعب���ه مجل���س التع���اون ف���ي تعزي���ز األمن 

واالستقرار والنماء لدوله وشعوبه

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

المنامة - بنا

الحكومة ستعمل على تحقيق مزيد من اإلنجازات رغم التحديات
س��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ول��ي العه��د يس��تعرضان متطلب��ات المرحل��ة المقبل��ة

تلق���ى رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليفة برقية تهنئة من صاحب الجالة الس���لطان 
الحاج حسن بلقيه سلطان بروناي دار السام؛ وذلك بمناسبة 

تكليف سموه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد أعرب جالة س���لطان بروناي في برقيته عن أحر تهانيه 

وتمنياته لس���مو رئيس الوزراء بالمزيد من النجاح والتوفيق، 
متطلعا الستمرار العمل بما يعزز عاقات التعاون بين البلدين 
الصديقي���ن، داعي���ا هللا العلي القدير أن يمتع س���موه بالصحة 
والس���عادة وشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرقي والتقدم 

والرخاء.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة سلطان بروناي

تلق���ى رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليفة برقية تهنئة من رئيس وزراء مملكة تايلند 
الصديقة برايوت تش���ان أوتش���ا؛ وذلك بمناسبة تكليف سموه 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
وق���د عبر رئي���س وزراء تايلند في برقيته ع���ن خالص تهانيه 

لس���مو رئيس ال���وزراء به���ذه المناس���بة، مؤكدا عم���ق عاقات 
الصداق���ة والتع���اون المتينة القائم���ة بين البلدي���ن الصديقين 
والس���عي؛ لتعزيزه���ا بم���ا يخ���دم المصال���ح المش���تركة، متمنيا 
لس���مو رئي���س ال���وزراء موف���ور الصح���ة والس���عادة ولمملك���ة 

البحرين اطراد االزدهار والتقدم.

... وسموه يتلقى تهنئة رئيس الوزراء التايلندي

الفريق الحكومي 
قادر على بلوغ 

التنمية الشاملة 
وتحسين حياة 

المواطن

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ج���ددت قرينة العاهل رئيس���ة المجلس األعلى 
للم���رأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة إش���ادة س���موها بنجاح 
االنتخاب���ات النيابية والبلدي���ة، منوهة بالنتائج 
المش���رفة لمش���اركة الم���رأة البحريني���ة كناخبة 
ومرش���حة ف���ي االنتخابات، وهو ما أس���هم في 
وص���ول 5 س���يدات لعضوية المجل���س النيابي، 
البلدي���ة، وذل���ك عب���ر  المجال���س  و4 لعضوي���ة 
التصوي���ت الح���ر المباش���ر، وبم���ا يؤك���د نض���ح 
المجتم���ع البحريني وإيمان���ه بقدرة المرأة على 
العطاء وتحمل المس���ؤولية جنبا إلى جنب مع 
الرج���ل، مش���يدة س���موها بانع���كاس ذل���ك على 
نس���بة الم���رأة ف���ي الس���لطة التش���ريعية الت���ي 

ارتفعت لتبلغ 19 %.
واعتم���د المجلس األعلى للمرأة خال اجتماعه 
الثال���ث لل���دورة السادس���ة ال���ذي عق���د برئاس���ة 
صاحب���ة الس���مو الملك���ي موضوع مناس���بة يوم 
الم���رأة البحرينية للعام 2019 الذى س���يخصص 
“الم���رأة البحريني���ة ف���ي مج���ال  ب������  لاحتف���اء 

التعليم العالي وعلوم المستقبل”.
كما أعربت عن ارتياح سموها لمجمل إنجازات 
المجل���س عل���ى األصع���دة المحلي���ة واإلقليمية 
والدولي���ة ه���ذا الع���ام، مؤك���دة س���موها تطل���ع 
المجل���س إل���ى تحقي���ق المزي���د م���ن اإلنجازات 
خ���ال الع���ام المقب���ل 2019؛ تحقيق���ا للتطلعات 
الس���امية لعاه���ل الب���اد صاحب الجال���ة الملك 

حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، صاح���ب الفض���ل 
األول م���ن بع���د هللا تعال���ى، فيما تش���هده المرأة 
البحريني���ة من مكانة رفيع���ة وثقة عالية، األمر 
ال���ذي يجعلها على الدوام أس���اس تنمية وطنها 

ورفعة شأنه.
بدوره���ا، صرح���ت األمي���ن الع���ام للمجلس هالة 
األنص���اري به���ذه المناس���بة أن المجل���س أحيط 
علم���ا بالفعالي���ات واألنش���طة المصاحب���ة لي���وم 
الم���رأة البحرينية 2018 واإلج���راءات المتخذة 
للم���رأة  السياس���ية  المش���اركة  برنام���ج  بش���أن 
2018، ونتائ���ج متابع���ة  “التهيئ���ة االنتخابي���ة” 
تنفي���ذ اإلس���تراتيجية الوطني���ة لحماي���ة المرأة 
من العنف األس���ري، إلى جانب توجهات الخطة 
اإلس���تراتيجية القادم���ة والمتس���قة م���ع برامج 
حي���ث   ،2022  -  2019 للفت���رة  الدول���ة  عم���ل 
ت���م تكلي���ف األمان���ة العام���ة للمجل���س باتخ���اذ 
اإلج���راءات التنفيذي���ة الازمة إلص���دار الخطة 
اإلس���تراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض 
الم���رأة البحرينية ومتابعة تضمينها في برنامج 

عمل الحكومة القادم.
وأوضحت أن المجلس األعلى للمرأة اعتمد في 
اجتماعه أمس مسودة التقرير الوطني للتوازن 
بي���ن الجنس���ين )2017-2016( تمهي���دا إلحالته 
إل���ى مجل���س ال���وزراء، حي���ث يقي���س التقري���ر 
الجه���ود الوطني���ة والتق���دم المحرز ف���ي مجال 
تحقيق التوازن بين الجنسين، ورصد الفجوات 

واقتراح فرص التحسين لسدها، وتعزيز مكانة 
البحرين كبيت خبرة على الصعيد الدولي.

كم���ا اعتم���د المجل���س ف���ي اجتماع���ه مقت���رح 
تغيي���ر مس���مى جائ���زة صاحب���ة الس���مو الملكي 
األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين 
الم���رأة البحريني���ة إل���ى جائ���زة صاحبة الس���مو 
الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
لتق���دم الم���رأة البحريني���ة مع اس���تحداث فئات 
جدي���دة للجائ���زة. وم���ن بي���ن أه���م مخرج���ات 
اجتم���اع المجل���س، اعتم���اد مقت���رح البرنام���ج 
الوطن���ي للت���وازن بي���ن الجنس���ين ف���ي مج���ال 
علوم المس���تقبل الذي يهدف إل���ى إعداد المرأة 
البحريني���ة واس���تثمار خبراته���ا في رفع نس���ب 
مشاركة المرأة النوعية في هذا المجال الواعد.

إلى ذل���ك اعتمد المجلس، مقت���رح اإلطار العام 
للبرنامج الوطني للخدمات والتوعية األسرية؛ 
به���دف زي���ادة التكام���ل بي���ن الجه���ات المعني���ة 
وتطوي���ر البرام���ج والخدمات المقدمة لألس���رة 
البحرينية وقي���اس األثر اإليجابي لها، ومقترح 
برنام���ج اإلرش���اد الوطن���ي للم���رأة البحريني���ة، 
وتش���جيع المرأة البحرينية على االس���تمرار في 
اإلس���هام في تنمي���ة االقتصاد الوطن���ي، والذي 
يرك���ز ف���ي مضمون���ه عل���ى المس���تفيدات م���ن 
برنام���ج التقاع���د االختي���اري لانتق���ال الميس���ر 
)اآلم���ن( م���ن الوظيف���ة الحكومي���ة إل���ى مج���ال 

ريادة األعمال أو مؤسسات القطاع الخاص.

اعتم��اد مس��ودة التقري��ر الوطن��ي للت��وازن بي��ن الجنس��ين تمهي��دا إلحالت��ه للحكوم��ة

قرينة العاهل: مشاركة المرأة في االنتخابات مشرفة

سمو قرينة جاللة الملك مستقبلة منى الهاشمي

سمو قرينة جاللة الملك تترأس اجتماع المجلس األعلى للمرأة الثالث للدورة السادسة
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البحري���ن  مملك���ة  احتف���االت  إط���ار  ف���ي 
و17   16 يوم���ي  ف���ي  الوطني���ة  بأعياده���ا 
الدول���ة  قي���ام  لذك���رى  إحي���اء  ديس���مبر، 
البحريني���ة الحديث���ة ف���ي عه���د المؤس���س 
أحم���د الفات���ح دول���ة عربي���ة مس���لمة الع���ام 
47 النضمامه���ا  1783 ميالدي���ة، والذك���رى 
إل���ى األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، 
والذك���رى 19 لتس���لم عاهل الب���الد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
مقالي���د الحك���م، حض���ر محاف���ظ الجنوبية 
س���مو الش���يخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليف���ة، حف���ل منطق���ة الرفاع ضم���ن أولى 
الش���يخ  ف���ي قلع���ة  المحافظ���ة  احتف���االت 

سلمان بن أحمد الفاتح بمنطقة الرفاع.
واشتمل االحتفال على العديد من اللوحات 
التاريخ���ي  بالطاب���ع  الفني���ة  والفق���رات 
ع���ادات  يمي���ز  ال���ذي  العري���ق،  والتراث���ي 
وتقالي���د مجتم���ع مدين���ة الرف���اع حيث بدأ 
االحتف���ال بآيات عطرة م���ن الذكر الحكيم، 
كم���ا تم عرض قصيدة تصويرية من ديوان 
الش���اعر الش���يخ خالد بن محمد بن عبدهللا 
آل خليفة بإلقاء الش���اعر يوسف البوفالسة 
والت���ي تغنت بأجمل معاني الش���عر األصيل 

بوصف مدينة الرفاع وتاريخها المجيد.
وطني���ة  معزوف���ات  الحف���ل  ش���مل  كم���ا 
بمشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة وقدم 
ع���دد من الخيال���ة عرضًا مميزًا ون���ادرًا لفن 
ح���داء الخيل ال���ذي تتميز ب���ه المنطقة منذ 
الق���دم بأهازيجه���ا الش���عرية ف���ي المحاورة 
بين الفرس���ان الذين يرددون ش���عر الحداء 

في رحالتهم البرية.
وشارك سمو محافظ الجنوبية فن العرضة 
وأعي���ان  األهال���ي  بمش���اركة  البحريني���ة 
المنطق���ة في ه���ذا الفن الذي يش���كل طابعًا 

أساسيًا لهوية المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يحضـــــــــر حفل قلعة الفاتـح بالرفـاع
البحرينية ال��ع��رض��ة  ف���ن  األه���ال���ي  ي���ش���ارك  ع��ل��ي  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال��ش��ي��خ  ع�����رض ل����وح����ات وف����ق����رات ف��ن��ي��ة ت��م��ي��ز ع�������ادات وت���ق���ال���ي���د ال��م��دي��ن��ةس��م��و 
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أن���اب رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
خليفة، س���مو محافظ الجنوبية الش���يخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليفة 
لحض���ور حف���ل االس���تقبال ال���ذي أقام���ه 
البحري���ن  مملك���ة  ل���دى  الياب���ان  س���فير 

هيديكي ايتو مس���اء أمس بفندق الريتز 
كارلتون، بمناسبة االحتفال بعيد الميالد 
الخام���س والثماني���ن لجالل���ة إمبراط���ور 
م���ن  ع���دد  بحض���ور  وذل���ك  الياب���ان، 
المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي 

المعتمدين لدى المملكة والمدعوين.

وبهذه المناسبة، نقل سمو الشيخ خليفة 
ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة تهان���ي 
صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
إل���ى جاللة إمبراط���ور الياب���ان وتمنيات 
س���موه ل���ه بموف���ور الصح���ة والس���عادة 
وللشعب الياباني الصديق بدوام التقدم 

واالزدهار.
وأش���اد س���موه بعم���ق عالق���ات التع���اون 
مملك���ة  بي���ن  ترب���ط  الت���ي  والصداق���ة 
البحرين واليابان، وما تش���هده من تطور 
وتن���ام مس���تمر في ش���تى المج���االت بما 
مؤك���دا  المش���تركة،  يحق���ق مصالحهم���ا 

سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز 
أواص���ر التع���اون والصداق���ة م���ع اليابان 
وفت���ح آف���اق جديدة تع���ود بالنف���ع على 

البلدين والشعبين الصديقين.
م���ن جانبه، أع���رب الس���فير الياباني لدى 
البحري���ن ع���ن خال���ص ش���كره وامتنان���ه 

لصاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
على ما يوليه س���موه من اهتمام بتعزيز 
أواص���ر الصداق���ة والتعاون بي���ن مملكة 
البحري���ن واليابان، مؤك���دا حرص بالده 
على تنمية مختلف جوانب التعاون بين 

البلدين الصديقين.

العالقات مع طوكيو تشهد تطورا مستمرا في جميع المجاالت
س��مو رئيس الوزراء ينيب س��مو الش��يخ خليفة بن علي لحضور احتفال السفارة اليابانية

سمو محافظ الجنوبية يحضر حفل قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بمنطقة الرفاع   )تصوير: رسول الحجيري(
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للعي���د الوطن���ي المجي���د لمملك���ة البحرين 
وعي���د الجل���وس لحضرة صاح���ب الجاللة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، ملك 
مملكة البحرين في مدرس���ة بيان البحرين 
زخم���ا خاصا، حيث تحرص المدرس���ة في 
كل ع���ام على االحتفال بالذكرى الس���نوية 

بأسلوب متفرد ومميز.
واحتفاال بالمناس���بة، نظمت مدرس���ة بيان 
البحري���ن مهرجانه���ا الس���نوي ال���ذي أطلق 
عليه هذا العام “فريج البيان”، يوم السبت 
ف���ي  المدرس���ة  بح���رم   2018 ديس���مبر   8

المنطق���ة التعليمي���ة ف���ي مدينة عيس���ى. حض���ر االحتفال 
البهي���ج نح���و 2000 ف���رد من ط���الب المدرس���ة وعوائلهم. 
وتقدم���ت رئيس���ة مجل���س إدارة مدرس���ة بي���ان البحري���ن 
لمل���ك  بالتهنئ���ة  المناس���بة  به���ذه  العتيب���ي  م���ي  الش���يخة 
مملك���ة البحري���ن صاحب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة ورئيس مجل���س ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليفة وولي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حمد 
آل خليف���ة وقرين���ة الملك رئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة 
صاحب���ة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بن���ت إبراهيم آل 
خليف���ة وش���عب البحري���ن الوف���ي، راجي���ة م���ن هللا العلي 
بنعم���ة األم���ن واألم���ان  البحري���ن  يم���ن عل���ى  القدي���ر أن 
واالس���تقرار والرخاء في س���بيل تحقيق مزيد من التنمية 

عل���ى أرض البحري���ن العزي���زة. وتضمن���ت 
فعاليات المهرج���ان، مجموعة مختارة من 
األلع���اب الش���عبية المحبب���ة، والتي تس���مح 
بمش���اركة جمي���ع أف���راد العائلة لم���ا لها من 
ذكريات خاصة في نفوس���هم. كما خصص 
المهرج���ان زوايا متع���ددة ضمت مجموعة 
م���ن المطاع���م والمقاهي المحلي���ة إلضافة 
الش���عبي  بالت���راث  تعت���ز  وطني���ة  صبغ���ة 
المتمثل في المأكوالت البحرينية اللذيذة، 
حيث حرصت المدرس���ة على جلب نس���اء 

بحرينيات مختصات بصنع تلك األطباق.
وأش���ادت الدكتورة الش���يخة م���ي العتيبي بالجه���ود التي 
يبذله���ا القائمون على المهرجان؛ م���ن أجل إظهاره بأفضل 
ص���ورة ممكن���ة بالش���كل ال���ذي يلي���ق بمكان���ة المناس���بتين 

العزيزتين على نفوس أهل البحرين. 
وازدان���ت حوائ���ط المدرس���ة وصفوفها باألع���الم الوطنية 
واألل���وان الت���ي ترم���ز به���ا لمنح المهرج���ان طابع���ا مختلفا 
وممي���زا، فيم���ا ح���رص الط���الب وأهاليه���م عل���ى اختي���ار 
المالبس الش���عبية لتدلل على م���دى ارتباطهم بهذا الوطن 
العزيز وثقافت���ه المميزة. من جهتها، عبرت رئيس مجلس 
اآلب���اء والمعلمي���ن بمدرس���ة البيان الس���يدة ميعاد منصور 
ب���ن رج���ب ع���ن “عم���ق ه���ذه المناس���بة الوطني���ة وضرورة 
ترسيخها في نفوس الطالب من أجل حمل رسالة الوطن 
خ���الل مس���يرتهم الحياتي���ة، رغبًة ف���ي تعزي���ز نهضة هذا 

الوطن لسنوات وسنوات”.

وع��وائ��ل��ه�����������م  ال���م���درس���������������ة  ط���������������اب  م�����������ن   2000 ب��ح�����ض�����������ور 

“بيان البحرين” تحتفل بالعيد الوطني وعيد الجلوس



خالد بن عبداهلل يدشن موقع فندق “حوار”
ي��ت��ي��ح خ��اص��ي��ة ال��ح��ج��ز وال���دف���ع ال��م��ب��اش��ر وي��ق��دم ع���روًض���ا ل��ل��زوار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة 
“ممتلكات” الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة أن التحول اإللكتروني لم يعد خيارا أمام 
الشركات الحكومية، بل واقع تتطلبه طبيعة ما تقدمه تلك الشركات من خدمات على 

أسس تجارية إلى جمهورها المستهدف، السيما خدمات صناعة السياحة.

ج���اء ذلك ل���دى تدش���ينه صب���اح أم���س الموقع 
ال���ذي  ح���وار  ش���اطئ  لفن���دق  اإللكترون���ي 
للس���ياحة،  الجن���وب  ش���ركة  وتش���غله  تدي���ره 
الش���ركة التابع���ة والمملوك���ة لش���ركة ممتلكات، 
والمتخصص���ة ف���ي عملي���ات النق���ل البحري من 
وإل���ى ج���زر ح���وار، كما تق���دم الش���ركة خدمات 
والجه���ات  ال���وزارات  إل���ى  اللوجس���تي  النق���ل 

الحكومية.
وقال على هامش تدش���ين الموق���ع اإللكتروني 
لفندق ش���اطئ حوار: “يعد التحول اإللكتروني 
وخط���ة  إس���تراتيجية  مرتك���زات  أه���م  أح���د 
تطوي���ر فن���دق ش���اطئ ح���وار ليك���ون مواكب���ا 
لحرك���ة اإلقبال المطردة التي ب���ات هذا المرفق 
مس���ؤولية  آل���ت  أن  من���ذ  يش���هدها  الس���ياحي 
تش���غيله وإدارته إلى ش���ركة الجنوب للسياحة 
الع���ام الماضي، وتجس���يدا لتوجيهاتنا للش���ركة 

مؤخرا بإعداد برنامج متكامل؛ لضمان تش���غيل 
الع���ام الس���تقطاب مزي���د  الفن���دق عل���ى م���دار 
م���ن ال���زوار بع���د النتائ���ج القياس���ية اإليجابي���ة 
المتحقق���ة، تنفيذا لألمر الملكي الس���امي لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة بتحويل جزر حوار إلى مقصد س���ياحي 

مهم”.
وأش���ار الش���يخ خالد بن عبدهللا إل���ى أن الهدف 
اإلستراتيجي الذي يقف خلف هذه الخطوة هو 
إتاح���ة الوصول إلى زوار الفندق بأيس���ر الطرق 
الممكن���ة وعلى م���دار الس���اعة دون تكلف عناء 

الوصول إلى مكاتب الحجز ونقاط البيع.
م القبطان بحري  وخالل مراس���م التدش���ين، قدَّ
الرئي���س  بأعم���ال  القائ���م  المرباط���ي،  عب���دهللا 
التنفي���ذي لش���ركة الجن���وب للس���ياحة باإلناب���ة، 
عرضا اطلع فيه من خالله الشيخ خالد بن عبد 

لله آل خليف���ة والحضور على ما يتيحه الموقع 
اإللكتروني لفندق شاطئ حوار أمام الزوار من 

مميزات تقنية متقدمة.
وكش���ف المرباط���ي خ���الل العرض ال���ذي قدمه 
ش���ركة  ع���ن  الص���ادرة  الرس���مية  البيان���ات  أن 
الجن���وب للس���ياحة تظه���ر ارتفاع���ا ف���ي أعداد 
ن���زالء فن���دق ش���اطئ حوار خ���الل الفت���رة من 

يناي���ر إل���ى نوفمب���ر 2018 بنس���بة تق���در بنح���و 
73 %، أي م���ن 3183 نزي���ال ف���ي الع���ام 2017 
إل���ى 5518 نزيال خ���الل الفترة ذاته���ا من العام 
الجاري. كما تبين اإلحصاءات أن نسبة إشغال 
الفن���دق ق���د ارتفعت بنس���بة 68 % حتى نهاية 
نوفمبر الماض���ي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي.

الشيخ خالد بن عبدالله أثناء تدشين الموقع اإللكتروني لفندق شاطئ حوار

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

 العكر - جامعة العلوم التطبيقية

اس���تقبل رئي���س جامع���ة العلوم التطبيقية غس���ان ع���واد الخريج المحام���ي محمد صالح الدي���ن، الحاصل على المنحة الدراس���ية 
المقدمة من محافظة العاصمة للدراسة عامًا واحدًا بجمهورية الصين الشعبية.

وكان���ت محافظ���ة العاصم���ة قدم���ت للجامعة 
ف���ي ش���هر ماي���و م���ن الع���ام الماض���ي منح���ة 
دراس���ية مقدمة من حكومة مدينة ش���ينجين 
الصيني���ة تفعيالً لمذكرة التفاهم الموقعة بين 
الجامع���ة والمحافظ���ة، والرامي���ة إل���ى تعزيز 
البرامج والمشاريع المشتركة التي تسهم في 
خدمة وتنمية المجتمع ودعم مسيرة التعليم 

بالمملكة.
التواص���ل  أهمي���ة  الجامع���ة  رئي���س  وأك���د 
بي���ن الجامع���ة والخريجي���ن، منوه���ًا إل���ى أن 
الخريجين مبعث فخ���ر للجامعة وخير ممثل 
لها بعلمهم وثقافتهم وحرصهم على اكتساب 
المه���ارات والت���زود بالعل���م وتطوي���ر ذاته���م، 
مش���يرا إل���ى أن الخري���ج محم���د ص���الح عبد 
الق���ادر نم���وذج لخريجي الجامع���ة المتميزين 
وأح���د س���فرائها الذي���ن تفتخر بهم في س���وق 

العمل.
وأع���رب ع���واد عن ش���كره وتقدي���ره لمحافظ 
العاصم���ة الش���يخ هش���ام بن عب���د الرحمن بن 
محم���د آل خليفة عل���ى المنحة الت���ي قدمتها 
المحافظ���ة للطال���ب محمد ص���الح، إذ يعكس 

التنس���يق  ومس���توى  الجامع���ة  مكان���ة  ذل���ك 
والتعاون بين الجهتين، مثمنًا الدور اإليجابي 
ال���ذي تق���وم ب���ه محافظ���ة العاصمة ف���ي دعم 
قطاع التعليم والتنمية عبر جملة من البرامج 

واألنشطة المميزة.

ش���كا ول���ي أم���ر طالبة بالصف الس���ابع بالقس���م 
م���ن  الخاص���ة  الم���دارس  بإح���دى  البريطان���ي 
لطلب���ه  والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  تجاه���ل 
بالتحقيق في تعمد المدرس���ة ترس���يب ابنته 3 

مرات بذات الصف.
وف���ي تفاصي���ل الش���كوى ق���ال ول���ي األم���ر ل���� 
“الب���الد” إن ابنت���ه عان���ت مش���كالت وتصفي���ة 
حس���ابات ش���خصية م���ن جان���ب مدير القس���م 
م���ن  الس���ابقة وعان���ت  بمدرس���تها  والمش���رفة 
لح���د  وص���ل  األم���ر  ،وأن  ترس���يبها  تعمدهم���ا 
القضايا الجنائية ضد المدرس���ة ومدير القس���م 

والمشرفة.
واس���تكمل أن���ه ح���اول نق���ل الطالب���ة لمدرس���ة 
أخ���رى ف���ي الفصل الثان���ي من العام الدراس���ي 
الماض���ي م���ع اس���تمرار المش���كالت والمعامل���ة 
المهين���ة التي تلقتها ابنته، إال أن إدارة التعليم 
الخ���اص بال���وزارة طلب���ت منه االنتظ���ار لنهاية 

العام الدراسي وكانت النتيجة الرسوب.

وواص���ل أنه تقدم بطل���ب للتحقيق في نتيجة 
الطالب���ة ل���دى الوزارة مع نهاية العام الدراس���ي 
الماضي، إال أنه لم يخرج بنتيجة غير الوعود.

وتاب���ع ت���م نق���ل الطالب���ة إل���ى مدرس���ة خاصة 
أخرى، إال أنها لم تنتظم في المدرسة الجديدة 
وال ي���وم واح���د ورفضه���ا بش���دة للع���ودة لذات 
الص���ف، مؤك���دا أن إدارة المدرس���ة الجدي���دة 
رحب���ت بفكرة ترفيع الطالبة للصف الثامن بعد 

حصولها على خطاب من الوزارة.
وق���ال إن���ه بانتظار خط���اب الترفيع منذ ش���هر 
يوني���و الماض���ي ولم يس���تلمه حت���ى اآلن ومع 

ق���رب نهاي���ة الفص���ل الدراس���ي األول ال ت���زال 
الطالبة تعاني تراجع حالتها النفسية ودخولها 
في صدمة عصبي���ة، الفتا إلى أن الوعود التي 
تلقاها منذ ما يزيد عن 5 أشهر لم يتحقق منها 
شيء. وناش���د ولي أمر الطالبة رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
ال خليفة ووزي���ر التربية ماجد النعيمي النظر 
ف���ي القضية خاصة وأن الفصل على مش���ارف 
االنتهاء والطالبة زادت حالتها النفس���ية سوءا 
ج���راء م���ا وق���ع عليها من ض���رر في المدرس���ة 

السابقة.

رئيس جامعة العلوم التطبيقية مستقبال المبتعث في الصين

الش��عبية الصي��ن  بجمهوري��ة  واح��داً  عام��اً  للدراس��ة  صدم��ة نفس��ية تغيبها عن الدارس��ة منذ بداي��ة الفصل

“العاصمة” تقدم منحة لخريجي العلوم التطبيقية ولي أمر: مدرسة تتعمد ترسيب ابنتي 3 مرات

ال واجبات مدرسية في المنزل
ب���������������دًءا م��������ن ال�����ف�����ص�����ل ال����������دراس����������ي ال����ث����ان����ي

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمراجعة خططها وبرامجها، في ضوء ما رفعته اللجان المختصة من توصيات بعد مناقشات 
مطّول���ة، ج���رت خالل األش���هر الس���ابقة، وضمن جه���ود الوزارة لتطوير المناهج الدراس���ية بما يتناس���ب مع متطلب���ات القرن الحادي 

والعشرين والمهارات التي يجب العمل على تدريب الطلبة عليها وإكسابهم إياها.

واعتمد وزي���ر التربية والتعلي���م ماجد النعيمي 
الواجب���ات  بجع���ل  التطوي���ر  لج���ان  توصي���ة 
الحص���ص  م���ن  يتج���زأ  ال  ج���زًءا  المدرس���ية 
الدراس���ية واألنش���طة المدرس���ية، واالستعاضة 
ع���ن الواجب���ات المنزلي���ة بالتطبيق���ات العملي���ة 
حص���ة  كل  نهاي���ة  ف���ي  ُتنف���ذ  الت���ي  اليومي���ة 
دراسية، بما يسمح بتعزيز المعارف والمهارات، 
وتثبيت المعلومات، واإلجابة عن أسئلة الطلبة 
واستفس���اراتهم، حيث س���يتولى قطاع التعليم 
والمناه���ج إصدار التعميمات الخاصة بذلك، مع 
مراعاة الفوارق العمرية بين المراحل الدراسية 

المختلف���ة، عل���ى أن يب���دأ تطبي���ق ذل���ك اعتباًرا 
من الفصل الدراس���ي الثاني من العام الدراس���ي 
الحال���ي 2018/2019م. وأوض���ح أن هذا القرار 
سوف يكون معّزًزا بعدد من اإلجراءات البديلة 
الت���ي تقوم عل���ى زي���ادة االهتم���ام بالتطبيقات 
العملي���ة، تح���ت إش���راف المعلم، لرب���ط الجانب 

النظري بالجانب التطبيقي.
وأك���د الوزي���ر أن ال���وزارة تعمل منذ عدة أش���هر 
تطوي���ر  عل���ى  المختلف���ة  اللج���ان  خ���الل  م���ن 
المج���االت،  م���ن  وغيره���ا  الدراس���ية  المناه���ج 
الطلب���ة  م���ن  المطلوب���ة  المه���ارات  وتعزي���ز 

الخريجين، باعتب���ار التعليم عملية تراكمية من 
مرحل���ة دراس���ية إل���ى أخ���رى، خاص���ًة االهتمام 
بتطوي���ر كف���اءة الطلب���ة ف���ي المواد األساس���ية 
المش���تملة عل���ى الرياضي���ات والعل���وم واللغات 
وفًق���ا للمعايي���ر الدولي���ة، بحيث يك���ون الطالب 
قادًرا على اإلبداع واإلنتاج والمنافسة بامتالك 
المه���ارات المعرفي���ة والمرونة الالزم���ة للتعامل 
م���ع واقع الحياة، إضافًة إل���ى الوعي بمتطلبات 
وواجب���ات المواطنة، وهذا يتطلب تطوير عمل 
الم���دارس في مج���ال اس���تراتيجيات التدريس 
وح���ل المش���كالت والتمكين الرقم���ي، وتصميم 

األنش���طة والمناه���ج والبرامج الالزم���ة لتطوير 
ق���درات الطلب���ة، ومراجع���ة الخطط الدراس���ية 

للمراحل التعليمية المختلفة.

 وزير التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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ليلى مال اهلل

Û  ه���ي باري���س مهما تعالى الدخان بش���وارعها إال أنه يس���تحيل عطرا. مدين���ة مطرزة بطعم
الكتب واألحجار الكريمة من البشر من سارتر إلى جان جنيه إلى الشاعر رامبو إلى مشيل 
فوكو والفيلس���وف دريدا إلى مئات من الخامات البش���رية التي غيرت ثقافة العالم فلسفة 

وأدبا وشعرا وأناقة وحضارة.
Û  طالم���ا س���بحت في عين باريس، وتس���كعت بش���وارعها، فقد كانت ومازال���ت المدينة التي

تس���كنني، والمدينة التي أس���كنها عندما أهرب من عالم الشرق وتناقضاته الفكرية ولعبته 
الخائب���ة عل���ى مس���رح الحقيق���ة المطلقة الت���ي يلعب على خش���بتها أصحاب ال���دم األزرق 

والمتالعبون بعرق الفقراء تحت صفقات فساد التجار الخائبين.
Û  باريس ال تشبه إال نفسها، مهما اتسع دخان المظاهرات سترجع تلملم نفسها لتكون أيقونة

العش���ق األب���دي، ومزارا يلق���ي عليه كل العش���اق نذورهم وقرابين الح���ب الكبرى في زمن 
أصبح الحب “الفاس���تفودي” يقدم كوجبات مرتفعة الكوربهيدرات تفتك بشيرايين الحب 

العابر.
Û  كل شي في فرنسا له نكهته، التاريخ حيث العراقة. القيم حيث الثورة الفرنسية، الكنائس

والكتدرائيات حيث جمال اإلله والمساجد حيث صوت األذان. الشانزليزيه خلقت لتكون 
رحم الضوء لوالدة القناديل الصغيرة التي تحبو وتنمو وتكبر مع زيادة األمل.

Û  ش���يء واح���د يخنق األكس���جين هن���اك في مدينة العش���ق، وحده���ا الضرائب الت���ي تراهن
على موت الضوء الوليد مع كل صباح، فاألكس���جين هو نفس���ه يحتاج إلى أكس���جين وهو 
جنوني���ة الضرائ���ب الت���ي تجلد ظه���ور الفرنس���يين، وإال فكل ش���ي في فرنس���ا يبعث على 

اإلعجاب وتتعلق تماثيل الكبرياء.
Û  عش���قت ه���ذه البقعة المعجون���ة بالجمال، ولغته���ا الجميلة، فأمنيت���ي أن أعقد عالقة حب

علمية ودراس���ة مع اللغة الفرنس���ية واإلس���بانية؛ ألقرأ الفلس���فة بذات اللغة األم، واآلن في 
طريقي اإلكمال هذه العالقة.

Û  ربم���ا كيمي���اء الح���ب تتالقى م���ع كيمياء األرض واللغ���ة وكل مذاق فرنس���ي وأوربي وكل
مدينة تعطيك ش���يئا من حضارتها، فرنس���ا تمنحك األناقة والرقي، وميالن مذاق الفاش���ن 

الصاخب، وإسبانيا البساطة وسمو الذات، والنمسا جمال الموسيقى.
Û  ف���ي كل مدينة عش���قت فيها ش���يئا، كان���ت باريس واآلن تنافس���ها مدن أخ���رى، فغبت عن

باريس سنين؛ بسبب حب مدن أخرى، لكن جمالها يبقى.
Û  نح���ن كمجتم���ع ش���رقي نس���تطيع أن نس���تلقي عل���ى ذراع الحض���ارة الغربي���ة مع التمس���ك

بالبه���ارات الديني���ة التي تخرج لنا بتوليفة جمالية وفخفخينه حضارية، نس���تمتع بالحياة 
ونربح اآلخرة دون االستعانة بسكين طائفية أو السقوط في بئر اإللحاد المظلم.

Û  إن باري���س س���ترجع كم���ا كانت فتاة ممش���وقة القد، ش���عرها الذهبي يمتد م���ن باريس إلى
س���انت خبيه إلى كان إلى ليل، ترقص رقصة الباليه، أصابعها تعزف على بيانو. في النهار 

تقرأ الفلسفة وفي الليل ترقص مع القمر.
Û  س���ئل نابوليون كم يوم عش���ت س���عيدا؟ فأجاب لم أعش طيلة عمري س���عيدا سوى بضعة

أيام. ولعل الس���عيدة منها ألنه تفرغ بكل حواس���ه إلى باريس. فال عجب أن يعش���قها طه 
حس���ين، وأن يموت على ترابها محمود درويش عاش���قا وأن يتعملق على ترابها أدونيس، 

القامة الثقافية الكبرى.
Û  ،الياباني���ون أصابه���م الجن���ون المرضي في عش���ق باريس؛ حتى أصيبوا بصدم���ة المفارقة

فأصابه���م م���رض “متالزم���ة باري���س” الس���يكولوجي. وذات ي���وم خرج���ت ف���ي حلق���ة في 
“االتج���اه المعاك���س” دافع���ت ع���ن باري���س بكل م���ا أمتلك من ذخي���رة ثقافي���ة، كنت أطلق 
رصاص الكلمات يمينا ش���ماال، ش���عرت حينها أني أدافع عن زرقة الس���ماء وابتس���امة النهر 
وعن كل قارورة عطر نبتت على أرض باريس المعتقة بعبق التاريخ فلسفة وأدًبا وجماال.

Û  اغفري لي باريس، غربة كلماتي، وهروب يراعي، فألجل عينيك يسكر الهوى، وينام القمر
على ذراع العشق الذبيح.

باريس المدينة 
التي ولدت في 

سيد ضياء الموسويقارورة عطر

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

مدينة عيسى - مدرسة ابن خلدون الوطنية المنامة - بنا

الوطني���ة  خل���دون  اب���ن  مدرس���ة  احتفل���ت 
بالعيد الوطني المجي���د وذكرى تولي جاللة 
المل���ك مقاليد الحكم، عب���ر إقامة احتفاليتها 
الوطني���ة الس���نوية بمهرج���ان “كلنا في حب 
البحرين”، والذي ش���ارك فيه طلبة وطالبات 
المدرس���ة وعدد من أولي���اء األمور وأعضاء 

الهيئة التعليمية واإلدارية.
الس���الم  ع���زف  الحف���ل  برنام���ج  وتضم���ن 
الملك���ي، تبع���ه كلم���ة ترحيبي���ة م���ن رئي���س 
المدرسة كمال عبدالنور، ثم مديرة المدرسة 
االبتدائي���ة ترودي جورج. وأعقب ذلك كلمة 
في حب البحرين باللغة العربية، وأغنية في 
ح���ب الوطن للصف الثال���ث، ثم فرقة عرض 
الفجيري وفقرة ش���عرية في ح���ب البحرين 

باللغة العربية وأخرى باإلنجليزية.
كم���ا تضم���ن الحف���ل مجموعة م���ن العروض 
والع���رس  الجل���وة،  مث���ل  الفني���ة  التراثي���ة 
البحريني، وعرض الليوة، وعرض السامري، 

وف���ن العرضة، وفقرة ش���عرية أخ���رى باللغة 
العربي���ة، وأغني���ة ف���ي ح���ب الوط���ن باللغ���ة 
اإلنجليزي���ة، وفقرة ش���عرية بمناس���بة العيد 
الوطن���ي المائ���ة للش���رطة ف���ي البحرين، ثم 
نشيد مدرس���ة ابن خلدون الوطنية، وأخيرا 

كلمة منظمة الحفل نداء قناديلو.
وبه���ذه المناس���بة، رف���ع رئي���س مدرس���ة ابن 
خل���دون نياب���ة ع���ن جمي���ع أعض���اء الهيئ���ة 

التعليمية واإلدارية وطلبة المدرس���ة أسمى 
آي���ات التهاني والتبريكات إل���ى عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة، ورئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.

ب���دأ برنام���ج ول���ي العه���د للمن���ح الدراس���ية 
العالمية سلس���لة محاض���رات تعريفية لطلبة 
الم���دارس الحكومية والخاصة المس���توفين 
لش���روط التقديم لبعثات البرنامج واإلعالن 
طلب���ات  الس���تالم  المح���ددة  الفت���رة  ع���ن 
التقدي���م لبعثات ع���ام 2020 وعن الخطوات 

واإلجراءات المتطلبة في هذه المرحلة.
وذكر فري���ق البرنامج خالل المحاضرات أن 
اس���تالم طلبات التقديم لبعث���ات عام 2020 
سيكون في الفترة 3 – 21 مارس 2019 عبر 
موقع البرنامج www.cpisp.bh، وسيخضع 
الطلبة المؤهلون لالمتحانات التأهيلية التي 
ينظمها البرنامج بالتعاون مع معهد البحرين 
للدراس���ات المصرفي���ة والمالي���ة )BIBF( من 
بع���د ذلك لتحديد مس���توى اللغة اإلنجليزية 
وعلي���ه  الذهني���ة،  والق���درات  والمه���ارات 
س���يتم االتصال بالطلبة المستوفين لشروط 
التقدي���م عب���ر البري���د االلكترون���ي إلبالغهم 

بموعد االختبارات التأهيلية المخصصة.
التقدي���م  ش���روط  أن  إل���ى  الفري���ق  وأش���ار 
للبعث���ات ه���ي أن يك���ون المتق���دم بحرين���ي 
الجنس���ية وف���ي الص���ف الثاني ثان���وي ومن 
المق���رر أن يتخرج م���ن المرحلة الثانوية في 
ع���ام 2020 وأن يك���ون حاص���الً عل���ى معدل 
األول  الص���ف  ف���ي  أكث���ر  أو  تراكم���ي97% 
ثان���وي والفص���ل األول م���ن الص���ف الثان���ي 

ثانوي.

كم���ا تط���رق فري���ق البرنام���ج إل���ى مراح���ل 
التدريب التي يمر فيها المرشحون والبرامج 
التي يخضع���ون لها في إطار التأهل لبعثات 
س���مو ول���ي العهد، وأوضح أن���ه اعتمادًا على 
والمع���دل  التأهيلي���ة  االمتحان���ات  نتائ���ج 
التراكم���ي س���يتم اختي���ار ما ال يق���ل عن 60 
الم���دارس  م���ن طلب���ة   40 مترش���حا، منه���م 
الحكومية و20 من طلبة المدارس الخاصة.

كمال عبدالنور مع الطالب والطالبات المشاركي ن في االحتفال

“كلنا في حب البحرين” في “ابن خلدون” برنامج ولي العهد للمنح يبدأ المحاضرات التعريفية

برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية يبدأ المحاضرات التعريفية



مجل���س  رئي���س  رعاي���ة  تح���ت 
إدارة االتح���اد الدول���ي لمنظم���ات 
التدريب وتنمية الموارد البش���رية 
الرئيس الفخري لجمعية البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية 
إبراهيم الدوس���ري تقيم الجمعية 
للم���رأة  خ���اص  تكري���م  حف���ل 
التنمي���ة  مج���ال  ف���ي  المتمي���زة 
البش���رية والتدريب غدا؛ بمناسبة 
االحتف���ال بيوم الم���رأة البحرينية 

والعيد الوطني المجيد.
وس���يتم تكريم 65 ام���رأة متميزة 
البش���رية  التنمي���ة  مج���ال  ف���ي 

إدارات  ف���ي  يعمل���ن  وغالبيته���م 
الموظفي���ن  وش���ؤون  التدري���ب 
ف���ي مختل���ف المؤسس���ات العامة 

والخاصة.

“بترفالي”: عدنان الشيخ يحصد جائزتين بمعرض كوريا لالختراعات
ع������ن ج�����ه�����از”خ�����ف�����ة” ل�����م�����رض ال�����ف�����ص�����ال ال���ع���ظ���م���ي

حص���د االخت���راع البحرين���ي الطب���ي )خف���ة( للمخت���رع عدن���ان  الش���يخ و المصن���ع ف���ي 
مؤسس���ة “بترفالي للتكنولوجيا واالختراع” على جائزتين خالل مش���اركته في معرض 

االختراعات بكوريا، ضمن جناح مكتب براءة االختراع الخليجي.

وكان���ت الجائزتان عبارة ع���ن الميدالية الفضية 
م���ن قبل المع���رض، والجائزة الخاص���ة لالبتكار 

من جامعة الملك عبدالعزيز.
و تم اختي���ار االختراع الطب���ي )خفة( للمخترع 
ب���راءة  مكت���ب  م���ن  الش���يخ  محم���ود  عدن���ان 
االخت���راع الخليج���ي لتمثي���ل مملك���ة البحري���ن 
ف���ي جن���اح مكت���ب ب���راءة االخت���راع الخليجي 
ف���ي مع���رض االختراع���ات بكوريا وال���ذي أقيم  
من ٦- ٩ ديس���مبر ٢٠١٨، و االختراع عبارة عن 
جه���از تقويم طبي يهدف إلى مس���اعدة مرضى 
 knee( الفصال العظمي في الركبة بشكل خاص
Osteoarthritis ( على المش���ي بطريقة مريحة؛ 
عن طريق منع احتكاك أعلى عظمة الفخذ؛ مما 

يمكنهم من المشي دون ألم إلى حٍد كبير.

وق���د ت���م العم���ل على ه���ذا االخت���راع وتطويره 
في مؤسس���ة بترفالي للتكنولوجيا واالختراع، 
العم���ل  وت���م  بالفك���رة  المخت���رع  ج���اء  حي���ث 
عليها. و تقوم مؤسس���ة “بترف���الي للتكنولوجيا 
اختراع���ات  بتأس���يس و تخري���ج  واالخت���راع” 
ناش���رة  بحرينيي���ن،  مخترعي���ن  و  بحريني���ة 
ثقاف���ة االخت���راع و تعمل على تحوي���ل األفكار 
البحريني���ة إل���ى اختراع���ات عالمي���ة؛ لرفع راية 

المملكة في المحافل العالمية. 
وأه���دت المخترعة آالء عبدالرحيم المؤس���س 
بترف���الي  لمؤسس���ة  التنفي���ذي  والمدي���ر 
منتس���بيها  وجمي���ع  واالخت���راع  للتكنولوجي���ا 
هذا اإلنجاز العالمي إلى المقام الس���امي لعاهل 
الب���الد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 

آل خليف���ة، ورئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان ال خليفة، 
وول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 

األمي���ر س���لمان بن حمد آل خليف���ة، وإلى داعم 
الش���باب األول رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 

خليفة.

عدنان الشيخ يحصد جائزتين في معرض االختراعات العالمي بكوريا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

عل���ى  عام���ا   70 بم���رور  االحتف���ال  بمناس���بة 
إع���الن اليوم العالمي لحقوق اإلنس���ان، وتحت 
رعاي���ة وكي���ل وزارة الداخلي���ة الش���يخ ناص���ر 
ب���ن عبدالرحمن آل خليفة، أقام���ت األكاديمية 
الملكي���ة للش���رطة ن���دوة بن���ادي ضب���اط األمن 
الع���ام عن آلي���ات دعم وتعزيز حقوق اإلنس���ان 

في مملكة البحرين.
وأك���د وكيل الداخلي���ة أن ال���وزارة ماضية في 
نهجها بااللتزام بقيم ومعايير حقوق اإلنس���ان؛ 
بفض���ل توجيهات وزير الداخلي���ة والعمل على 
ترس���يخ تل���ك المعايي���ر ف���ي العم���ل الش���رطي 
وتعزيز ثقافة المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 

لدى جميع منتسبي الوزارة.
وخ���الل الندوة، ألقى آمر كلية تدريب الضباط 
العقي���د عم���ار  للش���رطة  الملكي���ة  باألكاديمي���ة 
السيد كلمة، أوضح فيها أن الدور البارز لوزارة 
الداخلية يكمن في تحقيق األمن واالس���تقرار 
للوط���ن والمواط���ن في إط���ار س���يادة القانون، 
وه���ي مهمة تس���تلزم في المق���ام األول تطبيًقا 

صحيًح���ا للقان���ون وم���ا يحمل ف���ي طياته من 
قي���م العدال���ة والمس���اواة، وااللت���زام بمعايي���ر 
ومبادئ حقوق اإلنس���ان، منوه���ا بتكريم وزير 
الداخلي���ة من قب���ل المنظمة الدولي���ة لمكافحة 
العن���ف واإلدمان بالواليات المتحدة األميركية 
ومنحه جائزة “ش���خصية العام 2018”؛ تقديًرا 
للنجاحات التي يحققها برنامج “مًعا” لمكافحة 
البحري���ن بعضوي���ة  وف���وز  العن���ف واإلدم���ان، 
مجل���س حق���وق اإلنس���ان. وأش���ار كذل���ك إل���ى 
تشكيل لجنة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية، 
وإنش���اء إدارة التدقيق والتحري���ات الداخلية، 

وإدارة تنفيذ األحكام، وإصدار مدونة السلوك 
لرجال الشرطة،.

