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أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
رئيـــس المجلس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
الرعاية التـــي تحظى بها الرياضة البحرينية 
مـــن لدن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ساهمت بحصول 
منتخبنـــا على اللقب الخليجـــي للمرة األولى 
في تاريخـــه. جاء ذلك خالل االحتفال الذي 
أقيـــم في حلبـــة البحريـــن الدوليـــة وحضره 
عدد من أصحاب الســـمو والمعالي والسعادة 

وعدد من النواب والشركات الراعية.

أبطال البحرين يصلون حاملين كأس الخليج
المكتب اإلعالمي

فرحة التتويج بالكأس )16(

عاهـــل  أن  الملكـــي  الديـــوان  أعلـــن 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ســـيغادر أرض 
الوطـــن اليـــوم الثالثـــاء الموافـــق 10 
شـــهر ديســـمبر الجـــاري متوجهـــا إلى 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة؛ 
ليترأس جاللتـــه وفد مملكة البحرين 
إلى اجتماع الدورة األربعين للمجلس 
األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج 
المملكـــة  تســـتضيفها  التـــي  العربيـــة 

الشقيقة.

جاللة الملك يترأس وفد البحرين 
إلى قمة مجلس التعاون الـ 40

المنامة - بنا

جاللة الملك



المنامة - بنا

بعث رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة برقية شكر جوابية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، هذا نصها:

سمو االبن العزيز الشيخ علي بن 
خليفة آل خليفة حفظه هللا 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـام 
وبركاته وبعد،،

فلقد اطلعنا بالتقدير على برقية 
بمناســـبة  لنـــا  المهنئـــة  ســـموكم 
إحـــراز المنتخـــب الوطنـــي لكرة 
القدم لقب بطولـــة كأس الخليج 
العربـــي الرابعة والعشـــرين لكرة 

القدم.
علـــى  ســـموكم  نشـــكر  إذ  وإننـــا 
مشـــاعركم الوطنية النبيلة التي 
نعتـــز بها كثيرا، وحرصكم الدائم 
جهـــد  كل  فـــي  اإلســـهام  علـــى 

يستهدف اســـم ومكانة البحرين 
عاليـــا، مؤكديـــن بـــأن كل إنجـــاز 
العزيـــز  لبلدنـــا  يتحقـــق  جديـــد 
إنمـــا يتم تحقيقـــه بفضل تضافر 

جهودنا جميعا.
أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــن 
يوفقكـــم على الـــدوام في كل ما 
تســـعون إليـــه من نهضـــة وتقدم 

لوطننا العزيز.
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  والســـام 

وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يبعث برقية شكر 
إلى سمو الشيخ علي بن خليفة

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة سمو الشيخ علي بن خليفة

الفوز سطر أحرفا مضيئة جديدة في سجل اإلنجازات

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة برقيــة تهنئة مــن نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة؛ بمناســبة فــوز منتخــب مملكة البحريــن لكرة القــدم بكأس 

الخليج العربي الرابع والعشرين، هذا نصها: 

ســـيدي حضرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة حفظكم هللا 

ورعاكم
ملك الباد المفدى

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
مقـــام  إلـــى  أرفـــع  أن  ليشـــرفني  فإنـــه 
جالتكم الســـامي أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة تحقيق المنتخب 
الوطنـــي البحريني لكرة القـــدم لإلنجاز 
التاريخـــي بالفوز ببطولـــة كأس الخليج 

.)24(
إن هـــذا اإلنجـــاز الكبيـــر جـــاء ليضـــاف 
إلـــى اإلنجازات المتعـــددة التي تحققت 
فـــي عهد جالتكـــم رعاكم فـــي مختلف 
وهـــو  الرياضيـــة،  ومنهـــا  المجـــاالت 
نتـــاج لدعـــم جالتكـــم لقطـــاع الرياضة 
باإلنجـــازات  اليـــوم  ليزهـــو  والشـــباب، 
ويتربـــع علـــى منصـــات التتويـــج، وهللا 
نســـأل أن يديـــم علـــى مملكـــة البحريـــن 
أفراحهـــا وتســـتمر إنجازاتهـــا فـــي ظـــل 

عهدكم الزاهر.
حفظكـــم هللا وأدام هللا علـــى جالتكـــم 

موفور الصحة والعافية وطول العمر.

 و تلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة بمناســـبة فوز منتخب 
البحريـــن لكـــرة القـــدم بـــكأس الخليـــج 

العربي الرابع والعشرين، هذا نصها:
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي الوالـــد 
آل  بـــن ســـلمان  األميـــر خليفـــة  العزيـــز 

خليفة حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته 
يشـــرفني يـــا ســـيدي بمناســـبة اإلنجـــاز 
التاريخـــي الذي تحقق لمملكة البحرين، 
القـــدم  لكـــرة  البحريـــن  منتخـــب  بفـــوز 
 ،)24( العربـــي  الخليـــج  كأس  ببطولـــة 
الكريـــم  ســـموكم  مقـــام  إلـــى  أرفـــع  أن 
بهـــذا  والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
الـــذي ســـطر أحرفـــا  المشـــرف  اإلنجـــاز 
مضيئـــة جديدة فـــي ســـجل اإلنجازات 
التـــي تحققت بفضل سياســـة الحكومة 
برئاســـة ســـموكم حفظكـــم هللا، مشـــيدا 
بدعمكـــم المتواصل ألبنائكم المواطنين 

في مختلف المجاالت، ومنها الرياضية، 
الريـــادة واعتـــاء  إلـــى  والـــذي قادهـــم 

منصات التتويج.
حفـــظ هللا ســـموكم الكريـــم ذخـــرا وعزا 
للوطن، وتقبلوا فائق التحية واالحترام.
كمـــا تلقى ولي العهد نائب القائد االعلى 
النائـــب االول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقية تهنئـــة من  نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ 
علـــي بن خليفة آل خليفة بمناســـبة فوز 

منتخـــب البحريـــن لكـــرة القـــدم بـــكأس 
الخليـــج العربـــي الرابـــع والعشـــرين هذا 

نصها:
 صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة حفظـــه هللا ورعاه ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء 
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 يشـــرفني أن أرفع إلى ســـموكم أســـمى 
التبريـــكات  وأطيـــب  التهانـــي  آيـــات 
لمنتخبنـــا  المشـــرف  الفـــوز  بمناســـبة 
كأس  ببطولـــة  القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي 

الخليج العربي )24(. 
 إن هذا اإلنجـــاز الرياضي جاء محصلة 
لبرامج حكومية استهدفت تنمية قطاع  
انـــه تتويجـــا  الشـــباب والرياضـــة، كمـــا 
لرعايـــة ســـموكم حفظكـــم هللا ورعاكـــم 
شـــباب  ودعـــم  والرياضييـــن  للرياضـــة 
الوطـــن في مختلـــف االصعـــدة، وازكاء 
جعلـــة  التـــي  واإلصـــرار  التحـــدي  روح 
الريـــادة مقرونـــة بهـــم فـــي كل ميـــدان، 
داعيـــن المولـــى جلـــت قدرتـــه أن يديم 
على مملكـــة البحرين انجازاتها في ظل 
العهد الزاهر لعاهل الباد المفدى حفظه 
هللا. ودمتم سموكم برعاية هللا سالمين 

موفقين،

علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك
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سمو الشيخ علي بن خليفة
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تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة من 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالد 
بـــن عبدهللا آل خليفة؛ بمناســـبة فوز منتخب 
مملكـــة البحريـــن لكـــرة القدم بـــكأس الخليج 

العربي الرابع والعشرين، هذا نصها: 
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:
فإنه وببالغ الفخر واالعتزاز ليشرفني أن أرفع 
إلـــى مقـــام جاللتكم الســـامي خالـــص التهاني 
وصـــادق التبريـــكات بمناســـبة فـــوز منتخـــب 
مملكـــة البحريـــن الوطنـــي لكرة القـــدم بكأس 
الخليج العربي في دورته الرابعة والعشرين.

التاريخـــي  الرياضـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  إن 
والمســـتحق الـــذي حققـــه أبناؤكـــم األوفيـــاء 
بســـواعدهم المخلصة ما هو إال تجسيد لدعم 
جاللتكم للرياضة ودعمكم للشباب في مملكة 

البحريـــن الذيـــن لـــم تتوانوا يوما فـــي تقديم 
كافة أشكال اإلســـناد لهم ليرفعوا اسم وطننا 
عاليـــا ورايتنـــا خفاقة فـــي مختلـــف المحافل 

اإلقليمية والدولية.
كما أن هذا اإلنجاز قد أذن ببزوغ فجر جديد 
في ســـماء الرياضة البحرينية التي تتشـــرف 
وتفخر برعايتكم لها، ونعول على هذا الفريق 
الشـــاب وغيرهـــا مـــن الفـــرق الرياضيـــة فـــي 
األلعـــاب األخـــرى بالظفـــر والفـــوز بالمزيد من 
البطـــوالت لتحقيـــق رؤى وتطلعـــات جاللتكم 
في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة المباركة 

التي تقودونها بحكمة واقتدار أيدكم هللا.
وهللا اســـأل أن يحفـــظ جاللتكـــم ويرعاكـــم، 
وأن يديـــم عليكـــم موفور الصحة والســـعادة. 

ودمتم جاللتكم سالمين موفقين.

خالد بن عبدهللا آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

كمـــا تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 

الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
برقية تهنئة مـــن نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا آل خليفة، بمناســـبة 
فـــوز منتخـــب مملكـــة البحريـــن لكـــرة القـــدم 
بـــكأس الخليـــج العربي الرابع والعشـــرين هذا 

نصها:
ســـيدي صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:
 فإنـــه ليشـــرفني أن أرفـــع إلـــى مقام ســـموكم 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الكريـــم 
بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين الوطني 
لكـــرة القدم بكأس الخليـــج العربي في دورته 

الرابعة والعشرين.
مـــا  المســـتحق  التاريخـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  إن   
هـــو إال شـــاهد يعكـــس مـــا توليـــه حكومتكـــم 
الموقرة برئاســـة ســـموكم – رعاكـــم هللا – من 
دعـــم واهتمـــام بالبرامـــج والخطـــط التنموية 
واالجتماعية والرياضية على مدى الســـنوات 

الماضيـــة والمقبلـــة إن شـــاء هللا والتـــي آتت 
ثمارهـــا اليـــوم بتوالـــي تحقيـــق أبنـــاء الوطن 
المخلصيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت اإلنجـــاز 
تلو اإلنجاز في ظل مســـيرة التنمية الشـــاملة 
المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ملك البالد 

المفدى أيده هللا.
 وفـــي الختـــام، فإننـــي اســـأل المولـــى العلـــي 
القديـــر أن يديم على ســـموكم موفور الصحة 

والسعادة. ودمتم سموكم سالمين موفقين.
 

خالد بن عبدهللا آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وتلقـــى ولي العهد نائب القائـــد االعلى النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة  
برقية تهنئة مـــن نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا آل خليفة، بمناســـبة 
فـــوز منتخـــب مملكـــة البحريـــن لكـــرة القـــدم 

بـــكأس الخليـــج العربي الرابع والعشـــرين هذا 
نصها: 

ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم

ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:
فإنـــه ليشـــرفني أن أرفـــع إلـــى مقام ســـموكم 
الكريـــم خالـــص التهانـــي وصـــادق التبريكات 
بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين الوطني 
لكـــرة القدم بكأس الخليـــج العربي في دورته 

الرابعة والعشرين.
إن هـــذا اإلنجـــاز التاريخـــي المســـتحق الـــذي 
حققـــه أفـــراد منتخبنا الوطني لكـــرة القدم لم 
يكن ليتحقق بعد توفيق المولى عز وجل لوال 
الدعـــم الكبير الذي تحظى به الرياضة ويلقاه 
ســـيدي  لـــدن  مـــن  البحرينيـــون  الرياضيـــون 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، عاهـــل البـــالد المفـــدى أيـــده هللا، 
ودور ســـموكم المشـــهود في ترجمة وتحقيق 

تطلعـــات ورؤى جاللته في مختلف الميادين، 
الســـيما الرياضية منها التي تنال نصيبًا وافرًا 
من الرعاية واالهتمـــام في الخطط والبرامج 
الوطنيـــة والتنمويـــة الرائـــدة التي تباشـــرون 

سموكم دعمها وتنفيذها بكل اقتدار.
وفي الختام، فإنني اسأل المولى العلي القدير 
أن يمتع ســـموكم على الدوام بموفور الصحة 

والسعادة، ودمتم سموكم سالمين موفقين.

خالد بن عبدهللا آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة خالد بن عبداهلل
ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــة ال ــ ــاض ــ ــري ــ ــاء ال ــ ــم ــ ــد فــــي س ــ ــدي ــ ــر ج ــجـ بـــــــزوغ فـ
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئة من رئيسة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي 
بنت محمد آل خليفة؛ بمناســـبة 
لكـــرة  البحريـــن  منتخـــب  فـــوز 
القـــدم بـــكأس الخليـــج العربـــي 

الرابع والعشرين، هذا نصها:
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر 

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 
وبركاته،

إلـــى  أرفـــع  بـــأن  أتشـــرف 
ســـموكم أســـمى آيـــات التهاني 

فـــوز  بمناســـبة  والتبريـــكات 
منتخب البحرين الوطني بلقب 
العربـــي  الخليـــج  بطولـــة كأس 

الرابعة والعشرين لكرة القدم.
إن هـــذا اإلنجاز المشـــرف يأتي 
اليـــوم عاكســـا حـــرص ســـموكم 
بالرياضة  باالرتقاء  واهتمامكم 
علـــى  ووضعهـــا  البحرينيـــة 

خارطة العالم الرياضي. 
الصحـــة  بوافـــر  هللا  أمدكـــم 
والعافية وطـــول العمر، وحفظ 
مملكـــة البحرين الغاليـــة قيادة 

وشعبا. 

مي بنت محمد آل خليفة 
رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة 

واآلثار

تلقـــى ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن 
رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة؛ وذلك بمناســـبة فوز 
منتخب مملكـــة البحرين لكرة 
القـــدم بـــكأس الخليـــج العربي 

الرابع والعشرين، هذا نصها:
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 

حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء

هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 

وبركاته،
إلـــى  أرفـــع  بـــأن  أتشـــرف 
ســـموكم أســـمى آيات التهاني 
فـــوز  بمناســـبة  والتبريـــكات 
الوطنـــي  البحريـــن  منتخـــب 
الخليـــج  كأس  بطولـــة  بلقـــب 
العربي الرابعة والعشرين لكرة 

القدم.
المشـــرف  اإلنجـــاز  هـــذا  إن 
حـــرص  عاكســـا  اليـــوم  يأتـــي 
ســـموكم واهتمامكم باالرتقاء 
البحرينية ووضعها  بالرياضـــة 

على خارطة العالم الرياضية.
البحريـــن  مملكـــة  هللا  حفـــظ 

الغالية قيادة وشعبا.

مي بنت محمد آل خليفة
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية 
تهنئة من الشيخة مي بنت محمد

سمـــو ولــي العهــد يتلقى 
تهنئــة من الشيخة مي بنت محمد
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إسمـاعيـــــل السقـــــايسيـدعلــي المحــافظــة

15,6
سنــــوات

16,6
سنــــوات

العدد المتوقع لسنوات الدراسۀ

9,5
سنوات

 9,3
سنوات

متوسط سنوات الدراسۀ

76,2
سنـــــــــــة

 78,1
سنــــــــــة

العمر المتوقع عند الوالدة

%57,1 %63,7

الحاصلون على تعلیم ثانوي على األقل فوق 25 سنۀ

%87 %44

 معدل المشارکۀ فی القوى العاملۀ فوق 15 سنۀ

حالۀ وفیات األمهات 

لکل 100 ألف مولود حی

والدة لکل 1000 امرأة 

بعمر 15 إلى 19 سنۀ

 15

نصیب الفرد من الدخل القومی اإلجمالی13,4 

 55,130
دوالر

 18,774
دوالر

السکــان

الصحـــۀ

التعلیـم

العمل والتشغیل

األمـن البشـري

االستـدامـۀ

تمکیـن المـرأة

تصدرت مملكة البحرين المركز األول من بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز 47 عالمياً في التنمية البشرية حسب تقرير البنك الدولي 
حول التنمية في العالم لسنة 2019.

يأتي ذلك في وقت حلت فيه المملكة على آخر مؤشرات التنمية البشرية لألمم المتحدة في المرتبة 43 عالميا، ضمن الدول التي لديها تنمية 
بشرية مرتفعة جداً. وتنشر "البالد" في هذا الصدد سلسلة من التقارير حول مؤشرات التنمية البشرية في البحرين، حيث سجلت مؤشرات األمم 

المتحدة للتنمية البشرية تحسن ترتيب المملكة بمقدار 7 درجات منذ العام 2012 وحتى 2017.