من جهته، أش���اد األمين الع���ام لمجلس النواب 
راش���د بونجم���ة ب���دور وزارة الداخلي���ة، وعلى 
ثقاف���ة  تعزي���ز  ف���ي  الداخلي���ة  وزي���ر  رأس���ها 
حق���وق اإلنس���ان ف���ي البحري���ن ل���دى العاملين 
بالس���لك األمن���ي. وأكد نائب رئيس المؤسس���ة 
الوطنية لحقوق اإلنس���ان عب���دهللا الدرازي أن 
البحري���ن خط���ت خط���وات كبي���رة ف���ي مجال 
تعزيز وحماية حقوق اإلنس���ان على المس���توى 

اإلقليمي والدولي.

إط���ار  ف���ي  العاصم���ة،  محافظ���ة  أقام���ت 
احتف���االت البحري���ن بأعياده���ا الوطني���ة، 
احتفالي���ة بمنطق���ة أم الحص���م، بحض���ور 
المنطق���ة  وأعي���ان  وجه���اء  م���ن  ع���دد 
الفن���ون  فرق���ة  وبمش���اركة  والمدعوي���ن، 
الش���عبية ب���أم الحص���م واختتم���ت بفق���رة 
وس���وق  التقليدي���ة  البحريني���ة  للعرض���ة 
األس���ر المنتج���ة ودار أم الحص���م لرعاي���ة 
الوالدي���ن وقصي���دة ش���عرية ألح���د أبن���اء 

المنطقة.
المعلوم���ات  إدارة  مدي���ر  وأوض���ح 
والمتابع���ة بالمحافظ���ة ص���الح الدوس���ري 
مش���اركة  ش���هدت  الت���ي  االحتفالي���ة،  أن 
ع���دد غفي���ر م���ن أهال���ي المنطق���ة وعموم 
المواطنين، تأتي في إطار رعاية محافظ 
العاصم���ة مث���ل ه���ذه الفعالي���ات الوطنية، 
المجتمعي���ة،  الش���راكة  لتفعي���ل  س���عيًا 
خ���الل  م���ن  الوطن���ي  الح���س  وتعمي���ق 
المش���اركة ودع���م األنش���طة الت���ي تعم���ل 

عل���ى ترس���يخ معان���ي الوح���دة الوطني���ة، 
مثنيًا على جهود المنظمين لهذا االحتفال 

السنوي.
وم���ن جهت���ه، ألقى رئي���س مجل���س إدارة 
صن���دوق دار أم الحصم لرعاي���ة الوالدين 
خلي���ل البنخلي���ل كلمة بالنياب���ة عن أهالي 
المنطق���ة، أك���د فيه���ا أن أهال���ي أم الحصم 
حريص���ون عل���ى إحي���اء مظاه���ر الفرح���ة 

بأعي���اد البحري���ن الوطنية الت���ي تعبر عن 
م���دى والء وانتماء األهال���ي لقيادة جاللة 
الغالي���ة، وتبي���ن  البحري���ن  المل���ك وأرض 
م���ا تكن���ه النف���وس م���ن معان���ي اإلخالص 
والوف���اء ألرض البحري���ن الغالي���ة، ش���اكرًا 
بذل���ك ومق���درًا دع���م واهتم���ام محاف���ظ 
له���ذا  الس���نوية  رعايت���ه  عل���ى  العاصم���ة 

االحتفال الوطني.

 

األكاديمي��ة الملكية تحتفل بم��رور 70 عاما على اإلعالن العالمي ح���ض���ور ع����دد م���ن وج���ه���اء وأع����ي����ان ال��م��ن��ط��ق��ة

ترسيخ المعايير الدولية للحقوق بالعمل الشرطي “العاصمة” تحتفل في أم الحصم باألعياد الوطنية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حققت مملكة البحرين نتائج متميزة في عدد من معارض الطوابع الدولية التي 
أقيمت مؤخرا في مملكة تايلند، وإمارة الش���ارقة، وماكاو وسط مشاركة الكثير 
من الدول العربية واآلسيوية وبحضور العشرات من المهتمين بالقطاع البريدي 
وه���واة جم���ع الطواب���ع ف���ي العالم. فق���د حققت جمعي���ة البحرين له���واة الطوابع 
نتائ���ج مميزة بمعرض الطوابع العالمي الذي أقيم في بانكوك من 28 نوفمبر – 3 
ديس���مبر 2018، حيث ش���اركت الجمعية بثالثة من المواضيع المختلفة، وكانت 
النتائ���ج كالتال���ي: ف���وز األمين المال���ي للجمعية ف���ؤاد ش���يرازي بميدالية )فضية 
كبيرة( لمش���اركته بموضوع تاريخ البريد في البحرين، أحمد عواد عضو مجلس 
إدارة الجمعي���ة )ميدالية فضية برونزية( لمش���اركته بموض���وع البريد الوارد إلى 
البحرين ما بين 1901 – 1920، وأيضا أحمد عواد )ميدالية برونزية( لمش���اركته 
بموض���وع األهرام���ات، خال���د دروي���ش عض���و مجل���س إدارة الجمعي���ة )ش���هادة 

مشاركة( لمشاركته بموضوع مظاريف األيروغرام الجوية في البحرين.

نتائج متميزة للبحرين بمعارض الطوابع

المنامة - بنا

البالد - محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

أكد المحلل في الش���ؤون االقتصادية والعلوم السياس���ية يوس���ف المش���عل أن وجود سياسات 
تس���تهدف اس���تقرار النم���و االقتصادي على المس���توى الكلي، يع���زز مقدرة البحرين التنافس���ية 
وتس���هم في اس���تقطاب المزيد من االستثمارات ورؤوس األموال األجنبية، فالبحرين في عهد 
جاللة الملك وبعد النجاح الكبير لالنتخابات وتش���كيل حكومة جديدة واتفاق برنامج التوازن 

المالي مقبلة على عقد جديد من االنفتاح.
وقال المشعل إن جاللة الملك أوفى بما وعد به من تطوير وتنمية شاملة، إذ اعتمد نهج عاهل 
البالد بالدرجة األولى على الثقة الكبيرة بالمواطن وعلى الرغبة العليا في أن يتحمل البحريني 
بنفسه مسؤولياته تجاه وطنه حاضرا ومستقبال، فالمتأمل في خطوات عاهل البالد منذ توليه 
أمان���ة القي���ادة يرى إص���رار جاللته على التأهيل للمس���تقبل، وق���د عّبر جاللته في كل مناس���بة 

وخطاب عن رؤيته لألجيال القادمة التي تحمل المسؤولية الوطنية.
وأوضح أن جاللة الملك يعرف كيف يقود ويضع النقاط على الحروف لتكون رسالته واضحة 
تص���ل إلى مكانها الصحيح؛ من أجل طريق عمل س���الكة واضحة تندفع فيها الطاقات الفكرية 

والعلمية والعملية لصالح هذا الوطن الغالي يراهنون عليه ويراهن عليهم.
وأع���رب المحلل عن اعتقاده بأن القط���اع الخاص والمواطنين والمقيمين في البحرين يتبعون 
ه���ذا النه���ج، وعلينا نحن القطاع الخاص والمواطني���ن والمقيمين أن نحدد أولوياتنا والتي من 
أهمها خلق اقتصاد متنوع ومتوازن لتحقيق قدرة ش���املة ذاتية مع االرتقاء بالعمالة الوطنية 
وتطوير مش���اركتها في جهود التنمية وبناء قاعدة علمي���ة وتكنولوجية ومعلوماتية متطورة، 
مع االس���تثمار الفعلي في ما وفرته الدولة من بنية تحتية كاملة تجعلنا قادرين على اس���تثمار 
رؤوس أموالن���ا ف���ي مش���روعات كبيرة مع مش���روعات صغيرة ومتوس���طة على أس���س مالئمة 
لتعزي���ز درج���ة الترابط لتص���ل رؤوس أموالنا المادية والبش���رية إلى إنتاجي���ة عالية مع حيازة 
التكنولوجي���ة وإتقانها؛ لتحقيق نمو س���ريع لمواصلة مس���يرتنا بخطى ثابتة في قرية أساس���ها 

االقتصاد الحر.

البحرين مقبلة على عقد جديد من االنفتاح

ق���ررت لجن���ة تس���وية مش���اريع التطوي���ر 
العقاري���ة المتعث���رة، تأجيل الم���زاد العلني 
لبيع مشروع “بوابة أمواج” المصنف ضمن 

مشاريع التطوير العقاري المتعثرة.
وفي هذا الس���ياق، ق���ررت اللجن���ة تنظيم 
الم���زاد المقب���ل ي���وم 9 يناي���ر المقب���ل م���ع 
تثبيت الس���عر األساس���ي للمزاد، والذي تم 
تحدي���ده س���ابقا؛ ليك���ون الس���عر األس���اس 
للمشروع على 17 مليون و500 ألف دينار.

ويعد مشروع “بوابة أمواج” من المشاريع 
العقارية الكبيرة حيث يمتد على مس���احة 
مرب���ع،  مت���ر  أل���ف   33.391 تبل���غ  ارض 
وس���يصل إجمالي مس���احة البناء إلى نحو 

190 ألف متر مربع بعد إتمام المشروع. 
ويتكون المش���روع من برجي���ن متطابقين 
مؤلفي���ن م���ن 20 طابقا ويتس���عان ل���� 384 
ش���قة إضافة إلى مبنى مكون من طابقين 
يض���م 93 من���زاًل. ويش���مل المش���روع أيًضا 

برًجا مخصًصا لفندق من 143 غرفة.

تأجيـل مزاد 
“بوابـة أمــواج” 

إلى 9 يناير

ك���رم وكي���ل وزارة الداخلية الش���يخ ناصر بن 
عبدالرحم���ن آل خليف���ة، عددا م���ن الضابطات 
بمناس���بة  المدني���ات،  والموظف���ات  واألف���راد 
ي���وم الم���رأة البحريني���ة، بحض���ور مدي���ر ع���ام 
السياسات والتطوير باألمانة العامة للمجلس 
األعل���ى للم���رأة الش���يخة دين���ا بن���ت راش���د آل 

خليفة.
وخ���الل االحتف���ال، وال���ذي ت���م خالل���ه توزيع 
الش���هادات التقديري���ة عل���ى المكرم���ات، أك���د 
وكي���ل الداخلية أن توجيه���ات وزير الداخلية 
ورف���ع  للم���رأة  الدع���م  تقدي���م  ف���ي  المتمثل���ة 
كفاءته���ا اإلنتاجية، أس���همت في تقلدها عددا 
م���ن المناص���ب بالوزارة، مش���يدًا ب���دور المرأة 
ومش���اركتها الفاعلة ف���ي كافة مجاالت العمل، 
حي���ث أثبت���ت كفاءته���ا وجدارته���ا ف���ي ه���ذا 

المجال.
العام���ة  ع���ام اإلدارة  ألق���ت مدي���ر  وبدوره���ا، 
للش���رطة النس���ائية العمي���د من���ى عبدالرحيم، 
كلم���ة قال���ت فيه���ا إن االحتف���ال بي���وم المرأة 

البحريني���ة له���ذا العام في المجال التش���ريعي 
والعمل البل���دي يعكس الرؤي���ة الثاقبة لقرينة 
عاه���ل الب���الد صاحبة الس���مو الملك���ي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وثقتها بالمرأة 
البحريني���ة في هذين المجالين، حيث البد أن 
تس���اهم ف���ي خدم���ة المواطنين بكافة الس���بل 

وأن تكون بقدر هذا العبء والمسؤولية.
بعده���ا، ألق���ت النقي���ب ريم بوطيب���ة نيابة عن 
المكرم���ات كلم���ة قال���ت فيها إن للم���رأة مكانة 

عالي���ة ف���ي دينن���ا الحني���ف، وتق���ف جنب���ا إلى 
جنب مع الرجل، فانخرطت بالسلك العسكري 
م���ن اجل تراب هذا الوط���ن الغالي، فالبحرين 
ومن���ذ األزل كانت الس���باقة في ه���ذا المجال، 
حي���ث كان���ت أول دول���ة عربية تتأس���س فيها 
الش���رطة النس���ائية ف���ي نوفمب���ر ع���ام 1970 
والي���وم أصبح���ت الم���رأة ف���ي جمي���ع أقس���ام 
وإدارات وزارة الداخلي���ة تق���وم بدوره���ا على 

أكمل وجه.

تكريم عدد من الضابطات واألفراد والمدنيات بوزارة الداخلية بمناسبة يوم المرأة البحرينية

ب���م���ن���اس���ب���ة ي�������وم ال������م������رأة ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة

تكريم ضابطات وأفراد ومدنيات بوزارة الداخلية

إبراهيم الدوسري

زيادة مدربي “مًعا” لتغطية 200 مدرسة
DARE م��ن   ”2018 الع��ام  “ش��خصية  جائ��زة  يتس��لم  الداخلي��ة  وزي��ر 

اس���تقبل وزير الداخلية الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة، أمس، س���فير مملك���ة البحرين لدى 
الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة الش���يخ عبدهللا بن راش���د آل خليفة، بحضور محاف���ظ العاصمة، 

رئيس لجنة برنامج “مًعا” لمكافحة العنف واإلدمان الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة.

وتس���لم الوزير، جائزة “ش���خصية الع���ام 2018” 
الت���ي منحته���ا ل���ه المنظم���ة الدولي���ة لمكافح���ة 
العن���ف واإلدم���ان DARE تقديًرا لم���ا تحقق من 
نجاح���ات ف���ي برنام���ج “مًع���ا” لمكافح���ة العنف 
واإلدم���ان، إذ ج���اء ف���ي حيثي���ات ف���وز الوزي���ر 
بالجائزة التقديرية، أن وزارة الداخلية، أحرزت 
خط���وات متقدم���ة ف���ي ه���ذا المج���ال، مقارن���ة 

بجميع الجهات المعتمدة لدى المنظمة.
وأع���رب الوزير ع���ن اعتزازه بالجائ���زة الرفيعة، 
الت���ي تأت���ي انعكاًس���ا وتقدي���ًرا ل���ألداء المهن���ي 
المتمي���ز لفري���ق عمل برنام���ج “مًع���ا”، معرًبا عن 
كم���ا  البرنام���ج،  عل���ي  القائمي���ن  لكاف���ة  ش���كره 
أع���رب وزي���ر الداخلي���ة ع���ن ش���كره وتقدي���ره 
لس���فير مملكة البحرين ل���دى الواليات المتحدة 

األميركية الش���يخ عبدهللا بن راش���د آل خليفة، 
الذي أّسس البرنامج ووضع لبناته األولى العام 

2011 وقام بإدارته نحو 6 سنوات.
وفي إطار الجه���ود المبذولة لحفظ أمن الوطن 
من خالل وقاية وتوعية النشء وتوفير البيئة 
اآلمن���ة لتقلي���ل نس���بة الجريم���ة والعن���ف، بم���ا 
يتماش���ى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 
مملك���ة البحرين االقتصادي���ة 2030، وفي إطار 
اس���تمرار دع���م البرنامج وتطوي���ره وفق خطى 
متقدم���ة، وّجه الوزير إل���ى زيادة عدد المدربين 
من ش���رطة خدمة المجتم���ع، بحيث يصل عدد 
الم���دارس التي يغطيه���ا البرنامج ف���ي مختلف 
مناط���ق البحرين إلى 200 مدرس���ة، األمر الذي 
من ش���أنه زيادة ع���دد الطلبة المس���تفيدين إلى 

حوال���ي 222 ألف طال���ب، بما يس���هم في تعزيز 
وتحقي���ق  المجتمعي���ة  الش���راكة  اس���تراتيجية 

األهداف المنشودة من البرنامج.
م���ن جهته، أع���رب س���فير مملك���ة البحرين لدى 
خال���ص  ع���ن  األميركي���ة  المتح���دة  الوالي���ات 

تهاني���ه لوزير الداخلية على فوزه بهذه الجائزة 
المرموقة، منّوًها إلى أن اإلنجازات التي حققها 
برنامج “مًع���ا” لمكافحة العن���ف واإلدمان، تعود 
إل���ى التوجيهات الس���ديدة والدع���م الالمحدود 

من قبل وزير الداخلية.

وزير الداخلية يتسلم الجائزة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - جمعية البحرين للتدريب

تكريم المتميزات في التنمية البشرية
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محافظة “العاصمة” تقيم احتفالية في أم الحصم باألعياد الوطنية
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اك���د ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أهمية تواصل القادة مع الشباب من خالل منصات التواصل االجتماعي.

وأش���ار إل���ى اهتمام س���موه به���ذا الجانب من 
ه���ذه  عل���ى  المتابعي���ن  م���ع  التفاع���ل  خ���ال 
المنصات إليصال صوت الشباب والمواطنين 
وجذبهم وااللتفات لهم، خصوصا في ظروف 
العص���ر الحال���ي التي تتس���م بس���رعتها وتغير 

وتيرتها المتواصلة.
واك���د دور الش���باب المه���م والب���ارز ف���ي بن���اء 
نش���ر  اث���ر  األوط���ان  ف���ي  والتأثي���ر  ورفع���ه 
ثقافته���م وإنجازاتهم للعالم من خال العديد 
م���ن قنوات النش���ر وبأح���دث وأس���هل الطرق 
دول���ة  رئي���س  نائ���ب  بإنج���ازات  مستش���هدا 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة رئي���س مجل���س 
ال���وزراء حاك���م دب���ي صاحب الس���مو الش���يخ 
محم���د بن راش���د آل مكت���وم وتط���ور اإلمارة 

الس���ريع و انفت���اح ال���دول العربي���ة والطموح 
العربي الجديد الذي يقوده القادة العرب.

ج���اء ذل���ك ف���ي كلم���ة س���موه ف���ي قم���ة رواد 
التواص���ل االجتماعي العرب الت���ي عقدت في 
مركز دبي التجاري العالمي بمش���اركة أكثر من 
70 متحدث���ًا م���ن 25 دولة ح���ول العالم، قدموا 
أكث���ر م���ن 20 جلس���ة تفاعلية خاص���ة األفكار 
والتج���ارب والخب���رات ف���ي مج���ال التواص���ل 
االجتماع���ي، بحض���ور أكث���ر م���ن 1000 مؤث���ر 
على وس���ائل التواصل االجتماع���ي والمعنيين 
المنطق���ة  ف���ي  القطاع���ات  مختل���ف  م���ن  به���ا 
والعال���م. وأض���اف س���موه أن دول���ة اإلم���ارات 
العربي���ة المتح���دة حقق���ت نجاح���ا كبي���را م���ن 
خ���ال اس���تضافة و اس���تمرار ه���ذه القمة التي 

ت���دل دالل���ة واضح���ة عل���ى أن دول���ة اإلمارات 
قم���ة  ف���ي  الش���باب  تض���ع  المتح���دة  العربي���ة 
األولوي���ة وتواك���ب العص���ر باس���تمرار إلخراج 
جيل واع ومتس���لح بأفضل مستوى من الفكر 
والتعلي���م ف���ي ظ���ل الرعاي���ة التي يحظ���ى بها 
الش���باب من قبل نائ���ب رئيس دول���ة اإلمارات 
ال���وزراء  مجل���س  رئي���س  المتح���دة  العربي���ة 
حاك���م دب���ي صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم. وأوضح س���موه أن الحضور 
الجماهي���ري الكبي���ر س���اهم بنج���اح القمة وهو 
تأكيد على أن الش���باب يهتم وبش���كل كبير في 
قن���وات التواص���ل االجتماعي حي���ث أصبحت 
ه���ذه المنص���ات من أه���م مصادر األخب���ار لدى 
الجيل الجديد من خال س���رعتها و انتش���ارها 

الكبير. ووجهه الشباب إلى التمسك بأهدافهم 
للوص���ول إل���ى مبتغاهم داعيا الش���باب العربي 
إل���ى التمس���ك باإليجابي���ة و األم���ل للس���ير في 
الطري���ق الصحي���ح مؤك���دا دور الش���باب البارز 
وداعي���ا إل���ى االنطاق بأحامهم بدون س���قف 
و الس���ير وراء الفكر العربي اإليجابي الجديد. 
كما أش���اد س���موه بجهود القائمين على القمة و 
أعرب س���موه عن سعادته باستضافته متحدثا 

عن الشباب الملهم.

سموه يلتقى مع محمد بن 

راشد والملكة رانيا

وكان س���موه قد التقى ب مكتوم نائب رئيس 
رئي���س  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات  دول���ة 
مجل���س ال���وزراء حاك���م دبي صاحب الس���مو 
الش���يخ محمد بن راشد آل لدى وصوله قاعة 
القم���ة حيث عبر س���موه عن ش���كره وتقديره 

للدع���وه الكريم���ة الت���ي تلقاها للمش���اركة في 
ه���ذه القم���ة الت���ي تخدم ش���ريحة كبي���رة من 
الش���باب كمتح���دث رئيس���ي مش���يدا بالجهود 
الذي يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم للش���باب في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والوطن العربي كما و التقى 
س���موه بملكة المملكة األردنية الهاشمية رانيا 
العبدلله مش���يدا بالعاقات القوية التي تربط 

البلدين.

جائزة المجلس االعلى  

للشباب والرياضة

الش���باب  فئ���ة  جائ���زة  س���موه  وس���لم  ه���ذا 
للمؤسس���ات الت���ي حصدها المجل���س االعلى 

للشباب والرياضة.

لقاءات سموه

والتق���ى س���موه عل���ى هام���ش القم���ة الش���يخ 

راش���د بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية 
والتخطيط في عجم���ان واألميرة لمياء بنت 
ماجد آل سعود مشيدا بالعاقة األخوية بين 
المملك���ة العربية الس���عودية ودول���ة اإلمارات 
كم���ا  البحري���ن  ومملك���ة  المتح���دة  العربي���ة 
التق���ى مع عبدالقادر مس���اهل وزير الخارجية 
الجزائري، منوها بالعاقة التي تربط البلدين 
في ش���تى المج���االت ، معربا س���موه عن أمله 
بتطويره���ا نح���و آف���اق رحب���ة م���ن التع���اون 
البناء بما يلبي آمال وطموحات الش���باب في 

البلدين.

محاضرات عدة في القمة

م���ن  العدي���د  عل���ى  القم���ة  اش���تملت  و  ه���ذا 
م���ن  كبي���ر  ع���دد  ألقاه���ا  الت���ي  المحاض���رات 
المؤثري���ن م���ن مختل���ف ال���دول العربي���ة كم���ا 
تواج���د عدد كبير م���ن المؤثري���ن البحرينيين 

في القمة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد مشاركا في قمة رواد التواصل االجتماعي العرب في دبي

اللجنة االعالمية

اإلمارات نموذج للتطوير واالنفتاح ومواكبة العصر
مه��م ميدي��ا”  “السوش��يل  عب��ر  الش��باب  م��ع  الق��ادة  تفاع��ل  حم��د:  ب��ن  ناص��ر 

خوري: البحرين أرض الحب والسالم
اإلن��س��ان ل��ح��ق��وق  ال��ع��ال��م��ي  ب��ال��ي��وم  تحتفي  ال��وط��ن��ي��ة”  “ال��م��ؤس��س��ة 

لحق���وق  الوطني���ة  المؤسس���ة  احتف���ت 
اإلنس���ان، صب���اح أم���س، بمقره���ا بضاحية 
الس���يف، بالي���وم العالمي لحقوق اإلنس���ان، 
وال���ذي يص���ادف عام���ه الس���بعين، وس���ط 
حض���ور غفي���ر م���ن النش���طاء الحقوقيين، 
وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد 
ذوي  والسياس���يين  الدبلوماس���يين،  م���ن 

العاقة.
ورح���ب األمي���ن الع���ام للمؤسس���ة خليف���ة 
الفاض���ل بجم���ع الحض���ور، قائ���ًا “أخ���ذت 
المؤسس���ة الوطني���ة لحق���وق اإلنس���ان في 
االعتب���ار، أن تك���ون حق���وق اإلنس���ان م���ن 
ف���ي  تبني���ه  ت���م  أول���ى األولوي���ات. وه���ذا 
إس���تراتيجية المؤسس���ة الجديدة لألعوام 

2012 حتى 2019”.
وأضاف الفاضل “قبل تبني اإلستراتيجية 
الت���ي من المتوقع أن تطبق الش���هر المقبل، 
ف���إن القطاع الخاص متس���اٍو ف���ي األهمية 
خ���رق  أي  ف���ي  المجتمعي���ة  والمس���ؤولية 
لحق���وق اإلنس���ان”، مردف���ا “ن���رى أن أه���م 
الش���ركاء لن���ا ه���م المواطن���ون والمقيمون؛ 
ه���ي  اإلنس���ان  حق���وق  ب���أن  نؤم���ن  ألنن���ا 
صف���ة عالمية ماع���دا حق واح���د وهو حق 

المشاركة السياسية”.
المؤسس���ة  رئيس���ة  قال���ت  جهته���ا،  م���ن 
الوطني���ة لحق���وق اإلنس���ان ماري���ا خ���وري 
“أؤك���د لك���م أن ثقافة حقوق اإلنس���ان هي 
من الجميع وللجميع، ونريد اليوم أن نترك 
رس���الة ح���ب وتس���امح وس���ام واحت���رام 
متب���ادل والتعايش، وبدع���وى ثابتة ناديت 
به���ا العام الماضي، ب���أن البحرين هي أرض 
والتعاي���ش  والتس���امح  والح���ب  الس���ام 
كذل���ك”.  وس���تظل  المتب���ادل،   واالحت���رام 

الحق��وق  مؤسس��ة  ف��ي  نعم��ل 

باستقاللية تامة
قالت رئيس���ة المؤسس���ة الوطني���ة لحقوق 
اإلنس���ان ماري���ا خوري ل���� “الب���اد”: “نحتفل 
اليوم باعتزاز، مع العالم بالذكرى الس���بعين 
لحق���وق اإلنس���ان، م���ع القناع���ة المس���تمرة 
بأهمي���ة مد جس���ور من المحب���ة والتعاون، 
م���ع جمي���ع مكون���ات المجتم���ع البحرين���ي، 
ونش���دد ونعتز بالتزام البحري���ن بالمواثيق 
والمعاه���دات الدولي���ة كاف���ة، والتي بدأت 

قبل االلتزام الدولي نفسه”.
وأضافت “تعمل المؤسس���ة منذ تأسيس���ها 
معايي���ر  وف���ق  تام���ة،  باس���تقالية  األول، 
باري���س، مالًيا وإداريا، بعيًدا عن تدخل أي 

جهة كانت، وسنستمر على ذلك”.

البحرين قطعت شوطا طويال 

بحماية حقوق اإلنسان

ق���ال األمي���ن الع���ام للمؤسس���ة الوطني���ة 

خليف���ة الفاض���ل ل�� “الب���اد” إن م���رور 70 
لحق���وق  العالم���ي  اإلع���ان  عل���ى  عام���ا 
اإلنس���ان ال���ذي اعتمدته الجمعي���ة العامة 
العام 1948 يشكل أهمية قصوى لحقوق 
اإلنس���ان على المس���توى الدول���ي، والذي 
على إثره قطعت مملكة البحرين ش���وًطا 
طويا في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، 
وال���ذي تجس���دت منذ انطاق المش���روع 
اإلصاح���ي لجال���ة المل���ك الع���ام 2001، 
وال���ذي تخللت���ه التعدي���ات الدس���تورية، 
وغيره���ا م���ن اإلنج���ازات الوطني���ة الت���ي 

عززت من حقوق اإلنسان في البحرين.

حقوق اإلنسان في البحرين 

متطورة ومتجددة

أكد األمين العام لألمانة العامة للتظلمات 
نواف المعاودة ل� “الباد” أن اليوم العالمي 
لحق���وق اإلنس���ان بالنس���بة للبحري���ن، هو 
يوم أس���اس يعكس مشاركاتها عالمًيا، إذ 
إن المؤسس���ات الرقابي���ة والحقوقية في 

المملك���ة عدة، وال���كل يقوم بمس���ؤوليته 
واختصاص���ه، ونح���ن نش���ارك المؤسس���ة 
الوطني���ة لحق���وق اإلنس���ان، الت���ي تعم���ل 
جاهدة في توعية المجتمع، وفي تقديم 
الضمان���ات ل���كل م���ن يلج���أ له���ا، بجمي���ع 

القطاعات.
وتاب���ع “هنال���ك تكام���ل ومذك���رات تفاهم 
بي���ن معظ���م المؤسس���ات الحقوقي���ة في 
المملك���ة، خصوص���ا بي���ن األمان���ة العام���ة 
للتظلم���ات، ومفوضي���ة حقوق الس���جناء 
والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، 
بتكام���ل وتجان���س يعك���س المس���ؤولية، 
الحقوقي���ة  الضمان���ات  جمي���ع  لتوفي���ر 
والقانوني���ة للمقيمي���ن والمواطني���ن على 

حد سواء”.

البحرين اتخذت خطوات جريئة 

لتعزيز الحقوق 

أوض���ح عضو مفوضية حقوق الس���جناء 
أن  روحان���ي  هللا  عطي���ة  والمحتجزي���ن 
االحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان 
تقابله خطوات جريئة ومتقدمة، حققتها 
الحقوقي���ة  المس���تويات  عل���ى  البحري���ن 

كافة.
وأض���اف ل����� “الب���اد” أن الدول���ة أوج���دت 
المختص���ة  المؤسس���ات  مختل���ف 
لحق���وق  الوطني���ة  كالمؤسس���ة  لذل���ك، 
الس���جناء  اإلنس���ان، ومفوضي���ة حق���وق 
التس���هيات  توفي���ر  م���ع  والمحتجزي���ن، 
الازمة؛ لتعزيز مس���ار عمله���ا، األمر الذي 
ب���وأ البحري���ن ألن تكون بمكان���ة متقدمة 

عربًيا بهذا الجانب.

جانب من الحفل

أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق االنسان  «
دينا اللظي الحرص الدائم لمملكة البحرين 

على احترام حقوق وكرامة اإلنسان من مبدأ ان 
االنسان اهم ركيزة مجتمعية تستلزم الحفاظ 

عليها وعلى مكتسباته، وهذا ما أكده المشروع 
اإلصالحي لجاللة الملك، مؤكدا أن نهج 

احترام حقوق اإلنسان هو استراتيجية تتبعها 
مملكة البحرين وفق ثوابت وطنية راسخة، 

ولقد انعكس ذلك في ميثاق العمل الوطني 

ودستور 2002. وفي هذا الصدد، أكدت اللظي 
أهمية المشاركة باالحتفال باليوم العالمي 
لحقوق اإلنسان والذي يصادف 10 ديسمبر 

من كل عام اذ يرمز لليوم الذي اعتمدت 
فيه الجمعية العامة في عام 1948 اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان والتي تحرص فيه 

جميع دول العالم على المشاركة من منطلق 
تأكيد االلتزام بمبادئ حقوق االنسان، حيث 

حدد االحتفال هذا العام تحت شعار’’مساندة 

حقوق االنسان ’’ والذي يهدف ويطالب من 
الجميع الوقوف والدعم لكل ما هو معني 

بحقوق االنسان، باالضافة الى تنظيم حملة 
تستمر عاما كامال لالحتفال بالذكرى السنوية 

السبعين المقبلة لإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان، وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا 
غير قابلة للتصرف و يحق لكل شخص أن 

يتمتع بها كإنسان، وهي الوثيقة االكثر ترجمة 
في العالم وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.

اللظي: البحرين تحرص دوما على احترام حقوق اإلنسان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  أش���اد 
االجتماعية، رئيس مجلس إدارة 
هيئ���ة تنظيم س���وق العمل جميل 
حميدان، بالمرس���وم بقانون رقم 
)59( لس���نة 2018 بتعدي���ل بعض 
أح���كام قانون العم���ل في القطاع 
األهل���ي، ال���ذي ص���در ع���ن عاهل 
المل���ك  الجال���ة  صاح���ب  الب���اد 
خليف���ة. آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د 
وش���ملت التعدي���ات 3 مناٍح رئيس���ة 
من قانون العمل في القطاع األهلي، 
العم���ل  ف���ي  التميي���ز  حظ���ر  حي���ث 
بس���بب الجن���س أو األص���ل أو اللغ���ة 
أو الدي���ن أو العقي���دة، كم���ا جرم���ت 
التعدي���ات التح���رش الجنس���ي في 
العم���ل س���واء باإلش���ارة أو القول أو 
الفع���ل، أو ب���أي وس���يلة أخ���رى، إل���ى 
جانب فرض تحوي���ل األجور للعمال 
إل���ى حس���ابات بنكي���ة معتم���دة وفق 
إجراءات آلي���ة محددة، الفتا إلى أن 
هذه التعديات ترسخ حماية العمال 

وتعزز المكتس���بات التي تحققت في 
هذا العهد الزاهر.

وق���ال حمي���دان به���ذه المناس���ب، إن 
التعدي���ات ج���اءت لتؤكد اس���تمرار 
مكتس���بات  تعزي���ز  ف���ي  الحكوم���ة 
مؤك���دا  حمايته���م،  وس���بل  العم���ال 
أن ال���وزارة تعم���ل بش���كل دائ���م على 
مواءم���ة التش���ريعات الوطني���ة م���ع 
الت���ي صادق���ت  الدولي���ة  االتفاق���ات 
عليها مملكة البحرين، وبانسجام مع 

متطلبات ومعايير العمل الدولية.

استقبلت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد 
آل خليف���ة ف���ي مكتبه���ا أم���س عمي���د الس���لك الدبلوماس���ي س���فير دولة 
الكوي���ت لدى مملكة البحرين الش���يخ عزام مبارك الصب���اح، حيث تبادل 
الطرفان سبل التعاون المشترك لتحقيق مشاريع ثقافية ترتقي بالحراك 
الحضاري في البحرين.وقالت الش���يخة مي بنت محمد إن العاقات األخوية 
مع الكويت متينة وممتدة لس���نوات طويلة، مؤكدة أهمية تعزيز أدوات التبادل 

الثقافي ما بين البلدين. 
وأش���ارت إلى أن الهيئة تس���عى من أجل إثراء التواصل ما بين المملكة والبلدان 
العربية الشقيقة، موضحة أن الثقافة تلعب دورا مهما في االرتقاء بالمجتمعات 
واألوطان. وأطلعت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الس���فير الكويتي على 
تفاصي���ل النش���اط الثقافي في البحرين، في ظل احتف���اء هيئة البحرين للثقافة 
واآلث���ار باألعياد الوطنية، حيث تقّدم الهيئة برنامجا يضم 18 فعالية على مدار 

شهر ديسمبر الجاري.

حميدان: تعديل قانون العمل يعزز المكتسبات

مي بنت محمد: الثقافة ترتقي باألوطان

إبراهيم النهام )تصوير- خليل إبراهيم(

جميل حميدان



أك���د رئي���س المجلس األعل���ى للصحة رئي���س جمعية الس���كري البحرينية الش���يخ محمد 
ب���ن عب���دهللا آل خليفة، أن معس���كر ش���روق لألطف���ال المصابين بالس���كري، الذي نظمت 
الجمعية نس���خته األولى العام 1989، وبمش���اركة 40 طفال، كان بناًء على رؤية وتفكير 
يراودني بضرورة إيجاد منظومة غير ربحية تدعم في مسيرتها بناء برامج متخصصة 
ألطف���ال الس���كري، تكون متنوعة ومس���تدامة وتلبي احتياجات المجتم���ع البحريني من 
خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين الصحة والتعليم 
والتدري���ب والتنمية المجتمعية، وتصب في مجال االهتمام ورعاية األطفال المصابين 

بالسكري.

تجارب المشاركين

ورج���ع رئيس جمعي���ة الس���كري البحرينية 
بذاكرته إلى 20 س���نة م���رت، منذ أن قررت 
الجمعي���ة إقام���ة المخي���م األول، مبين���ا أنه 
ل���وزارة  التاب���ع  الكش���في  بالمخي���م  أقي���م 
التربية والتعليم، وكان بمش���اركة 40 طفال 
من البحري���ن ودول مجلس التعاون، وكان 
ذلك أول وفد خليجي حضر للمشاركة في 
مخيم ألطفال الس���كري، مسترس���ال بالقول 
“إن أطف���ال الس���كري الذي���ن ش���اركوا معن���ا 
بأول نسخة قد تزوجوا، وأنجبوا، وبعضهم 
يحتل مناص���ب متقدمة ومهم���ة بالبحرين 

والخليج”.
وأكد أن بعضهم يحضر سنويا هو وأطفاله 
م���ن دول الخلي���ج؛ ليش���ارك بالمخي���م، ب���ل 

ويتحدث���ون ع���ن تجربته���م الماضي���ة م���ع 
النس���خة األولى التي أصبحت ش���اهدا حيا 
عل���ى التط���ور ال���ذي يمر ب���ه المخي���م اآلن، 
مردف���ا “جم���ع المخي���م ف���ي نس���خته ال� 19 
أكثر م���ن 1500 طفل من أطفال الس���كري، 
إضاف���ة إل���ى أس���رهم الذي���ن رافقوه���م في 
حف���ل الخت���ام في المخي���م الذي اس���تمر 3 

أيام متواصلة”.

محاضرات ومتابعة 

وأوض���ح رئي���س جمعية الس���كر البحرينية 
محاض���رات  تنظي���م  المخي���م  “ش���مل 
م���ن  تدريبي���ة  وورش  وتوعوي���ة  طبي���ة 
المتخصصين في تقدي���م الرعاية الصحية 
الطب���ي  الطاق���م  م���ن  الجان���ب  ه���ذا  ف���ي 

للجمعية الذي حرص على متابعة األطفال 
المش���اركين، وقياس الس���كر لديه���م دوريا، 
إلى جانب مجموعة واس���عة من األنش���طة 
الترفيهية المس���لية والمفي���دة التي تركزت 
عل���ى التعليم من خ���الل اللعب، ومن خالل 
مش���اركة الوح���دة المتنقل���ة للتوعي���ة م���ن 

الس���كري لألطف���ال من قبل الكلي���ة الملكية 
االيرلندي���ة؛ ليكتس���ب األطف���ال الثق���ة في 
التعاي���ش م���ع الس���كر بأم���ان والق���درة على 
التحكم فيه بش���كل جي���د؛ ليكملوا حياتهم 
بص���ورة طبيعي���ة، وم���ن دون أن يتعرضوا 
ألي مضاعفات قد تعيق مس���تقبلهم العلمي 

والعمل���ي واالجتماع���ي؛ ليتمكن���وا من أداء 
دورهم المجتمعي أفرادا فاعلين ومؤثرين 

بالمجتمع”.

مخيم صحي هادف

أن  ب���ن عب���دهللا  الش���يخ محم���د  وأوض���ح 
الصحي���ة  المخيم���ات  ه���ذه  مث���ل  أهمي���ة 
ف���ي  تكم���ن  الهادف���ة  المجتمعي���ة  الطبي���ة 
خدمة ش���ريحة مهمة هم جيل المس���تقبل، 
وحمايتهم من مخاطر اإلصابة بمضاعفات 
الس���كري، واألخ���ذ بأيديه���م إلى ب���ر األمان، 
األهلي���ة  القطاع���ات  ش���راكة  وتعزي���ز 
والمجتمعة بالدولة؛ للعمل مًعا على توحيد 
الجه���ود المبذولة، وتحقي���ق أفضل النتائج 
الضروري���ة لتلبي���ة االحتياج���ات الوطني���ة 
لشريحة أصبحت تمثل تحديا أمام التنمية 

في دولتنا ودعمها لمواجهة المستقبل. 

حفل الختام والتكريم

ج���اء ذلك خ���الل حف���ل الخت���ام والتكريم، 
ال���ذي أقامت���ه جمعي���ة الس���كري البحرينية 
بحض���ور رئيس الجمعي���ة، ورئيس االتحاد 
البحرين���ي لك���رة الق���دم الش���يخ عل���ي ب���ن 
خليف���ة آل خليف���ة، ونائ���ب رئي���س جمعية 

الهاج���ري،  مري���م  البحريني���ة  الس���كري 
وأعضاء الجمعية، واألطفال.

وك���رم الش���يخ محم���د بن عبدهللا والش���يخ 
عل���ي بن خليفة آل خليفة ومريم الهاجري، 
الجهات الداعمة، إذ ُكرمت مؤسس���ة المبرة 
الخليفي���ة، راع���ي المخي���م بنس���خته ال� 19، 

والمشاركين والطاقم الطبي.
وك���رم الش���يخ محمد ب���ن عبدهللا، الش���يخ 
علي ب���ن خليفة؛ لدعمه إقام���ة المخيم في 

مقر االتحاد البحريني لكرة القدم.

شكرا لـ “المبرة”

ورف���ع رئي���س جمعي���ة الس���كري البحرينية 
الش���يخ محم���د بن عب���دهللا ونائ���ب رئيس 
جمعية الس���كري البحرينية مريم الهاجري، 
للمب���رة  والتقدي���ر  والعرف���ان  الش���كر  ج���ل 
الخليف���ة وعلى رأس���ها س���مو الش���يخة زين 
بنت خالد آل خليفة، مش���يدين بدعمها في 
تنظي���م المخي���م ه���ذا العام، وال���ذي ما كان 
ليت���م لوال دع���م كريم من س���موها، معربين 
عن الش���كر الجزيل لالتحاد البحريني لكرة 
الق���دم برئاس���ة الش���يخ علي ب���ن خليفة آل 
خليفة عل���ى الرعاية المتمي���زة وكل الدعم 
والتس���هيالت  قدمه���ا  الت���ي  والمس���اندة 

إلنجاح إقامة هذا المخيم.

10local@albiladpress.com

أعل���ن وزير اإلس���كان باس���م الحمر ع���ن انطالق أعم���ال مؤتمر اإلس���كان العربي الخامس 
الذي تستضيفه البحرين خالل الفترة 11 – 12 ديسمبر الجاري، والذي سيقام هذا العام 
تحت عنوان “دور القطاع العام المستقبلي في السكن االجتماعي، باإلضافة إلى اجتماع 
ال���دورة )35( لمجلس وزراء اإلس���كان والتعمير العرب الذي س���يعقد بتاريخ 13 ديس���مبر 
2018 بفن���دق فورس���يزونز، وذل���ك بن���اء على ق���رارات مجل���س وزراء اإلس���كان والتعمير 

العرب خالل جلسته التي عقدت العام الماضي بالرباط.

يه���دف  المؤتم���ر  ه���ذا  “إن  الحم���ر:  وق���ال 
القط���اع  دور  عل���ى  الض���وء  تس���ليط  إل���ى 
االجتماع���ي  الس���كن  توفي���ر  ف���ي  الع���ام 
وتوجهات���ه المس���تقبلية، ومناقش���ة ال���رؤى 
المتعلقة بمس���اهمات المؤسسات والهيئات 
الخ���اص  القط���اع  إش���راك  ف���ي  الحكومي���ة 
ف���ي توفي���ر مش���اريع الس���كن االجتماع���ي، 
عطف���ًا على التباحث ح���ول اآلليات الالزمة 
���وازن بي���ن م���ا تمتلك���ه ال���دول  لتحقي���ق التَّ
حدي���ات التي  م���ن إمكاني���ات وم���وارد، والتَّ
تواجهه���ا لتوفي���ر الس���كن االجتماع���ي ف���ي 
إط���ار الخط���ة الحضرية الجدي���دة”، مضيًفا 
إلى أن يكتسب المؤتمر أهميته كذلك كونه 
برعاي���ة ملكي���ة س���امية وبمش���اركة مجلس 

وزراء اإلسكان والتعمير العرب.  
وأش���ار إل���ى بدء وص���ول الوفود المش���اركة 
بالمؤتم���ر الذي س���يضم جلس���ات على مدار 

اليومين بمشاركة وزراء اإلسكان والتعمير 
رفيع���ة  وش���خصيات  العربي���ة،  بال���دول 
وجامع���ة  المتح���دة  األم���م  م���ن  المس���توى 
بالقط���اع  والمعتمي���ن  العربي���ة،  ال���دول 
مجل���س  دول  مس���توى  عل���ى  اإلس���كاني 
التع���اون الخلجي وال���دول العربية، ورجال 
األعمال والمس���تثمرين، والمتخصصين في 
الدراسات االقتصادية السكانية والعقارية.

وأضاف أن هذه جلسات المؤتمر ستتمحور 
السياس���ات  مراجع���ة  مح���اور:   4 ح���ول 
الداعم���ة  والخط���ط  والبرام���ج  اإلس���كانية 
للتنمي���ة الحضري���ة المس���تدامة وتطويرها، 
وتعزي���ز دور القط���اع الخ���اص ف���ي توفي���ر 
مشاريع اإلسكان، وتسهيل حصور المواطن 
عل���ى التمويل المناس���ب المتالك المس���كن، 
وأخيًرا تج���ارب عملية بين القطاعين العام 
لتحقي���ق  المبتك���رة  الش���راكات  والخ���اص، 

الهادف )11( من أهداف التنمية المستدامة.
وأك���د أن الح���رص  الحكوم���ي ف���ي خدم���ة 
قط���اع اإلس���كان، يظهر في قي���ام الحكومة 
بوض���ع الخطط االس���تراتيجية ذات الصلة، 

كخط���ة 2018-2015 الت���ي تدم���ج بدوره���ا 
اإلس���كان ف���ي سياس���ات التنمي���ة الوطنية، 
فقد تعهدت الحكومة  ببناء 25,000 وحدة 
س���كنية ضم���ن تل���ك الخط���ة، الت���ي انبثقت 

ع���ن التوجه الملكي الس���امي ببناء 40,000 
ف���ي مختل���ف محافظ���ات  وح���دة س���كنية 

المملكة.
الح���دث  ه���ذا  يصاح���ب  بالذك���ر،  الجدي���ر 

اإلس���كاني الهام معرضًا إس���كانيًا يضم أبرز 
وأكب���ر الش���ركات المحلي���ة والعربي���ة الت���ي 
نم���اذج م���ن تج���ارب اإلس���كان  تس���تعرض 

الناجحة.

المنامة - وزارة اإلسكان

انطالق مؤتمر اإلسكان العربي الخامس اليوم
ال���ش���رك���ات ال��م��ح��ل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة ت��س��ت��ع��رض ت���ج���ارب���ه���ا ال��ن��اج��ح��ة

كرم الشيخ محمد بن عبدالله، والشيخ علي بن خليفة صحيفة “البالد”  «
الراعي اإلعالمي لمخيم شروق منذ 10 سنوات ولحد اآلن، مشيدا بالدور 

المهم الذي تقوم به “البالد” من خالل نشر الوعي الصحي في المجتمع.

تكريم “^”
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م���ح���م���د ب�����ن ع�����ب�����داهلل: ت���وف���ي���ر ب�����رام�����ج م��ت��خ��ص��ص��ة وم���ب���ت���ك���رة

“شروق”... بيئة صحية ألطفال السكري

بدور المالكي من الرفاع
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خلف يصدر الئحة محدَّثة ألمانة العاصمة
وزارة وكيل  درج��ة  حتى  المسؤولين  اس��ت��دع��اء  المختصة  للجان 

أصدر وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الالئحة الداخلية 
المحدثة لمجلس أمانة العاصمة في قرار رقم 216 لسنة 2018، تضمنت 80 مادة.

وأوجب���ت الالئح���ة علني���ة التصوي���ت عل���ى 
قرارات المجلس وتوصياته وأن يكون ذلك 
م���ن خالل رف���ع اليد، أو المناداة باالس���م في 
ح���ال وجود خ���الف على عملي���ة التصويت، 
وأن يك���ون تصوي���ت الرئيس بع���د تصويت 
س���ائر األعض���اء. وأوكل���ت الالئح���ة للعض���و 
األكب���ر س���نًّا مهم���ة ت���رؤس الجلس���ات ف���ي 
ح���ال غياب الرئيس ونائب���ه، ويكون له كافة 
االختصاصات المقررة للرئيس في الجلسة.

ونص���ت المادة 20 من الالئح���ة على أن يعد 
المجلس في نهاية كل دور انعقاد تقريًرا عن 
أعماله يبي���ن فيه بصفة عام���ة الموضوعات 
الت���ي عرضت على المجل���س وما اتخذه من 
قرارات وتوصيات ومقترحات، والصعوبات 
التي حالت دون تنفيذها، ومقترحات تذليل 

هذه الصعوبات ويتم رفعها للوزير.
ونظم���ت الالئحة آلية الكالم في الجلس���ات، 
حيث نص���ت على عدم جواز ال���كالم للعضو 
إال بعد طلب اإلذن بذلك، كما ال يحق للعضو 
ال���كالم أكثر م���ن مرتين ف���ي ذات الموضوع 
في الجلس���ة الواحدة إال إذا أجاز له الرئيس 

ذلك.
وحظ���رت الالئح���ة المناقش���ة ف���ي موضوع 
غي���ر م���درج عل���ى ج���دول أعم���ال الجلس���ة، 

كم���ا منحت للرئيس أو بطل���ب من 4 أعضاء 
عل���ى األقل تحديد وق���ت معين لالنتهاء من 

مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه.
وش���ّددت الالئحة على ع���دم جواز أن يوّجه 
العض���و كالم���ه لغي���ر رئي���س الجلس���ة، كم���ا 
منعت أي عض���و من مقاطعة اآلخر أو إبداء 
المالحظ���ات إليه. ومنح���ت الالئحة الرئيس 
الح���ق ف���ي إخ���راج العض���و من الجلس���ة في 
ح���ال عدم امتثاله لتنبيه���ات الرئيس، وقرار 
المجل���س في منعه من الكالم في الموضوع 

أو حتى انتهاء الجلسة.
وقّررت الالئحة حرمان العضو من المشاركة 
ف���ي أعم���ال المجل���س ولجانه لم���دة ال تزيد 
عل���ى ش���هر ف���ي ح���ال تك���ّرر م���ن العض���و ما 
يوجب إخراجه من مقر انعقاد الجلس���ة في 

دور االنعقاد ذاته.
وأوجبت الالئحة على الرئيس رفع الجلس���ة 
إذا ح���ان وق���ت الص���الة، كما ج���وزت له رفع 
الجلس���ة لالستراحة لمدة ال تزيد على نصف 
ساعة. وأكدت الالئحة على علنية الجلسات، 
وج���واز جعله���ا س���رية ف���ي حال طل���ب ذلك 
الرئيس أو 4 أعضاء على األقل ويكون ذلك 
بق���رار من المجل���س. وح���ددت الالئحة عدد 
اللج���ان المتخصص���ة في المجل���س بأال يقل 

عددها عن 3 وأال يقل عدد أعضاء كل لجنة 
عن 3 أعضاء، على أن يش���ترك كل عضو من 

أعضاء المجلس في لجنتين على األقل.
ووزع���ت ه���ذه اللج���ان عل���ى اللجن���ة الفنية، 
حي���ث أوكل���ت إليها ممارس���ة 11 اختصاًصا، 
واللجنة المالية والقانونية التي أوكلت إليها  
13 اختصاًص���ا، ولجنة المراف���ق العامة التي 
أوكل���ت إليها 11 اختصاًصا، إلى جانب لجنة 
العالقات العامة واإلعالم والتي أوكلت إليها 

10 اختصاصات.
ومنحت الالئحة اللجان المختصة صالحية 
طل���ب المعلوم���ات عب���ر رئي���س المجلس من 
العام���ة  والمؤسس���ات  والهيئ���ات  ال���وزارات 
الزم���ة  تراه���ا  الت���ي  والوثائ���ق  والبيان���ات 
لدراس���ة الموضوع المح���ال إليها، إلى جانب 
طلب اس���تدعاء من ترى ل���زوم حضوره إلى 

مستوى وكيل وزارة.
وأعط���ت الالئح���ة للعض���و صالحي���ة توجيه 
س���ؤال ألي مدي���ر م���ن م���دراء األمان���ة حول 
الش���ؤون الت���ي تدخ���ل ف���ي اختصاصاته���م، 
ويت���م الرد عليه في الجلس���ة المحددة لذلك 

أو عن طريق االكتفاء بالرد المكتوب.
وح���ددت الالئح���ة م���دة غي���اب 3 جلس���ات 
دور  م���ن  متفرق���ة  جلس���ات   6 أو  متتالي���ة 
االنعق���اد الواح���د كم���دة تس���تدعي إس���قاط 
عضويت���ه ما لم يق���دم عذًرا مقب���والً أو أخّل 

بواجباته.

اس���تضافت ش���ركة فل���ك لالستش���ارات 
س���نوي  الرب���ع  التنفي���ذي  لقائه���ا  ضم���ن 
في غ���داء عمل  س���فير خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين لدى مملك���ة البحرين عبدهللا 
ب���ن عبدالمل���ك آل الش���يخ، بحضور عدد 
ف���ي  البحرينيي���ن  األعم���ال  رواد  م���ن 

كابيتال كلوب بالمنامة. 
وتوقع الس���فير استكمال الجسر الجديد 
ال���ذي يرب���ط بي���ن الس���عودية والبحرين 
في الع���ام ٢٠٢٧م، مؤكدا أنه س���يحدث 

نقل���ة نوعي���ة كبي���رة ف���ي دع���م التجارة 
والسياحة بين بلدان الخليج العربي. 

وأش���ار إل���ى تنام���ي دور الس���ياحة ف���ي 
االقتصاد الس���عودي، مبيًنا أن الس���ياحة 
له���ا موق���ع مه���م ضم���ن رؤي���ة المملك���ة 
موضًح���ا   ،2030 الس���عودية  العربي���ة 
الس���ياح  آالف  أن  نفس���ه  الوق���ت  ف���ي 
يتقدمون اآلن بطلب تأشيرات سياحية 
لزيارة الس���عودية بفضل االس���تثمار في 

السياحة.

استكمال الجسر الجديد مع السعودية بالعام ٢٠٢٧

أع���رب عضو مجلس الش���ورى جمعة 
الكعب���ي عن عظي���م ش���كره وتقديره 
للمقام الس���امي لعاهل البالد صاحب 
الجالل���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى آل 
خليفة، وذلك لمناس���بة ص���دور األمر 
عض���ًوا  تعيين���ه  بتجدي���د  الملك���ي 
ه���ذا  أن  الش���ورى، مؤك���دا  بمجل���س 
األمر الس���امي من ل���دن جاللة الملك 
ُيع���د تش���ريًفا لمواصل���ة العم���ل عل���ى 
خدم���ة مملك���ة البحري���ن م���ن خ���الل 

السلطة التشريعية.
وأش���ار الكعبي إل���ى أّن الثقة الملكية 
وس���ام فخر واعتزاز، وتكليف وطني 
لإلس���هام في عمليات البناء والتقدم 
الت���ي تش���هدها المملك���ة، م���ن خ���الل 
العضوي���ة ف���ي الس���لطة التش���ريعية، 
س���ائال المول���ى ع���ّز وج���ل أن يحفظ 
جالل���ة المل���ك، ويبقيه ذخًرا وس���نًدا 

للمملكة وشعبها العزيز.

تجديد تعيين 
الكعبي “تشريف 
لمواصلة العمل”

إلى “بابكو” و 
“تطوير”...

ال تساوموا

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û  ق���ادت خطة تطوي���ر صناعة النفط والغ���از لتركيز عمليات التكرير بش���كل
تام على ش���ركة بابكو، ودمج جميع عمليات استكشاف واستخراج النفط 

تحت مظلة شركة تطوير للبترول.
Û  نس���بة البحرن���ة بش���ركة تطوير تج���اوز 60 %. ونجحت في رف���ع إنتاجية

ا إلى 50 ألف برميل. حقل البحرين من 25 ألف برميل يوميًّ
Û  ولكن أخفقت إدارتا الش���ركتين بإدارة ملف الموظفين المعارين من بابكو

لتطوير مما وّلد غيمة س���وداء من الش���كوك فتحت باب هواجس انتقاص 
المزايا.

Û  أبلغ���ُت أن وزير النفط الش���يخ محمد ب���ن خليفة آل خليفة مهتم بموضوع
ع���دم المس���اس بحق���وق الموظفي���ن المعاري���ن، وكّل���ف اإلدارة المختص���ة 
بالشركتين تزويد الموظفين بكافة المعلومات المتعلقة بعروض االنضمام، 
وهو ما يعني اس���تمرار حالة النقاش الصحي والتفاوض الموضوعي دون 
افتئات للحقوق واإلجبار على قبول تس���وية االنتقال من شركة ألخرى أو 
إنهاء عقد العمل، وإال س���تتعّرض اإلدارة المعنية بالشركتين للمساءلة عن 

مخالفتها التوجيهات.
Û  ويتعّين أن تكون عروض االنضمام لشركة تطوير آمنة ومجزية، وبحيث

ال تنتق���ص من المكتس���بات، مث���ل خصم جزء من الراتب األساس���ي وضم 
المبل���غ المخص���وم ع���الوة، وهو موض���وع ال يجب أن يك���ون موضع نقاش 
أص���اًل، ألن ه���ؤالء الموظفي���ن العم���ود الفق���ري لعم���ل الش���ركة، وال يج���وز 

مساومتهم على ثمن عرق جبينهم.

أش���اد عضو مجلس النواب عمار س���امي قمبر باهتمام ومتابعة ممثل جاللة الملك 
لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد آل خليف���ة باالرتق���اء بالتعلي���م في مملك���ة البحرين 
وتنفي���ذ المقترح���ات الالزمة للدف���ع بعملية التعليم والتعلم إل���ى األمام، حيث كان 
لتصريح���ات س���موه في قمة الش���باب األخي���رة التي انعقدت في مملك���ة البحرين، 
األث���ر الكبير في نف���وس العاملين في مجال التربية والتعلي���م وفي نفوس أولياء 

أمور الطلبة.
وكان قمب���ر قد اس���تعرض ف���ي برنامجه االنتخابي ملًفا خاًص���ا بالتعليم، ومن أهم 
جوانبه التنس���يق مع الش���ركات الكبرى للتكفل بإرسال المتفوقين دراسًيا للدراسة 
ف���ي الخ���ارج، والتخفيف من األعباء المعيش���ية على المواطني���ن من خالل توفير 

وزارة التربية والتعليم باقات من القرطاسية المدرسية.

قمبر: لتوفير “التربية” القرطاسية للطلبة

Û .”حين تذهب إلى هللا مكسور الجناحين، تعود محلًقا“
جالل الدين الرومي

محرر الشؤون المحلية

قال رئيس بلدي المحرق غازي المرباطي على هامش الجلس���ة لدينا إس���تراتيجية 
لتحفيز الجانب االقتصادي واالس���تثماري لالس���تفادة من اإلمكانات المتاحة في 
المحافظ���ة ونحولها لوجهة اقتصادية اس���تثمارية بالتع���اون من أصحاب الخبرة 

والمختصين وداعيا الجهات المختصة لدعم هذه الرؤية.

وأردف “أن التواف���ق عل���ى تزكي���ة الرئي���س 
ونائبه ف���ي المجلس ميزة اس���تثنائية وتدل 
على م���دى اإلخالص والخب���رة التي يمتكلها 
األعض���اء وثقته���م ب���أن الي���د الواح���دة ه���ي 

الت���ي تنت���ج وقناعتهم ب���ان بض���رورة العمل 
جنب���ا إل���ى جنب االتف���اق. وتابع “ل���ن نتخلى 
ع���ن أي دائ���رة للمح���رق، وس���نعمل كأعضاء 
ممثلي���ن لل���كل الدوائ���ر، وس���نعلن قريب���ا عن 

خط���ة متكامل���ة لجميع الدوائ���ر ومن منطلق 
المس���ؤولية والحرص عل���ى مراقبة ومتابعة 
المش���اريع بحي���ث ال يتعط���ل أي مرفق عام. 
واستكمل “في الفترة المقبلة سنوزع اللجان 
التخصصية، وسنس���تحدث لجانا جديدة إذا 
م���ا اقتض���ت الحاج���ة ولدني���ا خب���رات نطعم 
به���ا اللج���ان بحس���ب رغب���ة كل عض���و مم���ا 
س���يعزز مكان���ه المجل���س”. وأض���اف “األم���ل 
كبير في متابعة المش���اريع البطيئة، وتحفيز 
الجه���ات المختصة لتنفيذ المش���اريع الكبيرة 

مث���ل الس���واحل والحدائق العام���ة والمرافق 
والخدم���ات الملحة الت���ي يتنظرها المواطن 

والمقيم”.

الرئيس المرباطي يؤدي القسم

المرباط��ي: لتحوي��ل المحرق وجه��ة اقتصادية واس��تثمارية

متابعة المشروعات “البطيئة” وتنفيذ سواحل وحدائق

ليلى مال اهلل

السيد علي المحافظة

رئاسة الجلسة لألكبر 
ا في غياب  سّنً
الرئيس ونائبه

حظر الكالم في 
المواضيع غير المدرجة 

على جدول األعمال

وجوب رفع الجلسة 
وقت الصالة 

منع أي عضو من 
مقاطعة اآلخر

وجوب اشتراك كل 
عضو في لجنتين 

على األقل

إسقاط عضوية المتغيب 
3 جلسات متتالية دون 

عذر مقبول

طالب رئيس جمعية الش���فافية ش���رف الموس���وي مجلس النواب بإصدار 
قانون إلنش���اء هيئة مس���تقلة لمكافحة الفس���اد، وهو القان���ون الذي طرح 
على مجلس النواب منذ العام 2008، ومس���ؤوليته عن إصدار قانون حق 

الوصول للمعلومات الذي نوقشت مسودته األولى في العام 2009. 
وفيما يأتي نص أبرز ما ورد بالكلمة التي ألقيت بحفل الجمعية بمناس���بة 

اليوم العالمي لمكافحة الفساد: 
لقد اس���تمرت الجمعية باالحتفال بهذه المناس���بة منذ العام 2008 بعد أن 
دخلت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس���اد حيز التنفيذ في ديس���مبر 
2005 علم���ا ب���أن الجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة أعتم���دت االتفاقية في 
31 أكتوب���ر 2003، وتن���ص االتفاقية في المادة 13 على دور بارز للمجتمع 
المدن���ي في مكافحة الفس���اد وتطال���ب حكومات الدول الس���ماح وتقديم 
الدع���م له���ذه المنظم���ات للقي���ام بدوره���ا ف���ي زيادة الش���فافية وتحس���ين 
وصول الجمهور للمعلومات. على المس���توى الوطني، أعلن وزير الداخلية 
الفريق الركن الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة تحويل 53 قضية فساد 

إلى النيابة العامة، ويعتبر هذا إجراء لتعزيز مكافحة الفساد. 
كم���ا أنجزت البحرين قبل أس���ابيع االس���تحقاق االنتخابي لمجلس النواب 
والمجال���س البلدي���ة، وفي الوق���ت التي تهن���ئ الجمعية الفائزي���ن بمقاعد 
مجلس النواب نود أن نذكرهم بالمس���ؤوليات التش���ريعية والرقابية التي 

ن���ص عليه���ا الدس���تور ونظمتها الالئح���ة الداخلية للمجل���س النيابي. ومن 
هن���ا نود التأكيد عل���ى أهمية اضطالع المجلس بمس���ؤوليته حول إصدار 
قانون إلنش���اء هيئة مس���تقلة لمكافحة الفس���اد، وهو القان���ون الذي طرح 
عل���ى مجل���س الن���واب من���ذ الع���ام 2008، ومس���ؤوليته عن إص���دار قانون 
حق الوصول للمعلومات الذي نوقش���ت مس���ودته األولى في العام 2009، 
وأهمي���ة اص���دار قان���ون لحماي���ة الش���هود والمبلغي���ن، واألهم ه���و إصدار 
إس���تراتيجية وطني���ة لمكافحة الفس���اد. ه���ذه القوانين المهم���ة كما نصت 
عليه���ا اتفاقي���ة األم���م المتح���دة لمكافح���ة الفس���اد الت���ي صادق���ت عليه���ا 
البحري���ن ف���ي الع���ام 2010 هدفه���ا كبح الفس���اد والح���د من اله���در المالي، 
كم���ا ي���رد في تقارير دي���وان الرقاب���ة المالية واإلداري���ة، خصوصا في ظل 

الظروف االقتصادية التي تمر بها البحرين. 
كم���ا نح���ث النواب ممارس���ة مهامه���م الرقابي���ة بحرفية عالي���ة، من خالل 
اتخ���اذ اإلج���راءات المناس���بة والداعم���ة لجه���ود دي���وان الرقاب���ة المالي���ة 
واالدارية ومتابعة الجهات المعنية لتنفيذ توصيات الديوان والتفاعل مع 

مالحظاته حسب الصالحيات الدستورية الممنوحة للنواب.

الفس��اد لمكافح��ة  العالم��ي  الي��وم  تحي��ي  “الش��فافية” 

إلنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

السفير السعودي متوسطا قيادة “فلك”

ق���ال النائ���ب أحم���د الس���لوم “إن أول ملف س���أوليه اهتماما هو تأهيل الش���باب لمواكب���ة احتياجات 
الوظائف القائمة بالسوق وخاصة القطاع التكنولوجي”. 

وأض���اف أمام حش���د م���ن األهالي: س���نعمل أيضا 
على ملف���ي الخدم���ات الصحية واإلس���كان... كما 
سنش���كل “المجلس التشاوري” - الذي وعدتكم به 
- وس���يضم نخب���ة من أبناء الدائرة ويعقد بش���كل 
دوري للتشاور في كل أمور الدائرة واحتياجاتها.. 
وينقل لنا احتياجات األهالي ومطالبهم.. ونستمع 
لألفكار ونتبادل سويا النقاش.. ونمضي قدما في 
مصال���ح الناس ومصالح الوطن.. ونتمنى من هللا 

التوفيق والسداد”.
وأقام النائب أحمد السلوم مساء أمس األول في 
حضور حش���د هائل م���ن أهالي الدائرة الخامس���ة 
ومباركة زمالئه النواب أمس���ية “الشكر والعرفان” 
التي نظمها احتفاال بفوزه وعرفانا وشكرا ألهالي 
الدائ���رة عل���ى وقفته���م ومس���اندتهم ف���ي فت���رة 

االنتخابات.
الن���واب  زمالئ���ه  م���ن  ع���دد  االحتفالي���ة  وحض���ر 
المنتخبي���ن لتهنئته على الف���وز منهم النوب عادل 
العس���ومي، عيس���ى الكوهج���ي، حم���د الكوهجي، 
أحم���د الدمس���تاني، مم���دوح الصال���ح، معصوم���ة 
إل���ى  النفيع���ي، باإلضاف���ة  إبراهي���م  عبدالرحي���م، 
ص���الح الج���ودر، وع���دد كبير م���ن رج���ال األعمال 
م���ن بينه���م عض���و مجل���س إدارة غرف���ة تج���ارة 
وصناعة البحري���ن  جميل الغناة  ورئيس مجلس 
إدارة مجموع���ة آل صف���ر القابض���ة عادل آل صفر  

وفيصل التحو.
وق���ال الس���لوم: “أتوج���ه بالش���كر والعرف���ان عل���ى 
الدعم الكبير والمس���اندة التي القيتها منذ أعلنت 
ترشحي لالنتخابات النيابية التي شهدت منافسة 

غير مسبوقة في هذه الدائرة، إن المحبة الكبيرة 
والصدق في المش���اعر والمساعدة الحقيقية التي 
لمستها منذ بداية الحملة االنتخابية وحتى الفوز 
ولله الحمد لهي أكبر مكس���ب يمكن أن أحققه من 
وراء ترش���حي بغض النظر ع���ن أي نتيجة كانت، 
فأنتم بالنس���بة لي المكس���ب األكب���ر واألهم. وهذا 
الرق���م الذي حصلت عليه م���ن أصواتكم ودعمكم 
له���و ت���اج على رأس���ي وجمي���ل في عنق���ي... وإن 
ش���اء هللا س���نمضي قدم���ا لتحقي���ق م���ع تعاهدن���ا 
علي���ه س���ويا في خي���ر البحرين ومصلح���ة الوطن 

وخدمتكم”.
تج���اه  يتزاي���د  المواطني���ن  “وع���ي  أن  وأض���اف 
االنتخابات وهو ما ظهر من المش���اركة اإليجابية 
ف���ي الدائ���رة، وأتمن���ى أن ترتفع هذه النس���بة في 
الم���رات القادم���ة.. ألن���ه ال يخف���ى عليك���م أن قوة 
المش���اركة ه���ي الداعم الرئيس���ي لعض���و البرلمان 
ف���ي تحقيق طلب���ات األهالي، نح���ن نمثلكم ونعبر 

عنكم أمام الس���لطة التنفيذي���ة، وقوتنا الحقيقية 
مس���تمدة من الشارع... ومن حضوركم وتأييدكم 

لنا بشكل مستمر”.

وقال: “لدينا برنامج عمل واضح ومحدد،  «
كما سبق وأوضحنا في أكثر من مناسبة، 

وليس مجرد كالم مرسل أو ألغراض الدعاية 
االنتخابية، ولدينا خطوات مرتبة لخدمة 

الدائرة بصدق وبالتعاون مع أبناء الدائرة.. 
وبإذن الله تعالى سنبدأ في تطبيق هذا 

البرنامج فور بدء الفصل التشريعي الجديد 
وأداء القسم. وكما وعدتكم وأعدكم اآلن 

أيضا... لن أنعزل عنكم ال في العمل وال في 
القرارات.. نريد خبرتكم وأراءكم ودعمكم 

وعونكم لتحقيق الخير للدائرة وللوطن، فال 
تبخلوا علينا أبدا بالدعم والمساندة في أي 

وقت وكل وقت”.

السلوم: تأهيل الشباب لمواكبة احتياجات الوظائف بالسوق

النائب أحمد السلوم 

محرر الشؤون المحلية
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ق���ال وزي���ر األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمران���ي عص���ام خل���ف إن 
“تخصيص رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحب���ة الس���مو الملك���ي األميرة س���بيكة 
الم���رأة  لي���وم  آل خليف���ة  إبراهي���م  بن���ت 
البحريني���ة ه���ذا الع���ام لالحتف���اء بالمرأة 
ف���ي المج���ال التش���ريعي والعم���ل البلدي 
يأتي تعزيزا لدور المرأة في بناء وتطوير 

المملكة”.
وق���ال خل���ف بمناس���بة احتفالي���ة الوزارة 
بي���وم الم���رأة أم���س األول “إن البحرينية 
اس���تطاعت في ظل العه���د الزاهر لجاللة 
تثب���ت  أن  جاللت���ه  م���ن  وبدع���م  المل���ك 
جدارته���ا ف���ي العم���ل التش���ريعي والعمل 
البل���دي، وأن تس���اهم ف���ي عملي���ة البن���اء 

والتطوير ودفع عجلة التنمية الشاملة”.
الت���ي  االحتفالي���ة،  ف���ي  الوزي���ر  وك���رم 
نظمته���ا لجنة تكافؤ الف���رص، 40 موظفة 

م���ن قطاعات ش���ؤون “البلديات” بحضور 
وكي���ل ش���ؤون البلدي���ات نبي���ل أبوالفتح، 
وكي���ل ش���ؤون الزراعة والث���روة البحرية 
الش���يخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل 

ش���ؤون األش���غال أحمد الخياط، ومديرة 
مركز التوازن بين الجنسين في المجلس 

األعلى للمرأة رانيا الجرف.
وتاب���ع “اس���تطاعت الم���رأة البحرينية أن 

تثب���ت حضوره���ا الفع���ال عل���ى مس���توى 
العمل البلدي، واستطاعت بكل جدارة أن 
تتقل���د مناصب عليا، كم���ا نفتخر بوصول 
عناصر نسائية من عمق العمل البلدي إلى 

قبة البرلمان”.
من جهته، قال رئيس لجنة تكافؤ الفرص 
في ش���ؤون البلديات عاص���م عبداللطيف 
إن اللجنة حريصة على تكريم الموظفات 

في يوم الم���رأة البحريني���ة، فالمرأة على 
مس���توى العمل البلدي أثبت���ت أنها قادرة 
عل���ى تحقيق اإلنجاز ورفع اس���م المملكة 

عاليا في المحافل الدولية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خلف: البحرينية أثبتت جدارتها في العمل التشريعي والبلدي
والمس��ؤولين ال��وكالء  م��ن  ع��دد  بحض��ور  البلدي��ات  ف��ي  موظف��ة   40 يك��رم  الوزي��ر 

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أك���د وكي���ل ال���وزارة لش���ؤون البلديات ف���ي وزارة األش���غال وش���ئون البلدي���ات والتخطيط 
العمران���ي نبي���ل محمد أبو الفتح أن الوزارة س���تواصل تقديم كل الدعم الفني الالزم لس���ير 
العم���ل بمش���روع نظ���ام إص���دار تراخي���ص البن���اء “بناي���ات”، وذل���ك انطالًقا من مس���ئوليتها 
ف���ي تقيي���م أداء المكات���ب وتقديم الدعم والمش���ورة للمكاتب الهندس���ية الت���ي تقدم خدمة 
اس���تصدار تراخي���ص البناء.وأفاد أن اللجنة التنفيذية للمش���روع برئاس���ة مدي���ر عام أمانة 
العاصم���ة وعضوي���ة ممثلين عن جميع البلديات والمركز البلدي الش���امل وقس���م إدارة نظم 

الجودة في الوزارة تتابع سير عمل المشروع.

وأش���ار إل���ى أن المش���روع يحظ���ى باهتم���ام 
ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة لتدع���م الرؤي���ة 

االقتصادي���ة لمملك���ة البحري���ن بجعل القطاع 
ا لتطوير االقتصاد في  الخاص شريًكا أساسيًّ

مملكة البحرين.
 كما أكد أهمية تنفيذ توجيهات الوزيرعصام 
خل���ف بتقدي���م كل الدعم والمس���اندة إلنجاح 

ه���ذا المش���روع الوطني المهم الذي سيس���هم 
في تس���هيل وتس���ريع وتطوير عملية إصدار 
رخص البناء من خالل إس���ناد جزء مهم منها 
للقطاع الخاص وهو ما سيس���هم في تشجيع 
الحركة االس���تثمارية واالقتصادية في البالد 

ودعم الحركة االستثمارية لمملكة البحرين.
وتابع أن جميع الرخص الجديدة الصادرة من 
خالل نظام “بنايات” يتم مراجعة تطابقها مع 
اإلجراءات الفنية المطلوبة إلى جانب العمل 
م���ن خالل البلدي���ات المعني���ة والمركز البلدي 
الش���امل عل���ى تقدي���م كل المعلوم���ات الفنية 
الالزم���ة للمكات���ب الهندس���ية المس���ئولة ع���ن 

إصدار الرخص.

تباشر وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ المرحلة الثانية 
من مشروع “الحديقة المائية” في العاصمة.

وق���ال وزير األش���غال وش���ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمران���ي عص���ام خل���ف إن 
ال���وزارة وبناء على توجيه���ات الحكومة 
برئاس���ة رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو 
آل  س���لمان  ب���ن  االمي���ر خليف���ة  الملك���ي 
خليف���ة، ومتابع���ة واهتم���ام ول���ي العه���د 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان 
ب���ن حم���د آل خليف���ة تعم���ل عل���ى تطوير 
مس���توى ونوعي���ة الخدمات والمش���اريع 

ف���ي  والمقيمي���ن  للمواطني���ن  المقدم���ة 
مختلف المناطق.

وفي هذا اإلطار، قامت الوزارة بترس���ية 
المرحل���ة الثاني���ة م���ن مناقص���ة الحديقة 
و710  مليوني���ن  تبل���غ  بتكلف���ة  المائي���ة 
آالف و524 دين���ارا م���ن جان���ب مجل���س 
المناقص���ات والمزاي���دات، والتي تتضمن 

اعادة تأهيل الحديقة بصورة كاملة.
وأض���اف “يحظ���ى ه���ذا الموق���ع باهتمام 
ومتابع���ة صاحبة الس���مو الملكي رئيس���ة 

المجل���س االستش���اري للمب���ادرة النوعية 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي، نظرا لم���ا لهذا 
الموق���ع م���ن دالل���ة تاريخي���ة وم���وروث 
زراعي، حرصت سموها على االهتمام به 

كموقع ترفيهي عائلي زراعي متكامل”.
م���ن  االول���ى  “المرحل���ة  خل���ف  واض���اف 
المش���روع كان���ت عبارة عن تس���ويرجدار 
يحيط ب���ارض الحديقة، وإنش���اء محطة 
وبع���ض  الح���ارس  وغرف���ة  للكهرب���اء 
الخدم���ات ، وتم مؤخرا ترس���ية المرحلة 
الثانية من المشروع التي ستنطلق خالل 
األس���ابيع المقبل���ة ومن المتوق���ع االنتهاء 

منها في الربع االخير من العام 2019”.

أب��وال��ف��ت��ح: ال��م��ش��روع ي��س��ه��ل إص�����دار ال��رخ��ص خلف: بكلفة 2.7 ملي��ون دينار وتتضمن إعادة التأهيل

توفير سبل الدعم إلنجاح “بنايات” ترسية مناقصة المرحلة الثانية للحديقة المائية

ACI المنامة - شركة

نظمت شركة ACI العالمية فرع البحرين مارثون المشي إحتفاال باليوم العالمي 
لمرض السكري، يوم 14نوفمبر الماضي.

وق���د ش���ارك معظ���م الموظفي���ن في ه���ذا الح���دث، حيث إن إدارة الش���ركة تش���جع 
الموظفين على ممارسة العادات الصحية كالتغذية والمشي.

وش���ملت الفعالية عل���ى العديد من األنش���طة المصاحبة، كمحاض���رة تثقيفية حول 
مرض الس���كري، وفح���ص طبي للموظفين، ونصائح اختصاصي���ة توجه الموظفين 

نحو تغيير نمط حياتهم واتباع نظام غذائي وممارسة التمارين.
كما ألقت أخصائية التغذية هناء علي من مستشفى الكندي محاضرة حول مرض 

السكري باإلضافة إلى نصائح عامة حول التغذية السليمة.

“ACI” تنظم مارثونا للمشي

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

جانب من التكريم وزير األشغال كرم 40 موظفة بحضور وكالء البلديات والزراعة واألشغال ومديرة مركز التوازن بين الجنسين

الثالثاء
11 ديسمبر 2018 
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المنامة – وزارة األشغال وشؤون البلديات

تابعت وكالة الزراعة والثروة البحرية، التابعة لوزارة األش���غال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ما نش���رته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر أمس، والذي تمت اإلشارة فيه 
إلى خروقات بعض الصيادين للقرار الصادر في 15 نوفمبر 2018 عن وزير األش���غال وش���ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراني رقم )205( لس���نة 2018 بش���أن حظر الصيد البحري بواس���طة 

شباك الجر القاعية )الكراف(. 

وت���ود الوكال���ة في ه���ذا الص���دد أن تش���ير إلى 
التعاون الكبي���ر الذي يبديه أصحاب البوانيش 
م���ن المرخ���ص لهم بصي���د الروبيان ف���ي المياه 
اإلقليمي���ة لمملك���ة البحري���ن، وه���ذا م���ا يفس���ر 
عدم رصد مفتش���ي الثروة البحرية المنتشرين 
في األس���واق المركزي���ة، والذين يقومون أيضا 
بجوالت تفتيش���ية في محالت البيع بالتجزئة 
والمراف���ئ ألي���ة مخالف���ات تذك���ر بع���د الي���وم 

العاشر لسريان تطبيق القرار، السيما مخالفات 
صي���د وت���داول األس���ماك الصغي���رة واليرق���ات 
واألحي���اء المائي���ة األخرى التي حظ���ر القانون 
صيده���ا أو بيعه���ا ورت���ب على مخالف���ات ذلك 
عقوبات في حق مرتكبها، وهذا يعني أيضا أن 
عملي���ة الرقابة والتفتي���ش متحققة فعليا على 
أرض الواق���ع.  وج���ددت الوكال���ة تأكيده���ا بأن 
الق���رارات الصادرة هدفها تنظيم عملية الصيد 

وحماي���ة الث���روة البحري���ة، ولذل���ك ف���إن ق���رار 
حظر الصيد البحري بواسطة )الكراف( لم يأت 
بهدف من���ع الروبيان، بل به���دف تنظيم عملية 
صيده بأي وسيلة أخرى كانت ما عدا )الكراف( 
التي أكدت الممارسة العملية أنها طريقة صيد 

جائرة ومدمرة للبيئة البحرية.
ال  الحاصل���ة  الخروق���ات  أن  الوكال���ة  وأك���دت 
تت���م م���ن أصح���اب البواني���ش المعلوم���ة نقاط 
مغادرته���م ووصوله���م التي تكون م���ن مرافئ 
الغ���رض  له���ذا  المخصص���ة  البح���ري  الصي���د 
والمنتش���رة في مختلف مناط���ق البحرين، إنما 
تت���م م���ن أصح���اب الطراري���د الذي���ن يعمدون 
إل���ى اإلبح���ار من مناط���ق محاذي���ة للبحر ومن 
نق���اط بحري���ة أخرى غير مراف���ئ الصيد؛ حتى 

يكونوا بعيدين عن عيون الرقابة والمفتش���ين 
األرضيي���ن والبحريي���ن الذي���ن يتأك���دون م���ن 
نوعية الشباك المتواجدة على ظهر كل سفينة 
مهم���ا كان حجمه���ا قب���ل إبحاره���ا، فض���الً ع���ن 
قيام ه���ؤالء الصيادين بإزال���ة أو تعطيل جهاز 
التعرف على السفن، وهو ما يشكل ضررًا على 
س���المة مستخدمي هذه الس���فن أنفسهم، قبل 
أن تشكل ممارساتهم المخالفة تلك خطرا على 

البيئة البحرية.
ولفت���ت الوكالة إلى أن كميات الروبيان المنزلة 
في األسواق والمعروضة للبيع التجاري أغلبها 
مس���توردة من الخ���ارج، فيما عدا تلك الحاالت 
المخالفة للقانون والتي يجري التنسيق بشأنها 

لكيفية التعامل األمثل معها.

“الك��راف” ع��دا  ب��أي وس��يلة  الروبي��ان مس��موح  البحري��ة”: صي��د  “الث��روة 

خروقات تتم من أصحاب الطراريد

المنامة - بنا

أك���د وكي���ل الزراعة والث���روة البحرية بوزارة األش���غال وش���ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني الش���يخ محمد بن أحمد آل خليفة 
أن المصلح���ة العام���ة تقتض���ي التكات���ف والتع���اون بي���ن الجهات 
الرس���مية والجه���ات األهلية، ممثل���ة في جمعي���ات الصيادين، لما 
في���ه خي���ر وصالح ه���ذه المهنة.واجتمع الش���يخ محمد ب���ن أحمد مع 
ممثل���ي جمعي���ة قاللي للصيادين، إذ قال رئيس الجمعية محمد الدخيل 
“إن اتخ���اذ مث���ل ه���ذه اإلج���راءات العالجي���ة س���تكون لها آث���ار إيجابية 
عل���ى المديي���ن القصي���ر والمتوس���ط، وخصوص���ًا عل���ى وف���رة األس���ماك 

والقشريات”.

“قاللي” تؤيد إجراءات الصيد

شراكات عربية في السياحة الثقافية
ت���رأس الرئي���س التنفي���ذي لهيئة البحرين للس���ياحة والمعارض الش���يخ خالد ب���ن حمود آل 
خليف���ة وف���د المملكة المش���ارك في اجتماع���ات الدورة ال����21 لمجلس وزراء الس���ياحة في 
ال���دول العربي���ة بمقر األكاديمي���ة العربية للعل���وم والتكنولوجيا والنقل البح���ري في مدينة 

اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية.

يتضم���ن ج���دول األعم���ال المع���روض عل���ى 
مجل���س وزراء الس���ياحة الع���رب، في دورته 
ال�21,13 بنًدا في كل موضوعات النقل البري 
والبحري والجوي.  وتشمل البنود المطروحة 
مناقش���ة اإلعداد لالجتماع المش���ترك لوزراء 
السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية، 
 بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية 
ف���ي مج���ال الس���ياحة الثقافي���ة والتعري���ف 
بالت���راث الثقاف���ي العرب���ي للمحافظ���ة علي���ه 
ج���دول  وتضم���ن  وتطوي���ره.  واس���تثماره 
األعم���ال مناقش���ة زي���ادة الدعم المق���دم إلى 
دول���ة فلس���طين وتوجيه جزء م���ن  برامجها 
لتنفي���ذ مش���اريع إغاثية وتنموية من ش���أنها 

تخفي���ف آث���ار الع���دوان وتأهي���ل م���ا دم���ره 
االحتالل ومس���اعدة دولة  فلس���طين للتغلب 

على أزمتها المالية.
كم���ا ناق���ش رؤس���اء الوف���ود تفعي���ل مح���ور 
المعلوم���ات واإلحص���اءات الس���ياحية لدعم 
االس���تراتيجية العربي���ة للس���ياحة، والتنمية 
الس���ياحة  قط���اع  ف���ي  المس���تدامة  2030   
بالمنطقة العربية، ومعايير الجودة السياحية 

في مجال وكاالت السياحة والسفر.
هيئ���ة  مقت���رح  عل���ى  المجل���س  واف���ق  كم���ا 
البحرين للس���ياحة والمعارض بش���أن تفعيل 
المعلومات واإلحصاءات السياحية العربية، 
ودع���وة اللجن���ة الفني���ة للبح���ث ف���ي تنفي���ذ 

الحل���ول المقدمة في هذا المقترح في ضوء 
أولوي���ات العمل، م���ع دعوة ال���دول األعضاء 
الملتق���ى  وتنظي���م  لرعاي���ة  الرغب���ة  إلب���داء 
العربي الثاني حول اإلحصاء السياحي على 

أن يعقد في العام 2019.

يذك���ر أن���ه س���يتم عق���د االجتم���اع ال���وزاري 
المش���ترك ألصحاب المعالي وزراء الس���ياحة 
ووزراء الثقافة في الدول العربية في اليوم 
التال���ي الجتم���اع المجل���س ال���وزاري العربي 

للسياحة.

البحرين تشارك في الدورة 21 لالجتماع الوزاري العربي للسياحة



13 local@albiladpress.com رفض استئناف شابين انضّما لـ “14 فبراير”
أل��ف دين����ار تأيي���د إس��ق���اط جنس��يتيهم����ا وتغريمهم���ا 100 

رفض���ت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى اس���تئنافي اثنين من أص���ل 3 مدانين باالنضمام إلى جماعة 
“ائت���اف 14 فبراي���ر” اإلرهابي���ة وتموي���ل عملياتها ف���ي المملكة، لتعطيل أح���كام الدس���تور والقوانين واإلضرار 
بالوح���دة الوطني���ة، وأي���دت معاقبة المس���تأنَفين بالس���جن لمدة 5 س���نوات بعدما أخذتهم محكم���ة أول درجة 
بقسط من الرأفة، وبتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف دينار، فضا عن األمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.

كم���ا قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم األول بالقضية 
والمقي���م ف���ي إي���ران، غيابي���ا، بالس���جن لمدة 10 س���نوات، مع 
األم���ر بإس���قاط الجنس���ية البحرينية عنه، لتأسيس���ه الجماعة 
اإلرهابية موض���وع الحكم، وبمصادرة المضبوطات واألموال 
الت���ي اس���تعملت وأعدت لالس���تعمال في الجرائ���م المدان بها 

المتهمين الثالثة.
وذك���رت أول درجة في حكمها أن تفاصي���ل الواقعة تتحصل 
في أن المتهم األول وهو أحد قادة جماعة ائتالف 14 فبراير 
أدار خالفا ألحكام القانون الجماعة مع علمه بأن الغرض منها 
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدس���تور والقوانين وإسقاط نظام 
الحكم ومنع مؤسس���ات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها 
واإلضرار بالوحدة والوطنية، وكان اإلرهاب من الوسائل التي 
تس���تخدمها هذه الجماعة ف���ي تحقيق وتنفيذ األغراض التي 
تدعو إليها الجماعة، حيث أنه جند المتهم الثاني )المس���تأنف 
األول( بعدم���ا طل���ب من���ه االنضمام إل���ى الجماع���ة المذكورة، 
فوافق المتهم الثاني على ذلك مع علمه بأغراضها اإلرهابية.

وبن���اء علي���ه ش���ارك المتهم الثان���ي بتكليف م���ن المتهم األول 
ف���ي أعم���ال ه���ذه الجماع���ة ع���ن طريق اس���تالم وجم���ع مبالغ 
مالي���ة وقيام���ه بنقله���ا إل���ى أماك���ن أخرى عب���ر البري���د الميت، 
لصال���ح المطلوبين أمنيا المنتمين إلى هذه الجماعة، مع علمه 
بممارس���تهم ألنش���طة إرهابية لصالح له���ذه الجماعة، كما كان 
المته���م الثان���ي يقوم بنقل “بن���رات” عليها صور أش���خاص قد 
توفوا بمنطقة الدراز في األعمال التخريبية والمس���يرات غير 

المرخصة بمنطقة سار.
وأضاف���ت أن المته���م الثان���ي عمل على تجني���د المتهم الثالث 
)المس���تأنف الثاني(، فطلب منه االنضمام إلى جماعة “ائتالف 

14 فبراي���ر” فواف���ق األخير على ذلك، وش���ارك في أعمالها عن 
طري���ق تصوير المس���يرات التابعة للجماعة والتي تحصل في 
منطقة س���ار بالتنس���يق مع المس���ؤولين عن الجانب اإلعالمي 
في الجماعة المذكورة، حتى يتم نشرها على مواقع التواصل 

االجتماعي.
وأوضح���ت أن���ه ت���م تكلي���ف المته���م الثال���ث بنق���ل “البن���رات” 
الس���تخدامها في المس���يرات غير المرخصة في منطقة س���ار، 
بعده���ا ق���ام المته���م الثان���ي بتكليف المته���م الثالث باس���تالم 
أظرف تحتوي على مبالغ مالية تابعة للجماعة، على أن يقوم 
المته���م الثال���ث بتوزيعها على أس���ر المحبوس���ين والمطلوبين 

أمنيا مع علمه بممارستهم ألنشطة إرهابية لصالحها.
وبالتحقيق مع المستأنف األول بمعرفة النيابة العامة اعترف 
تفصيال بما نس���ب إليه من اتهامات، وذكر أنه في العام 2017 
تواص���ل مع���ه المتهم األول عب���ر تطبيق “التيليغ���رام”، وطلب 
منه االنضمام إلى ما يس���مى “ائتالف 14 فبراير”، فوافق على 
ذل���ك، وطل���ب من���ه المتهم األول اس���تالم مبال���غ موجودة في 
ظ���روف ورقية مرتين عل���ى األقل، حيث كان���ت المرة األولى 
بالقرب من بيت ش���خص قريب للمته���م األول، والمرة الثانية 

بالقرب من منزله بمنطقة سار.
وأش���ار المته���م الثاني إلى أنه كان يقوم باس���تالم تلك المبالغ 
ويضعها في دورات المياه التابعة ألحد المساجد بمنطقة سار 
لصال���ح المطلوبي���ن أمني���ا، كما طل���ب منه األول نق���ل “بنرات” 
تحوي صورا ألش���خاص متوفين بال���دراز في أعمال تخريبية 

وتوصيلها بالقرب من أحد المآتم بمنطقة سار.
وف���ي ش���هر أكتوب���ر 2017 تواصل مع���ه المته���م األول وأبلغه 
أن���ه وفر له هاتف من أجل التواص���ل معه وطلب منه التوجه 

الس���تالمه عن طريق البريد الميت، وتبين أن الهاتف يحتوي 
عل���ى مجموعتين في ذات التطبيق ويحمل اس���ما مس���تعارا، 
األول���ى لرص���د تحركات رجال األمن في منطقة س���ار تحتوي 
على عدة مش���رفين باإلضافة إلى المته���م األول، والمجموعة 
الثاني���ة ش���بكة إلكتروني���ة وهي تق���وم بنقل األخب���ار الخاصة 

بالتخريب بمنطقة سار.
كما اعترف المتهم أنه استقبل إضافة من أحد المستخدمين، 
وال���ي أبلغ���ه أن���ه من ط���رف المته���م األول، وأنه ش���خص ثقة 
ويتب���ع االئت���الف، وهو المس���ؤول ع���ن الجانب المال���ي، فكان 
المذك���ور يزود المتهم الثاني براتب ش���هري وقدره 25 دينارا، 
وكذل���ك يق���وم المته���م الثاني باس���تالم مبلغ مال���ي وقدره 75 
دين���ارا عب���ر البري���د الميت م���ن دورة مياه أحد المس���اجد في 
س���ار، يأخ���ذ منها 25 دين���ار وينقل الباقي ويضع���ه في أماكن 
أخ���رى لصالح المطلوبي���ن أمنيا. وعندما ع���رض عليه الهاتف 
المش���ار إليه وعدد ظرفين لونه���م أبيض كان أحدهما يحتوي 
عل���ى مبلغ 25 دين���ارا وآخر 50 دينارا، قرر أن الجهاز هو الذي 
كان يتواصل فيه مع المتهم األول والش���خص اآلخر، وأنه قد 

مسح المحادثات الموجودة بالتطبيق.
فيم���ا اعت���رف المس���تأنف الثان���ي أن���ه ت���م تجني���ده م���ن قب���ل 
المس���تأنف األول لتصوي���ر العمليات التخريبي���ة بعد انضمامه 
معه���م في ائت���الف 14 فبراي���ر، وأن المس���تأنف األول هو من 
عمل على توصيله بالشخص المسؤول عن الجانب اإلعالمي 
للتنظي���م، كم���ا ت���م تكليفه باس���تالم أظرف بين فت���رة وأخرى 
تحت���وي على األموال التابع���ة لالئتالف كل منها يحتوي على 
مبل���غ 100 دينار، والت���ي يعمل على توزيعه���ا على المطلوبين 
أمني���ا. وأف���اد المس���تأنف الثان���ي أنه عن���د زيارته للع���راق في 
أكتوب���ر 2017 للزي���ارة الديني���ة، التق���ى بالمته���م األول واب���ن 
عمه، والذي عرض عليه تلقي تدريبات عس���كرية في العراق، 

فرفض ذلك مرتين حتى تم القبض عليه.
وثب���ت بتقري���ر فح���ص الهات���ف النق���ال الخ���اص بالمس���تأنف 
الثان���ي أن تطبيق “التيليغ���رام” المحمل على هاتفه قد تضمن 

مجموعة من المستخدمين والمجموعات.