الشيخ خالد بن عبدالله

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
من رئيســـة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
خليفـــة؛  آل  محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة 
بمناســـبة فـــوز منتخـــب مملكـــة البحرين 
لكـــرة القدم بكأس الخليـــج العربي الرابع 

والعشرين، هذا نصها: 
حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أتشـــرف بـــأن أرفـــع إلـــى مقـــام جاللتكـــم 
الســـامي أسمى آيات التهاني والتبريكات 

بمناســـبة فـــوز منتخب البحريـــن الوطني 

بلقب بطولة كأس الخليج العربي الرابعة 

والعشرين لكرة القدم.
إن عهد جاللتكم يشهد ومنذ عقدين على 
اإلنجازات في شـــتى المجاالت، وها نحن 
اليوم أمـــام منجز للمنتخب الوطني لكرة 
القدم، عاكسا حرص جاللتكم واهتمامكم 
باالرتقـــاء بالرياضـــة البحرينيـــة ووضعها 

على خارطة العالم الرياضي. 
والعافيـــة،  الصحـــة  بوافـــر  هللا  أمّدكـــم 
وحفـــظ مملكـــة البحريـــن الغاليـــة قيـــادة 

وشعبا. 

مي بنت محمد آل خليفة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
من وزير الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة فـــوز منتخب 
مملكة البحرين لكرة القدم بكأس الخليج 

العربي الرابع والعشرين، هذا نصها: 
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملـــك مملكة 

البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه
وبركاتـــه  هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 

وبعد،،،
بكل الســـرور واالعتزاز أرفع إلى جاللتكم 
أحـــر التهانـــي والتبريـــكات بإنجـــاز أبنائنا 

الرياضييـــن، تحقيقهـــم الفـــوز فـــي نهائي 

“خليجـــي 24” لكـــرة القـــدم، وكنـــا نتطلـــع 

لـــه دائمـــا ونرغـــب تحقيقـــه بمشـــيئة هللا 
شـــبابنا،  وبإخـــالص  جاللتكـــم  وتوجيـــه 
واليـــوم وقـــد صار الحلـــم حقيقة، نشـــكر 
هللا عـــز وجل على هـــذا اإلنجاز الرياضي 
الرائـــع، ولقـــد كان لتوجيهـــات جاللتكـــم 
ودعمكـــم المتواصـــل ألبنـــاء الوطـــن هذا 

الحصاد الرائع.
ولشـــعب  جهودهـــم  ألبنائنـــا  هللا  بـــارك 
الرشـــيدة  جاللتكـــم  ولقيـــادة  البحريـــن 

الفخر واالعتزاز، وهللا يحفظ جاللتكم.

خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

الشيخة مي: جاللته وضع الرياضة على خارطة العالم جاللة الملك يتلقى برقية تهنئة من وزير الديوان الملكي

الشيخة مي بنت محمدالشيخ خالد بن أحمد



تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة  برقية 
تهنئـــة من القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، وذلك بمناسبة فوز منتخب مملكة 
البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي 

الرابع والعشرين هذا نصها: 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة..  رئيـــس 

الوزراء الموقر حفظكم هللا،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

تهانينـــا  عـــن  لســـموكم  نعـــرب  أن  يســـرنا 
بمناســـبة اإلنجاز التاريخـــي بفوز منتخبنا 
الوطنـــي لكرة القدم بـــكأس الخليج الرابع 
والعشرين، إذ إن هذا االنجاز تحقق بفضل 
هللا ثـــم دعـــم ومباركـــة ســـيدي صاحـــب 

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهل البـــالد المفدى القائد األعلى  حفظه 
هللا ورعـــاه، وتطلعـــات ســـموكم الدائمـــة 
لتحقيق النماء واالزدهار لمملكتنا الغالية.

القديـــر أن يمـــن علـــى  العلـــي  داعيـــًا هللا 
الصحـــة  بموفـــور  هللا  حفظكـــم  ســـموكم 
والسعادة وطول العمر لتحقيق المزيًد من 

الرفعة والتقدم لوطننا الغالي.
ودمتم يا صاحب السمو سالمين موفقين،

المشير الركن
خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين

كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة برقيـــة تهنئة 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن  العـــام  مـــن القائـــد 

المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، وذلك بمناسبة فوز منتخب مملكة 
البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي 

الرابع والعشرين هذا نصها:
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  ســـيدي 

سلمان بن حمد آل خليفة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،
عـــن خالـــص  لســـموكم  نعـــرب  أن  يســـرنا 
اإلنجـــاز  بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
المنتخـــب  بفـــوز  المشـــرف  التاريخـــي 
الوطني لكرة القدم بكأس الخليج العربي 
مـــدى  عكـــس  الـــذي  والعشـــرون،  الرابـــع 
إهتمـــام ورعايـــة ســـيدي حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفـــدى القائد األعلى حفظه 
هللا ورعاه لكل ما من شأنه تطوير وتقدم 

ســـموكم  ومتابعـــة  البحرينيـــة،  الرياضـــة 
الدائمـــة لتحقيـــق اإلنجـــازات التي تســـير 
بخطـــى ثابتـــة نحـــو  الُعال والرقـــي ليبقى 
علـــم مملكتنـــا الغاليـــة يرفـــرف عاليـــًا في 

مختلف األماكن واألزمان.

وفي الختام، ندعو هللا عزوجل لســـموكم 
حفظكـــم هللا بموفـــور الصحـــة والســـعادة 
وطـــول العمـــر لتحقيق مزيًدا مـــن الرخاء 
وهللا  الغالـــي  لوطننـــا  والتقـــدم  والرفعـــة 

يحفظكم ويرعاكم.
ســـالمين  الســـمو  صاحـــب  يـــا  ودمتـــم 

موفقين،،،

المشير الركن
خليفة بن أحمد آل خليفة

المنامة - وزارة الخارجيةالقائد العام لقوة دفاع البحرين

رفع ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى المملكة 
المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة  
إلـــى مقـــام عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة أســـمى 
آيات الته اني والتبريكات بمناسبة اإلنجاز 
التاريخي والمستحق الذي حققه منتخب 
البحرين الوطني فـــي حصوله على كأس 
الخليـــج العربـــي فـــي دورته الــــ ٢٤ بقطر 
وأكـــد أن النتائـــج التـــي حققتهـــا الرياضة 
البحرينيـــة عمومـــا والمنتخـــب البحريني 
لكـــرة القدم بصفة خاصـــة تعكس التطور 
والتقـــدم الكبيريـــن للرياضـــة البحرينيـــة 
والرؤيـــة  الملـــك،  جاللـــة  دعـــم  بفضـــل 
والقيادة الناجحة من قبل المسؤولين عن 

الرياضة في مملكة البحرين وعلى رأسهم 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة 
وشؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة  عبر 
دعمه المستمر والمتواصل لشباب الوطن 
لتحقيـــق اإلنجازات في كافـــة المجاالت. 
وتزامنـــا مـــع احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن 
بمناســـبة ذكرى تولي جاللة الملك مقاليد 
الحكـــم وذكـــرى العيـــد الوطنـــي المجيـــد، 
واحتفـــاالت مملكة البحرين بالفوز بكأس 
الخليـــج ســـتقيم ســـفارة مملكـــة البحرين 
لدى المملكة المتحدة فعاليتين لالحتفال 

بالمناسبتين الغاليتين.

سفيرنا في لندن يهنئ جاللة الملك

local@albiladpress.com05

النائب العام: اإلفراج عن 80 نزيال من صغار السن
ـــن ـــم البحري ـــي تع ـــراح الت ـــبة األف ـــك بمناس ـــة المل ـــات جالل ـــذا لتوجيه تنفي

صـــرح النائب العام علـــي البوعينين أنه 
بناء على توجيهات عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بمناســـبة األفـــراح التـــي تعم البـــالد بما 
تحقـــق مـــن إنجـــاز رياضي كبيـــر أدخل 

السرور والبهجة في نفوس المواطنين، 
فقد وجـــه جاللته بالتوســـع في تطبيق 
قانـــون العقوبـــات البديلـــة تقديـــرا لهذه 
المناســـبة ومراعـــاة للظروف االنســـانية 
للمحكوم عليهم من صغار السن وجميع 
الذيـــن تـــم اســـتغاللهم أو التغريـــر بهـــم 

إلتمـــام  وذلـــك  الجرائـــم،  ارتـــكاب  فـــي 
السرور عليهم وأســـرهم وادماجهم في 

المجتمع. 
وقال النائب العام انه تنفيذا للتوجيهات 
العامـــة  النيابـــة  بـــادرت  فقـــد  الســـامية 
بالتوســـع في تطبيق المعايير والحاالت 

المقررة بقانون العقوبات البديلة، وبناء 
علـــى ذلك تم اإلفـــراج عن جميـــع أفراد 
هـــذه الفئـــة والبالـــغ عددهـــم 80 نزيـــال 
بدور اإلصـــالح والتأهيل بعد اســـتبدال 
العقوبـــات البديلة بما تبقى لهم من مدد 

عقوبة الحبس المحكوم بها.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات تهنئة
ــتــويــج وال ــلــفــوز  ل ــه  ــل أه ــا  ــًع ــي رف أداًء  ــدم  قـ ــي  ــن ــوط ال منتخبنا 

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــات  الـــوزراء 
عدد مـــن الوزراء والمســـؤولين 
بالمملكة بمناســـبة فوز منتخب 
القـــدم  لكـــرة  البحريـــن  مملكـــة 
بـــكأس الخليـــج العربـــي الرابـــع 
والعشـــرين، وقد رفـــع المهنئون 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
التاريخـــي  اإلنجـــاز  بمناســـبة 
المشـــرف والكبيـــر الـــذي حققه 
منتخـــب البحرين الوطني لكرة 
لقـــب بطولـــة  القـــدم بتتويجـــه 
كأس الخليـــج العربـــي 24 لكرة 
القـــدم بعـــد فـــوزه على شـــقيقه 
المنتخب الســـعودي فـــي نهائي 

هذه البطولة. 
بهـــذا  الفرحـــة  عـــن  وأعربـــوا 
اإلنجـــاز المشـــرف، الـــذي يأتـــي 
تزامنـــا مـــع احتفـــاالت الوطـــن 
بمســـتوى  مشـــيدين  بأعيـــاده، 
األداء الفنـــي المتميـــز والرفيـــع 
الـــذي قدمـــه منتخبنـــا الوطنـــي 

وأهلـــه للفـــوز والتتويـــج بلقـــب 
البطولة والـــذي جاء في العصر 
البحرينيـــة،  للرياضـــة  الذهبـــي 
بالـــروح  الفخـــر  عـــن  معربيـــن 
الرياضيـــة العاليـــة الـــذي تحلى 
بها المنتخـــب، مؤكدين على أن 
تحقيـــق الفوز جســـد ما تحظى 
بـــه كـــرة القـــدم البحرينيـــة مـــن 
اهتمـــام خـــاص من قبـــل قيادة 

جاللتكم الرشيدة.

فقد تلقى جاللـــة الملك المفدى 
وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الوزراء برقيات تهنئة من وزير 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الخارجيـــة 
أحمـــد آل خليفة ووزيـــر المالية 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
المواصالت واالتصاالت  ووزير 

كمـــال بن أحمـــد ورئيـــس هيئة 
الطاقة المستدامة عبدالحسين 
ميـــرزا ووزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
الصالـــح  ووزير شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبدهللا بن حســـن 
النعيمـــي ورئيـــس جهـــاز األمن 
الوطني الفريق عادل بن خليفة 
الفاضـــل ورئيس هيئـــة األركان 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقر 

النعيمي.

عبدالحسين ميرزا وزير المواصالت وزير المالية وزير الخارجية

رئيس هيئة األركان وزير شؤون الدفاع وزيرة الصحة رئيس جهاز األمن الوطني

المنامة - بنا

وزير الخارجية يشارك باالجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون
شـــارك وزير الخارجية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفة في 
للمجلـــس   )145( الـــدورة  اجتمـــاع 
 )40( للـــدورة  التحضيريـــة  الـــوزاري 
لمجلـــس  األعلـــى  المجلـــس  لمقـــام 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
والـــذي عقـــد أمس فـــي مقـــر األمانة 
بالمملكـــة  الريـــاض  بمدينـــة  العامـــة 

العربية السعودية الشقيقة.
وزراء  ناقـــش  االجتمـــاع،  وخـــالل 
القـــرارات  مشـــاريع  الخارجيـــة 
والتوصيـــات المرفوعـــة مـــن اللجان 
ألصحـــاب  المختصـــة،  الوزاريـــة 
الجاللة والســـمو قـــادة دول مجلس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
والتي تهدف إلى تعزيز آليات العمل 
الخليجي المشترك على المستويات 

كافة.
كمـــا تباحـــث وزراء الخارجية حول 
الـــذي  الختامـــي  البيـــان  مشـــروع 
ســـيصدر عن اجتماع مقام المجلس 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  األعلـــى 

الخليـــج العربية الذي ســـيعقد اليوم 
١٠ ديسمبر الجاري بالرياض.

وعقـــد المجلـــس الـــوزاري اجتماعـــا 
مشـــتركا مع رئيـــس وممثلـــي الهيئة 
االستشـــارية للمجلس األعلى، حيث 

تم بحث المرئيات والدراســـات التي 
كلفـــت بهـــا الهيئة من قبـــل المجلس 

األعلى في دورته )٣٨(.
وصـــل  قـــد  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
مدينـــة الرياض أمس للمشـــاركة في 

للمجلـــس   )145( الـــدورة  اجتمـــاع 
 )40( للـــدورة  التحضيريـــة  الـــوزاري 
لمجلـــس  األعلـــى  المجلـــس  لمقـــام 
التعاون لدول الخليج العربية، وكان 
في مقدمة مستقبليه وزير خارجية 

ســـمو  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
األميـــر فيصل بن فرحان بن عبدهللا 
آل ســـعود، واألميـــن العـــام لمجلـــس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 

عبداللطيف الزياني.

المنامة - وزارة الخارجية
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قمة الرياض .. فاصلة
Û  رغم عظم التحديات المحيطة بها، فإن أجواًء مفعمة بالتفاؤل واألمل

فــي القمــة الخليجيــة الـــ 40 لقــادة دول مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة فــي الريــاض بالمملكــة العربية الســعودية، والثقــة في تحقيق 

النجاح عليها والخروج بالنتائج التي تصبو إليها دولنا وشعوبنا.
Û  وألن لكل نجاح شروط ومتطلبات، فإنه يمكن القول بأن قمة الرياض

قــد توافــرت لهــا هــذه المقومــات بدايــة مــن انعقادهــا برعايــة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي المملكة 
العربيــة الســعودية، وهــي البيــت الجامــع للخليــج والعــرب، والعمــود 
األساســي لألمن واالســتقرار للمنطقة بأســرها، وفي ظل حضور قادتنا 
الكــرام وحكمتهــم في قراءة مختلف التحديات، وحرصهم على اتخاذ 
قــرارات ســباقة تضمن اســتمرار مســيرة مجلس التعــاون ومواصلة ما 

تحقق من منجزات للشعوب الخليجية.
Û  ،وإذا أردنــا أن نطلــق وصًفــا علــى قمــة الريــاض، فإنهــا القمــة الفاصلــة

والسيما أن هناك العديد من الملفات المحورية والقضايا الساخنة التي 
تمس المجلس ودوله وشعوبه وتفرض الفصل فيها والتعاطي الحاسم 
معهــا، وفــي صدارتها أزمــة قطر في ظل الحديــث المتزايد والتكهنات 
بــأن قمــة الريــاض ســتكون محطــة مهمــة فــي إنهــاء تلك األزمــة، وهو 
حديث يجب أن يعكس استفادة حقيقية من دروس األزمة بمعالجتها 
معالجــة وافيــة وشــاملة تضمــن األمــن والســالمة والســيادة، ووضــع 
األســس التي تضمن عدم اندالع أزمات مشــابهة مســتقبال؛ كونها تؤثر 

سلًبا على مظاهر التعاون والعمل الجماعي لدول المجلس.
Û  الملــف المهــم اآلخــر الــذي يســتوجب فصــال وحســًما هــو إيــران التــي

يتزايــد خطرهــا ويتخــذ أشــكاال جديــدة ومتنوعــة، فلــم تعــد تكتفــي 
طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة ودعم 
اإلرهاب والميلشــيات اإلرهابية لتقويض كل فرصة لألمن واالســتقرار 
في المنطقة وإدامة أزماتها والحيلولة دون تسويتها، بل صارت تشكل 
تهديــًدا علــى حريــة المالحــة والممــرات المائيــة في المنطقــة وتعرض 
االقتصــاد العالمــي للخطــر باعتراضها الســفن التجاريــة وهجماتها ضد 
المنشــآت النفطية، ثم تدعي بعد كل ذلك ودون أي حياء أنها حريصة 
علــى المنطقــة وتقــوم بطرح مبادرة “هرمز للســالم”، وتســعى للترويج 
لها منذ أن تحدث عنها الرئيس االيراني حســن روحاني أمام الجمعية 
العامــة لألمــم المتحدة في ســبتمبر الماضي، وجميعها قضايا ســتكون 
محل بحث واهتمام القادة في الرياض لوضع السبل الكفيلة بالتصدي 
لخطــر إيــران وتوضيح شــروط اندماجها مــع دول المنطقة ومتطلبات 

إعادة العالقات الطبيعية معها.
Û  إن أزمــة قطــر وممارســات وسياســات إيــران فجــرت مبــادرات عــدة