المنامة - وزارة العدل

يتوجه وكيل الش���ؤون اإلس���امية بوزارة العدل والش���ؤون اإلس���امية واألوقاف فريد المفتاح اليوم إلى مكة المكرمة لحضور 
مؤتمر “الوحدة اإلسامية - مخاطر التصنيف واإلقصاء”، الذي تنظمه رابطة العالم اإلسامي في الفترة 12 - 13 ديسمبر الجاري 

بحضور كوكبة من العلماء والمفكرين.

وقال المفتاح إن المؤتمر يأتي في توقيت 
دقيق ويحمل رسالة واضحة تجسد الرغبة 
الصادق���ة ف���ي تعزي���ز الوح���دة اإلس���المية 
بالتنبيه على اآلثار السلبية الخطيرة لنهج 
اإلقص���اء والتصنيف الم���ؤدي إلى الخالف 
المذم���وم والفرقة بين المس���لمين، وذلك ال 
يك���ون إال بنش���ر قيم الوس���طية واالعتدال 

وتعميق أواصر األخوة اإلسالمية.
وأك���د وكي���ل الش���ؤون اإلس���المية أهمي���ة 
الملتق���ى الدولي الذي يبين ضرورة تعميق 
أواصر التآخي بين المس���لمين بنبذ خطاب 

التصنيف واإلقصاء.
وأض���اف أن أهم أه���داف المؤتم���ر العالمي 
التصني���ف،  خط���اب  نب���ذ  ف���ي  تتمث���ل 
ومحاصرة الفكر الداعي إلى إقصاء اآلخر 

بعد الحكم بتصنيفه وفق األهواء.
وأك���د أن الرعاي���ة الس���امية للمؤتم���ر م���ن 
عاهل المملكة العربية الس���عودية الشقيقة 

خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين الملك س���لمان 
بن عبدالعزيز آل س���عود، تؤكد الدور المهم 
والمح���وري للمملك���ة ف���ي ري���ادة الس���احة 
ف���ي  قادته���ا  اإلس���المية ورغب���ة  الفكري���ة 
اإلس���هام ب���كل م���ا من ش���أنه الحف���اظ على 
كي���ان األم���ة وتعزي���ز وحدته���ا، مضيًف���ا أن 
أمره���ا  ووالة  للس���عودية  الراس���خ  النه���ج 
يترج���م الرغب���ة الصادق���ة ف���ي العمل على 
ل���م الش���مل وجم���ع الكلم���ة ووح���دة الصف 

لمواجهة المخاطر والتحديات.
وق���ال إن التجدي���د اإليجابي ال���ذي يرعاه 
ولي عهد السعودية صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن س���لمان آل سعود، سيعزز 
م���ن ال���دور الرائ���د الحض���اري للمملك���ة في 

ريادة الساحة الفكرية اإلسالمية.

أبلغ القاضي الشيخ عبدالرحمن الفاضل مندوب “الباد” تلقيه توجيًها من إدارة األوقاف السنية بوقفه عن الخطابة حتى إشعار 
آخر. وقال الفاضل للصحيفة أنه لم يجر توقير مكانته العلمية والدينية والقضائية، منتقًدا تلقيه توجيًها منعه من الخطابة من موظف 

بسيط، ودون اجتماع أو تشاور أو تدّرج في استخدام الجزاءات إن وجدت أصالً.

بمحكم���ة  وكي���الً  الفاض���ل  الش���يخ  ويعم���ل 
االس���تئناف العلي���ا الش���رعية )الدائرة الس���نية( 
منذ مايو 2017. ولفت الشيخ الفاضل إلى أنه 
استفسر من الموظف الذي أبلغه بتوجيه منعه 
م���ن الخطابة ع���ن مصدر الق���رار، وأجاب���ه بأنه 
وزي���ر العدل والش���ؤون اإلس���المية واألوقاف، 
���ا  فرديًّ الق���رار  كان  إذا  م���ا  الفاض���ل  متس���ائالً 
أو اتخ���ذ وف���ق إج���راءات قانوني���ة والئحي���ة 
ومؤسس���ية. وبّين أن الموظف أبلغه أن س���بب 
توقيف���ه ما ورد بخطبته يوم الجمعة األخيرة، 

وما قد تضمنته من محتوى سياسي.
تناول���ت  األخي���رة  أن خطبت���ه  الفاض���ل  ورأى 
موضوع التش���كيل ال���وزاري األخي���ر، وموقف 
ش���ريحة م���ن المواطنين عن���ه، وأن م���ا تناوله 
بالخطب���ة كالم مك���رور على ألس���نة المواطنين 

أخب���اًرا  الصحاف���ة  عن���ه  وكتب���ت  والمغردي���ن 
ومق���االت. واس���تدل بأن نش���ر صحيفة محلية 
رصين���ة للخطبة يؤكد خلوه���ا من أي مضمون 

ا أو يتجاوز الخطوط المسموح  قد يكون سلبيًّ
يحكم���ه  بل���د  البحري���ن  أن  مؤك���ًدا  بتناوله���ا، 
والتعبي���ر  ال���رأي  وح���ق  والقان���ون،  الدس���تور 

مكفول للمواطنين.
وأك���د أن الخطبة ج���اءت بمنطل���ق الدفاع عن 

البحرين، ولم تتضمن أي انتقاد للقيادة.
إذا  التوقي���ف  ق���رار  يك���ون  أن  يج���ب  وق���ال: 
ارتك���ب الخطي���ب جريم���ة أو ج���اوز حق���ه في 
التعبير. ونّبه إلى أن الهدف من خطبة الجمعة 
تناول موضوعات تهم الناس، وال تقتصر على 
تن���اول موضوع���ات الص���الة والص���وم واألمور 
الدينية. واس���تبعد الطعن القضائي على القرار 
الش���فهي بتوقيفه. وأردف: يحز في النفس أن 
يج���ري توقي���ف خطيب يقدم الخي���ر للمصلين 

ويخدم البحرين من كل موقع.

فريد المفتاح

المفت��اح يحض��ر مؤتم��ر الوح����دة اإلس��امي����ة بمك����ة ق��ال ل��� “^”: ل��م يج���ر توقي��ر مكانت��ي العلمي���ة

نبذ خطاب التصنيف والفكر اإلقصائي توقيف الشيخ الفاضل عن الخطابة

أجل���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة األول���ى محاكمة متهم م���ن ذوي األس���بقيات بمجال 
الس���رقة ويعاون���ه آخر عس���كري، يواج���ه تهمة س���رقة هاتفين نقالين من عامل آس���يوي 
الجنس���ية فضا عن س���وار من الذهب، حتى جلس���ة 25 ديس���مبر الجاري، وذلك لعرض 
المتهم على الطب النفسي لبيان عما إذا كان مسؤوال عن تصرفاته من عدمه، مع األمر 

باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وتش���ير تفاصي���ل الواقعة إل���ى أن المجني 
علي���ه كان قد أبلغ مركز ش���رطة س���ترة أنه 
وأثن���اء خروج���ه م���ن مق���ر س���كنه بحوالي 
عل���ى  س���يرا  متوجه���ا  صباح���ا   5 الس���اعة 
األق���دام النتظ���ار حافل���ة العم���ل، اعترضت 
معدني���ة  لوح���ات  تحم���ل  س���يارة  طريق���ه 
ت���م تغطيته���ا مس���بقا بالصق؛ حت���ى ال يتم 
التع���رف على رقمها، وأفاد بمواصفات تلك 

السيارة.
وأض���اف أن ش���خصين ترجال من الس���يارة 
وأم���راه بتس���ليمهما بطاق���ة هويت���ه، عل���ى 
ادعاء أنهما ش���رطيين، فلم يمتثل لطلبهما، 
إال أن���ه تفاج���أ بالمته���م، وال���ذي كان يق���ود 
الس���يارة حينه���ا، يمس���كه من رقبت���ه ويده 

وأخذ هاتفه النقال منه.

وعندما حاول اس���ترجاع هاتفه من المتهم 
الحظ أن المتهم اآلخر )العس���كري( قد جهز 
مطرقة من الس���يارة وف���ي مؤخرتها يوجد 
ل���أذى  يتع���رض  أن  م���ن  فخ���اف  س���كين، 
فس���لمهما طواعية هاتفه النقال الثاني، كما 
أنهما استوليا على سوار ذهبي كان يرتديه 

في يده اليمنى والذا بالفرار من الموقع.
أف���راد  توص���ل  الواقع���ة  ع���ن  وبالتح���ري 
الش���رطة إل���ى المته���م والعس���كري، اللذي���ن 
يقضيان عقوبات بالس���جن لقضايا مماثلة، 
وبلغت أس���بقيات المتهم بالقضية 37 بالغا 

ضده.
وخ���الل التحقيق مع المتهم أنكر ما نس���ب 
إليه، لكن صديقه المتهم العس���كري قرر أنه 

شارك المتهم في ارتكاب هذه الواقعة.

“حرامي” يخضع للفحص النفسي

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل
وانتهت المحكمة إلى القول أنه من جماع ما تقدم فانه يكون قد وقر في يقينها أنهم في غضون العام 2017:

التهم

الثالثاء
11 ديسمبر 2018 
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Û  ق���رأت أخيًرا خب���ًرا تناولت���ه الصح���ف ووكاالت األنب���اء العالمية عن
الطفل البريطاني )جيس هيندمان( وش���قيقته واللذين س���لما ساعي 
البريد رس���الة خطأ على مظروفها )الس���يد س���اعي البريد، هل يمكنك 
أن تأخذ هذه الرسالة إلى الجنة لوالدي؛ بمناسبة عيد ميالده، شكًرا(.

Û  بعد أيام، وصلت رس���الة رس���مية إلى الطفل من شركة البريد )رويال
مي���ل(، تؤك���د فيه���ا أن المهمة تمت بنج���اح، وقالت كلماته���ا )أردنا أن 
نس���تغل ه���ذه الفرص���ة للتواص���ل مع���ك، ولنخب���رك بأنن���ا نجحنا في 
إيصال رس���التك إلى والدك في الجنة، لقد كان تحدًيا صعًبا؛ لتجنب 
االصطدام بالنجوم، وغيرها من األش���ياء الموجودة في المجرة، في 

طريقنا إلى هنالك(.
Û  وح���از ه���ذا الرد المذه���ل اهتماًم���ا كبي���ًرا، تخطى الصحف ووس���ائل

التواص���ل االجتماع���ي ببريطاني���ا، ليص���ل إل���ى العالم بأس���ره، بحدث 
بس���يط، قدم للبشرية دروًسا مستفادة عن ثقافة االهتمام باآلخرين، 

والوقوف إلى جانبهم، واألهم نشر ثقافة األمل.
Û  ولم تفوت هيئة البريد رس���الة الطفل )جيس( المحشورة بين اآلالف

الرس���ائل الت���ي تصله���ا كل يوم، ولم تعتبرها ش���يًئا تافًها ال يس���تحق 
الوق���وف، بل نظ���رت إليها باهتم���ام وافر، ذكرني بواقعن���ا المرير، مع 
أغل���ب ال���وزارات والهيئ���ات الحكومي���ة لدينا، والتي تتج���اوب مع ما 
يكتب عن هموم المواطن، بش���كل أقرب للس���لحفاة، إن تجاوبت من 

األصل.
Û  منه���ا تج���اوب هيئ���ة الكهرباء والم���اء األخير م���ع عم���ودي )الكهرباء

واإلض���رار بالمواط���ن(، حي���ث لم يتخ���طَّ ردها ب����� )الرد لغ���رض الرد(، 
وبمحتوى لم يرتبط بحيثيات ما كتبته، ال من قريب، وال من بعيد.

رسالة 
إلى الجنة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ثانيا:  المتهمان الثاني والثالث 

)المستأنفين األول والثاني(:

انضما وآخرين مجهولين إلى الجماعة اإلرهابية . 1
موضوع البند أوال.

جمعا وأعطيا باقي المتهمين من أعضاء . 2
الجماعة اإلرهابية المذكورة أموال، مع علمهم 

بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم لها.

أوال:  المتهم األول:

 أسس وأدار على خالف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام  «
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها واإلضرار 

بوحدتها الوطنية، وكان اإلرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه األغراض، بأن 
قام بتجنيد المتهم الثاني وآخرين مجهولين لهذه الجماعة وحدد أنشطتها في أعمال استالم 

األموال ونقلها وتداولها الستخدامها في األعمال اإلرهابية وتولى متابعتهم وتنسيق خططهم 
وذلك بقصد إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وأضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها 

إلسقاطها وذلك على النحو المبين باألوراق.

ناشدت مواطنة الهيئة العامة للتأمينات ضم مدة خدمتها في عملها السابق 
ضمن حسابها في التقاعد.

وقالت ل� “البالد” إنها قضت 10 سنوات 
عم���ل ف���ي كلي���ة العل���وم الصحية من 
الع���ام 2006 إلى 2016 بنظام القطعة 
لم تحتس���ب لها طوال هذه الس���نوات 

ضمن حسابها في التأمينات. 
ه���ذه  خ���الل  عمل���ت  أنه���ا  وتابع���ت 
الس���نوات بأمان���ة وإخ���الص وتدربت 

عل���ى يده���ا الكثيرات م���ن الموظفات 
الحالي���ات المنتظمات بال���دوام الكلي 
وأنه���ا  الصحي���ة،  العل���وم  كلي���ة  ف���ي 
اس���تمرت بالعم���ل ف���ي الكلي���ة طوال 
ه���ذه الم���دة عل���ى أم���ل أن تثب���ت في 
وظيفته���ا رغ���م الوع���ود بذل���ك؛ األمر 

طال ولم يتحقق.

10 سنوات عمل لم تضم لحساب التقاعد

قضت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى في معارضة اس���تئنافية لشاب، بتأييد 
عقوب���ة الس���جن لم���دة 3 س���نوات المحكوم علي���ه بها؛ إلدانت���ه بتعمد وضع جس���م محاٍك 
ألش���كال المتفج���رات على ش���ارع الش���يخ زاي���د بمنطقة عال���ي، باالتفاق مع آخ���ر ُقِضي 

بإدانته هو اآلخر بذات العقوبة من قبل محكمة أول درجة.

التفاصي���ل حس���بما وردت بحك���م  وتع���ود 
محكم���ة أول درج���ة إل���ى أن المته���م األول 
ق���د وض���ع  كان   - المع���ارض  المس���تأنف   -
جس���ما وهميا محاكيا ألش���كال المتفجرات 
بتحري���ض واتفاق م���ن قبل المته���م الثاني 
على شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي، وأن 
العب���وة الوهمي���ة عب���ارة عن علب���ة معدنية 
مصبوغة باللون األس���ود وله���ا غطاء أزرق 
الل���ون وعليه���ا أس���الك كهربائية وأش���رطة 
الصق���ة، ومن ث���م الذ المع���ارض بالفرار من 
الموق���ع، قاصدين من ذل���ك بث الرعب في 
نف���وس المواطني���ن والمقيمي���ن واإلخ���الل 

بأمن وسالمة المملكة. 
وثب���ت م���ن تقري���ر مختبر البح���ث الجنائي 
بعد فحص عينة العلبة المعدنية الس���وداء 
ذات الغطاء البالستيكي األزرق، أنها عبارة 

عن عبوة متفجرة وهمية وليست حقيقية.
إل���ى  التوص���ل  ت���م  التحري���ات  وبإج���راء 
هوية المتهم األول )المس���تأنف المعارض(، 
وبالقبض عليه وبس���ؤاله اعترف بما نس���ب 

إليه وقرر بما نسب للمتهم الثاني.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمستأنف 
المع���ارض أن���ه وآخ���ر قض���ي بإدانت���ه أنهما 
بتاري���خ 20 يناي���ر 2017، أوال: المس���تأنف 
مجهول���ون  وآخ���رون  وض���ع  المع���ارض: 
ف���ي م���كان ع���ام هي���كال محاكي���ا ألش���كال 
المتفج���رات تنفي���ذا لغرض إرهاب���ي، ثانيا: 
المتهم الثاني: اش���ترك بطريقي التحريض 
واالتف���اق مع المته���م األول )المعارض( في 
وضع الهيكل المحاكي ألشكال المتفجرات 
والذي يحم���ل على االعتقاد بأنه كذلك في 

مكان عام؛ وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

تأييد السجن لمدان بـ “وهمية”
أم���رت المحكم���ة الكب���رى الجنائية األول���ى النيابة العام���ة بعرض ش���اب )27 عاما( متهم 
بواقع���ة حرق س���يارة صديقه بمنطقة س���لماباد، وال���ذي يدعي أنه اختل���س منه مبلغ 50 
دينارا أثناء اس���تضافته في منزله واس���تفزه بعدم إعادتها، واعترف أمام النيابة العامة 
بارتكابه الواقعة بعدما س���لم نفس���ه للشرطة؛ على الطب النفس���ي لبيان قدراته العقلية، 
وأرجأت النظر في القضية حتى جلس���ة 26 ديس���مبر الجاري، مع األمر باس���تمرار حبسه 

لحين الجلسة المقبلة.

وج���اء في أوراق القضي���ة أن المجني عليه 
صاحب الس���يارة )57 عاما – متقاعد(، وهو 
والد صديق المتهم، قال إنه ورد إليه اتصال 
م���ن أهل���ه المتواجدين ف���ي المن���زل الكائن 
بمنطق���ة مدينة زاي���د، وأبلغوه أن الس���يارة 
المملوك���ة ل���ه والمتوقف���ة أمام المن���زل غير 
موج���ودة في مكانه���ا، وبعد ذل���ك االتصال 
بدقائ���ق ورد إلي���ه اتصال م���ن إدارة الدفاع 
المدن���ي يبلغونه بأن س���يارته موجودة في 
منطق���ة س���لماباد، وأنها احترق���ت بالكامل، 
وعلي���ه توج���ه للموق���ع لمش���اهدتها، وتقدم 
بب���الغ ل���دى مركز الش���رطة بش���ان الواقعة، 
وف���ي المرك���ز ت���م إبالغ���ه أن الجان���ي ق���ام 
بح���رق  بقيام���ه  واعت���رف  نفس���ه  بتس���ليم 

السيارة.
أن  المدن���ي  الدف���اع  إدارة  بتقري���ر  وثب���ت 
الحري���ق في الس���يارة ناتج ع���ن فعل فاعل 

متعمد.
ويتبي���ن م���ن األوراق أيضا أن���ه كان قد ورد 
ب���الغ لمرك���ز ش���رطة الخمي���س، يتضمن أنه 
حس���ب رس���الة م���ن مديري���ة الش���مالية في 
الس���اعة 10:38 مس���اء، يفيد بوجود سيارة 
من نوع نيسان ماكسيما تحترق في منطقة 
س���لماباد عل���ى الش���ارع المؤدي إل���ى جامعة 
AMA، وفي الي���وم التالي حضر المتهم إلى 
المركز وأفاد بأنه قام بحرق س���يارة صديقه 
اب���ن المجني عليه بس���بب خالف بينه وبين 

ابن األخير على مبلغ 50 دينارا.

يـبيت عنده ويتهمه بالسرقة

عباس إبراهيم

 الشيخ عبدالرحمن الفاضل
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ال��رك��اب لنقل  ت��راخ��ي��ص   5 ت���درس  ال��م��واص��ات  وزارة 

بي��ع حصتهما لمس��تثمر واح��د أو تحال��ف الثاث��اء المقبل

تدشين الخط الرابع لـ “التاكسي البحري”

تخارج “التأمين االجتماعي” و “التقاعد العسكري” من “استيراد”

دّشنت شركة “دلما مارين” الخط الرابع لرحالتها ضمن مشروع التاكسي البحري، 
يوم أمس اإلثنين، الذي يبدأ من رصيف مبنى أركابيتا في خليج البحرين.

وقال المدير العام لش���ركة “دلما مارين” 
 4 بي���ن  رحالته���ا  تس���ير  الش���ركة  إن 
أرصف���ة، وتنطل���ق م���ن مبن���ى أركابين���ا 
ومجمع األفنيوز وفندق الفورس���يزون 
والرصي���ف البح���ري بالقرب م���ن فندق 

ويندهام جراند بخليج البحرين.
وأض���اف أن س���عر التذكرة يبل���غ ديناًرا 
واح���ًدا للتنقل م���ا بين نقط���ة الوصول 
الف���ور س���ينزون  الواح���دة م���ن فن���دق 
ت���م  أن���ه  مبيًن���ا  األفني���وز،  ومجم���ع 
اس���تئجار مس���احة لتخصيص موقفين 
لتحميل وتنزي���ل الركاب في الموقعين 

المذكورين.
وأوض���ح أن تدش���ين التاكس���ي المائي 
األول ف���ي خليج البحري���ن خالل العام 
الماض���ي، ش���كل بداي���ة لمش���روع أكب���ر 
للنق���ل المائ���ي لمناط���ق أو نق���اط أكث���ر 
ف���ي المملك���ة، مبيًن���ا أن���ه م���ن الممك���ن 
أن يتوس���ع المش���روع ف���ي المس���تقبل 

لينق���ل الركاب من الفن���ادق القريبة إلى 
البحر إل���ى المجمع التجاري أو المرافق 

الجديدة.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون 
الموان���ئ البحري���ة ب���وزارة المواصالت، 
ب���در المحم���ود، إنه ت���م الترخي���ص إلى 
13 شركة لنقل الركاب بقوارب بحرية، 

ويبلغ أسطولها 30 قارًبا.
وأض���اف أن ال���وزارة منح���ت تراخيص 
ا للتاكسي البحري،  إلى 20 رصيًفا بحريًّ
الفًت���ا إلى أن���ه يتم دراس���ة 5 تراخيص 
الس���تيفائها متطلبات السالمة البحرية 
تراخي���ص  أن  مبيًن���ا  ال���ركاب،  لنق���ل 
مش���روع  تش���مل  الخمس���ة  األرصف���ة 
س���عادة في المح���رق وش���ركة الجنوب 
إل���ى جزي���رة ح���وار،  لتس���يير رح���الت 
وجزيرة درة مارينا ورصيفين لفندقين 

ا. قيد اإلنشاء حاليًّ
الممنوح���ة  التراخي���ص  أن  وأوض���ح 

تخضع إلجراء تدقيق وتفتيش ش���امل 
عل���ى جميع المراف���ق والقط���ع البحرية 
األرواح  المس���تخدمة لضم���ان س���المة 
والممتل���كات، تمهيًدا إلص���دار ترخيص 

مش���غل رصي���ف لنق���ل الركاب للش���ركة 
إضاف���ة إل���ى ترخيص نقل ال���ركاب بعد 
المطلوب���ة  الش���روط  جمي���ع  اس���تيفاء 

لمزاولة الخدمة.

أعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للتأمي���ن االجتماعي وصندوق التقاعد العس���كري ع���ن عزمهما على بيع كام���ل حصتهما في 
ش���ركة اس���تيراد دفعة واحدة البالغة 29.68 مليون س���هم عادي من رأس مال ش���ركة اس���تيراد، لمستثمر واحد أو 

إلى تحالف أو تكتل مؤقت لمجموعة من المستثمرين، الثالثاء المقبل. 

وح���دد الح���د األدن���ى للس���عر ب���� 185 
فلس���ا لكل س���هم عادي في الش���ركة، 
وت���م تعيين ش���ركة س���يكو وس���يطا؛ 

إلتمام عملية البيع.
والهيئ���ة العامة للتأمي���ن االجتماعي 
العس���كري هم���ا  التقاع���د  وصن���دوق 

عدده���ا  البال���غ  لألس���هم  المال���كان 
29,682,057 س���هما عادي���ا من رأس 
مال ش���ركة “اس���تيراد”، وهي ش���ركة 
ف���ي  مدرج���ة  بحريني���ة  مس���اهمة 
البورصة، وتمثل األسهم المذكورة ما 
نس���بته 2.12 % من األسهم الصادرة 

والمدفوعة لشركة استيراد.
وعلي���ه، ف���إن عل���ى كل المس���تثمرين 
الراغبي���ن ف���ي المش���اركة الحص���ول 
عل���ى الموافق���ة المس���بقة م���ن قب���ل 
المالي���ة  األس���واق  مراقب���ة  إدارة 
بمص���رف البحري���ن المرك���زي وفت���ح 

نظ���ام  ل���دى  مالي���ة  أوراق  حس���اب 
اإليداع المركزي في شركة البحرين 
للمس���تثمرين  ليتس���نى  للمقاص���ة؛ 
تقدي���م أوام���ر الش���راء الخاصة بهم، 
أوام���ر  عل���ى  المزاي���دة  س���تكون  إذ 
الشراء وفقا للمتطلبات واإلجراءات 
الخاص���ة بنظ���ام “األوام���ر الخاص���ة” 
ف���ي  اآلل���ي  الت���داول  نظ���ام  ضم���ن 

بورصة البحرين.

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأن���ه  المرك���زي  البحري���ن  مص���رف  أعل���ن 
 ISIN( 1734 تم���ت تغطي���ة اإلص���دار رق���م
BH000P930406( م���ن أذون���ات الخزانة 
الحكومي���ة األس���بوعية. تبل���غ قيم���ة ه���ذا 
اإلصدار 70 مليون دينار لفترة اس���تحقاق 
 2018 ديس���مبر   12 ف����ي  تب���دأ  يوًم���ا   91
وتنته���ي ف���ي 13 م���ارس 2019، كم���ا بل���غ 
معدل سعر الفائدة عليها  4.27 % مساوًيا 
لإلصدار السابق بتاريخ 5 ديسمبر 2018.

وبلغ معدل س���عر الخصم 98.932 % وتم 
قبول أقل س���عر للمش���اركة بواقع 98.925 
%. علًم���ا بأن���ه ق���د تم���ت تغطي���ة اإلصدار 

بنسبة 105 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

11 ديسمبر 2018 الثالثاء
4 ربيع الثاني 1440

شراكة لتشغيل وتأجير “تاي مارت” بالبحرين
“ال����ت����ن����ي����ن” ت����وق����ع ات���ف���اق���ي���ة م�����ع “ف����ي����غ����ا” ل���ل���ت���ج���ارة وال����م����ع����ارض

 أعلن���ت مدين���ة التنين ع���ن توقيع اتفاقية مع ش���ركة فيغا للتجارة والمعارض، لتش���غيل وتأجير 
مركز “تاي مارت” لتجارة التجزئة في ديار المحرق، ذي الطابع التايلندي التقليدي.

وتم توقيع االتفاقية في المقر الرئيسي لشركة 
دي���ار المح���رق ف���ي مرك���ز البحري���ن التج���اري 
العض���و  قب���ل  م���ن  المنام���ة،  بمنطق���ة  العالم���ي 
المنت���دب لمدينة التنين ماهر الش���اعر، والمدير 
والمع���ارض،  للتج���ارة  فيغ���ا  لش���ركة  اإلداري 
أكاف���وت تانغس���يلكيو س���ونغ بحض���ور الس���فير 
التايلن���دي ل���دى البحري���ن تاني���س ن���ا س���ونغال، 

وأعضاء اإلدارة التنفيذية لمدينة التنين.
يق���ع “تاي مارت” في الركن الجنوبي الغربي من 
مدين���ة ديار المح���رق وعلى مس���افة قريبة من 
مدين���ة التني���ن، بمس���احة إجمالية تبل���غ 6 آالف 
متر مربع. وس���يقدم المركز لزواره تش���كيلة من 
المنتج���ات المس���توردة من تايلن���د. ومن المقّرر 
افتت���اح ت���اي مارت ف���ي النص���ف األول من عام 

2019، حيث س���يلقي الضوء على آفاق جديدة 
وواع���دة للمنتجات اآلس���يوية ف���ي المملكة مع 
فرص استثمار واس���عة بمجال تجارة التجزئة. 
الف���ن  م���ارت”  “ت���اي  مرك���ز  تصامي���م  تعك���س 
المعم���اري التايلن���دي التقلي���دي، وس���يضم عند 
افتتاحه حوالي 150 متجًرا، مع مس���احة رحبة 

لمواقف السيارات.
وقال ماهر الش���اعر “بالنياب���ة عن مدينة التنين، 
يش���رفني أن أتق���دم بالش���كر والعرف���ان لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن قرار السماح 
لحامل���ي الجنس���ية التايلندي���ة بمزاول���ة نش���اط 
تج���ارة التجزئ���ة بنس���بة 100 % كما يس���عدني 
ا أن أعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة فيغا  جدًّ

للتجارة والمعارض لتش���غيل مركز “تاي مارت”، 
أحد المش���اريع الرائدة في مدينة ديار المحرق. 
يتمتع المركز بخصائص جديدة وفريدة تس���هم 
بالمزي���د م���ن النم���و في مج���ال تج���ارة التجزئة 
في البحرين، كما يس���تعرض ال���دور المهم الذي 

تش���غله المدين���ة ف���ي دع���م االقتص���اد الوطن���ي 
والمساهمة في تنوعه وازدهاره”.

وأض���اف الش���اعر “يش���ّكل مرك���ز “ت���اي م���ارت” 
الت���ي  المذهل���ة  وتصاميم���ه  الفري���د  بمفهوم���ه 
���ا ف���ي  تجس���د الثقاف���ة التايلندي���ة، عام���اًل مهمًّ

توثي���ق العالقات بي���ن البحري���ن وتايلند، حيث 
سيس���تعرض بكل نج���اح يحققه المرك���ز أهمية 
تعزي���ز واتس���اع مس���توى التع���اون االقتص���ادي 
واالس���تثماري بي���ن البلدي���ن الصديقي���ن. وم���ن 
ا بدء هذا التعاون مع  هذا المنطلق، يش���رفنا جدًّ

ش���ركة فيغا للتجارة والمعارض، ونتطلع لجني 
ثمار هذا المشروع في المستقبل القريب”.

م���ن  متنوع���ة  مجموع���ة  بالمرك���ز  س���تتوفر 
المنتج���ات التايلندي���ة تش���مل الم���واد الغذائي���ة 
ومس���تحضرات التجمي���ل والمالب���س والعطور، 
إل���ى جانب منتوج���ات األعم���ال اليدوية وقطع 
الديك���ور المنزل���ي والمنتج���ات الجلدي���ة الت���ي 
ج���ذب  مم���ا يضم���ن  للجمه���ور،  أيًض���ا  س���تتاح 
ش���ريحة أوس���ع وفئات أكب���ر من الزوار بش���كل 

منتظم.

المنامة - مدينة التنين

أثناء توقيع االتفاقية

أول مركز تسوق 
بطابع تايلندي 

مميز في المملكة

دش���نت ش���ركة “بحري���ن هوليدي���ز”، إح���دى الش���ركات الرائ���دة ف���ي القط���اع 
الس���ياحي، مش���روع “ف���ي رب���وع ب���الدي”، وه���و عبارة ع���ن جوالت س���ياحية 

بالحافلة إلى معالم المملكة تطرحها الشركة.

وتقدم الش���ركة ه���ذا البرنامج لألفراد 
والمجموع���ات م���ن الس���ياح األجانب 
والمواطنين والمقيمين في البحرين.

ال���واردة  الس���ياحة  البرنام���ج  ويع���زز 
للمملك���ة، كم���ا أنه يس���هم في تنش���يط 

السياحة الداخلية.
لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
“بحري���ن هوليدي���ز” محم���ود الكاظ���م 
الش���ركة  أه���داف  ضم���ن  م���ن  “إن 
الس���ياحة  تعزي���ز  وإس���تراتيجيتها 
ول���ن  الداخلي���ة،  والس���ياحة  ال���واردة 
خل���ق  خ���الل  م���ن  إال  ذل���ك  يتأت���ى 

منتجات سياحية مميزة”.
وأضاف “نح���ن اليوم أطلقنا أحد تلك 

المنتج���ات الس���ياحية الداعمة لتوجه 
الشركة، وهو برنامج حافلة )في ربوع 
بالدي( الذي س���يتيح الفرصة للسياح 
التج���وال  م���ن  والمقيمي���ن  األجان���ب 
ف���ي المعال���م الس���ياحية والتاريخي���ة 

واألثرية في أرجاء المملكة”. 
حالي���ا  الحافل���ة  رح���الت  أن  ���ن  وبيَّ
مقتصرة عل���ى المجموعات واألفواج 
الس���ياحية من الوافدي���ن للمملكة عبر 
مطار البحرين الدولي أو عبر البواخر 
الس���ياحية ف���ي مين���اء س���لمان وذلك 
المرحل���ة  أول���ى، مؤك���دا أن  كمرحل���ة 
س���يكون  الحافل���ة  لمش���روع  المقبل���ة 
في رحالت س���ياحية يومية مجدولة 

تنطلق من المنامة. 
وأش���ار إلى أن الشركة تمتلك أسطول 
م���ن الحافالت الحديث���ة والفخمة من 
ط���رازات 2018 تعد األولى من نوعها 
عل���ى مس���توى المملكة س���توظف في 
األخ���رى  والمش���روعات  المش���روع 
الت���ي تن���وي الش���ركة إطالقه���ا، مبينا 
أن أس���طول الحافالت س���يخدم أيضا 
ش���ركاء بحري���ن هوليديز م���ن مكاتب 

سفر وشركات سياحية.
وأضاف الكاظم “تطرح الشركة برامج 
متكاملة للس���ياح الوافدين، من إقامة 
وبرنامج سياحي شامل وطيران، كما 
تنظ���م س���ياحة الي���وم الواحد لس���ياح 
المملك���ة عب���ر الس���فن الس���ياحية م���ع 

ابتداء موس���م الس���فن”، الفت���ا إلى أن 
الشركة تطرح أيضا خدمات سياحية 
مميزة لكبار الش���خصيات إذ تخصص 
وحاف���الت  “لموزي���ن”  س���يارات  له���م 
صغي���رة ذات مزاي���ا خاص���ة للتجوال 

في معالم المملكة. 

وفي السياق نفسه لفت إلى أن  «
“أولى رحالت )في ربوع بالدي( 

ستكون لألطفال األيتام التي ترعاهم 
وتكفلهم المؤسسة الخيرية 

الملكية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز 
الشراكة والتكافل االجتماعي”.

المنامة - بحرين هوليديز

“بحرين هوليديز” تطلق “في ربوع بالدي”

إحدى رحالت “بحرين هوليديز” محمود الكاظم

زينب العكري من خليج البحرين

المحرر االقتصادي

أصدرت البحرين “قانون اإلفالس” الجديد، ويبدأ س���ريانه األيام القادمة. وبإصداره 
تكتمل المنظومة التش���ريعية لدعم التجارة واالس���تثمار وتسهيلهما. إن التجارة، في 
كل مكان، تتعّرض للربح والخسارة، يوم لك ويوم عليك. وانطالًقا من هذا المفهوم، 
تط���ّورت النظ���رة وتغّي���رت حي���ال التاج���ر ال���ذي يتع���رض لمش���كالت مادي���ة ويصبح 
“مفلًسا”. وكان “اإلفالس” يعتبر وصمة عار وشنار والتاجر المفلس يبتعد عنه الجميع، 
وبالتالي تنهار كل أعماله وكذا يتأثر كل من يرتبط به أو يعمل معه. النظرة الجديدة 
لإلفالس، تغّيرت. ووفق األحكام القانونية الجديدة، يجب تقديم المس���اعدة للتاجر 
ال���ذي يتع���ّرض ألزم���ة مالية ومنحه الفرص���ة وإعادة جدولة ديونه وترتيب س���دادها 
حتى يتمكن من مقابلتها وتجاوز المرحلة. في السابق كان على المفلس وقف أعماله 
والتركيز على حصر أمواله وأصوله بغرض سداد الديون، وتكون هذه مهمته الفردية 
المباشرة. اآلن، هناك إجراءات قانونية حمائية لمساعدته في إعادة توجيه عملياته 
وأموال���ه وبرمجته���ا حت���ي يتمك���ن م���ن الوقوف عل���ى أرجله لس���داد ديون���ه. والفرق 
واض���ح، ألن القان���ون الجدي���د ال يرمي المفل���س بحجر مع اآلخري���ن، وإنما يطلب من 
الجميع تفهم ما حدث وتقديم المس���اعدة له، ألن ذلك يجعل الجميع في صف واحد 

وفكر واحد لتجاوز األزمة بأقل الخسائر. 
هناك س���وابق وفق قانون اإلفالس األميركي، وغيره، حيث يتقدم من يواجه ش���بح 
اإلف���الس لحمايت���ه، ويتم التفاهم م���ع طرحه للمعالجة ثم مقابل���ة الديون. وبالقانون 
الجدي���د، تت���م النجاة من اإلفالس واالنهيار التام وم���ع الوقت والعمل وفق الضوابط 
المطروحة ينتهي شبح اإلفالس ويعود التاجر مجدًدا للتجارة وتنتهي األزمة. وهكذا 
تدور عجلة التجارة بين الربح والخسارة، وعلينا، الحذر ووضع اإلجراءات القانونية 
واتباعها بسالسة لتجاوز شبح اإلفالس كلما يطل. ونرحب بالقانون الجديد لفوائده 

العديدة في دعم التجارة والتجار.

“قانون اإلفالس” 

 د. عبد القادر ورسمهالجديد بالبحرين

الخبير والمستشار القانوني
awarsama
@warsamalc.com

منتسبو “الخيرية 
الملكية” أول 

من يستقل 
حافالت الشركة
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رأى المدير األول للعمليات بش���ركة البحرين للمقاصة عبدهللا عابدين أن نس���بة مس���اهمة البحرينيين في الش���ركات المساهمة المدرجة 
ببورصة البحرين تتفاوت ما بين 45 و50 % من إجمالي نسبة المساهمين.

وأش���ار عابدي���ن للصحافيين، عل���ى هامش 
البحري���ن  أقامته���ا  تعريفي���ة  ورش���ة  أول 
للمقاص���ة، إلى أن الجنس���يات األخرى التي 
تستثمر بالبورصة وصلت إلى 100 جنسية 

حالًيا.
وكانت ت���داوالت البحرينيين بالبورصة في 
أكتوب���ر الماض���ي ق���د ش���كلت 7.92 % م���ن 
إجمالي قيمة التداوالت، وتقدر بنحو 13.9 
ملي���ون دين���ار، فيما بلغت نس���بة ت���داوالت 
الجنس���يات األخرى 52.08 % أي ما قيمته 

15 مليون دينار.
الخط���ة  أن  إل���ى  عابدي���ن  وتط���رق 
ب���دأت  للش���ركة  الخمس���ية  اإلس���تراتيجية 
2018 وستس���تمر حتى الع���ام 2023، مبيًنا 
إلكتروني���ة  خدم���ات  تقدي���م  “رس���التنا  أن 

بحذافيره���ا عل���ى جمي���ع المس���تويات م���ن 
االكتت���اب ووق���ت اإلدراج وبع���ده، وكذل���ك 
نقدم خدمات لش���ركات مس���اهمة مقفلة، إذ 
حالًي���ا تنحص���ر بع���ض الخدمات للش���ركات 
لك���ن  بالبورص���ة،  المدرج���ة  المس���اهمة 
هنالك ش���ركات مس���اهمة مقفلة ترغب في 
االس���تفادة م���ن ه���ذه الخدم���ات والتجارب 
الت���ي تقدمه���ا ش���ركة البحري���ن للمقاص���ة، 
إل���ى  الش���ركات  تقاري���ر  خدم���ات  وأيًض���ا 

الجهات الرقابية والتشريعية”.
وذك���ر أن “هن���اك توجها لالنتق���ال إلى القيد 
اإللكترون���ي ورغب���ة ش���ديدة وتوعي���ة لدى 
المس���اهمين، وه���ذه فرص���ة لتقديمن���ا هذه 
اإللكترون���ي  القي���د  أصب���ح  إذ  الخدم���ات، 
إجبارًيا على جميع الشركات المساهمة منذ 

2015، والجميع من أفراد وش���ركات يرغب 
إلكترونًي���ا،  الخدم���ات  له���م  تق���دم  أن  ف���ي 
ل���ذا علين���ا االس���تثمار ف���ي ه���ذه الخدم���ات 

اإللكترونية والتوسع فيها”.
وأك���د عابدي���ن أن تركيزه���م عل���ى األرب���اح 
النقدية، وهي “أهم خطة نعمل عليها لبداية 
الع���ام المقب���ل 2019، إذ يت���م توزيع األرباح 
النقدي���ة بالرب���ع األول م���ن كل ع���ام، لذل���ك 
س���نقوم بتوزي���ع األرب���اح النقدي���ة بطريق���ة 
إلكترونية بخالف ما هو حاصل حالًيا التي 
تتم عبر توزيع ش���يكات على المس���اهمين”، 
الفًت���ا إل���ى أن الملكي���ة المس���موح به���ا لغير 
البحرينيي���ن لغاي���ة 100 %، ولذا فإن ليس 
البحرينيي���ن فق���ط من سيس���تفيد من هذه 
الخدمات، فهناك مساهمون غير بحرينيين.

وتضمن���ت الورش���ة عرض���ا تفصيلًي���ا قدمه 
عابدين تناول مقدمة عن تأس���يس الشركة 
وأه���م الوظائ���ف المنوط���ة به���ا، إضافة إلى 
أه���م اإلنج���ازات الت���ي حققته���ا ف���ي مجال 
بع���د  م���ا  وخدم���ات  األولي���ة  االكتتاب���ات 
الت���داول الت���ي تقدمها الش���ركة للمصدرين. 

واس���تعرضت الورش���ة النظرة المس���تقبلية 
للمقاص���ة  البحري���ن  ش���ركة  التجاه���ات 

والخدمات الرئيسة المزمع إطالقها.
وأش���ار عابدين إلى أنها الورش���ة التعريفية 
األولى منذ تأس���يس الش���ركة، مبينا “نهدف 
عب���ر ه���ذه ال���ورش لفت���ح قن���وات التواصل 

م���ع جمي���ع المصدري���ن؛ لتزويده���م بأحدث 
نق���وم  الت���ي  الخدم���ات  بش���أن  التط���ورات 
تأسس���ت  الش���ركة  أن  مؤك���ًدا  بإطالقه���ا”، 
بع���د  م���ا  وتنوي���ع خدم���ات  تعزي���ز  به���دف 
الت���داول؛ لتواك���ب ه���ذه الخدم���ات م���ا هو 

مطبق في األسواق المتقدمة.

مساهمة البحرينيين في “البورصة”
األول ب���ال���رب���ع  إل��ك��ت��رون��ًي��ا  ل��ل��م��س��اه��م��ي��ن  ال��ن��ق��دي��ة  ال���ت���وزي���ع���ات  دف����ع 

عبدالله عابدينالحضور في الورشة

إعالن المرشحين المستقلين إلدارة “إي بي إم تيرمينالز”
172.77 أل��ف دين��ار ت��داوالت الش��ركة المش��غلة للمين��اء بالي��وم الثان��ي

أعلنت ش���ركة “إي بي إم تيرمينالز البحرين”، الش���ركة المش���غلة لميناء خليفة بن س���لمان 
عن القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بالشركة 
لمدة 3 س���نوات لألعوام )2018 - 2021(، حيث سيتم إجراء االنتخابات خالل االجتماع 

العام التأسيسي المقرر عقده صباح يوم الخميس المقبل  13 ديسمبر.

وتش���مل القائم���ة النهائي���ة للمرش���حين كال 
م���ن: محم���د الش���روقي )بحرين���ي( الرئيس 
انفس���تكورب،  ل���دى  المش���ارك  التنفي���ذي 
خال���د ص���دري )بحريني( الرئي���س التنفيذي 
ص���دري  مجموع���ة  العائلي���ة  للمؤسس���ة 
لألعم���ال، ناظ���م الصال���ح )بحرين���ي( عضًوا 
أكاديمًي���ا ف���ي كلي���ة إدارة األعم���ال وعميًدا 
للبح���ث العلمي ف���ي جامع���ة البحرين، ليلى 
الس���امرائي )بحريني���ة( اختصاصي���ة موارد 
بش���رية، محم���د أنور ش���يخ )بحرين���ي( لديه 
خب���رة في مج���ال إدارة الفن���ادق، خليل نور 
الدي���ن )بحرين���ي( الش���ريك المدي���ر لمعه���د 

المنص���وري  عب���دهللا  نولي���دج،  كابيت���ال 
)بحرين���ي( عم���ل س���ابًقا ف���ي إدارة الصيانة 
والخدمات اللوجستية بقوة دفاع البحرين، 
الرئي���س  )بحرين���ي(  الموس���وي  جاس���م 
التنفي���ذي ورئيس مجل���س إدارة مجموعة 
الفاتح، خالد عبدالحوش���ان )سعودي( مدير 
التدقيق الداخلي لمجموعة ش���ركة سفاري 
2018، وأنش���ول راي  القابض���ة من���ذ ماي���و 
)هندي( المؤسس المشارك ومدير االستثمار 

في أكسيوس كابيتال.
عل���ى صعي���د آخ���ر، ش���هد الي���وم الثاني من 
ت���داول  بالبورص���ة  الش���ركة  أس���هم  إدراج 

228.26 أل���ف س���هم، تم تنفيذه���ا من خالل 
25 صفقة، بنحو 172.77 ألف دينار.