وأوعــزت إلــى قــوى عالميــة فكرة تشــكيل تحالفــات دوليــة أو إقليمية 
ســواء للتصــدي لخطــر إيران أو لضمــان أمن المالحــة وتأمين الممرات 
المائيــة، والشــك فــي أن التحــدث بصــوت خليجي موحد هــو الضمانة 
الحقيقيــة لفــرض مصالح دول المجلس على هــذه التحالفات وتحديد 

اإلطار األنسب لنا، وليس لغيرنا.
Û  يقيننــا ثابــت وثقتنا دائمــة بأن قادتنا الكرام قادرون على ضخ قرارات

نوعيــة تمضــي بمجلــس التعاون بخطــوات واثقة وكيبــرة آلفاق رحبة 
علــى كافة المســتويات التي ترضي طموحات وتطلعات أبناء شــعوبنا 

الخليجية.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 

الفـــوز بكـــأس الخليـــج إنجـــاز تاريخــــي
ــو ولــــي الــعــهــد ــمـ ــيـــس الــــــــوزراء وسـ ــئ ســمــو رئـ ــن ــه ــر ي ــي ــش ــم ال

المنامة - بنا
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انطالق مؤتمر الجلدية والليزر والتجميل بحضور 700 مشارك06

الجالهمـــة: جهـــود لتقديـــم أفضـــل وأحدث العالجـــات في البحريـــن والمنطقة

بدأت أمـــس أعمـــال “مؤتمـــر البحرين 
الثانـــي للجلديـــة والليـــزر والتجميـــل” 
700 مـــن أطبـــاء  بحضـــور أكثـــر مـــن 
واختصاصيي التجميل والعاملين في 
المجـــال الطبـــي والصحـــي والفنييـــن، 
مراكـــز  عـــن  ممثليـــن  إلـــى  إضافـــة 
البحريـــن  مـــن  التجميـــل  وعيـــادات 

والعالم.
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقالـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الجالهمـــة  مريـــم  والطبيـــة  الصحيـــة 
إن المؤتمـــر يمثـــل أكبر تجمـــع ألطباء 
مـــن  التجميـــل  وجراحـــي  الجلديـــة 
ســـقف  تحـــت  المســـتويات  مختلـــف 
أحـــدث  يتبادلـــون  حيـــث  واحـــد، 
التجـــارب والخبرات فـــي هذا المجال، 
التوصيـــات،  كتابـــة  فـــي  ويشـــاركون 
وبمـــا يســـهم في تطوير جهـــود تقديم 
أفضل وأحدث العالجات في البحرين 

والمنطقة.
وأكـــدت األهمية العمليـــة لهذا المؤتمر 
الذي يتناول تخصصا علميا دقيقا في 
الجلدية والليـــزر وجراحات التجميل، 
مشـــيرة إلـــى مـــا يوفـــره مـــن فرصـــة 
أمـــام األطبـــاء المتخصصين لتحديث 
معلوماتهم ومهاراتهم في هذا المجال 
مـــن جهة، وتوفير متطلبات الســـاعات 
التدريبيـــة المطلوبة لبرنامج التدريب 

الطبي المستمر من جهة أخرى.
كمـــا تحدثت عن المعـــرض المصاحب 
للمؤتمر، مشـــيرة إلى أنـــه يضم الكثير 
مـــن التجهيـــزات والمنتجـــات الطبيـــة 
المرخصة من قبل الهيئة، والتي يمكن 

أن يستخدمها أطباء الجلدية بأمان.
وقالـــت الجالهمـــة إن مـــا نشـــهده في 
نجـــاح  أيضـــا  يعكـــس  المؤتمـــر  هـــذا 
البحريـــن في اســـتقطاب اســـتثمارات 
كبيـــرة فـــي مجـــال الجلديـــة والليـــزر 
والتجميـــل، وأضافـــت أن ذلـــك يؤدي 
الســـياحة  تعزيـــز  جهـــود  دعـــم  إلـــى 
العامليـــن  وأن  خصوصـــا  العالجيـــة، 
فـــي هـــذا المجال مـــن أطبـــاء وفنيين 
هـــم مـــن الكـــوادر الوطنيـــة الخبيـــرة 
والمؤهلـــة والحائزة على ثقة المرضى 

والمراجعين من البحرين وخارجها.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة المنظمة 
للمؤتمر، طبيب جراحة التجميل أحمد 
شـــهد، إلـــى أن ارتفـــاع عـــدد ونوعيـــة 
الحضـــور مـــن داخل وخـــارج البحرين 
الشـــركاء  عـــدد  زيـــادة  إلـــى  إضافـــة 
اإلســـتراتيجيين المحليين والعالميين 
دليل على نجـــاح المؤتمر في تكريس 
اســـمه على قائمـــة التجمعـــات العلمية 
في مجال الجلدية والليزر والتجميل.
كمـــا تحـــدث رئيـــس اللجنـــة العلميـــة 
للمؤتمر، استشـــاري األمراض الجلدية 
والليزر والتجميل حسين جمعة حول 

أهمية المواضيع التي يناقشـــها بشـــأن 
أحدث وآخر التطورات في عالم طب 
التجميل والجلديـــة والليزر، وتقنيات 
مكافحة الشيخوخة وعالمات التقدم 
العنايـــة  طـــرق  وأفضـــل  الســـن،  فـــي 
بالجســـم والوجـــه والبشـــرة، وأحـــدث 
بـــه  والعنايـــة  الشـــعر  زراعـــة  وســـائل 

وتجميله، وغيرها.
وأوضح فـــي افتتاح المؤتمـــر أن تلك 
المواضيع ســـيتم مناقشتها على مدى 
3 أيـــام من قبـــل أكثر مـــن 30 متحدثا 
جميـــع  بينهـــم  مـــن  وعالميـــا،  محليـــا 
األطباء البارزيـــن في مجالي الجلدية 

وجراحة التجميل من مملكة البحرين، 
إضافـــة إلـــى متحدثيـــن من سويســـرا 
والســـعودية  وأميـــركا  وبريطانيـــا 

واألردن واإلمارات ومصر والهند.
وتميـــز المؤتمـــر هـــذا العـــام بمشـــاركة 
بحرينيـــة أوســـع حضـــورا ومتحدثين 
وكأعضاء فـــي اللجان العلمية، إضافة 
إلـــى وجـــود نخبة وقـــادة التطـــور في 
كبـــورد  والتجميـــل  الجلديـــة  قطـــاع 
استشـــاري فخـــري، ويضـــم المجلـــس 
االستشـــاري للمؤتمـــر خليـــل العريض 
ســـعيد  وطـــارق  المتـــروك  وســـميرة 

وعبدالشهيد فضل.

المنامة - مهن

مساعد وزير الخارجية: ترسيخ حقوق اإلنسان أهم ركائز التنمية والديمقراطية
أكد مســاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســري أن مملكة البحرين تواصل تحقيق النجاحات والتميز والبناء 
علــى إنجازاتهــا التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان كافــة، مشــيرا إلى حرص 
المملكــة مــن خــال جهودهــا ومبادراتها على ترســيخ قيم حقوق اإلنســان وتراثها الوطني الــذي يرتكز على 
احترام مبادئ المساواة والديمقراطية، في ظل النهج اإلصاحي الرائد لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضـــاف مســـاعد وزيـــر الخارجية 
بمناســـبة االحتفال باليوم العالمي 
لحقوق اإلنســـان، والـــذي يصادف 
ويأتـــي  ديســـمبر،  مـــن  العاشـــر 
هـــذا العـــام تحت شـــعار “الشـــباب 
يدافعون عن حقوق اإلنســـان”، أن 
مملكـــة البحريـــن لـــم تدخـــر جهدا 
فـــي دعـــم الشـــباب وتمكينهم من 
ســـبل النجـــاح والتفـــوق واإلبـــداع 
فـــي المجـــاالت العلميـــة والعمليـــة 
حقهـــم  علـــى  والتأكيـــد  كافـــة، 
الدســـتوري في ممارســـة الحقوق 
المدنية والسياســـية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، مشـــيرا 
إلى أن الشـــباب شـــركاء ويحظون 
بـــدور قيادي فـــي عمليـــة التنمية، 
ولديهـــم القدرة علـــى خلق التغيير 
اإليجابي، والمساهمة في مواصلة 
مســـيرة البناء نحو مســـتقبل أكثر 