وكانت الش���ركة اس���تحوذت  ف���ي أول يوم 
إدراج ألس���همها على 71.44 % من إجمالي 

قيمة األس���هم المتداولة أم���س األول، التي 
بلغ���ت 539.3 أل���ف دين���ار، وبكمي���ة قدره���ا 
662.24 أل���ف س���هم، تم تنفيذه���ا من خالل 

51 صفقة.

استحوذ البنك األهلي 
 85.7 عل���ى  المتح���د 
% م���ن إجمال���ي قيمة 
المتداول���ة  األس���هم 
ف���ي بورص���ة البحرين 
 2.64 بقيم���ة  أم���س، 
مليون دين���ار، وبكمية 
قدره���ا 10.42 ملي���ون 
س���هم، تم تنفيذها من 

خالل 23 صفقة.
وتداول المستثمرون في 
 13.59 أم���س  البورص���ة 

بقيم���ة  س���هم،  ملي���ون 
إجمالي���ة قدره���ا 3.08 ملي���ون دين���ار، ت���م تنفيذه���ا من خ���الل 102 صفق���ة، إذ ركز المس���تثمرون 
تعامالته���م على أس���هم قطاع البن���وك التجارية التي بلغت قيمة أس���همه المتداول���ة 2.86 مليون 
دينار أي ما نس���بته 93.01 % من القيمة اإلجمالية للتداول، وبكمية قدرها 13.10 مليون س���هم، 
ت���م تنفيذه���ا من خالل 56 صفقة. وأقفل “مؤش���ر البحرين العام” عند مس���توى 1,317.82 نقطة، 
بارتفاع وقدره 0.38 نقطة مقارنة بإقفاله أمس األول، في حين أقفل “مؤشر البحرين اإلسالمي” 
عند مس���توى 838.01 نقطة بانخفاض وقدره 1.57 نقطة مقارنة بإقفاله الس���ابق. وتم يوم أمس 
تداول أس���هم 15 ش���ركة، ارتفعت أس���عار أس���هم ش���ركتين، في حين انخفضت أس���عار أس���هم 5 

شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفاالتها السابقة.

تداوالت “األهلي المتحد”

كش���فت الوكيل المس���اعد لتنمية وسياسة اإليرادات العامة بوزارة المالية واالقتصاد الوطني رنا إبراهيم فقيهي عن 
أن 522 شركة من الشركات التي تتجاوز قيم مبيعاتها 5 ماليين دينار سنوًيا قد سجلت لدى الجهاز الوطني للضرائب 

الخليجية.

وأش���ارت فقيه���ي إل���ى م���ا ت���م إعالنه 
س���ابقا أن المرحل���ة األول���ى لتطبي���ق 
ضريبة القيمة المضافة س���تكون على 
ماليي���ن   5 تتج���اوز  الت���ي  الش���ركات 
دين���ار س���نويا، األم���ر الذي يس���تدعي 
ضرورة تسجيلها لدى الجهاز الوطني 
س���يتم  إذ  الخليجي���ة،  للضرائ���ب 

اس���تقبال طلبات التس���جيل حتى 20 
ديسمبر2018.

الالئح���ة  أن  عل���ى  فقيه���ي  وش���ددت 
م���ن   94 إعف���اء  تتضم���ن  التنفيذي���ة 
الس���لع والخدمات األساس���ية، مشيرة 
إل���ى أن تل���ك الالئح���ة تتضم���ن أيض���ا 
شرًحا للجوانب التنفيذية واإلجرائية 

الخاص���ة بقانون الضريب���ة الذي يأتي 

ف���ي إط���ار الت���زام المملك���ة باالتفاقية 

الموح���دة لضريب���ة القيم���ة المضاف���ة 

الت���ي أقره���ا مجل���س التع���اون ل���دول 

الخليج العربية في قمة الرياض العام 

.2015

تنظم محافظة وأمانة العاصمة بدعم من صندوق العمل “تمكين” سوًقا لرواد األعمال 
ضمن االحتفالية التي س���تقيمانها بمناسبة العيد الوطني وذكرى جلوس عاهل البالد، 

يوم السبت 15 ديسمبر.

 وذل���ك في موق���ع االحتفال الذي س���يقام 
بمش���روع “وات���ر ج���اردن س���يتي” مقاب���ل 
مجمع س���يتي س���نتر ف���ي تمام الس���اعة 4 
عص���ًرا، إذ يتي���ح الس���وق أم���ام 50 رائ���د 
أعمال بحريني يمتلكون مشاريع بحرينية 
رائ���دة س���يقدمون منتجاته���م وخدماتهم 

المتنوعة للجمهور.

وق���ال الرئي���س التنفيذي لصن���دوق العمل 
“تمكي���ن” إبراهيم جناح���ي، إن هذا الدعم 
يأت���ي ضم���ن جه���ود الصن���دوق لتش���جيع 
وتأهيل الش���باب البحريني لدخول مجال 
ريادة األعمال وتنفيذ مشاريعهم الخاصة 
بما يصب ضم���ن الجهود الرامية إلى دعم 
وتنمي���ة االقتصاد الوطني وتنويع مصادر 

أب���رز أه���داف  دخل���ه، وبم���ا يحق���ق أح���د 
“تمكي���ن” في جعل القطاع الخاص محرًكا 

أساسا للنمو االقتصادي.

“تمكين” يدعم سوق رواد األعمال522 شركة سجلت لدى “الضرائب الخليجية”
المنامة - تمكينالمنامة - بنا

إبراهيم جناحي

المحرر االقتصادي

أمل الحامد من المنامة  | )تصوير: رسول الحجيري(

المحرر االقتصادي

% 50

% 15

2.64
م���ل���ي���ون دي���ن���ار

المنامة - بدايات المنامة - جمعية مديري االصول البحرينية

كشفت الرئيس التنفيذي لشركة “بدايات” المنظمة ل� “معرض البحرين للشوكوالتة والقهوة” ياسمين جمال عن أن المعرض استقطب في نسخته 
الثالثة العام الجاري، وعلى مدى 3 أيام، نحو 35 ألف زائر، محقًقا بذلك نسبة نمو تجاوزت ال� 15 % عما كانت عليه في العام الماضي.

وج���ال الزوار خالل المعرض على أجنحة نحو 
مئة ش���ركة عارض���ة مختصة في الش���وكوالتة 
والقه���وة ومج���االت أخ���رى ذات صل���ة بقط���اع 
الضيافة، ومثلت تلك الش���ركات 5 دول عربية 
ه���ي البحرين والس���عودية والكوي���ت واألردن 
وفلس���طين، و5 أوربي���ة هي إيطاليا وإس���بانيا 
وألماني���ا وأذربيج���ان واليون���ان، إضاف���ة إل���ى 
ماليزي���ا  هم���ا  آس���يويتين  دولتي���ن  مش���اركة 
واندونيسيا اللتان ش���اركتا ضمن جناح خاص 

من 10 شركات.
البحري���ن  “مع���رض  ق���درة  إن  جم���ال  وقال���ت 
النم���و  للش���وكوالتة والقه���وة” عل���ى مواصل���ة 
والنج���اح للع���ام الثال���ث عل���ى التوال���ي تعكس 
االهتم���ام اإلقليم���ي والعالمي بقط���اع الضيافة 
اللجن���ة  ثم���رة جه���ود  وتأت���ي  البحري���ن،  ف���ي 
المنظم���ة للمع���رض الت���ي عملت عل���ى التجهيز 
ل���ه على م���دى عام كام���ل، مؤك���دة أهمية دعم 

هيئ���ة البحري���ن للس���ياحة والمعارض برئاس���ة 
الش���يخ خالد بن حم���ود آل خليفة في تحقيق 

هذا النجاح.
وأوضح���ت جمال أن اللجن���ة التنظيمية بدأت 
المقب���ل  الع���ام  لنس���خة  بالتجهي���ز  اآلن  من���ذ 
من���ه، مش���يرة إل���ى أن معظم العارضي���ن الذين 

ش���اركوا هذا العام أكدوا رغبتهم المشاركة في 
المعرض العام المقبل، بعد أن لمس���وا بأنفسهم 

جدوى المشاركة.
وأضاف���ت أن “بداي���ات” س���تبني عل���ى النجاح 
المتواص���ل للمع���رض ف���ي ج���ذب المزي���د م���ن 

العارضين المحليين والدوليين العام المقبل.

أك���د رئيس مجلس إدارة جمعية مديري األصول البحرينية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
إدارة شركة Equity Partners أحمد الجوهري أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين 
في يناير المقبل هو إجراء حتمي ضمن عملية إعادة صياغة المعادلة االقتصادية والتصحيح 

الهيكلي القتصاديات المنطقة. 

وبي���ن الجوه���ري أن ه���ذه األنظم���ة الضريبي���ة 
ليس���ت بغريب���ة أو جدي���دة عل���ى المؤسس���ات 
المالي���ة العامل���ة ف���ي المملك���ة أو المنطق���ة، إذ 
مس���تمر  بش���كل  المؤسس���ات  ه���ذه  تتعاط���ى 
م���ع مث���ل ه���ذه األنظمة م���ن خ���الل معامالتها 
المالية واالس���تثمارية في مختلف دول العالم، 
س���واء كان���ت م���ن خ���الل عمليات االس���تحواذ 
االس���تثمارية أو ف���ي تعامالته���ا م���ع ش���ركائها 

ومقدمي الخمات لها في الخارج. 
وي���رى الجوه���ري أن األنظم���ة الضريبي���ة ومن 
ضمنه���ا ضريب���ة القيم���ة المضافة تعتب���ر جزءا 
حيوي���ا م���ن كل اقتصادي���ات العال���م، الفتا إلى 
أن الجمعي���ة ستس���اهم م���ن خ���الل حواراته���ا 
المس���تمرة مع كل األط���راف المعنية في تناول 

وآلي���ات  المضاف���ة  القيم���ة  ضريب���ة  موض���وع 
تنفيذها وكيفية تأثيرها على عمل المؤسسات 

المالية.
و كش���ف الجوه���ري ع���ن أن الجمعي���ة تس���عى 
تس���ويقية  منظوم���ة  خل���ق  فك���رة  لصق���ل 
وترويجي���ة متكامل���ة ومكمل���ة ل���دور مص���رف 
البحرين المركزي ومجلس التنمية االقتصادية 
م���ن خالل طرح مبادرة س���فراء القطاع المالي 
عل���ى  المب���ادرة  ه���ذه  ترتك���ز  إذ  والمصرف���ي، 
اختيار وتحديد عدد من القياديين والمديرين 
التنفيذيي���ن م���ن القط���اع المال���ي والمصرف���ي 
ف���ي المملك���ة لتمثي���ل القط���اع عل���ى مس���توى 
العالم وبش���كل مس���تقل، بالتنسيق مع الجهات 
الرس���مية المعني���ة بتروي���ج البحري���ن كمرك���ز 

تجاري ومالي في منطقة الشرق األوسط.
وأش���ار إلى أن من األمور الرئيسة التي تسعى 
الجمعية ف���ي تنميتها وصقلها أيضًا هي تعزيز 
المبادئ األخالقية في عمل المؤسسات المالية، 
إذ تعم���ل الجمعي���ة في إطار عمل المؤسس���ات 
المالية اإلس���المية إلى زي���ادة انخراط الهيئات 
الش���رعية ف���ي تطوي���ر وتقنين أس���اليب العمل 
والممارس���ات الت���ي من ش���أنها زي���ادة الكفاءة 

والتنافسية في هذه المؤسسات.

جانب من المعرض

أحمد الجوهري

المع��رض ضم أجنحة نحو 100 ش��ركة مختص��ة بالقطاع األنظمة الضريبية ليس��ت غريبة على المؤسس��ات المالية بالمنطقة

زيادة في زوار “الشوكوالتة” “المضافة” إجراء حتمي إلعادة صياغة المعادلة االقتصادية
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل تصفية شركة

شركةبوتاركو المحدودة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 102378-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل تصفية شركة

شركة اي. ان. اي المحدودة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 102755

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء ف���ي ش���ركةبوتاركو المح���دودة ذ.م.م المس���جلة بموجب 
القيد رقم 1-102378،بصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ علي عبدهللا علي 

ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان

رقم الموبايل: 39911661 )973+(
aliabuthaki@gmail.com

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء ف���ي شركةش���ركة اي. ان. اي المحدودة ذ.م.م  المس���جلة 
بموجب القيد رقم 102755،بصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/ علي عبدهللا 

علي ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان

رقم الموبايل: 39911661 )973+(
aliabuthaki@gmail.com

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

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

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

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

القيد: 5-25241 التاريخ :2018/12/4  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )175345( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليها الس���يد/ حمد محمد عقيل الش���يخ عباس العباسي المالك ل� عالم 
تروي���ج االس���تثمار )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
5-25241، يطل���ب تحويل المؤسس���ة المذكورة إلي ش���ركة الش���خص 
الواحد، برأس���مال وقدره 1٫000٫00 د.ب )الف دينار بحريني( لتصبح 

مملوكة من السيد حمد محمد عقيل الشيخ عباس العباسي.

9/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-177067( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

10/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-177751( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعل���ن أدناه: صفية علي محمد علي بطل���ب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيد/ بوريتا فيفنسو باديال كاسين 

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

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: جميل احمد محس���ن عب���دهللا بطلب تحوي���ل المحل 

التجاري التالي: الى السيد/ هاني علي احمد مهدي النصيف 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
51298-1

االسم التجاري
صالون ريتا للتجميل

رقم القيد
20791-1

االسم التجاري
مصنع الوسطى لتقطير ماء اللقاح واالدوية الشعبية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركةحقول الدولية للبترول ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / جاسم حسن يوس���ف عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لشركةحقول 
الدولية للبترول ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد 
رقم 75838، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )164900( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركةمالعب ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / عبدالجليل عبداللطيف علي حس���ن آل س���ند باعتباره المصفي القانوني 
لش���ركةمالعب ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد 
رقم 75048، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 88112 التاريخ :2018/12/10  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

بجميع فروعها إلى شركة الشخص الواحد
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه تقدمت إليها 
الس���يدة/ مري���م س���لمان راش���د عبداللطي���ف الزيان���ي المالكة ل���� اكس���وجر فالورز 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 88112، يطلب تحويل المؤسسة 
المذك���ورة بجمي���ع فروعه���ا إل���ى ف���روع ف���ي ش���ركة الش���خص الواح���د المس���ماه 
إكس���بوجر س���توديو ش.ش.و لمالكتها مريم س���لمان راش���د عبداللطي���ف الزياني 
والمس���جلة تحت القيد رقم 65451، لتصبح فروع في ش���ركة إكسبوجر ستوديو 

ش.ش.و المملوكة للسيدة مريم سلمان راشد عبداللطيف الزياني
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه ال���ى االدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر ي يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

مطلوب

مسؤول لشؤون الموظفين

للعمل في مؤسسة في القطاع الخاص

خبرة في إدارة شؤون الموظفين 
ال تقل عن 8 سنوات

إرسال السيرة الذاتية على البريد االلكتروني التالي

hr.bhropportunities@gmail.com
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international
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ترامب يدعم ميزانية 
دفاع بـ 750 مليار دوالر

قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد 
ترامب يدعم خططا لطلب 750 مليار 
دوالر من الكونغرس لإلنفاق الدفاعي 

العام المقبل، مما يشير إلى زيادة إنفاق 
وزارة الدفاع )البنتاغون( في حين 

تشهد جهات حكومية أخرى تقشفا.
وقال مسؤول أميركي - طلب عدم نشر 

اسمه - إن وزير الدفاع جيم ماتيس 
ناقش الميزانية مع ترامب في األيام 

األخيرة، وأطلعه على مخاطر عدم 
زيادة اإلنفاق الدفاعي.

وأضاف المسؤول أنه “خالل المناقشة 
بدا واضحا أن ترامب أراد دفع التقدم 

الذي حققته إدارته في إعادة بناء 
الجيش”.

الشللرعية ترفض أي مهمة أممية لحفظ السللام في الحديدة

الحوثيون يزرعون ألغاما بالممرات اإلنسانية

كش���ف تحالف دعم الش���رعية في اليمن انتهاكات جديدة ترتكبها ميليش���يات الحوثي اإليرانية في المناطق التي يتواجد فيها أو تلك التي تخضع لس���يطرته. وقال 
المتحدث باس���م التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي أمس اإلثنين إن الميليش���يات االنقالبية زرعت ألغاما في الممرات اإلنس���انية التي أقيمت 
لتوصيل المس���اعدات لماليين الس���كان المحتاجين في الداخل اليمني. وأضاف المالكي أن ميليش���يات الحوثي تعرقل دخول وخروج الس���فن من الموانئ الواقعة 

تحت سيطرتها. وأكد أنه “يتم العمل على إيجاد طرق آمنة بديلة إليصال المساعدات اإلنسانية” إلى سكان اليمن.

وأض���اف المالكي أن التحالف وفر كافة 
الس���بل لعالج جرحى الجي���ش اليمني، 
س���واء في الداخ���ل بالتع���اون مع مركز 
س���لمان لإلغاث���ة، أو م���ن خ���الل نقله���م 

خارج الدولة لتلقي العالج.
م���ن  ألف���ا   21 م���ن  أكث���ر  أن  أوض���ح 
مصاب���ي الجي���ش اليمن���ي ت���م عالجهم 
م���ن داخ���ل الس���عودية، مش���يرا إلى أنه 
خالل األس���بوع الماض���ي، أعلنت دولة 
اإلم���ارات ع���ن عالج أكث���ر 140 جريحا 
ف���ي المستش���فيات المصري���ة م���ع نق���ل 

عائالت ومرافيقين لهم إلى مصر.
الس���ويد،  مش���اورات  يخ���ص  وفيم���ا 
أعل���ن المالك���ي أن التحال���ف يبذل كافة 
الجه���ود؛ من أج���ل إنج���اح المفاوضات 

بي���ن  الماض���ي  الخمي���س  ب���دأت  الت���ي 
اليمني���ة  الش���رعية  الحكوم���ة  وف���دي 

والمتمردين الحوثيين.
وأك���د وزي���ر الخارجي���ة اليمن���ي خال���د 
اليمان���ي أن بالده لن تقبل بمهمة حفظ 

سالم لألمم المتحدة في الحديدة.
وأض���اف اليمان���ي ف���ي حديث���ه أثن���اء 
مش���اورات الس���الم المنعقدة بالس���ويد 
أم���س اإلثني���ن، أن ب���الده تقب���ل ب���دور 
أمم���ي ف���ي مين���اء الحدي���دة ش���رط أن 
تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية.

وكان اليمان���ي ق���د أعل���ن منذ أي���ام “أن 
س���يادة  م���ن  ج���زء  الحدي���دة  مين���اء 
اليم���ن ونقبل تنس���يقا إداري���ا مع األمم 

المتحدة”.

وأشار اليماني إلى قبول وفد الشرعية 
بمش���اورات الس���ويد اإلطار التفاوضي 
وإج���راءات بن���اء الثق���ة أول���ى مراح���ل 

خارطة الطريق.
وكانت مصادر قد كش���فت أن المبعوث 
األمم���ي لليم���ن مارت���ن غريفث���س قدم 
ف���ي  المتحاوري���ن  للفريقي���ن  مب���ادرة 

مشاورات السالم بالسويد.
وتقضي المبادرة بانسحاب الميليشيات 
من مدينة الحديدة وموانئها والصليف 

ورأس عيسى.
وفيما يتعلق بملف األس���رى تم تشكيل 
ثالثة لجان رئيسة األولى تتولى تبادل 

جثامين قتلى الطرفين.
وتوقع���ت مص���ادر ف���ي المفاوضات أن 

يتم خ���الل ال� 48 س���اعة القادمة تبادل 
اإلف���راج عن 200 أس���ير م���ن كل طرف 
دفعة أولى كبادرة حسن نية، في حين 
يطالب الوفد الحكومي البدء باإلفراج 
ف���ي  المش���مولين  الق���ادة  ع���ن األربع���ة 
ق���رار مجل���س األم���ن 2216، يتقدمه���م 
وزي���ر الدف���اع الس���ابق الل���واء محم���ود 

الصبيحي.

من جهة أخرى، تحاول المليشيا  «
الحوثية التصعيد من أعمالها 

العدائية واإلرهابية في الوقت 
الذي تجري فيه مفاوضات السويد 
إلثبات وجودها وامتالكها قدرات 

تهدد األمن اإلقليمي والدولي.

عواصم - وكاالت

واشنطن - أ ب

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

بغداد - أ ف بدمشق - أ ف ببيروت - أ ف ب

أعلن���ت وزارة الداخلية اللبناني���ة، أمس االثنين، إحباط عملية إرهابية ضخمة كانت 
تستهدف دور عبادة وتجمعات للمدنيين والقوات األمنية في مناطق عدة من البالد.

وق���ال وزي���ر الداخلي���ة نه���اد المش���نوق إن 
ش���عبة المعلومات في ق���وى األمن الداخلي 
نجحت، وعبر عملية اس���تباقية استثنائية، 

في إحباط الهجمات اإلرهابية.
وأوضح المش���نوق ف���ي مؤتمر صحافي أن 
“شعبة المعلومات عملت على تجنيد عنصر 
س���وري  وه���و  اإلرهابي���ة،  الجماع���ات  ف���ي 

الجنسية مقيم في لبنان”.
الت���ي  العملي���ة  “خ���الل  أن���ه  ع���ن  وكش���ف 
10 أش���هر اتص���ل المخب���ر  اس���تمرت نح���و 

للمجموع���ة  التاب���ع  العملي���ات  بمرك���ز 
اإلرهابي���ة في إدلب”، ش���مال غربي 
س���وريا. وحس���ب وزي���ر الداخلي���ة 
ف���ي حكومة تصريف األعمال، فإن 
قي���ادة المخب���ر ف���ي إدل���ب تغي���رت 
بع���د  الفت���رة  ه���ذه  خ���الل  مرتي���ن 

مقتل اثنين من مس���ؤوليه، وأشار 

المش���نوق إلى أن شعبة المعلومات اتخذت 
قرار وقف العملية بعد أن اش���تبه أحد قادة 
المجموع���ة اإلرهابي���ة ف���ي إدل���ب بالمخبر. 
وكان���ت المجموع���ة اإلرهابية ترس���ل مواد 
متفج���رة إل���ى لبن���ان خ���الل فت���رة العملية، 
تركيبه���ا”  “إع���ادة  المفت���رض  م���ن  كان  إذ 
الس���تخدامها ف���ي ش���ن الهجمات. وكش���ف 
المش���نوق عن أن العمليات كانت تركز على 
أهداف مح���ددة، “أوال أماكن العبادة وثانيا 
تجمع���ات للطائف���ة المس���يحية وثالث���ا على 

القوى العسكرية”.

وكان من المفترض أن  «
تشن الجماعة اإلرهابية 

الهجمات اإلرهابية “خالل 
فترة االنتخابات لتعطيل 

العملية االنتخابية وإحداث 
فوضى وإرباك”.

أصدر الجيش الس���وري أمس اإلثنين قراًرا بتس���ريح ضب���اط التحقوا بالخدمة 
العس���كرية، س���واء مجندين أو احتياط، منذ 5 س���نوات، وفق ما أفادت وكالة 

األنباء الرسمية )سانا(، في قرار هو الثاني من نوعه هذا العام.

الجي���ش  قي���ادة  أن  الوكال���ة  ونقل���ت 
أص���درت أم���ًرا إدارًي���ا يقض���ي بإنه���اء 
م���ن  المجندي���ن  بالضب���اط  االحتف���اظ 
عناص���ر الدورة 249 والدورة 248 وما 
قبلهما “الذين أتموا 5 سنوات احتفاظ 

حتى تاريخ األول من يناير 2019”.
وأوض���ح مص���در عس���كري أن “الق���رار 
يشمل ضباط دورتي 248 و249 ومن 
حال���ت عقوبات إدارية دون تس���ريحه 

مع ضب���اط الدورات الس���ابقة 
لهما”. كما أصدر الجيش قراًرا 
“االس���تدعاء  ينه���ي بموجبه 
االحتياطيي���ن  للضب���اط 

الملتحقين خ���الل العام 2013 
الذين يتمون 5 سنوات بالخدمة 

االحتياطية حتى تاريخ األول 

م���ن يناي���ر 2019”. وم���ن المفترض أن 
يطب���ق الق���رار اعتباًرا من 16 ديس���مبر 
الحال���ي. وه���ذه الم���رة الثاني���ة الع���ام 
تس���ريح  فيه���ا  يج���ري  الت���ي  الحال���ي 
عناص���ر ف���ي الجي���ش، إذ كان الجيش 
الس���وري س���رح في يونيو 2018 صف 
الضب���اط واالحتياطيي���ن ف���ي ال���دورة 
102، مم���ن قاتل���وا في صفوف���ه طيلة 
س���نوات الن���زاع ال���ذي ب���دأ ف���ي الع���ام 

.2011

وفي أكتوبر الماضي،  «
أصدر الرئيس السوري 

بشار األسد عفًوا عاًما عن 
العسكريين الفارين والمتخلفين 

عن االلتحاق بالخدمة اإللزامية 
خالل سنوات الحرب.

فت���ح الع���راق رس���ميا بش���كل جزئ���ي المنطق���ة الخض���راء المحصن���ة في وس���ط 
العاصم���ة بغداد أمام حركة الس���يارات أمس اإلثنين تزامنا م���ع ذكرى االنتصار 

على تنظيم داعش المتطرف.

والمنطقة الخضراء هو االس���م الش���ائع 
للح���ي الدولي في بغداد، وقد أنش���أتها 
قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات 
نظ���ام ص���دام  بع���د إس���قاط  المتح���دة 
حس���ين الع���ام 2003. وتع���د المنطق���ة 
من أكث���ر المواق���ع العس���كرية تحصينا 
ف���ي الع���راق، وتض���م مق���ار الحكوم���ة 
والجي���ش، ومق���ر الس���فارة األميركي���ة، 
إضاف���ة إل���ى مق���ار منظم���ات ووكاالت 
حكومي���ة وأجنبية ل���دول أخرى. وكان 

رئي���س ال���وزراء العراق���ي ع���ادل 
ف���ي  أعل���ن  ق���د  عبدالمه���دي 
فت���ح  عزم���ه  ع���دة  مناس���بات 
المنطقة الخضراء، في إشارة 

إلى تحسن الوضع األمني.
الجزئ���ي  الفت���ح  ويأت���ي 

م���ع  بالتزام���ن  الخض���راء  للمنطق���ة 
االحتف���ال بهزيمة تنظي���م داعش الذي 
سيطر على أكثر من ثلث مساحة البالد 
العام 2014، وجعل من مدينة الموصل 
م���ا يش���به عاصم���ة ل���ه، قب���ل أن تتمكن 
الق���وات العراقي���ة من دح���ره نهائيا في 

العاشر من ديسمبر العام 2017.

واعتبر رئيس الجمهورية برهم  «
صالح في تغريدة عبر حسابه 
على “تويتر” امس أن العراق 
حقق “النصر العسكري بأثمان 

عظيمة، ما يتوجب علينا إنجاز 
النصر النهائي بنصر سياسي 

ومجتمعي وثقافي ننهي به 
عوامل وبيئة نشوء العنف 

واإلرهاب الجريمة”.

العراق يفتح المنطقة الخضراء “جزئيا”الجيش السوري يسّرح ضباطالبنان يحبط عملية إرهابية ضخمة
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القدس المحتلة - األناضول

برلين - د ب أ

قال���ت دائ���رة األوقاف اإلس���المية في مدينة الق���دس المحتلة، إن 127 مس���توطنا 
اقتحموا المسجد األقصى، أمس اإلثنين، بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.

وق���ال ف���راس الدب���س، مس���ؤول قس���م 
تصري���ح  ف���ي  الدائ���رة،  ف���ي  اإلع���الم 
لوكال���ة  من���ه  نس���خة  أرس���ل  مقتض���ب 
األناض���ول إن 127 مس���توطنا اقتحم���وا 

المسجد في الفترة الصباحية اليوم.
عي���د  نهاي���ة  م���ع  االقتح���ام  وج���اء 
ال���ذي  “الحان���وكاه”  اليه���ودي  األن���وار 

اس���تمر أس���بوعا، واقتح���م خالل���ه مئات 
المستوطنين المسجد.

ويقتحم المستوطنون المسجد األقصى 
ف���ي الفترتين الصباحي���ة وما بعد صالة 
الظه���ر م���ن خ���الل ب���اب المغارب���ة ف���ي 
الجدار الغربي من المسجد الذي تسيطر 

عليه الشرطة اإلسرائيلية.

تعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسة في ألمانيا أمس االثنين إثر إضراب 
نف���ذه عمال س���كك الحديد؛ للضغط من أج���ل زيادة رواتبه���م، وفق ما أفادت 

الشركة المشغلة “دويتشه بان”.

حص���ول  إل���ى  الش���ركة  بي���ان  وأش���ار 
النق���ل  خط���وط  ف���ي  “اضطراب���ات 
 4 لم���دة  إض���راب  ج���راء  اإلقليمي���ة” 
باس���م  متح���دث  وأوض���ح  س���اعات. 
الس���ريعة  القط���ارات  أن  الش���ركة 
تأث���رت  الم���دن  داخ���ل  والخدم���ات 

باإلض���راب. ولم توضح الش���ركة عدد 
رحالت القطارات التي ألغيت أو عدد 
ال���ركاب المتوق���ع أن يتض���رروا جراء 
اإلض���راب. يذكر أن جول���ة مفاوضات 
بي���ن الش���ركة ونقاب���ة عم���ال الس���كك 

الحديد انتهت سابقا من دون اتفاق.

127 مستوطنا يقتحمون “األقصى”

العمال غاضبون... قطارات ألمانيا تتوقف

لندن - أ ف ب دبي - العربية نت

أعلنت رئيس���ة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، تأجيل التصويت على خطة البريكس���ت، الذي كان مقررا اليوم الثالثاء؛ لتفادي 
هزيمة كبيرة في البرلمان. يأتي قرار ماي في محاولة لتجنب خسارة مؤكدة لنتيجة التصويت، خصوصا في ظل اعتراض العديد 

من المحافظين على الخطة.

لك���ن م���اي أك���دت تمس���كها بالخط���وط العام���ة 
لخطته���ا، وإن كان���ت أب���دت اس���تعدادا لبع���ض 
التعدي���الت عل���ى االتف���اق ال���ذي أق���ره زعم���اء 

االتحاد األوروبي.
وس���تتوجه ماي إلى االتح���اد األوروبي مجددا 
ف���ي محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد تحصل 

من خاللها على موافقة مجلس العموم.
الع���دل  محكم���ة  قض���ت  أخ���رى،  جه���ة  م���ن 
األوروبي���ة، أم���س اإلثني���ن، أن لبريطانيا الحق 
في التراجع عن قرارها االنسحاب من االتحاد 
األوروب���ي دون الحص���ول عل���ى موافق���ة دوله 
األعض���اء، ف���ي ق���رار يش���كل نص���را لمعارضي 
بريكس���ت. وأك���دت المحكم���ة ف���ي رّده���ا على 
السياس���يين  م���ن  مجموع���ة  رفعته���ا  دع���وى 
“للمملك���ة المتح���دة حري���ة  األس���كتلنديين أن 

إلغ���اء اإلخط���ار بش���أن نيته���ا االنس���حاب م���ن 
االتحاد األوروبي بشكل أحادي الجانب”، وفقا 
لم���ا نقلت���ه وكال���ة “فران���س ب���رس”. وكان قادة 
ال���دول ال� 27 األعض���اء في االتح���اد األوروبي 

قد صادقوا في 25 نوفمبر الماضي على اتفاق 
بريكس���ت، وكذل���ك عل���ى اإلعالن ال���ذي يحدد 
العالقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد 

خروجها من االتحاد.

في تطور الفت، خرج أمس االثنين، عمال شركة فوالذ األهواز، إلى الشوارع مرتدين أكفانا، في إشارة رمزية ذات داللة إلى ما 
وصل إليه حالهم، سواء على المستوى المادي، أو على المستوى النفسي.

وتش���ير مص���ادر محلي���ة إل���ى أن العم���ال 
تظاهروا سيرا على األقدام، وهم يهتفون 
ض���د الحكوم���ة والنظ���ام، إل���ى أن وصلوا 
إلى المؤسسات الحكومية، حيث تجمعوا 
تقاري���ر  أكفانه���م. وحس���ب  ف���ي  للهت���اف 
إعالمي���ة، فق���د ارت���دى العم���ال األكف���ان، 
ون���ددوا ف���ي هتافاته���م بس���وء أوضاعهم 
المعيش���ية، وما وص���ل إليه حال الش���ركة 
من ترد وخس���ارة، إضافة إلى تأخر صرف 
رواتبهم لعدة أشهر. ومن أبرز المؤسسات 
الت���ي تجم���ع العم���ال أمامها وهتف���وا ضد 
النظ���ام، مكت���ب نائب المرش���د األعلى في 
األه���واز، موس���وي جزاي���ري، إم���ام جمعة 
المدين���ة، كم���ا هتف���وا قائلي���ن: “القائمق���ام 
والمحافظ غير أكف���اء وغير مبالين”، و”ال 
النظام وال الحكومة يقدران على مواجهة 

العم���ال”. وحول ع���دم مواجهة مظاهرات 
عم���ال فوالذ األه���واز بالعنف، وهو ما كان 
متوقًعا حس���ب س���وابق أجهزة النظام في 
التعاطي مع مثل هذه االحتجاجات، يرى 

البعض أن الجناح األصولي المسيطر على 
األجهزة األمنية، يري���د اإلطاحة بحكومة 
حسن روحاني، من خالل إبراز المشكالت 

االقتصادية واالحتجاجات العمالية.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
عمال إيرانيون يلبسون األكفان ويتظاهرون ضد النظام

محكمللة العللدل األوروبيللة تمنللح بريطانيا حللق التراجع نددوا في هتافاتهم بالحكومة وسوء أوضاعهم المعيشية

تأجيل التصويت على اتفاق البريسكت عمال إيرانيون يتظاهرون ضد النظام باألكفان
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يحظى صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الُموقر حفظه هللا ورعاه بتقدير كبير من ملوك جميع الدول وأمرائها ورؤس���ائها 
ومن جميع مس���ؤوليها ل���دوره الوطني والعربي واإلقليم���ي والدولي وفي جميع 
المحافل، ومنذ ريعان ُعمره المديد وهو يتحمل عبء المسؤولية الوطنية التي 
يعج���ز عنه���ا الكثي���رون ف���ي دولهم وذل���ك لما يتمتع به س���موه الكري���م من قيادة 
رش���يدة وحكمة وحنكة قديرة في إدارة ش���ؤون الدولة ونسج عالقاتها مع دول 

العالم. 
إن الديمقراطية واالنتخابات في البحرين إحدى ثمار مشروع اإلصالح الوطني 
لجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة الذي انبثق عنه البرلمان، وكان لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء دور كبير في هذا المشروع كما كان له الدور الرائد 

في تدعيم ركائز مملكة البحرين الحديثة.
وتتميز العالقة بين الهيئتين التنفيذية والتش���ريعية بالتعاون الُمثمر والبناء في 
تنفي���ذ برنام���ج الحكومة بفض���ل توجيهات جالل���ة الملك عاهل الب���الد ومتابعته 
الدائم���ة لهم���ا، حي���ث إن رئي���س وأعض���اء مجل���س الن���واب َيبذل���ون جهدهم في 
مناقش���ة التش���ريعات التي تعمل على تحس���ين حياة المواطني���ن بما يتوافق مع 

تطلعات جاللة الملك في تحقيق أماني وتطلعات المواطنين.

لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله مكانة عزيزة وخاصة  «
في قلوب المواطنين، وهو المسؤول عن الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، 

والُحكم في البحرين أساسه العادات والتقاليد واألنظمة التي قامت 
َنها المشروع الذي حقق الكثير من المكاسب  عليه وصاغها الميثاق وبيَّ

الوطنية للبحرين وشعبها.

م���ا كادت تس���خن األرض للنائ���ب ويس���توي عل���ى الكرس���ي حتى طار إل���ى وزير 
اإلس���كان بطل���ب تخصي���ص 50 بيتا ألهالي دائرت���ه، حتى يكون ف���ي نظر أهالي 
الدائرة الفارس المغوار الذي سيحقق األحالم، متناسيًا هذا النائب أن هذه جهود 
الدول���ة تقدمه���ا لمواطنيه���ا ال جهود النائب الذي يريد أن ينس���ب الفضل إليه في 

عيون المواطنين الذين سيتمنون نائبا مثله في دائرتهم.
إن النائ���ب يعلم أن نظام وزارة اإلس���كان يعتمد أقدمية تاريخ الطلب، والخروج 
ب���� 50 بيت���ا لدائ���رة النائب بدع���ة مذمومة فيها بخ���س لحق���وق المواطنين الذين 
ل���م يحالفه���م الحظ بأن يكونوا في دائ���رة هذا النائب المتحم���س والمندفع الذي 
يس���تخدم حس���ابات بع���ض القروب���ات المش���هورة كدعاي���ة وإع���الن ل���كل حرك���ة 
أو تصري���ح يدل���ي ب���ه، م���ا يخلق بلبل���ة في مجل���س الن���واب، إذ تلهي���ه مثل هذه 

التصريحات عن قيامه بدوره في المجلس.
طل���ب تخصي���ص 50 بيتا ألهالي الدائ���رة لم يتقدم به أي نائ���ب مهما كان له باع 
سياس���ي أو اجتماع���ي، ومهما كانت مواقف���ه الوطنية المش���رفة لنصرة البحرين 
قيادة وشعبا، نواب وقفوا مع البحرين ساعة العسرة، تاريخهم أبيض ناصع في 
الوطنية فلم تكن لهم مدونات يش���تمون الحكومة قبل دخولهم المجلس، نواب 
لهم لون واحد، ال يتلونون حسب المصلحة، نواب يسعون لرفعة البحرين ودعم 
اقتصادها ودعم مؤسساتها األمنية والعسكرية لحماية البحرين من أي عدوان.

نتمن���ى م���ن الن���واب “هللا يس���عدهم” أن يتقدم���وا برغباته���م إل���ى الحكوم���ة وأال 
يتج���اوزوا الحكومة ويذهب���وا للوزير الذي إذا لم يذعن إل���ى رغبتاهم تصدوا له 
باستغالل صالحيتهم، وهذا ما كان واضحًا في الرد على الوزير، وأصبح النائب 

يدافع عن مصداقيته متهمًا الوزير بأنه مس مصداقيته وما شابهه من كالم.
الحكومة هي المسؤولة عن حماية حقوق المواطنين، ونتمنى من باقي الوزراء 
والمس���ؤولين في الحكومة أن يكونوا على مس���توى جرأة وزير اإلس���كان باس���م 
الحمر في رده على النائب ونقول لوزير اإلسكان يا جبل ما هزك ريح، ونقول لكل 

نائب تحاشى أن ينطبق عليك المثل القائل “من عمره ما تبخر تبخر واحترق”.

إن مجلس النواب مجلس الشعب وليس لدائرة بعينها، وإن كان بعض  «
النواب ال يعلمون بذلك فليرجعوا إلى مهام النائب في المجلس النيابي 

ليعلموا حقوقهم وواجباتهم، ومنها “إذا كان النائب يريد أن يبدي رغبة 
فعليه أن يتقدم برغبة مكتوبة في المسائل العامة إلى الحكومة”، كما 

ننصح النواب باالبتعاد عن حركات “طاش ما طاش”، وأن يعملوا بكفاءة 
وعلى قدر من المسؤولية تجاه شعب يريد العيش بكرامة وأمان في 

وطنه.

سمو األمير خليفة بن سلمان.. 
قيادة متقدمة

بدعة 50 بيتا لدائرة النائب

مؤامرة الربيع العربي... 
قطر بعد 95

بدأت قطر سياس���ة مختلفة تماما عن سياس���ة المغفور له الش���يخ خليفة بن حمد، منذ أن قام 
ابنه الش���يخ حم���د بن خليفة، بخطوة وصفته���ا الدوحة بأنها حركة تصحيحي���ة، بينما وصفتها 
بعض دول الخليج ومصر باالنقالب على ش���رعية النظام الس���ابق، هذه السياس���ة ارتكزت على 
مفهوم واحد هو “قطر أوال وأخيرا”، بمعنى أنه ال مكان للوحدة الخليجية ومبادئها وفلس���فتها 
وأهدافه���ا، إن ل���م تأت قطر بالمقام األول على هذه الوح���دة، ومتى ما تم تحقيق مصالح قطر 
كامل���ة، فإنه يمك���ن النظر بعين العطف القطرية إلى مفهوم الوحدة الخليجية، واألمر كذلك مع 
الوح���دة العربية واألمن واالس���تقرار العربي، إذ تأتي قطر ومصالحه���ا بالمرتبة األولى متقدمة 
على مصالح الش���عب العربي بأكمله، واألمر متطابق مع مفهوم الوحدة اإلس���المية، وعليه، فإن 
مصلح���ة وسياس���ة قط���ر مقدمة على كل ه���ذه المفاهي���م. ولتحقيق ذلك األمر، م���دت الدوحة 
تواصله���ا وصالتها مع العلقميين الجدد “اإلخوان المس���لمين” ودعمتهم بمصر واألردن وتونس 
ودول الخليج واليمن والمغرب وموريتانيا، من أجل أن يكونوا حذاء لها عن دخولها مس���تنقع 
الربي���ع العرب���ي، وس���خرت له���م منب���را قطري���ا إعالميا بث���وب جديد مختل���ف عن ثي���اب المنابر 
اإلعالمية العربية التقليدية أي “قناة الجزيرة”، مستخدمة هذه القناة شعار الرأي والرأي اآلخر، 
والذي هو بالحقيقة سالح سياسي إعالمي قطري بالدرجة األولى، يتم استخدامه ضد كل من 

ت���راه الدوح���ة أنه يه���دد أو يعرقل مصالحه���ا، وتمثل ذلك بالدعم اإلعالم���ي والترويج لمؤامرة 
الربي���ع العرب���ي، وتهييج الش���ارع العربي وإيهامه بأن وقت النصر ح���ان، وأن العدالة واإلصالح 
وحك���م الش���عب بدأ، وأن اإلخوان المس���لمين هم من س���يقود المجتمعات العربي���ة للحرية التي 
قتلته���ا الدكتاتوري���ة الفردية به���ذه األنظمة العربية، لكن بالنهاية، لم تحقق الدوحة ش���يئا، وتم 
تدمير البلدان سياس���يا واقتصاديا، بل تمكنت الجماعات اإلرهابية والكس���رويين والطورانيين 
العنصريين، من التطاول والتبجح والعبث وتنجيس تراب األمة العربية اإلس���المية. وتزامنت 
مؤامرة “أوباما-  خامنئي – الطورانيين” الحتالل األمة العربية وتقسيمها، وإحالل الكسرويين 
ب���دول الخلي���ج واليمن من خ���الل الربيع الخليج���ي واليمني، باإلضافة للع���راق ولبنان، ليكونوا 
وكالء لواش���نطن، وإحالل الطورانيين بس���وريا ومصر، من خالل ربيع س���وريا ومصر، ليكونوا 

وكالء القسم الغربي لألمة العربية.

 وتزامنت هذه المؤامرة مع المشروع القطري بإسقاط األنظمة العربية،  «
ودعم اإلخوان المسلمين بهذه البلدان، وتوجيه السالح السياسي اإلعالمي 

القطري الجزيرة لضرب وتخوين كل من يقف ضد مؤامرة الربيع العربي.

opinions
@albiladpress.com

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

tariq@cogir.org 
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قمة الرياض... تحديات 
ومنعطفات تاريخية

ف���ي  الخليج���ي  التع���اون  قم���ة مجل���س  انعق���دت 
الرياض في ظروف وتحديات صعبة للغاية، فهناك 
جهات تريد أن نلقي أنفسنا في متاهات وخالفات 
وصراعات ال نهاية لها، وأن نكون في عزلة وانفراد 
وتش���رذم، ولهذا صدق خادم الحرمين الش���ريفين 
المل���ك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود حفظه هللا 
ورع���اه حينم���ا قال ف���ي الجلس���ة االفتتاحية لقمة 
مجل���س التعاون الخليجي “ض���رورة الحفاظ على 

كيان مجلس التعاون الخليجي”.
إن مجل���س التع���اون الخليج���ي أصب���ح اليوم قوة 
مؤث���رة ف���ي العالم اقتصاديا وسياس���يا وعس���كريا 
بالرغم من “حشرجات” األعداء وخمولهم النظري، 
التحدي���ات  أم���ام  الصم���ود  عل���ى  قدرت���ه  وأثب���ت 
لكنن���ا  والمس���تجدات،  التاريخي���ة  والمنعطف���ات 
الي���وم نق���ف أم���ام حقيق���ة مقلق���ة وه���ي خ���روج 

النظ���ام القطري عن الصف الخليجي وارتباطه مع 
ق���وى معادي���ة لدول الخلي���ج، ومازال ه���ذا النظام 
يكاب���ر ويعان���د إل���ى ح���د ف���اق التوقع���ات وتمادى 
كثي���را ف���ي اإلس���اءة للمملك���ة العربي���ة الس���عودية 
واإلم���ارات والبحرين، ولم يلت���زم بتنفيذ المطالب 
الُمتفق عليها، وتمثيله الرس���مي الهامشي في قمة 
الرياض دلي���ل على المضي قدما في طريق العزلة 
والحمالت المعادية، حتى أن أمير الكويت الشيخ 
صب���اح األحم���د الجابر الصباح دعا ف���ي كلمته إلى 
وقف الحمالت اإلعالمية التي بثت الفرقة ومست 

القيم الحتواء الخالفات.
واإلم���ارات  والبحري���ن  الس���عودية  حاول���ت  لق���د 
والكويت توفير األجواء المالئمة للمصالحة خدمة 
لش���عوب الخليج والع���رب، بيد أن النظ���ام القطري 
مص���ر عل���ى الفت���ك والتدمير ومصافح���ة الرجعية 

اإليراني���ة الت���ي ال تتوقف عن ممارس���ة السياس���ة 
التوس���عية الش���وفينية وخطواته���ا الواضح���ة في 
مي���دان الكي���د والتآم���ر ضدنا ومحاول���ة فرض لغة 
اإلره���اب عل���ى مجتمعاتنا، ومن هن���ا يمكننا القول 
إنن���ا في مرحل���ة مصيرية ال تقبل الج���دال، إما أن 
تس���ير قطر معنا باتجاه مس���تقبل ش���عوب الخليج 
وااللت���زام ببن���ود االتفاقي���ات، أو أن تبحث لها عن 
مكان آخر تجد فيه نفسها ويتالءم مع المخططات 

التي تستهدف المنطقة وأمنها واستقرارها.

إن الدور الريادي للشقيقة الكبرى المملكة  «
العربية السعودية في قيادة دول الخليج 

كان عامال مهما ومؤثرا في تخطي العقبات 
والمصاعب، فللسعودية الرصيد األساسي 

الذي يمكننا من متابعة مسيرتنا.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

إيران... المباشرة

جيد )مرة أخرى( أن يذهب الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني إلى إعالن التوّرط المباشر، 
ولي���س بالواس���طة، في ما يعتب���ره “ردًا” على منع بالده من تصدير النف���ط، وذهابه إلى التهديد 
مج���ددًا بمن���ع اآلخري���ن من بيع نفطهم عبر الخلي���ج العربي! التهديد بإقف���ال مضيق هرمز أمام 
ناقالت النفط والحركة البحرية التجارية، رّد عليه األميركيون باختصار شديد وواضح مفاده 
“االس���تعداد” لمن���ع إيران من ارتكاب تلك الخط���وة الكبيرة. وطهران تعرف مثلما يعرف كل َمن 
على هذه البس���يطة والمعمورة، أن واش���نطن )هذه المّرة!( جّدية تمامًا، وال تمزح أو تناور، ولن 
تك���ون وحده���ا ف���ي أي تحرك مض���اد ألية خط���وة إيرانية تعترض مس���ارات الطاق���ة والمالحة 
البحرية طالما أنها في األس���اس لم تعتمد في نزاعها المفتوح هذا س���وى اإلجراءات العقابية! 
ولم تسلك أي سبيل قتالي من أجل تنفيذ ما تطلبه من تغيير في سلوكيات النظام في طهران، 
ب���ل إنها حتى في س���وريا، تتم���ّرس دفاعيًا وليس هجومي���ًا رغم هدفها الواض���ح بإنهاء النفوذ 

اإليراني هناك كجزء من استراتيجية قصقصة جوانح الطاووس المنفوشة!
والواض���ح أن األداء األميرك���ي ه���ذا ُيربك إيران ويزيد مصاعبها ويقّل���ص مدار مناوراتها، هذه 
اإلدارة تتعام���ل ب���ذكاء وعل���ى الناع���م مع التح���ّدي اإليراني المنفل���ش من اليم���ن إلى ضواحي 
األبيض المتوس���ط. “تقاتل” من دون س���الح ن���اري! ومن دون “إنزاالت” كبي���رة! وتعتمد مقاربة 
مختلفة جذريًا عن تلك التي اعتمدها جورج بوش االبن، أي أنها تضع آلتها العسكرية في آخر 
الخيارات وليس في أّولها، وفي س���ياق الرّد على اس���تهدافها وليس الش���روع في االس���تهداف، 
وه���ذا يفض���ي إلى خالصة مؤداها أن تقليص االنتش���ار على األرض إلى ح���دوده الدنيا، يقّلص 
احتماالت االستنزاف المرير على الطريقة التي اّتبعت في العراق تحت ستار “مقاومة المحتل”! 
والتي عرف اإليرانّيون واألسدّيون كيف يستثمرون فيها بنجاح تام! وكيف يحّجمون بالتالي 

األهداف السياسية األميركية الكبرى من خالل العمليات العسكرية الصغرى والمتفّرقة.
األه���داف األميركي���ة الراهنة تط���ال النظام ف���ي َعَصبه المركزي، والوس���ائل المّتبع���ة تدّل على 
ال���دأب واإلصرار على تحقيق تلك األهداف، أكان م���ن خالل العقوبات القارصة والمقفلة، التي 

تمت���د إل���ى تكس���ير الط���رق الخلفية التي اعُتمدت س���ابقًا لاللتف���اف على تلك العقوب���ات، أو من 
خالل االبتعاد عن أي خيار عس���كري مباش���ر قد يوّظفه نظام طهران لمصلحته حتى لو َخِس���َر 
هنا وهناك من خالل إعادة تجييش “األمة اإليرانية” لرّد العدوان! أو من خالل نوعية الخطاب 
السياسي المرافق لإلجراءات العقابية المّتخذة، والذي يرّكز على الفصل بين اإليرانيين عمومًا 
م���ن جه���ة والطق���م الحاكم م���ن جهة أخرى، ويضع مس���ؤولية م���ا يحصل على عات���ق أداء ذلك 

الطقم على مدى أربعة عقود!
بل أكثر من ذلك: يتعّمد األداء األميركي مقاربة الحساس���ية القومية اإليرانية بخفر اس���تثنائي 
من خالل التأكيد مرة تلَو أخرى، أن الهدف هو تغيير سلوكيات النظام وليس النظام في ذاته، 
ه���ذه ليس���ت “وظيفة” واش���نطن! وال “يحّق” له���ا أن تقّرر نيابة عن اإليرانيي���ن َمن يحكمهم! بل 
يحّق لها، مثلما يحّق لكل المتضّررين من مبدأ “تصدير الثورة” والباليا التي أنتجها، أن يّتخذوا 

ما يرونه مناسبًا لرّد األذى عنهم! وإبقاء “صادرات” إيران في أرضها!
به���ذا المعن���ى ال تس���تطيع إيران االّدعاء أنها ُمس���تهدفة في ذاتها! وفي “ثورته���ا”! أو لمنعها من 
“التط���ّور”! وال تمل���ك ف���ي واقع الح���ال “قضي���ة” متكاملة ومنس���وجة على من���وال “المظلومية” 
المألوف���ة ف���ي عوال���م المنطقة! أو مكتوبة وفق س���ردية “المؤامرة” المألوفة أكث���ر.. بل الحقيقة 
)األول���ى واألخي���رة!( ه���ي غير ذلك تمام���ًا حيث إن كيانات وش���عوبًا عربية وإس���المية بالجملة 
يمكنها أن تعرض “قضاياها” بوضوح ليزري باعتبارها ابُتليت وُنكبت بالتدخالت اإليرانية في 

شؤونها وقيمها واستقرارها وسيادتها وليس العكس أبدًا!

“جّيد أن تذهب إيران إلى تلّقف تداعيات مواقفها مباشرة وليس بالواسطة،  «
ال عبر لبنان! وال اليمن وال سوريا وال العراق! وأن يخرج الرئيس روحاني 

إلشهار التهديد بنفسه بغّض النظر عن القدرة أو عدم القدرة على التنفيذ... 
فهذا بحث آخر”!. “المستقبل”.

علي نون
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نرفع القبعة لحارس 
المحرق سيد محمد جعفر، 

الذي جعل فريقه يتأهل للدور قبل 
النهائي لمسابقة كأس الملك. 

المستويات التي يقدمها ليست 
بجديدة بل هي استمرار لكفاءته 

وقوته وأفضليته المطلقة، وهي رد 
بسيط على من يشكك به حاليًا.

الخوف الذي صاحب إدارة 
فريقي الرفاع والمنامة لكرة 

القدم وجعلهما يطلبان نقل 
مباراتيهما في إياب “أغلى 

الكؤوس” من ملعب المحرق ال 
مبرر له وال عذر. فاألمور سارت 

على ما يرام وليس كما تم 
تأويلها من الطرفين.

اختتم المنتخب الوطني لبناء األجسام مشاركته 
ف���ي بطولة العالم لبناء األجس���ام لألس���اتذة التي 
أقيمت منافساتها بمدينة تاراغونا اإلسبانية في 
الفترة من 8 وحتى 11 من ش���هر ديسمبر الجاري 
بحص���ده ميداليتي���ن ذهبيتي���ن وبرونزية، حيث 
حقق الذهبيتين كل من البطلين البحرينيين علي 
الخياط 70 كيلوغراًما للفئة السنية من 45 حتى 
49 ومحمد صباح 90 كيلوغراًما للفئة السنية من 
45 حتى 49 سنة والبرونزية أحرزها سيد حمزة 
الحسيني ضمن منافسات فئة الكالسيك فيزيك 
للفئة العمرية من 45 حتى 49 سنة، وأحرز الالعب 
طاهر س���لمان المركز السادس في منافسات فئة 
الكالس���يك ب���ودي بويلدن���غ للفئة الس���نية من 45 
حتى 49 س���نة، والالعب عبدالواحد العصفور قد 
ا ضمن فئته لبناء  ح���ل في المركز الخامس عالميًّ
األجس���ام لوزن فوق 80 كيلوغراًما للفئة الس���نية 
من 50 حتى 54 س���نة والالعبون عرفات يعقوب 
ا  وهش���ام إس���ماعيل حققا المركز الخام���س عالميًّ
أيًض���ا في فئة بناء األجس���ام 80 كيلوغراًما للفئة 
السنية من 40 حتى 44 سنة، وفئة بناء األجسام 
فوق 90 كيلوغراًما للفئة الس���نية من 40 إلى 44 
س���نة، وبه���ذه النتيج���ة احتل���ت مملك���ة البحرين 
ا ضمن الترتيب العام للدول  المركز الثام���ن عالميًّ
المش���اركة بالبطولة، الذي يؤكد ريادتها وتفوقها 

بين جميع دول العالم في هذه الرياضة.

 الفرحة صارت فرحتين

 وق���د أع���رب جاس���م بورش���يد إداري الوفد أمين 
س���ر االتحاد البحريني لرف���ع األثقال رئيس لجنة 
بناء األجسام عن بالغ سعادته باإلنجاز الرياضي 
المش���رف الذي يضاف إلى رصيد مملكة البحرين 
الزاخ���ر باإلنجازات الرياضية، وقال “عش���نا أياًما 
جميل���ة ف���ي بطول���ة العال���م، حيث عزف الس���الم 
الملك���ي ورف���ع عل���م مملك���ة البحرين ف���ي محفل 
رياض���ي عالم���ي له���و مص���در فخ���ر واعت���زاز لن���ا 
والمش���رفة  المفرح���ة  النتيج���ة  وبه���ذه  جميًع���ا، 
التي تأتي في آخر مش���اركات االتحاد البحريني 
لرف���ع األثقال الخارجية وف���ي عام )الذهب فقط( 
وبالتزام���ن مع احتفاالت مملكتنا الحبيبة بعيدها 
الوطن���ي المجي���د وعي���د جل���وس س���يدي جالل���ة 
المل���ك المف���دى فق���د أصبح���ت الفرح���ة فرحتين 
اليوم، إننا في اتحاد رفع األثقال نسير وفق نهج 
واضح وخطط مرسومة للمدى البعيد، وتتماشى 

م���ع تطلع���ات ورؤى ممثل جاللة المل���ك لألعمال 
الخيرية وش���ئون الشباب رئيس المجلس األعلى 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة  للش���باب 
البحريني���ة س���يدي س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد 
آل خليف���ة، وإن تركيزن���ا اآلن بالنس���بة للبطوالت 
الخارجي���ة ف���ي مطلعه���ا بطولة غرب آس���يا لبناء 
األجس���ام بالبحري���ن مارس القادم وبطولة آس���يا 

خالل شهر أبريل بالصين العام القادم”.

 اإلنجاز المشّرف يدعونا لبذل المزيد

 أش���اد يوش���ع أش���كناني عضو اللجنة الفني���ة المرافق 
للبعث���ة البحرينية بم���ا قدمه الالعبون م���ن جهود وما 
حقق���وه م���ن إنجازات مش���رفة والع���ودة بالميداليتين 

الذهبيتي���ن والبرونزية، مؤكًدا ف���ي تصريحه “إن هذا 
اإلنجاز يدع���و للفخر واالعتزاز ويجعلن���ا نبذل المزيد 
م���ن الجه���د من أج���ل حص���د المزي���د في المش���اركات 
القادم���ة، دور كبي���ر ق���ام ب���ه مجل���س اإلدارة بقي���ادة 
رئيس االتحاد األخ س���لطان الغان���م وجميع األعضاء، 
ف���ي حص���د ه���ذا النج���اح ال���ذي ج���اء بفض���ل تكات���ف 
جه���ود الجميع من اللجن���ة اإلداري���ة والفنية للوصول 
بالالعبين إلى أقصى درجات التجهيز، لدخول أجواء 
المنافسات بكل قوة وندية إلى جانب العبي العالم”.

 وس���تغادر بعثة منتخبنا الوطني متوجهة إلى مملكة 
البحري���ن من إس���بانيا صباح الي���وم الثالثاء من مطار 
برش���لونة، وم���ن المق���رر أن تص���ل فجر ي���وم األربعاء 

الموافق 12 ديسمبر الساعة الواحدة فجًرا.

فرحة البعثة البحرينية باإلنجاز العالمي المشرف

من مشاركة البطل هشام إسماعيل 

المملكة اح���ت���ف���االت  م���ع  م���ف���رح  إن���ج���از  ب���ورش���ي���د: 

البحرين ثامن العالم في بناء األجسام

11 ديسمبر 2018 الثالثاء
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حق���ق فري���ق “جولدن توليب” فوًزا ثميًنا على حس���اب منافس���ه فري���ق”ذا غروف” بنتيج���ة 4-5، فيما 
تصدر فريق “ويستن” مجموعته الثانية بعدما تغلب على منافسه فريق “ماريوت” بنتيجة 4-5، بينما 
حق���ق حامل اللقب فريق “الغون���ا” العالمة الكاملة في المجموعة األولى بعد فوزه الكبير على فريق 
“أرت روتانا” 2-10 ضمن مباريات اليوم الثالث من بطولة الفنادق الثالثة لكرة القدم للصاالت 2018 

والتي أقيمت على صالة نادي الحد بالمحرق.

وتق���ام بطولة الفنادق الثالثة لك���رة القدم للصاالت في 
عامه���ا 2018 تح���ت رعاي���ة الش���يخ خالد ب���ن حمود آل 
خليف���ة، الرئي���س التنفيذي لهيئة الس���ياحة والمعارض، 
الرياضي���ة”  للفعالي���ات  “إنج���ل  ش���ركة  م���ن  وبتنظي���م 

وبالتعاون مع أكاديمية سوبر سوكر.

“الغونا” يحقق العالمة الكاملة

اس���تطاع حامل اللقب فريق “الغونا” من حسم صدارة 
المجموع���ة األول���ى م���ن البطول���ة لصالح���ه ع���ن جدارة 
واس���تحقاق بعدم���ا تغل���ب عل���ى منافس���ه فري���ق “أرت 
روتان���ا” بنتيجة 2-10 في ختام مبارياته بالدور األول؛ 
ليتأه���ل إل���ى الدور قب���ل النهائي من البطول���ة كمتصدر 

المجموعة.
وأحرز أه���داف “الغونا” كل من أحمد العمري 4 أهداف 
وف���ارس الطي���ب أربعة أه���داف وهدف واح���د لكل من 
أمري���ت ب���اودل ومحم���د إبراهي���م، بينم���ا أح���رز هدفي 
كل م���ن حس���ن علي ومحم���د أحمد. وس���يلعب “الغونا” 
ي���وم غد األربعاء مباراة الدور قبل النهائي من البطولة 
أم���ام الفري���ق الحائز على المركز الثان���ي من المجموعة 

الثانية. 

“ويستن” يتصدر المجموعة الثانية 

واستطاع فريق “ويس���تن” أن يحسم صدارة المجموعة 
الثاني���ة لصالحه بعدما فاز على فريق “ماريوت” بنتيجة 

4-5 بعد مباراة مثيرة للفريقين.
وه���ذا ه���و الفوز الثان���ي لفريق “ويس���تن”؛ ليرفع رصيده 
إل���ى 6 نق���اط، فيم���ا بقي فري���ق “ماريوت” عل���ى رصيده 
الس���ابق 3 نقاط.  وأحرز أهداف فريق “ويس���تن” كل من 

عدنان البني الذي سجل 4 أهداف إلى جانب 
محم���د أمي���ن، فيم���ا أح���رز أه���داف “ماريوت” س���امويل 

تويلي وهارونا جارجو ومحمد شلبي ومحمود القيدوم.

“جولدن توليب” ينعش آماله في التأهل

وحق���ق فري���ق “جول���دن تولي���ب” انتص���اره األول ف���ي 
البطول���ة بعدم���ا تغلب على منافس���ه فري���ق “ذا غروف” 
بنتيج���ة 4-5، لينع���ش بذل���ك آمال���ه في المنافس���ة على 

بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، رافًعا رصيده إلى 
3 نق���اط، فيم���ا تلق���ى “ذا غروف” خس���ارته الثانية على 
التوالي.  وأحرز أهداف “جولدن توليب” كل من جاسم 
محم���د ال���ذي أح���رز 4 أه���داف وكذل���ك ه���ادي عبدهللا، 
فيم���ا أحرز أهداف فريق “ذا غروف” س���يد مصطفى )3 

أهداف( ومحمد جوادي.

اللجنة اإلعالمية

فوز مثير لـ “جولدن توليب” على “ذا غروف”

من لقاء الغونا وأرت روتانا من لقاء جولدن توليب وذا غروف

واص���ل فري���ق األهل���ي سلس���لة انتصاراتع بدوري زي���ن الدرجة 
األول���ى لكرة الس���لة، إث���ر فوزه المس���تحق على حس���اب مدينة 
عيسى بنتيجة )88/72(، في المباراة التي جمعت بينهما مساء 
أمس )اإلثنين(، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدور 

التمهيدي للمسابقة.

وارتق���ى األهلي إلى المركز الثاني على س���ّلم الترتيب رافعا رصيده إلى 
13 نقط���ة م���ن 6 انتص���ارات وخس���ارة واحدة، فيما وص���ل رصيد مدينة 

عيسى إلى 8 نقاط بالخسارة السادسة أمام فوز واحد.
وواج���ه األهلي مقاومة عنيفة من منافس���ه ال���ذي تفوق في نتيجة الربع 
األول 17/16، قب���ل أن يف���وز ف���ي الثاني 29/17 ويحس���م الش���وط األول 
لمصلحت���ه بواق���ع 45/34. ثم واصل االهل���ي تفوقه في الش���وط الثاني، 
إذ ف���از ف���ي الربع الثالث 24/23، قبل أن يحس���م المباراة بفوزه في الربع 

األخير أيضا 19/15.
وف���ي المب���اراة الثانية أم���س، حقق حامل لقب المس���ابقة فري���ق المنامة 

نتيجة الفوز على حساب منتخب الشباب بواقع 103/66.
وعم���د م���درب المنام���ة عقيل مي���الد على إعط���اء العبي فريق الش���باب 

الفرصة األوفر للمشاركة إلى جانب نجوم الفريق.
وفاز المنامة في أشواط المباراة األربعة بالنتائج اآلتي: 32/11، 24/15، 

من لقاء األهلي ومدينة عيسى29/23 و18/17.

الش��باب منتخ��ب  عل��ى  يتف��وق  اللق��ب  حام��ل 

األهلي يرتقي لوصافة دوري السلة

مدينة عيسى - اتحاد التنس

يس���تعد االتحاد البحريني للتنس لتنظيم بطولة مفتوحة لألش���بال والناش���ئين والناش���ئات لفئتي تحت 12 و14 س���نة لمس���ابقات 
الفردي )بطولة العيد الوطني( في الفترة من 13 وحتى 16 من ش���هر ديس���مبر الجاري؛ بمناس���بة احتفاالت المملكة بالعيد الوطني 

المجيد وعيد الجلوس.

 وم���ن المق���رر أن تب���دأ منافس���ات البطولة عند 
الس���اعة 4:30 مس���اء ي���وم الخمي���س المقب���ل 
13 ديس���مبر الج���اري، وتنته���ي م���ع  المواف���ق 
احتفاالت المملكة بالعيد الوطني 16 ديسمبر.

وف���ي ه���ذا الي���وم ومع خت���ام البطولة س���يقيم 
االتح���اد المباري���ات النهائي���ة واحتفالية كبيرة 
لمنتس���بي رياض���ة التن���س وحبيه���ا وعش���اقها 
بإش���راف  العمري���ة  الفئ���ات  مختل���ف  تح���ت 
فق���رات  تتخلله���ا  واإلداري  الفن���ي  الجهازي���ن 
س���نوات   10 إل���ى   6 م���ن  لألطف���ال  ترفيهي���ة 

بمشاركة ذويهم.
للتن���س  البحرين���ي  االتح���اد  االتح���اد  ويدع���و 
والالعبي���ن  التن���س  رياض���ة  محب���ي  جمي���ع 
وعائالته���م للمش���اركة ف���ي االحتف���ال ويعل���ن 
عن بدء التس���جيل للبطول���ة اعتبارا من اليوم، 

إذ تتوف���ر اس���تمارات التس���جيل بمق���ر االتحاد 
بجامع���ة بوليتكتن���ك بمدين���ة عيس���ى، ون���ادي 
البحري���ن للتنس بالجفير، وأكاديمية جيس���س 
بالرف���اع في���وز، ونادي ديلمون بس���ار، وترس���ل 

االس���تمارات على فاكس االتحاد 17781533، 
أو االتص���ال بالمدي���ر الفن���ي عص���ام عبدالع���ال 
39677989، الم���درب حمد الفردان على الرقم 

.39664074

من بطولة العيد الوطني العام الماضي واالحتفاالت المرافقة لها

وعائالته��م لالعبي��ن  والدع��وة  س��نة  و14   12 تح��ت 

اتحاد التنس يقيم بطولة العيد الوطني

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

محمد الدرازي

حسن علي

البرازيل���ي  الالع���ب  أم���س  ي���وم  وص���ل 
“ويلي���ان غابريل” لتعزيز صفوف الفريق 
األول للك���رة الطائ���رة بن���ادي داركلي���ب 
بعدم���ا اخت���اره الن���ادي ليمث���ل صف���وف 

“العنيد” حتى نهاية الموسم الجاري.
بمط���ار  الالع���ب  اس���تقبال  ف���ي  وكان 
البحري���ن الدولي رئيس جهاز لعبة الكرة 
الطائرة بالنادي عب���اس صالح والمدرب 

البرازيلي لوشيانو.
ويس���عى الن���ادي م���ن خ���الل التعاقد مع 
الالعب لتعزيز ق���وة الفريق في الناحية 
الهجومية بمركز 4 وتأمين الكرة األولى، 
بعد رحي���ل الالعب محم���ود عبدالواحد 

إلى نادي النجمة على سبيل اإلعارة.
بن���ادي  البرازيل���ي  المحت���رف  ويعتب���ر 
 7 غابري���ل”  “ويلي���ان  داركلي���ب 
األول���ى  الدرج���ة  دوري  ف���ي  محت���رف 
ريفي���را  جاكس���ون  البورتوريك���ي  بع���د 
)المح���رق(، األوكران���ي رس���الن )األهلي(، 
الصرب���ي مارك���و )البس���يتين(، البرازيلي 
ماثي���وس )النجم���ة(، البرازيل���ي إدواردو 
)عال���ي(، المغربي كم���ال أعال���ي )النصر(، 
فيم���ا يعتب���ر بني جم���رة الن���ادي الوحيد 
ال���ذي لم يتعاقد م���ع أي محترف أجنبي 

لغاية اآلن.
ويبل���غ وليان من العم���ر 22 عاًما وطوله 
 ،4 بمرك���ز  اللع���ب  ويجي���د  س���م   196
ويتطل���ع داركلي���ب م���ن خ���الل التعاق���د 
الهجومي���ة  الفري���ق  ق���وة  لتعزي���ز  مع���ه 
خصوًص���ا وأن الفري���ق يمتلك اثنين من 
أفض���ل الضاربي���ن وهما محم���د يعقوب 
وعلي إبراهيم وبوج���ود المحترف فإنه 

سيشكل قوة ضاربة.
ولن يتمكن ولي���ان من اللعب في مباراة 
داركلي���ب أمام عالي اليوم بس���بب عدم 

اكتمال إجراءات تسجيله.

البرازيلي ويليان يصل لتمثيل داركليب

ويليان



حققت مدرس���ة الس���هلة لقب بطولة الكرة الطائرة لمدارس 
البنات االبتدائية إثر تغلبها في المباراة النهائية على فريق 
مدرس���ة األندلس بشوطين مقابل ش���وط واحد )15 مقابل 
13.9 مقابل 15 و15 مقابل 6(، وذلك في النشاط الخارجي 
الذي يقيمه قسم التربية الرياضية بإدارة التربية الرياضية 

والكشفية والمرشدات في وزارة التربية والتعليم.
وق���ام مدير اإلدارة عصام عبدهللا بتتويج المدارس الفائزة 
وبحضور رئيس مجموعة المس���ابقات عبدهللا العباسي، إذ 
أقيم���ت المنافس���ات النهائية على صالة االتح���اد البحريني 

للكرة الطائرة في مدينة عيسى الرياضية.

ومث���ل فريق األندل���س البطل كل من: س���مية محمد، أميرة 
خان، ابتس���ام رزين، إش���راق عبدالعزيز، مه���ا أختر، مديحة 
حس���ن وفايقة قاس���م، وأش���رف عل���ى الفريق زينب الس���يد 

كاظم وإيمان الكعبي.

تلق���ى الحكم���ان الدولي���ان لك���رة الصاالت 
حس���ين البح���ار وأس���امة إدري���س دع���وة 
الح���كام  عم���ل  ورش���ة  ف���ي  للمش���اركة 
اآلسيويين الدوليين لكرة الصاالت، والتي 
س���تقام خالل ش���هر يناير من العام المقبل 
2019 في العاصمة الماليزية )كوااللمبور(.

 وسيش���ارك البح���ار وإدري���س في ورش���ة 
اآلس���يوي  االتح���اد  يقيمه���ا  الت���ي  العم���ل 
وحت���ى   21 الفت���رة  خ���الل  الق���دم  لك���رة 
24 يناي���ر 2019، وتش���تمل عل���ى جوان���ب 
نظري���ة وأخ���رى عملي���ة.  وتأتي مش���اركة 

ف���ي ورش���ة  البح���ار وإدري���س  الحكمي���ن 
العم���ل باعتبارهم���ا م���ن ح���كام النخبة في 
ح���كام  مس���توى  عل���ى  اآلس���يوية  الق���ارة 

كرة الصاالت، وس���بق لهما اإلش���راف على 
العديد م���ن البطوالت والمباري���ات المهمة 

على مختلف األصعدة.

البحار وإدريس في ورشة الصاالت“األندلس” تحقق لقب الطائرة للبنات

قّدمت شركة العربية للطيران دعمها لمنافسات مهرجان كل النجوم، الذي يقيمه اتحاد السلة يومي األحد واإلثنين الموافق 16 و17 
ديسمبر المقبل ديسمبر؛ بمناسبة احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس صاحب الجاللة الملك.

وقدم���ت العربي���ة للطي���ران جوائ���ز قّيمة 
عب���ارة ع���ن 10 تذاك���ر س���فر، م���ن ضمنها 

ف���ي  للفائزي���ن  أوروبي���ة  وجه���ات 
المسابقات التي ستقام ضمن 

فعاليات المهرجان، إضافة 
الت���ي  للجماهي���ر 
على  س���تحرص 
الحضور لمتابعة 
ت  لي���ا فعا
ت  بقا مس���ا و
المهرجان الذي 
اتح���اد  يقيم���ه 
الس���لة  ك���رة 
للموسم الثالث 

عل���ى التوالي؛ احتفاال 
به���ذه المناس���بة العزي���زة 

أبن���اء  جمي���ع  قل���وب  عل���ى 
أف���راح  م���ع  البحرين���ي،  الش���عب 

واحتف���االت العيد الوطن���ي المجيد وعيد 
جلوس جاللة الملك الذي شهدت المملكة 
العدي���د  الزاه���ر  جاللت���ه  عه���د  ف���ي 
ف���ي  الكبي���رة  اإلنج���ازات  م���ن 
مختل���ف األصع���دة خصوصا 

الرياضية.
وأشاد األمين العام 
البحريني  لالتح���اد 
الس���لة  لك���رة 
عبدالغفار  عبداإلله 
ش���ركة  بدع���م 
للطي���ران  العربي���ة 
لفعالي���ات مهرجان 
النج���وم،  كل 
مؤك���دا أن ه���ذه الرعاية 
تعكس حرص الشركة على 
تأكي���د حضوره���ا ف���ي مختلف 
الفعاليات واألنش���طة التي يشهدها 

المجتم���ع البحرين���ي الس���يما الت���ي تعنى 
بالشباب والرياضة.

وأض���اف األمي���ن الع���ام أن دع���م الش���ركة 
للمهرجان س���يثري المنافسات وسيساهم 
ف���ي تحقي���ق النج���اح المطل���وب، موجه���ا 
ش���كره وتقدي���ره لرئي���س مجل���س إدارة 
التفاع���ل  ه���ذا  عل���ى  للطي���ران  العربي���ة 
الممي���ز والذي يعك���س حرصه على تعزيز 
التع���اون بما يحق���ق الش���راكة المجتمعية 
بي���ن الش���ركة واالتح���اد، في س���بيل دعم 

وتطوير كرة السلة البحرينية.
النج���وم  كل  مهرج���ان  وس���يتضمن  ه���ذا 
العدي���د من المفاجآت خالل هذه الفعالية 
الوطني���ة الغالي���ة، إضافة إل���ى العديد من 
بطول���ة  وأبرزه���ا  الس���الوية  المس���ابقات 
الثالثي���ة،  الرمي���ات  3”، مس���ابقة  أون   3“
الدان���ك،  الحل���ق  عل���ى  الكب���س  مس���ابقة 
ع���الوة  الس���لة،  ك���رة  مه���ارات  مس���ابقة 

عل���ى مب���اراة كل النج���وم التي س���تختتم 
البرنامج.

ويعك���ف االتح���اد البحرين���ي لكرة الس���لة 
على إنهاء اس���تعداداته ووضع اللمس���ات 

األخي���رة على األم���ور التنظيمية الخاصة 
بفعالي���ات مهرجان كل النج���وم؛ من أجل 
تقديم مهرجان يتناس���ب م���ع حجم هذه 

المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

ويدعو اتحاد السلة الجماهير كافة  «

لحضور هذه الفعالية الوطنية؛ من 

أجل االستمتاع بالبرنامج المعد على 

صالة زين لكرة السلة بأم الحصم.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أوروب�������ي�������ة وج�������ه�������ات  ب����ي����ن����ه����ا  م�������ن  س�����ف�����ر  ت�������ذاك�������ر   10

“العربية للطيران” تدعم مهرجان كل النجوم

نواف الكعبي يتأهل للشوط النهائي
ت��ح��ك��ي��م “ف�����ارس ال����م����وروث” ت��ع��ل��ن ن��ت��ائ��ج ال��م��ج��م��وع��ة األول����ى

أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة فارس الموروث كبرى مسابقات لجنة رياضات الموروث 
الش���عبي التابعة للجن���ة األولمبية البحرينية نتائج المجموعة األولى من المس���ابقة، إذ 
أس���فرت عن تأهل نواف حس���ن الكعبي للشوط النهائي بعد حصوله على 78 نقطة بعد 

منافسة شرسة مع صاحب المركز الثاني أحمد الدوسري.

 وجاء هذا التأهل بعد حصول على الكعبي 
على الرصيد األعل���ى من النقاط من خالل 
الرياض���ات األرب���ع وه���ي الهج���ن، الخي���ل، 
الصق���ور، والرماي���ة، إضاف���ة إل���ى االلت���زام 
بالمواعي���د والص���الة واختب���ار الثقافة في 

رياضات الموروث والثقافة الوطنية.
 وج���اءت نتائ���ج المجموع���ة عل���ى النح���و 
اآلت���ي: ن���واف الكعب���ي )78 نقط���ة(، أحم���د 
الدوس���ري )76 نقطة(، محمد الرويعي )65 
نقطة(، س���عود الس���عدي )64 نقطة(، س���الم 
الس���عدي )61 نقط���ة(، س���عد النعيم���ي )57 
نقطة(، يوسف المشخص )53 نقطة(، راشد 

الخالدي )30 نقطة(.

 ويش���ارك في فارس الموروث 40 متسابًقا 
موزعي���ن عل���ى 4 مجموع���ات، إذ تقام في 
األس���ابيع المقبل���ة بقية المجموع���ات تباًعا 

في كل عطلة نهاية أسبوع.
وتعتب���ر ف���ارس الم���وروث أكبر مس���ابقات 
لجن���ة رياض���ات الم���وروث الش���عبي، ألنه���ا 
يمارس���ها  مختلف���ة  رياض���ات   4 تش���مل 
المش���ارك على مدى يومين دون استخدام 
لقي���اس  وذل���ك  تكنولوجي���ة؛  وس���يلة  أي 
مهارات الش���خص في مختل���ف الرياضات، 
ومدى معرفته بالعادات والتقاليد األصيلة 
للمجتم���ع البحرين���ي، إضافة إل���ى مهاراته 

في الذبح وطبخ ذبيحته.
وتس���تكمل المجموعة الثانية من المسابقة 
يوم���ي الخمي���س والجمعة المقبلي���ن أيًضا 

لتحدي���د هوي���ة المتأه���ل الثان���ي للش���وط 
النهائي الذي يقام في يناير المقبل.

من منافسات المجموعة األولى لمسابقة فارس الموروث

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي
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قام وفد من وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة واللجنة المنظمة للبرنامج التنافسي الرياضي للفتيات “رياضية”، يضم الوكيل 
المس���اعد للتخطي���ط والتروي���ج وفاء العمادي ومدير إدارة ش���ؤون األندية طارق العربي، بزيارة إلى العبة فريق كرة الس���لة 
بنادي الحالة مرام هود في المستشفى، حيث تعرضت الالعبة إلصابة خالل منافسات الجولة الثالثة من دوري السلة، وذلك 

ما اضطر إلى نقلها من الملعب إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم. 

 وج���اءت زي���ارة وف���د ال���وزارة واللجن���ة 
المنظم���ة؛ ألج���ل االطمئن���ان عل���ى صحة 
الالعب���ة والوق���وف على حالته���ا الصحية 
بع���د أن خضع���ت لفحوص���ات طبية عدة 
األي���ام الماضي���ة، وم���ن أج���ل تأكيد عمق 
وكل  المنظم���ة  اللجن���ة  بي���ن  التواص���ل 
مكون���ات برنام���ج الرياضي���ة م���ن أندي���ة 
والعب���ات وأجهزة فنية وإدارية، إذ القت 
ه���ذه الزي���ارة استحس���ان عائل���ة الالعب���ة 
والجهاز الفني واإلداري للفريق الحاالوي. 
وتمن���ى وف���د ال���وزارة واللجن���ة المنظم���ة 
ه���ود  م���رام  لالعب���ة  العاج���ل  الش���فاء 

فيم���ا  فريقه���ا  لتمثي���ل  والع���ودة س���ريعا 
تبق���ى من مباريات س���واًء في الدوري أو 
مس���ابقة الكأس، مع تأكي���د تقديم الدعم 

والمساعدة لها خالل فترة عالجها.

الفاصلة تحدد بطل دوري الطاولة

قررت اللجنة المنظمة لبرنامج “رياضية” 
إقامة مباراة فاصلة بين فريقي البحرين 
وعال���ي ضمن دوري ك���رة الطاولة، وذلك 
ف���ي ح���ال اس���تمرار ص���دارة الفريقي���ن 
لج���دول الترتي���ب الع���ام، إذ يمتل���ك كل 

فريق حالًيا 9 نقاط ومباراة واحدة.
 وس���تلعب فتي���ات عالي مع فتيات س���ار 

في الجولة المقبلة )السادسة واألخيرة(، 
فيما س���تواجه فتي���ات البحري���ن فتيات 
الت���ي  المعطي���ات  وبحس���ب  س���ماهيج، 
متوق���ع  الف���وز  ف���إن  المباراتي���ن  تس���بق 
وبالتال���ي  والبحري���ن  عال���ي  لفتي���ات 
س���يصبح ف���ي رصيده���ن 11 نقط���ة لكل 
فري���ق، وم���ن المتوق���ع أن يت���م تحدي���د 
الجمع���ة  وتحدي���ًدا  المقب���ل  األس���بوع 

موعًدا للمباراة الفاصلة.

إعجاب العبات اليد بفكرة “رياضية”

أب���دت العب���ات األندية في مس���ابقة كرة 
اليد ببرنامج “رياضي���ة” إعجابهن بفكرة 

البطول���ة، وعلى الرغم م���ن عدم تحقيق 
بع���ض الف���وز لالنتصارات ف���ي مبارياتها 
إال أن اكتس���اب الخبرة واالحتكاك ورفع 
الجوان���ب الفني���ة كان���ت اله���دف األه���م 
بالنس���بة لالعب���ات وأجهزته���ن اإلداري���ة 
والفني���ة، وفي ه���ذا الجانب أكدت العبة 

فري���ق الش���باب لكرة اليد عائش���ة القعود 
أن البطولة منحته���ا وزميالتها الالعبات 
فرص���ة كبيرة إلب���راز قدراتهن ف���ي لعبة 

كرة اليد. 
وم���ن جانبها، قالت العب���ة فريق النجمة 
لك���رة الي���د عائش���ة ال���وزان إن البطول���ة 

فرص���ة ل���كل الالعبات؛ م���ن أجل خوض 
م���ع  حص���ص تدريبي���ة مكثف���ة الس���يما 
انتظام جدول مباري���ات الدوري، كما أن 
المباري���ات تمنح الالعبات فرصة خوض 
منافس���ات قوية والتعرف على قدراتهن 
التنافس���ية، وذل���ك م���ا ك���ّن يفتقدنه في 
السابق، متمنيًة أن تستمر فكرة البطولة 
التي ستس���اهم بكل تأكيد ف���ي االرتقاء 
والرياض���ة  خصوص���ا  الم���رأة  برياض���ة 

البحرينية النسوية عموما.

الشباب والرياضة

العمادي والعربي يزوران مرام هود

جانب من الزيارة لالعبة مرام

 تتويج مدرسة األندلس بكأس البطولة 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالميمدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أسامة إدريس حسين البحار

الرفاع - اتحاد ألعاب القوى

في إطار ح���رص االتح���اد البحريني 
أللعاب القوى للكش���ف ع���ن المواهب 
الوطني���ة تنفي���ذا لتوجيه���ات النائب 
األعل���ى  المجل���س  لرئي���س  األول 
اتح���اد  رئي���س  والرياض���ة  للش���باب 
الق���وى،  أللع���اب  آس���يا  غ���رب  دول 
أللع���اب  البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س 
الق���وى س���مو الش���يخ خالد ب���ن حمد 
آل خليف���ة، ونتيج���ة لجه���ود لجن���ة 
الموهوبي���ن برئاس���ة عض���و مجل���س 
اإلدارة رقي���ة الغس���رة وباق���ي أف���راد 
الطاقم الفني، نجح االتحاد في رفد 
المنتخب���ات الوطني���ة بأرب���ع مواهب 
صاعدة تم اعتمادهم رسمًيا ليكونوا 
في المنتخ���ب ويحظ���وا بالمزيد من 
االهتم���ام والعناية لتطوي���ر قدراتهم 
وإمكاناتهم لتمثيل المملكة مستقبال.

وقال المدرب في برنامج الموهوبين 
برنام���ج  إن  ال���ذوادي  مش���عل 

الموهوبي���ن وال���ذي يق���ام بالتع���اون 
بي���ن االتحاد البحريني أللعاب القوى 
ووزارة التربي���ة والتعلي���م ممثلة في 
إدارة التربي���ة الرياضي���ة والكش���فية 
والمرش���دات أثم���ر ع���ن اكتش���اف 4 
مواهب وهم كل من الالعب حس���ين 
محمد الدوس���ري )س���باق 100 و200 
متر(، يوسف أحمد عنان )سباق 400 
متر(، عبدالرحمن محمد )سباق 100 
و200 متر(، محمد عبدهللا إسماعيل 
)الوث���ب العال���ي(؛ ليت���م ضمه���م إل���ى 

المنتخب رسميا.
الالعبي���ن  أن  ال���ذوادي  وأض���اف 
األربع���ة ت���م اكتش���افهم بعد الكش���ف 
عليهم واختبارهم تبين ما يتمتعون 
متمي���زة  فني���ة  إمكان���ات  م���ن  ب���ه 
تؤهلهم لتمثي���ل المنتخبات الوطنية 
والمش���اركة بمختلف االس���تحقاقات 

المقبلة.

4 موهوبين لمنتخبات “القوى”

مباراة فاصلة 
لتحديد بطل 

دوري الطاولة 
في “رياضية”
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محم���د الس���لم حك���م دول���ي، عش���ق لعبة كرة الس���لة لمدة 17 س���نة، ث���م اتجه إل���ى التحكيم بتش���جيع 
صديقه سلمان حبيل. دخل مجال التحكيم وحصل على رتبة الحكم الدولي في سنة 2012 من دبي، 
واستمرت مسيرة مشاركاته على المستوى الخليجي والعربي والدولي، فقد شارك في تحكيم بطولة 
الخليج للشباب 2013 وبطولة ناشئين آسيا 2013 وبطولة األندية العربية للرجال في المغرب 2017 

والعديد من المشاركات، وكانت آخر مشاركاته في بطولة الخليج في مسقط سنة 2018. 
كان لنا معه هذا الحوار ليلقي الضوء على لعبة كرة السلة البحرينية... 

هل ترى أن فريق البحرين قادر  «
على المنافسات العالمية؟ 

فريق كرة السلة لفئة الناشئين في البحرين قادر 
بكل تأكيد الوصول إلى المنافسات العالمية في 
المس���تقبل )وال يوج���د ش���يء مس���تحيل(، وذلك 
ش���ريطة أن يك���ون له���م اهتم���ام كبي���ر م���ن قبل 
اتحاد كرة السلة البحريني، إذ إن مستوى تطور 
ك���رة الس���لة ف���ي البحري���ن قد ف���اق التص���ورات، 
وذل���ك بالجه���د ال���ذي يبذل���ه رئي���س اتح���اد كرة 
السلة البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي آل 

خليفة.
وأصب���ح الجمي���ع ي���رى ويش���اهد مس���توى تطور 
لعب���ة ك���رة الس���لة، وذل���ك م���ن خ���ال الق���رارات 
ف���ي  محترفي���ن  ض���م  إمكاني���ة  ع���ن  الص���ادرة 
الفري���ق بدل ض���م محترف واحد فق���ط، فيمكن 
ض���م محترفين أثناء وص���ول الفريق إلى المربع 
النهائ���ي أو المباريات النهائي���ة مع إمكان اختيار 
العبي���ن محليين عبر التعاق���د معه حين وصول 
الفريق إلى المربع والنهائي مما يجعل المنافس���ة 
ف���ي الف���رق قوي���ة ومثيرة، وه���ذا القرار س���وف 
يطبق في هذه السنة، ولكنه سيكون مكلًفا على 

األندية المشاركة.

ما رأيك في تفاعل الجماهير  «
البحرينية مع كرة السلة؟

بالنس����بة للجمهور فف����ي وجهة نظري أن جمهور لعبة 
ك����رة الس����لة ه����و أكب����ر جمهور ص����االت في مس����توى 
اللع����اب الرياض����ة بالبحري����ن، وأن جمه����ور لعب����ة كرة 
الس����لة مثقف للغاية وعنده عل����م كبير في فن اللعب 
وأساس����ات اللعب����ة، مما يجعله يس����تمر ف����ي الحضور 

والمشاهدة لكسب اإلثارة والمتعة والتشجيع.
أما بالنس����بة إلى تحكيمي في وجود جماهير غفيرة 
ف����ي المدرج����ات فهو أم����ر عادي بالنس����بة ل����ي وكون 
المباراة كأي مباراة بس����يطة، ولكن بعد رجوعي إلى 
المنزل والنظر في المباراة مجدًدا حين أرى الجمهور 
الغفي����ر أنده����ش، فهم يجعل����ون للمب����اراة طعًما، فهم 
الرقم األول، ورئيس اتحاد كرة الس����لة س����مو الشيخ 
عيس����ى بن علي آل خليفة ق����دم جميع الخدمات من 

جميع الجوانب المادية والمعنوية وغيرها.

ما الذي ينقص كرة السلة  «
البحرينية؟

ينق���ص لعب���ة كرة الس���لة ش���يء واح���د فقط هو 

الكوادر البش���رية مثاً، بطريق���ة اختيار الاعبين 
ينبغ���ي أن يت���م البح���ث واختي���ار العبي���ن ذوي 
قام���ة طويل���ة وبني���ة جس���مية، ويت���م تدريبه���م 
من���ذ البداية؛ ليتم صقلهم ب���كل قوة وحزم، وأما 
بخص���وص اللعب���ة الت���ي أطلقه���ا رئي���س اتح���اد 
ك���رة الس���لة البحرينية س���مو الش���يخ عيس���ى بن 
عل���ي آل خليف���ة فهي أفض���ل بكثير م���ن األلعاب 
المنتش���رة العنيفة مثل باجي وفايستي وغيرها 
من األلعاب، وأحد أوالدي انصرف عن اللعب في 
ألع���اب العنف وتوّجه إلى ه���ذه اللعبة فأنا أنصح 

باللعب فيها مما تحتوي على إثارة ومرح.

هل فّكرت يوًما في اعتزال  «
التحكيم؟

أوالً أحببت أن أش���كر رئيس اتحاد كرة الس���لة البحريني 
س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي آل خليفة، وأنا في األيام 
الس���ابقة كنت أفكر في االنسحاب من التحكيم في هذه 
اللعب���ة، ولكن وجود س���موه في االتح���اد يجعلني أخجل 
من االنسحاب؛ لما يبذله سموه من جهود جبارة وكبيرة 
وأيًض���ا لدع���م أصدقائي الح���كام ماجد عيس���ى وفاضل 
غلوم وعبد الكريم شكيب وجابر عبدهللا، الذين لهم دور 
كبير ف���ي مواصلتي لهذا المش���وار، ولواله���م لما وصلت 

إلى ما أنا عليه اآلن.