إشراقا.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكـــد مســـاعد 
وزير الخارجية أن تمكين الشباب 
بالمعرفة وبحقوقهم بشـــكل فعال 
يحقق فوائد عالمية، وإن التمسك 
يجعـــل  وتمكينهـــم  بمشـــاركتهم 
الشـــباب أكثـــر قدرة علـــى تحقيق 
النجـــاح، مبينـــا أن تنميـــة قـــدرات 
الشـــباب هـــو مـــن أهـــم أولويـــات 
الحكوميـــة  والبرامـــج  الخطـــط 
لتمكيـــن الشـــباب، وإشـــراكهم في 
العمليـــة السياســـية واالقتصادية، 
مراكـــز  فـــي  عليهـــم  واالعتمـــاد 
اتخـــاذ القرار، وأضاف بأن المملكة 
تقـــوم بتوفيـــر البرامـــج التدريبية 
لتأهيـــل  المهنيـــة  والـــدورات 
الشـــباب لمواكبـــة متطلبات ســـوق 
العمل، مشـــيرا إلى أن التشـــريعات 
وبرامـــج  والسياســـات  الوطنيـــة 

الدولـــة قد كفلـــت تعزيز مشـــاركة 
الشـــباب وتأكيـــد دورهـــم القيادي 

في المجتمع. 
الســـمو  صاحـــب  بتوجيـــه  ونـــوه 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بإطـــالق 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف في 
فبرايـــر 2019؛ بهـــدف خلق فرص 
للمواطنيـــن وفتـــح  عمـــل واعـــدة 
المجال أمام الشباب للمشاركة في 
عمليـــة التنميـــة، والـــذي نتـــج عنه 
منذ تدشينه وحتى أكتوبر 2019، 
توظيف 5918 بحرينيا، وإن جهود 
الحكومـــة بإعادة هيكلـــة 27 جهة 
حكوميـــة من أصـــل 56 جهة حتى 
أكتوبـــر 2019، هـــدف إلـــى تطوير 
العمـــل الحكومـــي وإدخـــال عنصر 
الشـــباب فـــي القطاع العـــام وفتح 
المجال أمام القـــدرات والكفاءات 
تحقيـــق  فـــي  لإلســـهام  منهـــا 
اإلنجـــازات التنمويـــة للمملكة، إلى 
جانـــب تبنـــي التقنيـــات الحديثـــة 
والـــذكاء االصطناعـــي التـــي تعزز 

من تطور األداء الحكومي.
وأشار مســـاعد وزير الخارجية أن 
مملكـــة البحريـــن اتخذت خطوات 
غير مسبوقة على صعيد اإلصالح 
السياسي والديمقراطي، في إطار 
ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، 

التشـــريعية  الســـلطة  وممارســـة 
والشـــورى  النـــواب  بغرفتيهـــا 
والتشـــريعية،  الرقابيـــة  لمهامهـــا 
وتعزيز استقاللية ونزاهة السلطة 
القضائيـــة فـــي ضمـــان المحاكمـــة 
العادلـــة، وحرية تكوين الجمعيات 
والمهنيـــة  والسياســـية  األهليـــة 
والنقابية، وضمان حرية الصحافة 
الحريـــة  وحمايـــة  واإلعـــالم، 
االقتصاديـــة، وتحقيـــق إنجـــازات 
التنميـــة  مجـــال  فـــي  ملموســـة 

البشرية والمستدامة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  وأوضـــح 
حققـــت إنجـــازات نوعيـــة بإنشـــاء 
حقوقيـــة  مؤسســـات  وتشـــكيل 
مســـتقلة لصـــون واحتـــرام حقوق 
اإلنســـان، وفي مقدمتها المؤسسة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان وفًقـــا 
لمبـــادئ باريس، ووحـــدة التحقيق 
الخاصـــة بالنيابة العامـــة، واألمانة 
ومفوضيـــة  للتظلمـــات،  العامـــة 
والمحتجزيـــن،  الســـجناء  حقـــوق 
فضـــال عن إقـــرار قوانيـــن عصرية 
فـــي  الشـــعبية  المشـــاركة  لتعزيـــز 
والعامـــة،  السياســـية  الشـــؤون 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان والفئات 
األولـــى بالرعايـــة كحقـــوق الطفل 
الســـن ومكافحـــة اإلتجـــار  وكبـــار 

وتأهيـــل  ورعايـــة  باألشـــخاص 
وتشـــغيل المعوقين، والحماية من 

العنف األسري.
وثمن الجهـــود المتميـــزة للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة، منذ إنشـــائه العام 
العاهـــل  قرينـــة  برئاســـة   2001
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
الملكـــي األميـــرة  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
فـــي النهـــوض بالمـــرأة وحصولهـــا 
فـــي إطـــار  علـــى حقوقهـــا كاملـــة 
الفـــرص  وتكافـــؤ  المســـاواة  مـــن 
وفقـــا  االجتماعيـــة  والعدالـــة 
بأحـــكام  إخـــالل  ودون  للدســـتور 
أن  مؤكـــدا  اإلســـالمية،  الشـــريعة 
تجـــاوزت  فـــد  البحرينيـــة  المـــرأة 
مراحل التمكين التقليدية وكسب 
الحقوق، وأصبحت شـــريكًا رئيسا 
أبعادهـــا،  بمختلـــف  التنميـــة  فـــي 
فـــي  مشـــاركتها  نســـبة  وتزايـــدت 
قـــوة العمـــل والنشـــاط االقتصادي 
وفـــي  والثقافـــي  واالجتماعـــي 

جميـــع مجـــاالت الحيـــاة، وتشـــكل 
اعتبـــارات  مـــن  أصيـــال  جـــزءا 
ومحـــركا  الشـــاملة،  التنميـــة 
علـــى  بنـــاء  الوطنـــي  لالقتصـــاد 
عراقة مشـــاركتها الوطنية ونضج 
تجربتها وتميز عطائها، مشيرا إلى 
انتخـــاب فوزية بنت عبدهللا زينل 
رئيسا لمجلس النواب، لتكون أول 
امـــرأة تتولى هـــذا المنصب الرفيع 
فـــي تاريـــخ مملكـــة البحريـــن، بعد 
انتخابات برلمانية شـــهدت نســـبة 
مشـــاركة عاليـــة وصلـــت إلـــى )67 
%(، لتصبـــح المـــرأة تمثـــل حاليـــا 
19 % مـــن مقاعـــد البرلمان و9 % 
مـــن القضـــاة، و5 % مـــن أعضـــاء 
النيابة العامة، وتترأس المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعية 
الصحفيين والعديد من مؤسسات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأبـــدى مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
فخره بالسجل التاريخي المشرف 
الحريـــات  احتـــرام  فـــي  للمملكـــة 
الدينيـــة، ومبادراتهـــا الرائدة على 
الساحتين اإلقليمية والدولية في 
ترســـيخ الحـــوار والتعايـــش بيـــن 
والحضارات،  والمذاهـــب  األديـــان 
مملكـــة  “إعـــالن  أبرزهـــا:  ومـــن 
البحريـــن” كوثيقة عالميـــة لتعزيز 
الحريـــات الدينية، وإنشـــاء “مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للحـــوار بين 
األديـــان والتعايـــش الســـلمي” في 
تأســـيس  بعـــد  أنجلـــوس،  لـــوس 
كرســـي الملـــك حمـــد للحـــوار بيـــن 

األديـــان والتعايـــش الســـلمي فـــي 
اإليطاليـــة،  )ســـابينزا(  جامعـــة 
واعتمـــاد األمـــم المتحـــدة لمبادرة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الوزراء بإعالن الخامس من أبريل 
وتوجـــت  للضميـــر.  عالميـــا  يوًمـــا 
مملكـــة  بانتخـــاب  الجهـــود  هـــذه 
البحريـــن لعضويـــة مجلس حقوق 
2019-( الثالثـــة  للمـــرة  اإلنســـان 
فـــي  ســـاحقة  بأغلبيـــة   )2021
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة، 
وكذلـــك انتخابهـــا لعضويـــة لجنـــة 
فـــي  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات 
المجلس االقتصادي واالجتماعي، 
حيث يعتبر ذلك تقديرا إلنجازات 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ونجـــاح 
مجـــال حقـــوق اإلنســـان وحرصها 
علـــى اإلســـهام فـــي هـــذا المجـــال 
بكل فعالية ســـواء على المســـتوى 

الوطني أو اإلقليمي أو الدولي.
كمـــا أشـــاد بالجوائـــز العديـــدة التـــي 
رصدتهـــا المملكة لتشـــجيع األنشـــطة 
الوطنيـــة والدولية لحقوق اإلنســـان، 
ومنها مبـــادرة جائزة عيســـى لخدمة 
اإلنسانية، وجائزة الملك حمد لتمكين 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب 
المستدامة؛ إيمانا بقدرة الشباب على 
قيادة بلدانهم والعالم نحو مســـتقبل 
أفضل لجميع الناس، وجائزة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت 
المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 

البحرينية 2019.
وشـــدد على أن مشـــاركة الشـــباب 
التنميـــة  لتحقيـــق  ضروريـــة 
المستدامة للجميع، وإن المشاركة 
في الحياة العامة هي من المبادئ 
اإلنســـان،  لحقـــوق  األساســـية 
فالشباب هم قادة المستقبل، ولهم 
دور مهـــم فـــي التغييـــر اإليجابي، 
فـــي  رئيســـا  العبـــا  دائًمـــا  وكانـــوا 
نهضة الشـــعوب، كمـــا أنهم يمثلون 
أمـــل شـــعوبهم في تقديـــم األفكار 

والحلول الجديدة لحياة أفضل.