كيف ترى مستقبل كرة السلة  «
لناشئي البحرين؟

أرى أن بعد 10 س���نوات من اآلن سيزداد االهتمام 
بفئة الناشئين والشباب، وبكل تأكيد سنرى مملكة 
البحري���ن مش���اركة ف���ي بطول���ة العالم لكرة الس���لة 
للرجال، وكل ذلك س���يكون بجهود جبارة من سمو 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

مهدي محمد المخوضر 

طالب إعالم بجامعة البحرين

محمد السلم

دعم سمو الشيخ عيسى بن علي سبب التفوق
ال��ح��ك��م ال��س��ل��م: ن��اش��ئ��و ك���رة ال��س��ل��ة ق������ادرون ع��ل��ى ال��م��ن��اف��س��ة ال��ع��ال��م��ي��ة

خط���ف فري���ق الجامعة العربية المفتوح���ة أول انتصاراته في الدوري الوطني للجامعات لكرة الق���دم، الذي يقام تحت رعاية 
ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة رئيس اللجن���ة األولمبية 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليفة، بعد تخطيه فريق جامعة الخليج العرب���ي بهدفين مقابل هدف في المباراة 

التي جمعتهما على ملعب جامعة الخليج الطبية ضمن الجولة الثانية للدوري.

 وحص����د الجامعة العربية أول 3 نقاط في 
ال����دوري معوضا خس����ارته الثقيلة برباعية 
نظيفة ف����ي الجولة األولى فيما ظل فريق 
الخليج العربي على نقطته الوحيدة التي 

حصدها من تعادله في الجولة األولى.
وظه����ر فري����ق الجامعة العربي����ة المفتوحة 
صورت����ه  ع����ن  تمام����ا  مختلف����ة  بص����ورة 
إذ  األول����ى،  المب����اراة  ف����ي  المتواضع����ة 
ب����دا فريق����ا منظم����ا ونش����طا وذات فعالي����ة 
هجومي����ة من خال ما يضم����ه من العبين 
م����ن األندي����ة المحلي����ة وأبرزه����م مهاج����م 
المالكية والمنتخب األولمبي أحمد حبيب 
الذي لم يشارك في المباراة األولى، وشكل 

ذلك فارق����ا واضحا في مجري����ات المباراة 
العربي����ة  الجامع����ة  لصال����ح  صب����ت  الت����ي 
وكان  فتراته����ا،  معظ����م  ف����ي  المفتوح����ة 
بإمكانه تحقيق نتيجة كبيرة من األهداف 
لو أحس����ن العبيه استثمار تفوقه والفرص 
الكثي����رة الت����ي تفن����ن العبوه ف����ي إهدارها 

خصوصا في الشوط الثاني.
وبدأت مؤشرات أفضلية وتفوق الجامعة 
الس����يطرة  خ����ال  م����ن  مبك����را  المفتوح����ة 
واالندف����اع الهجوم����ي ال����ذي أرب����ك فري����ق 
الخلي����ج العرب����ي وأف����رز هدف����ا مبك����را في 

الدقيقة الرابعة بتوقيع عارف محمد.
وزاد اله����دف م����ن حماس وس����يطرة فريق 

نش����اطه  ومواصل����ة  المفتوح����ة  الجامع����ة 
الهجوم����ي بمح����اوالت متنوعة، حتى جاء 
اله����دف الثان����ي ف����ي الدقيق����ة 18 عندم����ا 
حول نجم الفريق أحمد حبيب الكرة التي 

وصلته من ركلة ركنية في الشباك.
ول����م يتغي����ر الوض����ع كثي����را ف����ي الش����وط 
الثان����ي من حيث اس����تمرار تفوق الجامعة 
العربي����ة المفتوح����ة ب����ل ازدادت فعاليته����ا 
الهجومي����ة عب����ر تح����ركات النش����ط أحم����د 
خال����د و “المل����كاوي األولمبي” أحمد حبيب 
واس����تطاع فت����ح ثغرات في دف����اع جامعة 
الخلي����ج وخلق فرص س����انحة ع����دة تفنن 
العب����و العربي����ة المفتوح����ة ف����ي إهداره����ا؛ 

بس����بب التس����رع وس����وء التصرف أو تألق 
تص����دى  ال����ذي  الخلي����ج  جامع����ة  ح����ارس 
لك����رات خطيرة عدة طرق����ت مرماه كادت 

تزيد الغلة.

أم����ا فري����ق جامع����ة الخليج العرب����ي فلعب 
حس����ب إمكان����ات وق����درات العبي����ه وب����ان 
علي����ه االرتب����اك ف����ي الش����وط األول، إذ ل����م 
ث����م  يش����كل الفري����ق أي هجم����ات فعلي����ة، 

وض����ح النق����ص اللياق����ي ل����دى العبي����ه في 
الش����وط الثان����ي مم����ا دف����ع مدرب����ه حس����ن 
العريب����ي إلج����راء تبديات عدة س����اهمت 
في تنش����يط أداء الفري����ق في الربع األخير 
م����ن المب����اراة عبر ك����رات مرت����دة قلص من 
خاله����ا الف����ارق بتس����جيل هدف����ه الوحي����د 
بتوقي����ع محم����د جم����ال ف����ي الدقيق����ة 85، 
ث����م كاد يقلب األم����ور عندما س����نحت إليه 
فرص����ة أخرى مواتي����ة للتعديل في الوقت 

بدل الضائع.

اللجنة اإلعالمية

“العربية المفتوحة” يحقق انتصاره األول

جانب من المواجهة
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هل يفوز عالي على داركليب؟
األه�������ل�������ي ي�������واج�������ه ال����ب����س����ي����ت����ي����ن ب�������������دوري ال������ط������ائ������رة ال�����ي�����وم

تنطل���ق الي���وم الثالثاء الجولة الخامس���ة ل���دوري الدرجة األولى للك���رة الطائرة عندما 
يلتقي األهلي أمام البس���يتين الس���اعة 6 مس���اء، ويتواجه عالي مع داركليب الس���اعة 

7:30 مساء، وذلك على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

في المباراة األولى يسعى األهلي )الرابع( بقيادة 
الم���درب الوطن���ي رض���ا علي لتحقي���ق انتصاره 
الثال���ث على التوال���ي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط 
لك���ن الفري���ق س���يفتقد خدم���ات نجم���ه األب���رز 
ناصر عنان الذي س���ينتقل إلى االحتراف بنادي 
النص���ر اإلماراتي، وس���يخلفه ف���ي مركز 4 علي 
مرهون وربما تتم مشاركة المحترف األوكراني 
“رس���ان” في ح���ال اكتمال إجراءات تس���جيله 

باالتحاد الدولي ليسجل ظهوره األول.
ويض���م األهل���ي مجموع���ة م���ن العب���ي الخب���رة 
الدوليي���ن أمثال محمد عنان بمركز 2 المعروف 
بضربات���ه الس���احقة والعب���ي االرت���كاز عب���اس 
الخب���از وعل���ي الصيرف���ي ف���ي الص���د والهجوم 
الس���ريع م���ع صانع األلعاب عل���ي حبيب وصمام 

الدفاعي���ة  والتغطي���ة  االس���تقبال  ف���ي  األم���ان 
الليبرو أيمن هرونة.

أما البس���يتين )الس���ابع( بقيادة المدرب الوطني 
محم���د الش���يخ فإن���ه ال ي���زال يبحث ع���ن فوزه 
األول بعدم���ا كس���ب نقطة واحدة فق���ط، ولدى 
الفري���ق عناصر ب���ارزة في مقدمته���م المحترف 
الصرب���ي “مارك���و” المعروف بقدرت���ه الهجومية 
الجي���دة، بجانب العبي االرت���كاز المتميزين في 
الص���د والهج���وم أحم���د مش���رف ومحم���د عم���ر 
وضارب مركز 4 يوس���ف المالود والليبرو محمد 

الماجد وضارب مركز 2 أحمد محمد ربيعة.
المب���اراة الثانية س���تكون األق���وى على اإلطاق 
عل���ى ض���وء الع���روض المتمي���زة الت���ي قدمه���ا 
عالي ثال���ث الترتيب بكأس االتحاد ولكن تبقى 

حظوظ داركليب هي األقوى.
العني���د )الثالث( يدخل المب���اراة وفي رصيده 7 
نق���اط م���ن فوزين وخس���ارة وهو يض���م كوكبة 
من ابرز العناصر في مقدمتهم النجم المعروف 
بقدرت���ه الهجومي���ة البارع���ة محم���د يعقوب مع 

زميل���ه عل���ي إبراهيم ف���ي األط���راف، باإلضافة 
إلى العبي االرتكاز حسن عباس وأيمن عيسى، 
وصان���ع األلع���اب الخبي���ر محم���ود حس���ن، م���ع 
الليب���رو علي خي���ر هللا، ويتميز الفري���ق باألداء 

الجماعي.

أم���ا عال���ي ) الخامس( بقي���ادة الم���درب محمود 
العاب���د فإن���ه يمل���ك ف���ي رصي���ده 3 نق���اط م���ن 
ف���وز واحد وه���و قادر عل���ى منافس���ة داركليب 
التغل���ب علي���ه إذا م���ا ظه���ر  وإحراج���ه وربم���ا 
بمس���تواه المع���روف ال���ذي تمكن م���ن خاله أن 

يحرج األهلي بطل الدوري، حيث يضم الفريق 
كا م���ن حس���ن عقي���ل والبرازيل���ي إدواردو في 
مرك���ز4 مع وجود أحمد عيس���ى في مركز2، مع 

وجود جواد عاشور وجعفر الحايكي بمركز 3.

حسن علي

فريق عالي

سمو الشيخ عيسى بن علي يكرم محمد السلم

فريق داركليب

كشر عن أنيابه 
وطوى صفحة 

الماضي بدوري 
الجامعات



ق���ال الع���ب باي���رن ميون���خ آريين روبن، إنه ال يس���تبعد اعتزال ك���رة القدم مع نهاية مش���واره مع الفريق البافاري بنهاية الموس���م 
الجاري. وقال روبن )34 عاما( في تصريحات نشرتها مجلة “كيكر” في نسختها الصادرة اليوم اإلثنين “ربما أخرج بشكل كلي”.

وأعل���ن روب���ن أخي���را أن الموس���م الج���اري 
ل���ه م���ع باي���رن ميون���خ؛  س���يكون األخي���ر 
لتكون نهاية مش���وار دام 10 أعوام لالعب 
الهولندي ضمن صفوف حامل لقب الدوري 
األلماني )بوندس���ليغا(. وقال روبن “بالطبع 
هذا األمر يش���كل خطوة كبي���رة، وال يمكن 
اتخ���اذ ق���رار كه���ذا ف���ي ي���وم واح���د... لقد 
فك���رت بهذا الش���أن لوقت طويل وبش���كل 
ج���اد، لكني اآلن س���عيد للغاي���ة باتخاذ هذا 

القرار وإعالنه”.
وأض���اف “اآلن تأك���دت المش���اعر الجي���دة 
ل���دى الجماهير والنادي... لق���د كان الوقت 
المناسب”. وأوضح أن مستقبله سيتوقف 
على الخيارات التي ستكون متاحة أمامه 
وصلن���ي  “إذا  وأض���اف  الموس���م.  بنهاي���ة 
ع���رض أقنعن���ي بنس���بة 100 %، وش���عرت 
بالرغبة في قبوله، س���أواصل اللعب... وإن 
ل���م يص���ل ع���رض مثال���ي بالنس���بة ل���ي، قد 

تكون النهاية”.
وت���وج روب���ن خ���الل مس���يرته بألق���اب في 
هولندا وكذلك إنجلترا وإسبانيا إلى جانب 
لق���ب البوندس���ليغا 7 م���رات ولق���ب كأس 
ألمانيا 4 مرات، وسجل هدف الفوز لبايرن 
في ش���باك بوروس���يا دورتمون���د في نهائي 
دوري أبط���ال أوروبا في 2013، العام الذي 
توج خالله بايرن بثالثية الدوري والكأس 

آريين روبنودوري األبطال.

روبن مستعد لالعتزال 
وكاالت

ب���ات موقف األلماني مس���عود أوزيل، صانع 
ألع���اب آرس���نال اإلنجلي���زي، م���ن البقاء في 
الجانرز، محل ش���ك، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية المقبلة.
وبحس���ب صحيفة “مي���رور”، فإن مس���تقبل 
، في ظل  أوزي���ل في آرس���نال بات مجه���والاً
ع���دم تف���اؤل أون���اي إيم���ري، المدي���ر الفني 
للجان���رز، بمس���اهمة الالع���ب األلمان���ي م���ع 

الفريق.
وأضافت الصحيفة أن وكالء أوزيل بجانب 
شقيقه موتلو، سيتوجهون إلى إيطاليا هذا 
األس���بوع؛ م���ن أجل وض���ع ش���روط الالعب 

على طاولة إنتر ميالن.
وتابع���ت الصحيف���ة أن آرس���نال ق���د يك���ون 
ا لقبول عرض بيع أوزيل، خصوصا  مس���تعداً
أن األلمان���ي ه���و صاح���ب أعل���ى دخ���ل في 
الفريق براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه 

إسترليني.
وكان���ت تقاري���ر صحفي���ة ق���د أوضح���ت أن 
آرسنال اإلنجليزي يريد بيع مسعود أوزيل، 

مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
عادت حالة الجدل واالنتقادات الموجهة ضد نظام حكم الفيديو المساعد )الفار( 
ف���ي المالع���ب األلمانية من جدي���د، بعد مباراة ماينز وهانوف���ر التي أقيمت األحد، 

ضمن منافسات الدوري األلماني )بوندسليجا(.

ويس���تخدم النظ���ام ف���ي مس���اعدة 
حكام الساحة قبل اتخاذ القرارات، 
ضرب���ات  احتس���اب  ح���االت  ف���ي 
الج���زاء أو احتس���اب ه���دف مثي���ر 
للجدل أو المخالفات التي تستحق 
بطاق���ات حم���راء، وحق���ق نجاح���ا 
 2018 العال���م  كأس  ف���ي  كبي���را 

بروسيا.
لك���ن النظ���ام أثار موج���ات متكررة 
من الجدل واالنتقادات في الدوري 
ف���ي  ب���دء تطبيق���ه  األلمان���ي من���ذ 
الموس���م الماضي، وأثير الجدل من 
جدي���د بعد احتس���اب ضرب���ة جزاء 
لج���ان بيي���ر ماتيت���ا الع���ب ماين���ز، 
جاء منها هدف التعادل للفريق مع 

هانوفر 1-1.
فقد أث���ارت ضربة الجزاء حالة من 
الجدل وسط ادعاءات بأن الالعب 

قام بالتمثيل داخل منطقة الجزاء، 
واحتس���ب الحكم روبرت هارتمان 
االس���تعانة  دون  الج���زاء  ضرب���ة 
بنظ���ام ف���ار أو التش���اور قبل إعالن 

قراره.
وأب���دى أن���دري برايتنرايت���ر المدير 
الفن���ي لهانوفر اعتراض���ه قائال “إن 
لم نعتب���ر هذا مبالغة في الس���قوط 
ولعب���ة تس���تحق الفح���ص، فعلين���ا 
التوق���ف عن اس���تخدام نظام حكم 
الفيدي���و المس���اعد، فم���ا ح���دث هو 

بعيد عن العدل”.

أما هورست هيلدت مدير الكرة  «
بنادي هانوفر، فقد شكك في األمر 

بشكل كلي، قائال “يفترض على 
الحكام أال يرتكبوا األخطاء، فآليات 

وإجراءات حكم الفيديو المساعد 
سيئة”.

ركلة جزاء تعيد الجدل بألمانيا هل ينتقل    
أوزيل لإلنتر؟

خرج نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، للحديث في أول حوار له مع الصحافة اإليطالية منذ انضمامه للسيدة العجوز، 
خالل الصيف الماضي، قادًما من ريال مدريد اإلسباني.

وف���ي حواره مع صحيف���ة الجازيتا ديللو 
س���بورت، قال رونالدو “يمكنني القول إن 
ه���ذه أفض���ل مجموع���ة لعبت معه���ا على 

اإلطالق”.
وأض���اف كريس���تيانو “التواض���ع يس���يطر 
جمي���ع  يوفنت���وس،  ف���ي  الجمي���ع  عل���ى 
الالعبين يريدون الفوز، اليوفي أكثر من 

مجرد فريق”. 
وع���ن إم���كان مواجه���ة ري���ال مدريد في 
التش���امبيونزليج، أوض���ح “الملك���ي ب���ات 
م���ن الماضي بالنس���بة لي، أري���د الفوز مع 
يوفنتوس فقط، س���أبذل قصاري جهدي 

حال الصدام مع فريقي السابق”.
وأردف “يوفنتوس ال يحتاج ضم العبين 
جدد باس���تثناء البرازيلي مارسيلو، نحن 

نفتح الباب أمام الالعبين المميزين”.
وتاب���ع رونال���دو “رهان���ات م���ع أليج���ري؟ 
ا، أعي���ش ه���ذه التحدي���ات، الت���ي  ال أب���داً
بالمئ���ة،   99 بنس���بة  لصالح���ي  أحس���مها 

م���ع باول���و ديب���اال وماري���و ماندزوكيتش 
وسامي خضيرة”.

ليوني���ل  بافتق���اد  “أش���عر  ال���دون  وق���ال 
ميس���ي، لقد لعبت في إنجلترا وإس���بانيا 
وإيطاليا والبرتغال، بينما هو ال يزال في 

إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر”.
وختم كريستيانو حديثه بقوله “بالنسبة 
لي، الحياة عبارة عن مجموعة تحديات، 
إل���ى  ميس���ي  ليوني���ل  يأت���ي  أن  أتمن���ى 

إيطاليا، البرغوث العب رائع وجيد”.

رونالدو وميسي

رونالدو: أشعر بافتقاد ليونيل ميسي

وكاالت

ف���رط نادي الهالل في 3 نقاط ثمين���ة أمام غريمه النصر، وتعادل معه 
بنتيجة 2-2، الس���بت الماضي في إط���ار الجولة ال� 12 من عمر الدوري 

السعودي للمحترفين.

اله���الل  م���درب  وتع���رض 
لس���هام  جيس���وس  جورج���ي 
االنتق���ادات بعدم���ا تقدم فريقه 
بهدفي���ن دون رد، لكن “الزعيم” 
فش���ل في الحفاظ على تقدمه، 
لتنته���ي المب���اراة بالتع���ادل في 

النهاية.
وقاد البرتغالي جيسوس ناديه 
الهالل بش���كل مبهر في جوالت 
وتص���در  الس���عودي،  ال���دوري 
المس���ابقة  ترتي���ب  ج���دول 
بالعالم���ة الكاملة، حتى الجولة 

التاسعة من عمر البطولة.
ف���ي  نقطتي���ن  اله���الل  وأه���در 
بال���دوري  العاش���رة  الجول���ة 
م���ع  تع���ادل  عندم���ا  المحل���ي 

الفيصل���ي بنتيجة 1-1، قبل أن 
ا أمام النصر. يتعثر مجدداً

ويتص���در الهالل جدول ترتيب 
برصي���د  الس���عودي  ال���دوري 
29 نقط���ة، بف���ارق 3 نق���اط عن 
ب���أن  ���ا  علماً النص���ر،  الوصي���ف 
“الزعيم” يمتلك مباراة مؤجلة.

وي���رى بعض النق���اط أن الهالل 
ا  وق���ع عل���ى بداية مثالي���ة؛ نظراً
الذي���ن  المنافس���ين  لضع���ف 
واجههم مطلع الموسم الجاري.

وكان فهد الهريفي نجم  «
النصر قد أكد أن جورجي 

جيسوس لم يتعرض الختبار 
حقيقي مع الهالل قبل 

مباراتي الفيصلي والنصر.

عقد طويل األمد لمدافع ليفربول“جيسوس الهالل” يتعرض لالنتقاد
أعلن نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 
الق���دم االثني���ن، أن مدافع���ه المص���اب راهنا جو غومي���ز وقع عقدا 

جديدا من المفترض أن يبقيه مع الفريق حتى 2024.

ومن المتوقع أن يبتعد المدافع الدولي اإلنجليزي البالغ من العمر 21 
عاما، عن صفوف فريقه ل� 6 أس���ابيع بس���بب كس���ر في الس���اق، إال أنه 
قدم قبل ذلك أداء جيدا إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك في 

محور دفاع متصدر ترتيب الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانض���م غومي���ز إل���ى صف���وف ليفرب���ول ف���ي الع���ام 2015 قادما من 
تش���ارلتون اإلنجليزي مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني )4.5 مليون 

دوالر(.
وغ���اب غومي���ز عن صف���وف فريقه ف���ي نهائ���ي دوري أبط���ال أوروبا 
ضد ريال مدريد اإلس���باني )3-1( في الموس���م الماضي بعدما تعرض 
إلصاب���ة ف���ي الكاحل خالل مب���اراة مع المنتخ���ب الوطني في مارس 
2018، إال أن���ه ع���اد بعدها بق���وة إلى صفوف الفري���ق، وأصبح الخيار 
المفض���ل للم���درب األلمان���ي يورغن كل���وب إلى جانب ف���إن دايك في 

دفاع الفريق األحمر.
وق���ال غوميز في تصريحات للموق���ع اإللكتروني للنادي “توقيع عقد 
جدي���د يعن���ي كل ش���يء بالنس���بة إل���ي )...( أمضيت أعوام���ا عدة في 
صفوف الفريق واستمتعت باللعب لصالح ليفربول واختبار ما يعنيه 

راهنا جو غوميزذلك، لذا أنا سعيد بفرصة إطالة فترة تعاقدي هنا”.

وكاالت
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وكاالت وكاالت

تس���تضيف دول���ة اإلم���ارات العربية المتحدة بطول���ة كأس العالم لألندية في الفترة بين 12 و22 ديس���مبر 
الج���اري. وس���يواجه الترجي التونس���ي بطل إفريقيا الفائز في المباراة االفتتاحي���ة للمونديال بين العين 
اإلماراتي وويلينجتون النيوزيلندي. ويشارك الترجي للمرة الثانية في كأس العالم لألندية بعد مشاركة 
غير موفقة في نسخة 2011.  وأنهى الترجي نسخة اليابان 2011 في المركز السادس بعد الخسارة أمام 

السد القطري بنتيجة 2-1، والهزيمة 3-2 أمام مونتيري المكسيكي. 

وال يب���دو الترج���ي في وض���ع مطمئن خالل مش���واره هذا 
الموسم، حيث ظهرت بعض الثغرات الفنية، التي نوجزها 

في سياق التقرير التالي: 

أخطاء حراس المرمى 

عان���ى الترج���ي من أخط���اء الحارس رام���ي الجريدي في 
دوري أبط���ال إفريقيا بالنس���خة الماضية، والتي كادت أن 

تطيح بالفريق خارج المسابقة القارية. 
ووق���ع الجري���دي ف���ي بعض األخط���اء خالل إي���اب نصف 
أوجوس���تو  دو  بريمي���رو  أم���ام  األبط���ال  دوري  نهائ���ي 
األنجول���ي، مم���ا جع���ل الكثيرين يطالب���ون باإلبق���اء عليه 

بديال ومنح الفرصة للحارس معز بن شريفية. 
���ا، بخبرات  ويتس���لح مع���ز بن ش���ريفية، صاحب ال� 27 عاماً

كبيرة، إال أن بعض هفواته السابقة تثير مخاوف جماهير 
ناديه. 

الغيابات وقلة الخبرة

يعان���ي الترج���ي في الوق���ت الحالي غيابات ع���دة مؤثرة، 
منه���ا س���عد بقي���ر ومحمد عل���ي اليعقوب���ي ومحم���د وائل 

بلعربي. 
وخرج اليعقوبي وبلعربي من قائمة الفريق التونسي التي 
س���تخوض موندي���ال األندي���ة، فيم���ا أبقى الم���درب معين 
الش���عباني على س���عد بقي���ر على أمل تعاف���ي الالعب قبل 
البطول���ة. كما أن الش���عباني ال يتمتع بالخبرة الكافية التي 
قد تمنحه القدرة على قيادة فريق باب سويقة للمجد في 

كأس العالم لألندية.

ينتظ���ر العب���و نادي العين اإلماراتي المس���اندة الجماهيرية خالل مش���اركة الفريق في كأس 
العال���م لألندي���ة، بداي���ة م���ن األربع���اء المقب���ل. وأعرب الع���ب العين ريان يس���لم، ع���ن فخره 
واعت���زازه وس���عادته بالحض���ور ضمن قائم���ة الفريق المش���اركة في موندي���ال األندية. وقال 
يس���لم “كل العب كرة قدم، يتمنى الحصول على ش���رف المشاركة في هذه المناسبة العالمية 

المهمة”.

وفقن���ا  ال���ذي  لل���ه  “الحم���د  وأض���اف 
ف���ي الموس���م الماض���ي عل���ى كس���ب 
أن  المؤك���د  المهم���ة،  التحدي���ات 
مش���اركة العي���ن العالمي���ة؛ نتيجة لما 
حققه من إنجاز، نتمنى أن نوفق في 

تحقيق أفضل نتيجة”.
للمواجه���ة  التحضي���رات  وع���ن 
ويلنجت���ون  أم���ام  االفتتاحي���ة 
أن  “المؤك���د  أوض���ح  النيوزيلن���دي، 
مدربن���ا الكروات���ي، زوران ماميت���ش، 
األس���اليب  وض���ع  عل���ى  يعم���ل 
التكتيكي���ة، التي تمكنن���ا من تحقيق 

أهدافنا المطلوبة”.
ا  ا جماهيرياً وأض���اف “أتوق���ع حض���وراً
الجمي���ع  أتمن���ى أن يس���تمتع  ا،  كبي���راً
باألج���واء في اس���تاد هزاع ب���ن زايد، 

كما أتمنى التوفيق لفريقي”. 
يمث���ل  دائم���ااً  العي���ن  “جمه���ور  ون���وه 
الالع���ب رق���م واح���د، ضم���ن قائم���ة 
الجماهي���ر  أن  والمؤك���د  الفري���ق، 
اإلماراتي���ة، ال تحتاج دعوة لمس���اندة 
العي���ن ممث���ل اإلم���ارات ف���ي البطولة 

العالمية”.
م���ن جانبه، ق���ال العب وس���ط العين 

أحمد برمان، إن المشاركة في بطولة 
كأس العالم لألندية، طموح الجميع.

وقال برم���ان، في تصريح���ات لموقع 
ن���ادي العي���ن “نحم���د هللا ال���ذي وفقنا 
وكأس  ال���دوري  لقب���ي  حص���د  ف���ي 
رئي���س اإلمارات لكرة القدم الموس���م 
الماض���ي، نح���ن عازمون عل���ى إظهار 
أفضل ما لدينا في البطولة العالمية”.

وتابع “المؤكد أن العين يسعى  «
دائًما إلى الظهور المشرف باسم 

اإلمارات في جميع البطوالت 
الخارجية”.

3 عقبات تهدد طموح الترجي العين ينتظر جماهيره في المونديال



معركة التأهل
س���يكون ليفرب���ول اإلنجلي���زي مطالب���ا بإلح���اق الهزيم���ة األول���ى بنابول���ي اإليطال���ي ف���ي دور 
المجموع���ات م���ن دوري أبطال أوروب���ا لكرة القدم عندما يس���تضيفه في ملع���ب “أنفيلد” ضمن 
الجولة السادسة األخيرة من منافسات المجموعة الثالثة؛ لتحاشي الخروج المبكر بعد 6 أشهر 

على بلوغه النهائي القاري وخسارته أمام ريال مدريد اإلسباني 1-3.

ويمل���ك نابول���ي 9 نقاط مقابل 8 لباريس س���ان 
جرمان الفرنسي و6 لليفربول.

ويكف���ي ليفرب���ول الفوز بنتيج���ة 1 - 0؛ ليضمن 
تأهل���ه متفوق���ا عل���ى نابول���ي بف���ارق األه���داف 
ألن الفري���ق اإليطال���ي أنه���ى مواجه���ة الذه���اب 
بالنتيج���ة ذاتها. أم���ا في حال تس���جيل نابولي 
له���دف، ف���إن ليفربول س���يصبح مطالب���ا بالفوز 
بفارق هدفين ليضمن التأهل في حين سيرتبط 
تأه���ل الفريق اإليطالي بحالة واحدة هو تعادل 

باريس س���ان جرمان م���ع مضيفه النجم األحمر 
الصربي ألن الفرق الثالث ستتساوى نقاطا في 

هذه الحالة وتشطب نتائج الفريق الصربي.
ول���ن تك���ون مهم���ة باريس س���ان جرمان س���هلة 
عندما يحل ضيفا على النجم األحمر في بلغراد 
حيث انتزع األخير التعادل الس���لبي من نابولي 

ثم هزم ليفربول 2 - 0.
وس���يضمن فري���ق العاصم���ة التأه���ل ف���ي حالة 
الف���وز بغض النظر ع���ن نتيجة المب���اراة الثانية 

بي���ن ليفرب���ول ونابولي، أو التعادل ش���رط عدم 
فوز الفريق اإلنجليزي.

وتب���دو المعادلة واضحة أم���ام توتنهام إذا أراد 
التأه���ل إل���ى ال���دور ثم���ن النهائ���ي لكنه���ا صعبة 
أيض���ا؛ ألن���ه يتعي���ن عليه الف���وز على برش���لونة 
ف���ي عق���ر دار األخي���ر ليضم���ن البطاق���ة الثانية 

ع���ن المجموع���ة الثاني���ة، أو تحقي���ق النتيج���ة 
ذاته���ا إلنت���ر مي���الن اإليطالي الذي يس���تضيف 

أيندهوفن الهولندي.
ل���كل   7 مقاب���ل  نقط���ة   13 برش���لونة  ويمل���ك 
م���ن توتنه���ام وإنت���ر مي���الن، ويتف���وق الفري���ق 
اإلنجليزي في المواجهات المباش���رة مع نظيره 

اإليطالي.
ووصف بوكيتينو المباراة ضد برشلونة ونجمه 
األرجنتيني ليونيل ميس���ي بأنه���ا “ضخمة. لقد 
تأهل )برشلونة( إلى الدور التالي لكن في دوري 

األبطال ال أحد يمنحك الهدايا”.
أتلتيك���و  يتناف���س  األول���ى،  المجموع���ة  وف���ي 

مدريد اإلس���باني وبوروسيا دورتموند األلماني 
عل���ى الصدارة بعد ضمانهما بطاقتي الدور ثمن 
النهائ���ي، وذل���ك عندم���ا يح���الن ضيفي���ن عل���ى 
كلوب بروج البلجيكي وموناكو الفرنس���ي على 

التوالي.
المنافس���ة  س���تكون  الرابع���ة،  المجموع���ة  أم���ا 
عل���ى المرك���ز الثال���ث المؤهل لمس���ابقة الدوري 
األوروبي “يوروبا ليغ” بين غلطة سراي التركي 
)4 نق���اط( ولوكوموتي���ف موس���كو الروس���ي )3 
نق���اط( بعدما حس���م بورت���و البرتغالي وش���الكه 

األلماني بطاقتي الدور الثاني.
ويلع���ب غلط���ة س���راي م���ع ضيف���ه بورت���و الذي 
ضمن ص���دارة المجموعة، ويح���ل لوكوموتيف 

موسكو ضيفا على شالكه.

وكاالت

كارلو انشيلوتي ويورجن كلوب

الثالثاء 11 ديسمبر

دوري ابطال أوروبا
الجولة 6

بورتوغ سراي 20.55

لوكوموتيف موسكوشالكه 20.55

اتلتيكوبروج 23.00

دورتموندموناكو 23.00

توتنهامبرشلونة 23.00

ايندهوفهنانتر 23.00

باريسرد ستار 23.00

نابوليليفربول 23.00

أوروبا تنادي جاياردو
بع���د أن ق���اد ريف���ر بليت للقبه الثاني ف���ي كأس ليبرتادوريس، خالل 4 مواس���م، بدا أن 
الم���درب مارس���يلو جاي���اردو في طريق���ه لالنتق���ال إلى أوروب���ا، غير أن العب���ي الفريق 

األرجنتيني يتمنون استمراره في بوينس أيرس لفترة أطول.

ريف���ر  قائ���د  بونزي���و  ليون���اردو  وق���ال 
للصحافيين بعد الفوز 1-3 على الغريم بوكا 
جوني���ورز “س���ينتقل )جاياردو( إل���ى أوروبا 
ف���ي يوم م���ا، لكنه معنا حالي���ا ومن الصعب 

التفريط به”.
وأض���اف “من المهم م���ا أخبرنا به، بأنه يريد 
البقاء، لكنه بالتأكيد س���ينتقل مستقبال إلى 

أوروبا مثل الجميع”.
وي���درك جاي���اردو، الع���ب الوس���ط الس���ابق 
الذي مث���ل موناكو وباريس س���ان جيرمان، 
أن المواه���ب األرجنتيني���ة تتدفق دائما إلى 
أوروب���ا، كما أن المدربي���ن األرجنتينيين من 

بين األكثر رواجا حاليا.
وم���ن ضمن هؤالء ماوريس���يو بوكيتينو مع 
توتنهام هوتسبير ومارسيلو بيلسا مع ليدز 
ودييج���و س���يميوني م���ع أتليتيك���و مدري���د 
مدري���د،  ري���ال  م���ع  س���والري  وس���انتياجو 

وجميعهم اكتسبوا شهرة خارج الديار.
وس���تدفع نجاحات جاياردو أندية أوروبية 
لتقدي���م عروض له بالتأكي���د، ويقول زمالء 
المؤش���رات  كل  إن  األرجنتين���ي  الم���درب 
تؤك���د قدرته على تكرار نجاحاته في أقوى 

المنافسات.
وق���ال مس���اعده ماتياس بيس���كاي “هناك 3 

كلمات تصفه.. كفاءة وإصرار واجتهاد”.
وأض���اف “لدي���ه الكثي���ر م���ن اإلص���رار عل���ى 
التط���ور،  عل���ى  اآلخري���ن  ودف���ع  التحس���ن 
ويطلب الكثير من نفسه ومن اآلخرين، كما 

يجتهد إلخراج األفضل من كل العب”.
وكان يت���م وصف جاي���اردو بأنه “دمية” من 
الالعبي���ن األكبر س���نا عند انضمام���ه للنادي 
وه���و يبلغ من العمر 16 عام���ا، لكن اللقب ال 
يعك���س قوته الذهنية وإص���راره على الفوز 
دائم���ا. وش���اهد جاي���اردو مب���اراة األحد من 

المدرجات؛ بسبب عقوبة ضده خالل الدور 
قبل النهائي أمام جريميو.

ورغ���م منعه من دخول غرف���ة المالبس في 
ال���دور الس���ابق تجاه���ل جاي���اردو العقوب���ة 
وأعط���ى خطاب���ا ملهم���ا أمام العبي���ه خالل 
التف���وق  عل���ى  ليش���جعهم   ،1-0 التأخ���ر 
1-2 وحج���ز م���كان ف���ي النهائ���ي، وعوق���ب 

بالحرم���ان م���ن دخول االس���تاد ف���ي ذهاب 
ال���دور النهائي ي���وم 11 نوفمبر، وأجبر على 
مش���اهدة اإلياب في مدرجات برنابيو، لكنه 

نقل عقليته إلى الالعبين.
واضح���ة  رس���الة  “لدي���ه  بونزي���و  وأوض���ح 
ويقنعن���ا بفعل ما يري���د، مجموعة الالعبين 

تعكس رؤيته”.

مارسيلو جاياردو

وكاالت

sports@albiladpress.com

الثالثاء
11 ديسمبر 2018 
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وكاالت

أش���اد اليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
)الكونميب���ول( ب���دور رئي���س ن���ادي ري���ال مدري���د فلورنتين���و بيريز في 
إنج���اح مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوري���س بين ريفر بليت وبوكا 

جونيورز في استاد سانتياجو برنابيو بالعاصمة االسبانية.

وحقق ريفر اللق���ب للمرة الرابعة 
عل���ى   3-1 بف���وزه  تاريخ���ه  ف���ي 
بع���د  ب���وكا  األرجنتين���ي  غريم���ه 

وقت إضافي.
تلع���ب  أن  المفت���رض  م���ن  وكان 
أس���بوعين  قب���ل  اإلي���اب  مب���اراة 
معق���ل  مونومنت���ال  اس���تاد  ف���ي 
بس���بب  تأجل���ت؛  لكنه���ا  ريف���ر 
أحداث عن���ف. وأبل���غ دومينجيز 
الصحافيي���ن ”أه���م ش���يء وجود 
وق���وع  دون  النهاي���ة  ف���ي  فائ���ز 
مش���اكل ويجب أن أوجه الش���كر 
إل���ى فلورنتين���و بيري���ز؛ ألنه أتاح 
فرص���ة رائعة للجمي���ع وأنا ممتن 
له“. وأضاف ”الفكرة صدرت مني 

ومن فريقي في البداية ثم سألنا 
فلورنتينو واستجاب لها وتحول 
واس���تمتع  حقيق���ة  إل���ى  الحل���م 

الجميع بهذا النهائي“.
وأثار نقل المباراة من األرجنتين 
إل���ى إس���بانيا ردود فع���ل غاضبة 
لك���ن  الجنوبي���ة  أمي���ركا  ف���ي 
دومينجي���ز بدا س���عيدا بالنتيجة 

النهائية. 
وتاب���ع ”كان هدفن���ا دائم���ا اللع���ب 
ذل���ك  وحاولن���ا  األرجنتي���ن  ف���ي 
مرتي���ن لكن ف���ي النهاي���ة انتقلت 
االحتفالي���ة إلى مدريد. ش���اهدنا 
مباراة مثيرة وعمت السعادة كل 

أنحاء االستاد“.

الكونميبول يشكر ريال مدريد سيلفا يدعم ريتشارليسون
يش���عر م���درب إيفرت���ون ماركو س���يلفا 
بالس���عادة والرض���ا ع���ن أداء المهاج���م 
أك���د  لكن���ه  البرازيل���ي ريتشارليس���ون، 
امتالك���ه الق���درة على تس���جيل المزيد 

من األهداف.
ولع���ب إيفرت���ون على أرض���ه مع فريق 
ريتشارليس���ون الس���ابق واتف���ورد ف���ي 
مس���اء  الممت���از  اإلنجلي���زي  ال���دوري 
أم���س االثني���ن باحًث���ا عن ف���وزه األول 
في ديس���مبر بعد الخسارة أمام غريمه 
ليفرب���ول ف���ي اللحظ���ات األخي���رة ث���م 
التع���ادل م���ع نيوكاس���ل يونايت���د ف���ي 

الجولة الماضية.
ويتص���در ريتشارليس���ون، ال���ذي انضم 
م���ن واتفورد في يوليو الماضي، قائمة 
ه���داف إيفرت���ون ف���ي ال���دوري برصيد 
7 أه���داف رغم إيقاف���ه 3 مباريات بعد 
ط���رده المباش���ر أم���ام بورنم���وث ف���ي 

أغسطس الماضي.
وقال س���يلفا ”أنا س���عيد م���ن أجله لكن 

أعتقد أن بوسعه الظهور بشكل أفضل 

فيما يتعلق بتس���جيل األه���داف وبكل 

تأكيد هو يملك القدرة على ذلك“.

وس���جل الالع���ب البالغ عم���ره 21 عاما 

هدف���ه األول ف���ي 4 مباري���ات؛ ليمن���ح 

إيفرتون نقطة التعادل أمام نيوكاسل . 

ريتشارليسون

وكاالت

وكاالت

بوروس����يا  لن����ادي  الفن����ي  المدي����ر  فاف����ر،  لوس����يان  أعل����ن 
دورتمون����د األلمان����ي، قائمة فريقه التي تس����تعد لمواجهة 
موناك����و الفرنس����ي، ف����ي خت����ام دور المجموع����ات ب����دوري 

أبطال أوروبا.

وبحس����ب ش����بكة “س����كاي س����بورتس”، ف����إن مارك����و رويس 
وجادون سانش����و وأكس����يل فيتس����ل لن يس����افروا م����ع بعثة 

الفريق إلى فرنسا.
ويأت����ي غياب رويس بس����بب إصابة في الفخ����ذ، بينما منح 
فاف����ر، العب����ه فيتس����ل، راح����ة بع����د مش����اركته ف����ي مباريات 

عديدة طوال الفترة الماضية.
ولن يكون سانش����و أيًض����ا برفقة بعثة بوروس����يا دورتموند؛ 
بس����بب س����فره إل����ى العاصم����ة اإلنجليزي����ة لندن، بع����د وفاة 

جدته.
وق����رر المدرب السويس����ري، اس����تبعاد 4 العبي����ن آخرين من 
القائمة، إذ ينضم لقائمة الغيابات، توماس ديالني وجاكوب 

برون الرسين ولوكاس بيشتشيك ودان أكسيل زاجادو.
ويملك بوروسيا دورتموند، 10 نقاط في رصيده، إذ يحتل 
المرك����ز الثاني ف����ي المجموعة األولى، بعدم����ا ضمن التأهل 

لثمن نهائي البطولة.

غيابات دورتموند

يعتق���د روميل���و لوكاكو مهاجم مانشس���تر يونايتد أن���ه كان في حاجة 
بالفع���ل إل���ى التخل���ص م���ن جزء م���ن عضالته؛ حت���ى يس���تعيد لياقته 

ومستواه في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 25 عم���ره  البال���غ  المهاج���م  وكان 
عام���ا هو هداف يونايتد الموس���م 
الماضي برصي���د 27 هدفا في كل 
المس���ابقات كم���ا ق���اد بلجي���كا إلى 
قبل نهائي كأس العالم 2018 لكنه 
س���جل ستة أهداف في 20 مباراة 

مع ناديه بالموسم الجاري.
وق���ال لوكاكو بعدما س���جل هدفا 
ف���ي الف���وز 1-4 عل���ى فوله���ام في 
الس���بت  ي���وم  الممت���از  ال���دوري 
الطب���ي  والجه���از  ”أن���ا  الماض���ي 
الفح���وص  م���ن  الكثي���ر  أجرين���ا 

لنعرف أين تكمن المشكلة“.
وأضاف ”تكون���ت بعض العضالت 

خالل كأس العالم، لكن في الدوري 
اإلنجليزي ال يمكنني اللعب بنفس 
كم���ا  العض���الت  م���ن  الق���در  ه���ذا 
يح���دث ف���ي المباري���ات الدولي���ة. 
كن���ت أعلم أني ف���ي حاجة بالفعل 
م���ن  ج���زء  م���ن  التخل���ص  إل���ى 
العض���الت ل���ذا ابتع���دت لفترة عن 

صالة األلعاب الرياضية“.
س���جل  ال���ذي  لوكاك���و،  أك���د  كم���ا 
مباري���ات   3 آخ���ر  ف���ي  هدفي���ن 
يعان���ي  كان  أن���ه  يونايت���د،  م���ع 
م���ن اإلره���اق ف���ي بداية الموس���م 

الجاري.
وقال ”بعد كأس العالم أعتقد أني 

كنت مرهقا بعض الشيء.. لم أكن 
ألع���ب بالق���وة الالزم���ة والحماس 
ال���الزم. اآلن أعتقد أني اس���تعدت 

وأصبح���ت  مج���ددا  مس���تواي 
جاهزا“.

وكان الفوز على فولهام هو األول 

ليونايتد ف���ي 4 مباريات بالدوري 
الممت���از؛ ليتق���دم الفري���ق ويصبح 

سادسا.

وكاالت

روميلو لوكاكو

مشكلة لوكاكو
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إعداد: هبة محسن

خ���ال أجواء احتفالي���ة مبهجة، حقق بازار 
“ب���وب اب” ال���ذي نظم���ه”Fes518” نجاًح���ا 
منقط���ع النظي���ر، حي���ث اس���تقطب أكثر من 
3300 زائ���ر إضاف���ة إل���ى كب���ار المس���ؤولين 
ديس���مبر  و1  نوفمب���ر   30 اليومي���ن  خ���ال 

.2018
ش���ارك في البازار ما يق���ارب 48 بائًعا محلًيا 
والجم���ال  لألزي���اء  بائًع���ا  و28  إجمالًي���ا، 
واإلكسس���وارات داخ���ل Fes518 و20 بائًعا 
للم���واد الغذائي���ة المحلي���ة بالخ���ارج إضافة 
 Arteastiq إلى أنش���طة األطفال مثل رس���م
الش���عر  وتصفي���ف  الفني���ة  اللوح���ات  عل���ى 

واللوحات البراقة للوجه.
وكان���ت األج���واء تعج بالحيوي���ة في جواد 
دوم مع موسيقى خفيفة وصوت ضحكات 
األطفال وزينة عي���د المياد وأكثر من ذلك 

بكثير.
وتق���ول صاحب���ة ومنظم���ة الب���ازار صوفي���ا 

ج���واد “نتطل���ع إل���ى الترحي���ب بالجميع في 
س���وقنا المقبل���ة ف���ي الع���ام الجديد. نش���كر 
والموظفي���ن؛  والباع���ة  الحاضري���ن  جمي���ع 
كونه���م ج���زًءا م���ن ه���ذا الحدث مم���ا جعله 

يحقق نجاًحا كبيًرا”.

تحتفل “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة 
في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق 
والم���دن المتكامل���ة ومنش���آت التجزئة 
والترفيه على مستوى الشرق األوسط 
الس���نوية  بالذك���رى  وآس���يا،  وإفريقي���ا 
العاش���رة عل���ى افتت���اح “س���يتي س���نتر 
البحري���ن”، ببرنام���ج حاف���ل بالفعاليات 
والس���حوبات  العائلي���ة  الترفيهي���ة 

والجوائز القيمة. 
المش���اركة  م���ن  ال���زوار  وس���يتمكن 
الفعالي���ات  م���ن  متنوع���ة  بمجموع���ة 
ط���وال  س���تتواصل  الت���ي  االحتفالي���ة 
ش���هري ديس���مبر ويناي���ر، واالس���تفادة 
Lex�  ذذل���ك من فرص���ة الفوز بس���يارة

us LX570s الجدي���دة، اعتب���اًرا م���ن 1 
ديسمبر 2018.

وقال مدير أول س���يتي سنتر البحرين 
دعي���ج الرميح���ي “نح���ن س���عداء ج���ًدا 
بمش���اركة ال���زوار احتفاالتن���ا بالذك���رى 

الس���نوية العاش���رة على افتتاح المركز، 
المكاف���آت  م���ن  العدي���د  س���تتوفر  إذ 
وف���رص الفوز القّيم���ة. وعلى مدار عقد 
كام���ل م���ن الزم���ن، اس���تضاف س���يتي 
س���نتر البحري���ن العدي���د م���ن اللحظات 
تعزي���ز  ف���ي  س���اهمت  الت���ي  الس���عيدة 
مكانته كالوجهة األبرز والخيال األمثل 
للتس���وق والترفي���ه والحي���اة العصرية 
ف���ي المملك���ة. ونؤك���د التزامن���ا بابتكار 
أفضل التج���ارب الحس���ية واإلبداعية، 
ونتطلع قدًما لاحتفال بهذه المناس���بة 
بالعديد من التجارب المبتكرة، وأجمل 
الفعالي���ات العائلي���ة العالمي���ة، وف���رص 

الفوز القيمة”.