المنامة - وزارة الخارجية

مشاهدات من ذهب
Û  أمواج بشــرية حمراء اكتســحت الشــوارع، والطرقات مساء يوم

أمس األول بملحمة تاريخية غير مسبوقة عبرت عن فرحة وطن 
بالفــوز األغلــى ببطولــة كأس الخليــج العربــي الرابــع والعشــرين، 
والــذي انتظــره المواطن البحريني بشــغف منــذ االنطالقة األولى 

للبطولة الخليجية في البحرين العالم 1971.
Û  وأنثر في متن مقال اليوم، بعض المشــاهدات الجميلة التي تعبر

عن الفرحة الشعبية البحرينية بهذا الفوز المستحق.
Û  مبــادرة رائعــة ومشــكورة أعلنــت عنهــا حملــة صهيــب الرومــي #

للحــج والعمــرة، بمنــح الالعــب البطــل محمــد الرميحــي صاحــب 
الهــدف الذهبــي فــي المباراة، حجــة مجانية للعــام المقبل، ونأمل 
العبــي  بتكريــم  ُتبــادر  أن  والمصــارف  التجاريــة  الشــركات  مــن 

الُمنتخب واإلداريين.
Û  قــام أصحــاب الكثيــر مــن المقاهي التــي احتضنت بــث المباراة #

النهائيــة، بتوزيــع أعــالم البحريــن مجانــا علــى الزبائــن، وبتقديــم 
تخفيضات هائلة وُمشجعة.

Û  حضور جدة مع ابنتها وحفيداتها الصغار ألحد المقاهي بمدينة #
عيســى لتشــجيع المنتخب، وكانت حماســتهم بالتشجيع أكثر منا 
جميعــا، الالفــت بــأن الجــدة كانت على كرســي ُمتحــرك، وتتحرك 

بصعوبة بالغة، لكنها آثرت الحضور.
Û  شــارك الكثير من الوافدين والُمقيمين في التعبير عن فرحتهم #

بهــذا اإلنجــاز الكروي الكبير، ســواء بحضور مشــاهدة المباراة، أو 
بالخــروج للشــوارع وفــي كرنفــاالت الســيارات، ومنهــم مــن أقفل 

محله التجاري لبقية اليوم لتحقيق هذه الُمشاركة.
Û  )التغريــدات الرائعــة والرســائل الجميلــة عبــر منصــات )توتيــر #

و)واتســاب( وغيرهــا، والتــي عبــر بهــا المواطنــون عــن شــكرهم 
فــي  الرائــع  الفنــي  ولمســتواه  الســعودي،  للمنتخــب  ومحبتهــم 
المبــاراة، وبــأن الــكأس إن كان فــي المنامــة، فهو بالريــاض، إخوة 

دائمة ورباط دم.
Û  ختاما، فإن المستوى الرائع لالعبي المنتخب الوطني، شجع أبناء

الشــعب بمختلــف أطيافه وألوانه ألن يلتــف حول راية المنتخب، 
الســعودي،  الشــقيق  أمــام  مواجهتــه  فــي  بكثافــة  ُيشــارك  وألن 

متكبدين عناء وجهد السفر.
Û  هذا الُمســتوى يتطلب المزيد من الرعاية واالحتضان والتشــجيع

والدعم؛ لكي تســتمر النهضة التي يعيشــها منتخبنا الوطني لكرة 
القدم بالعصر الذهبي للرياضة البحرينية، والتي أسســت لمرحلة 

ذهبية جديدة باسم الوطن.
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توجيهات سمو ولي العهد خارطة طريق لمنتسبي الصندوق الملكي لشهداء الواجب
ــور الكريـــم فـــي المحافظـــات كافـــة ــام الجمهـ ــر نقـــاط بيـــع “الرازجيـــة” أمـ خالـــد بـــن ســـلمان: توفيـ

أكـــد مديـــر الجهـــاز اإلداري للصنـــدوق الملكـــي 
لشـــهداء الواجـــب الشـــيخ خالـــد بن ســـلمان آل 
خليفـــة أن توجيهـــات ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء، 
رئيـــس الهيئـــة العليا للصندوق الملكي لشـــهداء 
الواجب صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة هي بوصلة العمل التي يتخذها 
كافـــة منتســـبي الصنـــدوق خارطة طريـــق؛ من 
أجل تحقيق أهداف الصندوق الســـامية، والتي 
تجعـــل نصـــب عينها راحـــة ورعاية أبناء وأســـر 
شهداء الواجب كأحد األولويات التي من أجلها 
تنفـــذ كافة عمليات الصندوق، معربا عن شـــكره 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
علـــى إشـــادته بالقائمين على الصنـــدوق، والتي 
هي وســـام فخٍر واعتزاز ستزيد من المسؤولية 

الملقـــاة علـــى عاتقنـــا؛ مـــن أجل مواصلـــة العمل 
بجهود مضاعفة للوصول لألهداف المنشودة.

وأشار الشـــيخ خالد بن سلمان إلى أنه وتحقيقا 
لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعية، فقد قـــرر الصندوق 
فتـــح المجـــال أمـــام األفـــراد والشـــركات للتبرع 
للصنـــدوق وذلـــك إســـهاما فـــي تكريـــم شـــهداء 
الوطن الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة؛ من أجل 

أمن واستقرار البالد. 
الشـــهيد  وردة  توفيـــر  الصنـــدوق  قـــرر  كمـــا 
“الرازجيـــة” للبيـــع على العامة، والذي من شـــأنه 
دعم إيرادات الصندوق، منوها بأنه سيتم توفير 
نقاط البيع أمام الجمهور الكريم في محافظات 
المملكـــة كافة وذلـــك على النحـــو التالي: مجمع 
الســـيف )المحـــرق(، ومجمـــع األفنيـــوز، مجمـــع 
سيتي سنتر، ومجمع سار، ومجمع وادي السيل، 

وزالق سبرينغز.

وأعـــرب مدير الجهـــاز اإلداري للصندوق الملكي 
لشـــهداء الواجـــب عـــن شـــكره وتقديـــره لكافـــة 
المؤسســـات والشـــركات الداعمة للصندوق منذ 
تأسيســـه وحتى اليوم، والذي أسهم إلى جانب 
الحكوميـــة  الجهـــات  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
المختلفة ألســـر الشـــهداء في تلبيـــة احتياجات 
هذه األســـر، مشـــيرا إلى أن الخطـــط التطويرية 
المرحلـــة  خـــالل  تنفيذهـــا  المزمـــع  للصنـــدوق 
المقبلـــة ســـتتطلب مزيدا من الدعـــم وهو األمر 
الـــذي تقـــرر من خالله فتـــح الباب أمـــام األفراد 
والشـــركات للتبـــرع تحقيقـــا لمبـــدأ المســـؤولية 
لـــدى  والـــذي ســـيخلق  المجتمعيـــة،  والشـــراكة 
الجميع شـــعورا بـــرد الجميل والتقديـــر تجاه ما 
قدمه شـــهداء الواجب للوطن عبر اإلســـهام من 
خـــالل الصنـــدوق فـــي كفالـــة أبنائهم وأســـرهم 

وتلبية تطلعاتهم. 