االحتفالي��ة س��مة  كان��ت  األطف��ال  وضح��كات  البهج��ة 

قيمة ج���وائ���ز  ع��ل��ى  وس���ح���ب  ع��ائ��ل��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

“بازار بوب اب” يستقطب 3300 زائر

“سيتي سنتر” يحتفي بالذكرى العاشرة

البحري���ن  ألمني���وم  ش���ركة  ع���ززت 
أكب���ر  الت���ي س���تصبح قريًب���ا  )ألب���ا(، 
العال���م،  ف���ي  لأللمني���وم  مصه���ر 
مكانته���ا كش���ركة رائدة ف���ي تدريب 
خ���ال  م���ن  الموظفي���ن؛  وتطوي���ر 
تنظيم ورش���ة عمل بعن���وان “التعلم 
األقص���ى” ألعضاء اإلدارة التنفيذية 
ومدي���ري  اإلداريي���ن  والمديري���ن 
الدوائر، وذلك يومي 4 � 5 ديس���مبر 

2018 بنادي ألبا.
وف���ي تعليق���ه عل���ى ورش���ة العم���ل، 
ص���رح الرئيس التنفي���ذي تيم موري 
قائ���اً “مع اقترابنا م���ن هذه اللحظة 
الحاسمة التي ستصبح فيها الشركة 

أكب���ر مصه���ر لأللمني���وم ف���ي العالم، 
ف���إن علين���ا أن نتحّم���ل المس���ؤولية 
بالمش���روع  يتعل���ق  م���ا  كل  تج���اه 
لتأمين التش���غيل اآلمن لخط الصهر 

السادس”.
وأجرى المشاركون في ورشة العمل 
أح���دث  لتجرب���ة  األنش���طة؛  بع���ض 
الط���رق الت���ي تس���اهم ف���ي تس���ريع 
عملي���ة التعل���م ف���ي مجال الس���امة 
بالنس���بة لجميع أنش���طة خط الصهر 
الس���ادس، م���ع التركي���ز عل���ى أفضل 
الممارس���ات لدمج الموظفين الجدد 
الصه���ر  خ���ط  لمش���روع  التابعي���ن 

السادس للتوسعة.

“ألبا” أكبر مصهر بالعالم قريًبا

في إط���ار احتفاالت مملك���ة البحرين بيوم 
المرأة البحرينية والتزام مصرف الس���ام - 
البحرين، المستمر بمسؤوليته االجتماعية 
ف���ي المجتم���ع عموما ودعم وتق���دم المرأة 
البحريني���ة خصوصا، ق���ّدم المصرف دعًما 
إل���ى المجل���س األعل���ى للم���رأة عب���ارة ع���ن 
ي���وم  االحتف���ال  لرعاي���ة  مالي���ة  مس���اهمة 
المرأة البحرينية الذي أقيم في الثالث من 
ديسمبر الجاري بمبنى بلدية المنامة تحت 
رعاي���ة عاهل الباد صاح���ب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأش���اد نائ���ب الرئي���س التنفي���ذي لمصرف 
بجه���ود  م���راد،  أن���ور  البحري���ن   - الس���ام 
للم���رأة برئاس���ة قرين���ة  المجل���س األعل���ى 
الملك���ي  الس���مو  صاحب���ة  الب���اد  عاه���ل 
األمي���رة س���بيكة بن���ت إبراهي���م آل خليفة 
وتحقي���ق  البحريني���ة،  الم���رأة  دع���م  ف���ي 
رؤيت���ه الطموحة في الوصول إلى ش���راكة 
متكافئ���ة لبناء مجتمع تنافس���ي مس���تدام، 
مؤكًدا الدور المه���م الذي تضطلع به المرأة 

البحرينية في مختلف القطاعات عموما.
كما أشاد مراد بجميع الموظفات العامات 
ف���ي المصرف وس���عيهن الدائم في تحقيق 
أه���داف المص���رف، والعم���ل ال���دؤوب الذي 

يبذلنه من أجل االرتقاء بالعمل المصرفي، 
ومس���اهماتهن الب���ارزة نحو وضع األس���س 
الثابتة لبناء مؤسسة مالية قوية، ودورهن 

في خدمة مجتمعهن ووطنهن.

فاز خال���د المدن���ي بالجائزة الربع س���نوية 
األولى لحساب البركات وقدرها 100000 
دينار، وذلك في الس���حب الذي أجراه بنك 
البرك���ة اإلس���امي في فرع���ه الرئيس في 

خليج البحرين. 
يذك���ر أن هذه هي الم���رة األولى التي يتم 
فيها توزيع الجوائز الربع س���نوية لحساب 
البركات بعد دخول���ه عامه الخامس بحلة 
جدي���دة م���ن الجوائز النقدي���ة القيمة. كما 
ف���ازت ش���يخة عبدالكري���م بجائ���زة راتب 
شهري قدره 555 دينارا لمدة عام كامل. 

وبلغ عدد الفائزين 82 فائزا بجوائز تتراوح 
قيمته���ا ما بين 300 دين���ار بحريني و500 
دين���ار بحرين���ي في الس���حب ال���ذي جرى 
تحت إشراف وتدقيق مسؤولين من بنك 
البركة اإلس���امي والمدققين الخارجيين 
والداخليي���ن للبن���ك إضاف���ة لممث���ل وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة. 
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي باإلناب���ة طارق 
كاظم “يس���رنا اإلعان وللم���رة األولى عن 

الرب���ع س���نوية لحس���اب  الفائ���ز بالجائ���زة 
الب���ركات  لجوائ���ز  بات���ت  إذ  الب���ركات، 
الش���هرية والربع سنوية والس���نوية مكانة 
بارزة في الس���وق المصرفية وتس���تقطب 
المزي���د من العم���اء الراغبين باالس���تفادة 

واالدخاري���ة  االس���تثمارية  المزاي���ا  م���ن 
للحس���اب. ونتوجه بالتهنئ���ة القلبية للفائز 
بالجائ���زة األولى وبقي���ة الفائزين، متمنين 
لبقي���ة العماء حظا أوفر في الس���حوبات 

المقبلة”.

المص��رف: ملتزم����ون بمس��ؤوليتن�����ا تج��اه المجتم��ع كاظ���م: جوائزن�����ا تس��تقط���ب المزي��د م��ن العمل����اء

“السالم” يدعم “األعلى للمرأة” المدني يربح 100 ألف دينار من “البركة”
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جزيرة الريف تحتفل بموسم األعيادبطاريات “موتلو” في األسواق المحلية
أجواء حافلة بالمرح وألذ المأكوالت والعالجات االسترخائيةاحتفالية خاصة أقامتها “كانو” إلعالن شراكتها الجديدة

أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو انضمام 
عامة موتلو )Mutlu( العالمية للبطاريات 
لمجموعته����ا الواس����عة من حل����ول الطاقة 

لقطاعي الصناعة والسيارات. 
التابع����ة  للبطاري����ات،  موتل����و  وتعتب����ر 
الواقع����ة   METAIR ش����ركات  لمجموع����ة 
في جنوب إفريقيا، األولى على مس����توى 
العال����م ف����ي توفير حل����ول حف����ظ الطاقة، 
والت����ي ُتقدم أفض����ل المنتج����ات وأكثرها 
ابتكاًرا في قطاعي الس����يارات والمعدات 
ه����ذا  ف����ي  الش����ركة  وعمل����ت  الصناعي����ة. 
القط����اع منذ ما يزيد ع����ن 70 عاًما، واآلن 
تتواف����ر منتجاته����ا ف����ي 70 دول����ة موزعة 
عب����ر الق����ارات الخم����س، حيث يق����در عدد 
ملي����ون   60 يق����ارب  بم����ا  مس����تخدميها 
مصن����ع  ويق����ع  العال����م.  ح����ول  مس����تخدم 

البطاري����ات الرئي����س للش����ركة ف����ي مدينة 
اسطنبول وهو ممتد على مساحة قدرها 
206000 مت����ر مرب����ع ومزود بق����وى عاملة 
تزي����د ع����ن 900 موظ����ف. وف����ي احتفالية 
خاصة أقيمت في فن����دق جولدن توليب 
ف����ي المنام����ة، رحب رئي����س العمليات في 
س����تيفان  كان����و،  خلي����ل  إبراهي����م  ش����ركة 
مون����ش بالتعاون مع عام����ة موتلو، األمر 
الذي س����ينتج عن����ه توفير منتج����ات هذه 

العام����ة الرائدة ف����ي الس����وق البحرينية. 
للغاي����ة  فخ����ورون  “نح����ن  قائ����ًا  وص����رح 
بش����راكتنا م����ع عام����ة موتل����و الت����ي تع����د 
م����ن أكبر م����زودي منتجات حف����ظ الطاقة 
ح����ول العال����م. وتح����رص ش����ركة إبراهيم 
خليل كان����و دائما على تزويد العماء في 
مملك����ة البحري����ن بأفض����ل المنتج����ات من 
حي����ث الج����ودة وكف����اءة األداء بم����ا يلبي 

احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم”.

يتأهب منتجع الريف لينشر بهجة العيد في 
نفوس الجميع لهذا العام.

منتج���ع  ش���رع   ،2018 ديس���مبر   6 وي���وم 
الري���ف في اس���تقبال جمي���ع ال���زوار ليبدأوا 
احتفاالتهم مع إضاءة شجرة العيد المزدانة 
بأبهى حل���ة لها بالمنطق���ة الخارجية بالقرب 

من المسبح. 
ودعا المنتجع الجميع للمشاركة في األجواء 
المرح���ة وغن���اء تراني���م العي���د المفضل���ة مع 
الكورس الخاص بالفندق. وسيكون بإمكان 
الضيوف االستمتاع بمشروبات عيد المياد 
الخاصة، واألطفال بالحلوى التي سيعطيها 

لهم سانتا كلوز. 
ه���ذا ويق���دم ري���ف أك���وا س���با عرًض���ا مميًزا 
بمناس���بة األعياد مع مجموعة من العاجات 
االس���ترخائية الفاخرة، إذ يجمع هذا العاج 

لكام���ل  تقش���ير  بي���ن  للبش���رة  االس���تثنائي 
الجس���م يليه مساج بلينيز باستخدام زيوت 
عطري���ة فواح���ة تعمل عل���ى تجدي���د خايا 
الجسم والبشرة. فدللوا بشرتكم طيلة شهر 

ديسمبر مع هذا العاج المميز.
خططوا الحتفاالتكم بموسم األعياد مسبًقا 
واحجزوا عروض “منتجع الريف الموسمية” 
الخاصة بمأدبة عش���ية عي���د المياد إضافة 
لعروض واحتفاالت رأس السنة الميادية. 

ب���ادروا بالحج���ز اآلن واس���تفيدوا م���ن هذا 
الع���رض الرائ���ع. هنالك العديد م���ن البرامج 
والع���روض الممي���زة ف���ي انتظارك���م، والتي 
ستش���مل مجموع���ة م���ن األنش���طة المثيرة 
أف���راد  لجمي���ع  واإلث���ارة  بالم���رح  المليئ���ة 

األسرة. 
ويحتف���ي منتج���ع الري���ف بموس���م األعي���اد 
هذا العام طوال ش���هر ديس���مبر عبر توفيره 
باقة خيارات واس���عة من أش���هى المذاقات 
العالمي���ة عبر مطاعمه المنتش���رة في أرجاء 

المنتجع.
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محررة ملتقى من جواد دوم )تصوير رسول حجيري(
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التزم الصمت تجاه الموضوع في الوقت الحالي.

ليس من المعقول إهمالك صحتك لهذا الحد.

تدرس الموضوع من كل النواحي لكنك تمضي 
قدما.

اخرج في نزهة مع األهل آخر األسبوع وجدد 
نشاطك.

ال تفرط في برنامجك الغذائي ثم تتذمر من 
النتائج.

تتسرع كثيرا في القرار وتحاول تدارك األمر.

مارس أي رياضة متاحة في الوقت الراهن 
واستمر.

خبر مفرح في طريقه إليك أو تطور غريب 
بالعمل.

النظر للمستقبل يتعبك، فاكتِف باإلنجاز ودع 
األيام تمضي.

حاول أن تنهي واجباتك بأسرع وقت.

لعل عملك ليس المكان المناسب لإلبداع لكنك 
تثبت تميزك.

جسمك في حاجة إلى نشاط رياضي ثم 
استرخاء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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ملك بريطانيا إدوارد 
الثامن يتنازل عن 
العرش؛ ليتزوج 

من األميركية 
واليس 

سمبسون، 
التي كانت مطلقة 

مرتين من بنسلفانيا 
بالواليات المتحدة.

انتهى النجم العالمي 
سيلفستر ستالون 

من تصوير مشاهده 
كاملة في أحداث 

فيلمه الجديد بعنوان 
 Rambo 5: Last“
Blood”، والمقرر 

طرحه خالل العام 
2019 في جميع دور 

العرض السينمائية.
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يتضمـــــن عــرض الفيلـــــم الروائــي “الشــجــرة النائمــــة”

افتتاح مهرجان مترو السينمائي بالبحرين

كش���ف رئي���س مهرج���ان كوش���ي مترو الس���ينمائي الدول���ي الممث���ل الهن���دي موهنالل عن 
برنام���ج حف���ل افتتاح المهرجان بدورته األولى، الذي س���يقام ضم���ن احتفاليات البحرين 

بالعيد الوطني في الفترة من 11 - 14 ديسمبر 2018 في مجمع سينما الواحة بالجفير.

ويتضم���ن حف���ل االفتت���اح ال���ذي يب���دأ ف���ي 
الس���اعة 7 مس���اء الي���وم )الثالث���اء( والمقام 
تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام 
ب���ن عبدالرحمن آل خليف���ة، فقرتين، األولى 
تكري���م المخ���رج البحريني محم���د جناحي 
ومدي���ر مهرج���ان أفالم الس���عودية الش���اعر 
أحمد المال والس���ينمائي اإلماراتي مس���عود 
أمرهللا العلي، وتحت���وي الفقرة الثانية عند 
الس���اعة 9 مس���اء عل���ى ع���رض فن���ي لفرقة 
جربة الحد للفنون الش���عبية وعرض للفيلم 
البحريني الروائي الطويل )الشجرة النائمة(  

للمخرج البحريني محمد راشد بوعلي.
ويق���ام المهرجان بدعم من ش���ركة البحرين 
للسينما وشركة نيكون العالمية؛ بهدف دعم 
المواه���ب المحلي���ة، إذ س���يقدم المهرج���ان 
جوائ���ز مالي���ة تص���ل قيمته���ا إل���ى 5 آالف 
دين���ار إضافة إلى مع���دات تصوير متكاملة؛ 
بغ���رض دع���م صن���اع األفالم للمش���اركة في 
المهرجان���ات العالمية والدورات المقبلة من 

المهرجان.
وتتك���ون لجنة تحكيم المس���ابقة الرس���مية 
للمهرجان من المخرج الهندي س���ليم أحمد، 
المخ���رج البحرين���ي محم���د راش���د بوعل���ي، 
المخرج���ة الس���عودية ري���م س���مير البي���ات 
ومدير مهرجان مس���قط الس���ينمائي محمد 

الكندي.
يذك���ر أن فيلم “الش���جرة النائمة” من بطولة 

جمع���ان الرويع���ي، هيف���اء حس���ين، حوراء 
زيم���ان،  مري���م  خلف���ان،  إبراهي���م  ش���ريف، 
عم���ر  الس���الم،  دان���ة  الحس���اوي،  إبراهي���م 

السعيدي و سمر المير. 
وكان الفيل���م ق���د عرض ف���ي 23 دولة حول 
العالم وحقق جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
ف���ي مهرج���ان القاه���رة الدولي الس���ينمائي 
الثاني���ة  والجائ���زة  عرب���ي،  فيل���م  ألفض���ل 
ف���ي مهرجان مجل���س التعاون الس���ينمائي، 
وحص���ل عل���ى إش���ادات نقدي���ة واس���عة، إذ 
وصف���ه الناق���د الراح���ل بش���ار إبراهي���م في 
صحيف���ة الحي���اة بأن���ه “مرحل���ة جديدة من 
، والخليجي���ة  عم���ر الس���ينما البحريني���ة أوالاً

ا”، بينما قال الناقد زياد  تالياً
عبدهللا في مدونة مهرجان دبي السينمائي 
ا بتوصيف���ه بأهم تجربة  الدول���ي “مغ���ٍر تماماً

خليجية روائية طويلة”.

ش���اركت الفنان���ة البحريني���ة حال الت���رك جمهوره���ا ومحبيها، عبر حس���ابها 
الرس���مي على “انس���تغرام”، بصورة خالل تكريمها ضمن حفل “أنا بحريني 

أنجزت في 2018”، وظهرت في الصورة وهي تحمل درع تكريمها. 

وعلق����ت ح����ال على صورتها “تش����رفت 
بتكريمي ف����ي احتفالية )أن����ا بحريني 
أنج����زت ف����ي 2018(، من قبل الش����يخ 
ضم����ن  الصب����اح،  الخليف����ة  دعي����ج 
بمناس����بة  ديس����مبر(  )ه����ال  مهرج����ان 
االحتف����ال باألعي����اد الوطني����ة لمملكة 

البحرين، وعيد جل����وس جاللة الملك 
المف����دى حم����د ب����ن عيس����ى آل خليفة 
أدام����ه هللا، متمني����ة لمملكت����ي الغالية 
وش����عبها الكري����م المزي����د م����ن التق����دم 
والرخ����اء”، كم����ا وجه����ت ش����كرا خاصا 

لعائلتها.

“أنا بحريني أنجزت” يكرم حال الترك
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 1941
ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على أميركا في الحرب العالمية الثانية.

1947
 إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية األطفال.

 1957
قرار األمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 1960
مظاهرات في الجزائر ضد االحتالل الفرنسي.

 1967
جورج حبش يعلن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
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عبرت الفنانة بلقيس فتحي عن غضبها الشديد؛ بسبب تجاهل 
اللغ��ة العربية ل��دى الكثير م��ن الناس، وكتب��ت تغريدة عبر 
حسابها على “تويتر” موجهة اللوم لهم، قائلة “في اعتقادي 
لما تخاطب ش��خص من جهة رسمية باللغة العربية ويرجع 
لك ال��رد باإلنجليزي.. هو قلة إتيكيت وت��أدب مع المخاطب، 

خصوصا لما تكونون اثنينكم عرب والجهة الرسمية عربية”.
وأضاف��ت “بدأت منذ فترة برد الرس��ائل واالتص��االت اللي تجيني 

باإلنجليزي”.

يب��دو أن الفنانة ياس��مين عبدالعزي��ز رفعت “راي��ة التحدي” 
أم��ام الحزن واالكتئاب، بعد إعالن انفصالها عن زوجها رجل 
األعم��ال محمد ح��الوة، وتردد أنب��اء قوية ع��ن زواجه من 

زميلتها في الوسط الفني ريهام حجاج.
وذكر موقع “نواعم” أن ياس��مين قال��ت إنها انفصلت عن 

زوجه��ا منذ عام مضى بع��د زواج دام بينهما 17 عاما، ولكنها 
فضل��ت اإلعالن ف��ي الوقت الحال��ي تزامنا مع ت��ردد أنباء زواج 

حالوة من ريهام.

انتهت الفنانة هند صبري منذ يومين من تصوير آخر مشاهدها 
ف��ي فيلمها التونس��ي الجديد الذي يحمل اس��ما مؤقتا هو 
“نورا تحلم”، من تأليف وإخراج هند بوجمعة، وإنتاج ش��ركة 
بروباغندا - عماد مرزوق. ويش��اركها في البطولة مجموعة 
من النجوم التونس��يين، منهم لطف��ي العبدلي، حكيم بن 

مسعود، وإيمان الشريف. وتلعب هند شخصية “نورا” بطلة 
الفيلم المس��توحى م��ن قصة حقيقي��ة، ونورا تنتم��ي للطبقة 

الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها.

هند تنتهي من “نورا تحلم”ياسمين والتحديبلقيس غاضبة

محمد بوعلي مسعود أمرالله

احمد المالريم البيات



معرض البحرين السنوي الـ 45 للفنون التشكيلية

كشفت الفنانة آمال ماهر عن قرب طرح ألبومها الجديد “أصل  «
اإلحساس”، عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”. وطرحت آمال 

مقاطع من أجواء األلبوم على قناتها الخاصة في “يوتيوب”. ُيذكر أن 
آمال غابت فترة طويلة عن اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي خالل 

األسابيع الماضية، حتى أن جمهورها أطلق هاشتاغ “اختفاء اَمال 
ماهر”؛ لتعلن بعدها أنها موجودة.

يأتي معرض البحرين الســـنوي للفنون التشـــكيلية في نســـخته الـ 45 هذا العام مختلًفا 
عن نســـخته الســـابقة، فمســـاحته التي لطالما كرســـتها هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار 
لعـــرض إبداعـــات الفنانين في مملكة البحرين، توســـعت أكثر لتغطي خالل العام 2019 

أرجاء الوطن العربي. 

ويق���ام مع���رض البحري���ن الس���نوي للفن���ون 
التش���كيلية س���نوًيا برعاية كريمة وس���امية 
من رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وينقسم 
مع���رض الفن���ون التش���كيلية ف���ي نس���خته 
الجديدة إلى 4 مس���احات، تقدم المس���احة 
األول���ى معرًض���ا اس���تعادًيا يحتفي بكل من 
الفن���ان البحريني القدي���ر عبدهللا المحرقي 

والفنان والناقد أسعد عرابي. 
وس���يكون الجمه���ور على موعد م���ع أعمال 
للفن���ان عب���دهللا المحرقي تعكس مس���يرته 
الفني���ة الت���ي امت���دت عل���ى م���دى 4 عق���ود 
وأكث���ر. أما عرابي فيعود إل���ى البحرين من 
خ���ال معرض ش���خصي ألول م���رة منذ 20 
عاًم���ا، إذ يع���رض 30 عم���ًا فنًي���ا تجريدًي���ا 
أنجزه���ا خال العقدي���ن الماضيي���ن، وهذه 
س���بيل  عل���ى  تأت���ي  المعروض���ة  األعم���ال 
اإلع���ارة المؤقتة من غاليري “أيام” في دبي 

وبيروت. 
أم���ا المس���احة الثانية في مع���رض البحرين 
فتس���تضيف  التش���كيلية  للفن���ون  الس���نوي 
أعم���اًل م���ن اثنتي���ن م���ن أه���م دور الع���رض 
ف���ي الوط���ن العرب���ي، وهم���ا “أث���ر غالي���ري” 
)م���ن المملكة العربية الس���عودية( و “أجيال 

غاليري” )من لبنان(. 
وم���ا بين الداري���ن، س���يجد الجمهور فرصة 
لاط���اع عل���ى مام���ح م���ن الف���ن المعاصر 
وأعمال م���ن الفيديو والوس���ائط المتعددة، 
والت���ي أنتجه���ا فنان���ون ع���رب م���ن الخليج 
الس���ودان  مص���ر،  الش���ام،  دول  العرب���ي، 

والمغرب العربي. 
وفي المساحة الثالثة، سيجد زوار المعرض 
أعم���اًل فني���ة م���ن كل م���ن مس���احة الرواق 
وغالي���ري الب���ارح. وكان ل���كل م���ن ال���رواق 
والب���ارح دور بارز خال الس���نوات الماضية 
ف���ي صناع���ة جي���ل ممي���ز م���ن الفنانين من 

خال احتضان معارض ش���خصية، وإقامة 
تب���ادل  مش���اريع  وتنفي���ذ  العم���ل  ورش 
الخب���رات ما بين فنان���ي البحرين وزمائهم 

من الوطن العرب والعالم. 
وأخيًرا، تضم المساحة الرابعة لمعرض الفن 
التشكيلي المشاركات السنوية التي يتقدم 
بها الفنان���ون البحرينيون والمقيمون. ومن 
خ���ال لجنة تحكي���م متخصصة، س���يختار 
المع���رض الفائزي���ن بجوائ���زه وه���ي جائزة 

الدانة، المعرض الشخصي واإلقامة الفنية. 
كذلك ُتعرض في هذه المساحة أعمال رواد 

الحركة التشكيلية في مملكة البحرين.
مفتوح���ة،  المش���اركة  فرص���ة  ت���زال  ول 
اس���تقبال  المع���رض  منظم���و  يواص���ل  إذ 
مش���اركات الفنانين البحرينيي���ن والفنانين 
المقيمي���ن في مملكة البحرين، حتى تاريخ 

15 ديسمبر 2019.
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ضمن احتف���الت هيئة الثقاف���ة باألعياد 
البحري���ن  لمكان���ة  وتعزي���زا  الوطني���ة، 
كجس���ر تواص���ل ما بي���ن ش���عوب العالم، 
نظم���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار 
الياباني���ة  التقليدي���ة  لألنغ���ام  حف���ا 
بالتعاون مع سفارة اليابان لدى البحرين 
وبدعم من ش���ركة يوس���ف خليل المؤيد 
الثقافي���ة  الصال���ة  اس���تضافته  وأولده، 
بحضور الس���فير الياباني كيوشي أساكو 
والعدي���د م���ن المهتمين بالش���أن الثقافي 

في المملكة. 
وتوج���ه الس���فير اليابان���ي بالش���كر إل���ى 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار؛ عل���ى 
جهوده���ا ف���ي تعزي���ز التع���اون الثقاف���ي 

م���ا بين البلدي���ن، معربا ع���ن أمله في أن 
يعك���س الحف���ل ال���روح الثقافي���ة لليابان 

والشعب الياباني.
الحف���ل  خ���ال  الجمه���ور  واس���تمتع 
واأللح���ان  األغان���ي  م���ن  بمجموع���ة 
الياباني���ة الت���ي تع���ددت مواضيعه���ا م���ا 
بين الحب، الحني���ن ومواجهة صعوبات 
الياباني���ة  المغني���ة  قدم���ت  إذ  الحي���اة، 
أكاري موشيزوكي مجموعة من األغاني 
الياباني���ة األصيلة وأخ���رى من إبداعاتها 
الشخصية. وإلى جانبها، قدم الموسيقار 
هيكيك���ي إيتش���يكاوا مقاط���ع متع���ددة 
ش���اميزن  تس���وغارو  آل���ة  عل���ى  عزفه���ا 

التقليدية.

حفل األنغام التقليدية اليابانية
تق���دم الموجة الس���ابعة للفنون العرض 
الفن���ي “الح���اج وحي���دا” عل���ى صال���ة 
البحري���ن الثقافي���ة ي���وم غ���د األربع���اء 
12 ديس���مبر. والعمل م���ن تمثيل الفنان 
جمعان الرويعي، والفنان خالد الرويعي 
والموسيقار أحمد شما، بمشاركة باسل 
حس���ين، ومحمد شاهين وسعاد عوض 
هللا. وجاء في تعري���ف العرض “عندما 
يق���ف الح���ب عاج���زا.. عندم���ا تتكال���ب 
علي���ه األف���كار والرغبات، يبق���ى الحب 
م���ن  كله���ا  الحس���ابات  ح���دود  خ���ارج 

الموسيقى والشعر وفنون األداء”.

“الحالج وحيدا”

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة  برنام���ج  ضم���ن 
واآلث���ار لاحتفاء بأعياد الوطن، اس���تقبلت 
دار المح���رق فرق���ة قال���ي لتقدي���م أمس���ية 
موس���يقية، حي���ث قدم���ت الفرق���ة جمي���ل 
للجمه���ور؛  الموس���يقية  وأعماله���ا  أغنياته���ا 
وحضاري���ة  تاريخي���ة  متوازي���ات  لتخل���ق 
جميلة أع���ادت الخطاب الغنائ���ي إلى بيئته 
المرتبط���ة ب���ه تاريخا وش���عورا، مس���تعيدة 
فنون الس���امري والفجري التي تشكل جزءا 

من الذاكرة السمعية الجماعية للبحرين.
يذك���ر أن برنام���ج هيئة الثقافة خال ش���هر 
ديس���مبر يتضمن تقديم أمسيات موسيقية 
في كل من دار المحرق، ودار الرفاع، حيث 
تق���دم دار الرف���اع بمنطق���ة الرفاع الش���رقي 
أمس���ية يوم 22 ديس���مبر الج���اري في تمام 
الس���اعة 8 مس���اء، بينما تع���اود دار المحرق 
اس���تقبال محبي الطرب والفن األصيل يوم 
29 ديس���مبر الساعة 8 مساء؛ لاحتفاء بفن 
الفج���ري ال���ذي يعد أح���د أهم أنم���اط الغناء 

في التراث الموسيقي المحلي. 

وتهدف هيئة الثقافة من خال أنش���طة دار 
المح���رق ودار الرف���اع إل���ى توثي���ق الت���راث 
الثقاف���ي غي���ر الم���ادي المتمث���ل ف���ي فنون 
الموس���يقى التقليدي���ة عموما، وفن الصوت 
اس���تضافتهما  إل���ى  فإضاف���ة  خصوص���ا، 
الش���عبية  الموس���يقى  فن���ون  فعالي���ات 

البحريني���ة، توف���ر دار المح���رق ودار الرفاع 
مس���احات خاصة لحتواء برامج التدريب 
وورش العمل ذات العاقة، كما تستضيفان 
فعالي���ات ثقافي���ة دوري���ة تع���رف الجمه���ور 
مملك���ة  ف���ي  الش���عبية  الموس���يقى  بفن���ون 

البحرين.

ض��م��ن ب��رام��ج “ال��ث��ق��اف��ة” ل��اح��ت��ف��اء ب��أع��ي��اد ال��وط��ن
أمسية بدار المحرق لفرقة قاللي

أبع���اد جمالي���ة   ضم���ن مش���اريعها إلضاف���ة 
للس���احات العام���ة بمدين���ة المحرق، تدش���ن 
هيئ���ة البحرين للثقافة واآلثار النصب الفني 
“س���رب طي���ور” للفن���ان خليل الهاش���مي، في 
تم���ام الس���اعة 7 من مس���اء الي���وم )الثاثاء( 

بمتحف البحرين الوطني.
ويع���رض العم���ل الفن���ي لقط���ة ثابتة لس���رب 
من الطيور المحلقة، إذ قام الفنان الهاش���مي 
بتصمي���م ه���ذا العم���ل ف���ي محاولة لتفس���ير 
رمزية الطيور ودللتها على النزعة الطبيعية 

للسلم اإلنساني والمحبة. 
كما يعك���س العمل منظور الفنان الش���خصي 
الن���ورس  طي���ور  اس���تدعى  إذ  للبحري���ن، 
وحركتها التي تتحدى الجاذبية بخفة وهي 

تحلق بالقرب من السواحل. 
وأطلق���ت هيئ���ة الثقاف���ة ف���ي بداي���ة الع���ام 
حزم���ة م���ن الفعالي���ات والبرام���ج الثقافي���ة؛ 
تزامنا مع الحتفاء بالمحرق عاصمة للثقافة 
اإلس���امية 2018، م���ن ضمنه���ا أعم���ال فنية 
تعيد تقديم المدينة بصورة تتناس���ب مع ما 

تمتلكه من مقومات حضارية مميزة.

ت��ق��ام ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة 2 من 
ظ��ه��ر ال���ي���وم ال���ث���اث���اء أم��س��ي��ة 
“كلنا  ب��ع��ن��وان  ش��ع��ري��ة وط��ن��ي��ة 
الملكية  ب��ال��ج��ام��ع��ة  ال��ب��ح��ري��ن” 
ل����ل����ب����ن����ات، وذل��������ك ب���م���ش���ارك���ة 
وفهد  الشحي  سبيكة  الشعراء 
المالكي  وم��ش��ع��ل  ش��وي��م��ي  ب��ن 
والمنشد  المضحكي،  ومحمد 

محمد بن وردي.

ع���ادت الفنان���ة م���رام م���ن البحري���ن بع���د انتهائها 
م���ن تصوي���ر مش���اهدها ف���ي مسلس���ل “الع���ذراء” 
م���ن إخ���راج محم���د القف���اص، الذي تحدث���ت عنه 
قائل���ة “من���ذ اللحظة األولى التي ق���رأت فيها نص 
المسلس���ل ل���م أت���ردد لحظة ف���ي قبول المش���اركة 

في���ه؛ لكون القضي���ة المطروحة جديدة ومميزة ولم تطرح م���ن قبل في أي عمل درامي، 
وعندما بدأنا التصوير وجدت أن طريقة التصوير مختلفة وفيها من التصوير السينمائي 

الشيء الواضح”.

اختتم مس���رح البيادر وبالتعاون مع ش���ركة 
“اون س���تيج” ورش���ة الممثل، التي انعقدت 
خال الفترة من 25 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 

بمشاركة 20 شخصا.
وف���ي نهاي���ة الورش���ة ت���م تكري���م المدربين 

المش���اركين، وهم الفنانون عبدهللا يوس���ف 
وجمال الصقر وجمع���ان الرويعي وعبدهللا 
الدرزي وعبدالرحمن بوصابر، كما تم توزيع 
ش���هادات المش���اركة عل���ى المش���اركين ف���ي 

الورشة.

أمسية شعرية وطنية 

مرام تغادر البحرين “البيادر” يكرم المشاركين
محرر مسافات 

مشعل المالكيسبيكة الشحي

تدشين “سرب طيور” للهاشمي
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مصر تالحق “طالب البالي ستيشن”
ذكرت تقارير إعالمية في مصر أن الشرطة تخوض حمالت أمنية عدة في محالت ألعاب الفيديو؛ بحثا عن الطالب الذين 

يتغيبون عمدا عن الدراسة من أجل التسلية.

عل���ى  تداوله���ا  ج���رى  ص���ور  وأظه���رت 
مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي، قيادات 
وضب���اط في الش���رطة يتفق���دون محال 
مدين���ة  ف���ي  ستيش���ن”  “الب���الي  للع���ب 
وق���ام  القاه���رة.  اإلس���ماعيلية، ش���رقي 
التالمي���ذ  بتس���ليم  الش���رطة  عناص���ر 

الهاربين من حصص الدراسة آلبائهم.
وف���ي مدينة الغردقة المطلة على البحر 
األحم���ر، طلب من آب���اء الطالب الفارين 
م���ن الم���دارس، بكتاب���ة تعه���د يلتزمون 

فيه بحسن الرعاية واالهتمام.
وأك���د مدير أمن البحر األحمر اس���تمرار 
الحمالت على المدارس والمحال يوميا 
لضب���ط التالمي���ذ الهاربي���ن، وأوضح أن 
هن���اك إجراءات قانونية س���تتخذ تجاه 

محالت ألعاب الفيديو.
وأثارت الحملة ردود فعل متباينة على 
الوق���ت  فف���ي  االجتماعي���ة،  المنص���ات 
الذي رحب فيه البعض بالخطوة أعرب 

آخرون عن استيائهم. ويقول المؤيدون 
إن ه���ذه المب���ادرات ق���د تعال���ج ظاهرة 
تس���رب التالمي���ذ الذين اعت���ادوا خداع 
أهاليه���م واله���روب إلى ه���ذه المحالت، 

بدال من الذهاب إلى المدرسة.
الظاه���رة  أن  في���رون  الرافض���ون،  أم���ا 

عوام���ل  فيه���ا  وتدخ���ل  ج���دا  معق���دة 
اجتماعي���ة وتربوي���ة، ول���ن تح���ل ع���ن 

طريق الجهود األمنية فقط.

يرى الرافضون أن تنفيذ مثل هذه  «
الحمالت التربوية ليست من ضمن 

مهام الشرطة.

أعلن المطرب اإلماراتي حسين الجسمي 
أم���س اإلثنين عزمه المش���اركة في حفل 
الفاتي���كان  ينظم���ه  ال���ذي  المي���الد  عي���د 
السبت المقبل في إطار تعزيز “التسامح 

والتعايش السلمي في العالم”.
وقال الجس���مي على حس���ابه في تويتر 
“بالتسامح والتعايش السلمي في العالم 
نعّزز رؤية زايد قيادة وشعب، ومنهاجي 
السعي في تطبيقها للتقارب بين األديان 

والشعوب..”.
دع���وة  تلبي���ة  “يش���ّرفني  قائ���ال  وأردف 
الفاتي���كان بالمش���اركة كأّول فنان عربي 
ف���ي حفل عيد الميالد الس���نوي الخيري، 
وال���ذي يع���ود ريع���ه لالجئين ف���ي أربيل 

بالعراق وأوغندا”.

سيخصص ريع الحفل، الذي  «
تحييه فرقة “األوركسترا الكبرى” 

تحت إدارة المايسترو العالمي 
ريناتو سيريو، إلى تعزيز معيشة 

الالجئين في أربيل وأوغندا.

الجسمي يشارك 
بحفل الميالد 

بالفاتيكان
أدانت محكمة روسية، أمس اإلثنين، السفاح المعروف بـ “المستذئب” بارتكابه 56 

جريمة قتل جديدة، وفقا لتقارير إعالمية.

ومع اإلدان���ات الجديدة، يرتف���ع عدد ضحايا 
الس���فاح ميخائيل بوكوف المتخصص بقتل 
النس���اء إل���ى م���ا ال يقل ع���ن 78 ام���رأة، فيما 
أصر المدعي العام أن العدد الحقيقي هو 81 

امرأة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.
مع���رض  ف���ي  عام���ا(   54( بوبك���وف  وزع���م 
دفاع���ه نفس���ه أن���ه كان يقتل أولئك النس���وة 
لرغبت���ه ف���ي “تنظي���ف” مدينت���ه م���ن “البغايا 

والعاه���رات”، فيما أوضح���ت التحقيقات أنه 
كان يغتص���ب معظم ضحاي���اه قبل قتلهن أو 

ذبحهن بالسكاكين.
وكان بوك���وف ق���د باش���ر عملي���ات القت���ل 
1992، بع���د انهي���ار االتح���اد الس���وفييتي، 
ف���ي حين وقعت آخر جرائمه العام 2010، 
وكان���ت أعم���ار ضحاي���اه تت���راوح بي���ن 18 

عاما و50 عاما.

انتحـــر ســـائق أجـــرة في كوريـــا الجنوبية أمـــس اإلثنين بإشـــعال النار في نفســـه؛ 
احتجاجا على خدمة لمشـــاركة ســـيارات الركوب اقترحتها شـــركة تشـــغل أشـــهر 

تطبيقات الدردشة في البالد.

وقالت الشرطة وإدارة اإلطفاء إن السائق، 
البال���غ م���ن العم���ر 57 عام���ا، ص���ب س���ائال 
قاب���ال لالش���تعال عل���ى جس���ده ث���م أش���عل 
الن���ار ف���ي مالبس���ه، بينما كان في س���يارته 
األج���رة ق���رب البرلم���ان. ونظم���ت نقاب���ات 
س���ائقي األجرة مس���يرات بالعاصمة س���ول 

لالحتج���اج على تطبيق لتقاس���م س���يارات 
الركوب اقترحته شركة “كاكاو موبيليتي”؛ 
ألن���ه يه���دد وظائفه���م. وعلق مس���ؤول في 
اتحاد لس���ائقي س���يارات األجرة “نحن في 
حال ش���د وجذب مع الحكومة؛ لمنع خدمة 

مشاركة سيارات الركوب”.

سفاح روسيا.. شرطي سابق قتل 78 امرأة

سيول.. سائق ينتحر احتجاجا على “تطبيق”

فرسان يستعدون الستعراض الخيل العربية األصيلة 
ضمن احتفاالت المحافظة الجنوبية بالعيد الوطني 
المجيد في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في 

رفاع العز )تصوير:  رسول الحجيري(

تداول مس���تخدمون لمواقع التواصل االجتماعي خالل األيام الماضية مقطع 
فيديو مذهال لطفل عربي “عبقري” يجيب عن أس���ئلة مدرس���ته على عمليات 

حسابية معقدة بشكل فوري بطريقة الحساب الذهني.
وظه���ر الطف���ل وه���و يتلقى عمليات حس���ابية معقدة تش���مل الض���رب والجمع 
ألرقام كبيرة من مدّرس���ته، ثم يقوم بحس���ابها بشكل فوري، باستخدام تقنية 
الحس���اب الذهني. وازدادت صعوبة المعادالت الرياضية، إال أن الطفل استمر 
بالحس���اب بنفس الس���رعة والدقة.  ونش���رت صفحة “الش���عاع في الرياضيات 
والق���درات والتحصيل���ي” عب���ر حس���اباتها على مواق���ع التواص���ل الفيديو منذ 
أي���ام، دون اإلش���ارة إلى معلوم���ات أخرى مثل م���كان تصوي���ر الفيديو. إال أن 
مس���تخدمين على مواقع التواصل، قالوا إن الطفل، الذي يحمل اسم يوسف، 
ليبي الجنس���ية، وأبدوا “إعجابهم” بقدرته المذهلة على الحس���اب بهذه الس���ن 

الصغيرة، ووصفه البعض ب� “الطفرة”.
واس���تخدم الطفل في الفيديو تقنية “الحس���اب الذهن���ي”، وهي طريقة بدأت 
في الصين بهدف الحس���اب الس���ريع، وفيها يتعلم األطفال اس���تخدام أيديهم 

وذهنهم إليجاد نتيجة العمليات الحسابية حتى المعقدة منها.

طفل عربي “طفرة” يتحدى اآللة الحاسبة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

خبرة 5 سنوات

حق���ق كاريكاتي���ر الزمي���ل ط���ارق 
البح���ار أعل���ى معدل تفاع���ل على 
إنس���تغرام “البالد” خ���الل اليومين 
 taif_alriffa3@ الماضيين. وعل���ق
عل���ى الكاريكاتير، الذي يس���تغرب 
في���ه خري���ج جدي���د م���ن مطالبته 
بتقدي���م ش���هادة خبرة 5 س���نوات، 
قائ���ال: يجب أن أخرج إل���ى الدنيا 
الحب���ل  ف���ي  معلق���ة  وش���هادتي 
binshamsal� وق���ال  @للس���ري. 

hjeri: “يعتمد على عقليتهم”.

هاج���م وال���د ميغ���ان م���اركل زوج ابنته، 
األمي���ر ه���اري، ف���ي واقع���ة جدي���دة من 
سلس���لة العداء بي���ن األب وابنت���ه، التي 
تزوج���ت األمي���ر البريطان���ي ف���ي ماي���و 

الماضي.
ووسط تقارير صحفية أشارت الستياء 
طاقم العمل الملكي مع تصرفات الدوقة 
الجديدة، أكد األميركي توماس ماركل، 
وال���د ميغان، أن���ه “لم يعد يع���رف ابنته” 
الت���ي تغيرت كثيرا. ول���م يتردد توماس 
م���اركل ف���ي توجي���ه االنتق���ادات لألمير 
ه���اري، مش���يرا إل���ى فضائح���ه الس���ابقة 
الت���ي اش���تهر فيها ف���ي العش���رينات من 

عمره، وفقا لصحيفة “ميرور”.

كان األمير هاري قد ارتدى زيا نازيا  «
عندما كان عمره 20 عاما، في “مزحة” 

لم يتقبلها اإلعالم البريطاني، ثم عاد 
في 2012 لتنتشر له صور وهو يلعب 

البليارد عاريا مع األصدقاء في الس 
فيغاس.

أدت عاصف���ة ش���توية قوي���ة ضرب���ت 
جن���وب ش���رق الوالي���ات المتحدة في 
مطل���ع األس���بوع إل���ى مقت���ل ش���خص 
دون  ش���خص  آالف   310 وترك���ت 
كهرب���اء كم���ا أجب���رت ش���ركات طيران 

على إلغاء رحالتها.
الش���توية  العاصف���ة  تحذي���ر  وم���ازال 
س���اريا ف���ي أج���زاء كثي���رة م���ن نورث 
كاروالينا وفرجينيا ووس���ت فرجينيا، 
حي���ث م���ن المتوق���ع هطول م���ا يصل 
ارتفاع���ه إل���ى أكث���ر من 30 س���نتيمترا 

من الثلج.

قالت السلطات إن عددا كبيرا من  «
الحوادث وقع في أنحاء المنطقة 

جراء سقوط الثلج والبرد يوم 
األحد. وقال موقع )باور أوتيدج 

يو.إس( إن الكهرباء انقطعت 
عن أكثر من 310 آالف عميل في 
نورث وساوث كاروالينا وتنيسي 

وفرجينيا مساء األحد.

والد ميغان 
يهاجم صهره 

األمير هاري

أميركا.. عاصفة 
تغرق 310 آالف 

بالظالم
توفيت بطلة رياضية روسية في سن المراهقة، إثر تعرضها للصعق بالكهرباء بعد 

أن سقط هاتفها الذي كان موصال بشاحنه في الماء أثناء استحمامها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
أن بطلة الفنون العس���كرية الروسية )15 
عام���ا( إيرين���ا ريبنيكوف���ا، توفي���ت ف���ي 

حادث مأساوي السبت.
وقال أق���ارب إيرينا إنها هات���ف “آيفون” 
الخ���اص به���ا س���قط أثن���اء اس���تحمامها، 
بعدم���ا أوصلت���ه بالش���احن، وذل���ك ف���ي 
بإقلي���م  براتس���ك  مدين���ة  ف���ي  منزله���ا 

سيبيريا.
وعثر أقارب إيرينا على الفتاة ميتة في 

الحمام.

كانت المراهقة الراحلة إحدى  «
بطالت نوع من المالكمة نشأت في 

اليونان القديمة، وفازت بالبطولة 
الروسية منذ شهرين، وحينها 

اختيرت لتمثل منتخب بالدها.

“مثلث الخطر” يسبب كارثة لبطلة روسية

تواجه المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا اتهامات من السلطات اإلسبانية 
بالتهرب من الضرائب وإخفاء ما يقرب من 15 مليون يورو. ووفقا لما نشرته 

صحيفة “ديلي ميل” أمضى االدعاء العام في إسبانيا ما يقرب من سنة في 
تحقيقات مكثفة بشأن شاكيرا، وتوصلت التحقيقات إلى أن المغنية الشهيرة 

خدعت سلطات جمع الضرائب، وتهربت من دفع مبلغ 15 مليون يورو بين 
العامين 2012 و2014.

عثر أقارب ريبنيكوفا عليها ميتة في الحمام

قيادات وضباط في الشرطة يتفقدون محال للعب “البالي ستيشن” 
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