المنامة - بنا

local@albiladpress.com07 19 % تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لنهوض المرأة
االعتمـــاد علـــى منهجيـــة “صناعـــة المؤشـــرات” لقيـــاس تقـــدم المـــرأة

في إطار المراجعات الدورية التي تقوم 
بهـــا األمانـــة العامـــة للمجلـــس بإداراتها 
الخطـــة  تنفيـــذ  لمتابعـــة  المختصـــة 
اإلســـتراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية 
لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022، 
أكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري على اســـتمرار 
الفـــرق المعنية بأمانـــة المجلس األعلى 
للمـــرأة علـــى متابعة تفعيـــل منهجيات 
وآليات المتابعة والتقييم وفقا للخطط 
التشـــغيلية التي تضعها إدارات األمانة 
العامة، والتي تقوم بمثابة الراصد لكل 
المســـتندة  الوطنيـــة  الخطـــة  عمليـــات 
فـــي قياســـاتها علـــى هندســـة وصناعة 
المؤشـــرات لقيـــاس حقيقـــي قائم على 
أســـس علمية لتقدم المـــرأة البحرينية؛ 
وذلك إلثراء الحصيلة المعرفية والبناء 
علـــى الخبـــرة الوطنيـــة التـــي تمتلكهـــا 
مملكـــة البحرين في مجال تقدم المرأة 

وتحقيق التوازن بين الجنسين.
كمـــا كشـــفت األنصاري أن نســـبة تنفيذ 
برامـــج الخطـــة اإلســـتراتيجية للفتـــرة 
الحاليـــة وخالل الســـتة األشـــهر األولى 
مـــن العام الجـــاري وصلت إلـــى 19 %، 
وهي نســـبة مبشرة في ســـياق الجهود 
علـــى  جاهـــدة  تعمـــل  التـــي  الوطنيـــة 

خـــالل  المأمولـــة  المؤشـــرات  تحقيـــق 
األعوام الثالث المقبل من عمر الخطة.
جـــاء ذلك علـــى هامش لقـــاء جرى في 
مقـــر المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لمتابعة 
تنفيذ مؤشـــرات الخطة اإلستراتيجية 
للفتـــرة  البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض 
الحالية التي ستنتهي في 2022، حيث 
أوضحـــت األنصـــاري أن نســـب تنفيـــذ 
برامـــج الخطـــة التي تتـــم متابعتها من 
خالل الخطط اإلستراتيجية المرحلية، 
قـــد ارتفعـــت من 58 % فـــي الفترة من 

2015 2018- إلـــى 73 % فـــي الفتـــرة 
مـــن 2015 إلى النصـــف األول من العام 

الجاري 2019.
وفـــي الســـياق ذاتـــه ذكـــرت األنصـــاري 
أن نســـبة اإلنجـــاز المتحقق نحـــو األثر 
ارتفعـــت أيضـــا مـــن 52 % فـــي الفترة 
 % 62 إلـــى   2018 2013 وحتـــى  مـــن 
في الفترة 2013 إلى النصف األول من 

العام 2019.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وخـــالل 
مؤشـــرات المجـــاالت الخمســـة للخطة 

اإلســـتراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية 
لنهوض المرأة البحرينية 2019 2022، 
وهي مجاالت اســـتقرار األسرة وتكافؤ 
الفـــرص والتعلـــم مدى الحيـــاة وجودة 
يبلـــغ  التـــي  الخبـــرة،  وبيـــت  الحيـــاة 
مجموعهـــا 606 مؤشـــرات موزعة على 
عـــدة مســـتويات رئيســـة وفرعيـــة يتم 
استقصاؤها من مستودع اإلحصاءات 
الوطنيـــة والمرصـــد الوطنـــي للتـــوازن 
بين الجنســـين ومـــن خالل الدراســـات 

واالستبانات الميدانية.

األنصاري الخطة الوطنية تعتمد على منهجية صناعة المؤشرات لقياس تقدم المرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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مكافحة الفكر الضال )3 - 5(
Û  هــل اإلتجــار باألشــخاص جــزء ال يتجــزأ مــن فكــر ضــال فــي المجتمــع؟ بكل

تأكيــد، وهــل مملكة البحرين كافحت هذا الســلوك بما فيــه الكفاية؟ بالتأكيد 
هناك من المؤسسات ما يكافح هذا السلوك غير اآلدمي.

Û  لكــن التعريــف الدقيــق لإلتجــار باألشــخاص ربمــا يأخذ منحــى مختلًفــا، ُبعًدا
آخر، زمًنا تجارًيا بحًتا، بينما نحن نبحث في زمن عقائدي فكري بحت.

Û  اإلتجــار باألشــخاص ســلوك ضال، والســلوك الضال، فكر منحــرف عن ثوابت
وطــن، وتــراث أمــة، بمعنى أن الذي يتربى بوعي محــدد بألف باء أخالق في 
المجتمــع، والــذي ينشــأ فــي مجتمع يعيــب على الصغير عندمــا ال يقف لألكبر 
منه ســًنا، والذي يعتاد على تدخين الســيجارة أمام أبيه، ووضع الســاق على 
الســاق علــى مــن هــم يتقدمون عليه في المقــام أو القيمة أو العمــر، فإًذا ذلك 
يعتبر سلوًكا جمعًيا عادًيا في المجتمعات التي يتربى فيها النشء على هذه 
الخصال الحميدة لدينا، والتي ال قيمة لها على اإلطالق في مجتمعات أخرى.

Û  من هنا يمكن عمل ما يسمى بـ “ستريتش” للملعب الذي يتنافس فيه فريقان
علــى كــرة، أو طرفــان على مقعــد، أو مجموعتان على ســؤال، ومن هنا يمكن 
إضافــة أعــداد أكبــر مــن المتنافســين فــي الملعــب، أو االكتفــاء بالعــدد الــذي 
يفرضــه قانــون اللعبــة، فــي جميــع األحوال ســواء تم توســيع الملعــب بالعدد 
نفسه الذي تم االتفاق عليه قبل تغيير القانون، أو لم يتم، فإن النتيجة التي 
سيصل إليها الفريقان المتنافسان ال يمكن االحتجاج عليها، بل يجب االلتزام 

بها واالعتراف بآثارها أو جني ثمارها بالنسبة للفريق الفائز.
Û  إًذا هنــا يمكننــا تقســيم المجتمعــات إلــى فرقتين: إحداهما تؤمــن بأن القبول

باآلخــر ضــرورة وثابــت وأصل له جذور، وأخرى تحدد ســقف لهذا القبول إذا 
تنافى مع معتقداتها الدينية أو حالتها األمنية أو ثوابتها المجتمعية.

Û  الخالف أو االختالف هنا سيكون متفق عليه سلًفا، ومحاولة تقريب الفوارق
بين المجتمعات من خالل حوار حضاري بناء، كان ومازال وسيظل هو األمل 
في تذويب الحدود بين األمم المتحضرة، والشعوب المتقدمة، والمجتمعات 

المتحابة المتعايشة.
Û  ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننــا فــي مملكــة البحريــن اعتدنــا علــى أجــواء

التســامح والتعايــش والقبــول باآلخــر، ونعتقــد بــأن الخــروج عــن هــذه القيم 
الوطنيــة األصيلــة هــو نــوع مــن االزدراء لهــذه القيــم، وأن الرضــوخ لفكــرة 
الرفــض القاطــع لســلوكيات ارتضاها المجتمــع على مرمى البعــد من تاريخه، 
هو نوع من العدوان على نظام حياة، واالستســالم لفكرة ضلت الطريق في 

الخارج، ثم حامت حول حدودنا ربما تجد مالًذا آمًنا لها في الداخل.
Û  علــى أيــة حــال، فكــرة المكافحــة لم تنطلــق من فــراغ فكري، أو خــالء ذهني

لكنهــا جــاءت فــي مواجهــة فكرة أخــرى ضالة، عبــور آخر مارق فــي مواجهة 
موروث عزيز تتمسك به األمة عندما يحاصرها فكر آخر غريب، وسلوك آخر 

دخيل، وضيف ثقيل على أي قاعدة وفي أي اتجاه.
Û ...يتبع

عادل المرزوق

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تزامنا مع احتفـــاالت هيئة البحرين 
)أعيـــاد  بمناســـبة  واآلثـــار  للثقافـــة 
الوطن(، أقيمت امس الســـبت أولى 
الجداريات الفنّيـــة في النبيه صالح 
وقـــد رســـمها الفنـــان زهير الســـعيد. 
وقد شـــهد افتتاح الجدارية حضور 
مدير عام الثقافة والفنون الشـــيخة 
هال بنت محمد آل خليفة وعدد من 

المهتمين.
وتســـتمر الهيئـــة فـــي دعـــم إقامـــة 
جداريات أخرى خالل شهر ديسمبر 
 14 بتاريـــخ  تقـــام  حيـــث  الجـــاري، 
ديســـمبر جداريتـــان للفنانـــة فائقـــة 
الحســـن في بـــاب البحريـــن والفنان 
جعفـــر العريبـــي فـــي ممشـــى عالـــي 
 21 بتاريـــخ  الجداريـــات  وتختتـــم 

ديســـمبر مـــع الفنـــان علـــي حســـين 
ميرزا في حديقة البديع.

المحترفـــون  الفنانـــون  وســـيقوم 

مـــن  التشـــكيلية  بصمتهـــم  بنقـــل 
الخامـــة االعتياديـــة إلـــى مقـــٍر دائم 
يمكـــن للـــرّواد االســـتمتاع بـــه. هذه 

األماكـــن  فـــي  اللونيـــة  المســـاحات 
العامة تضيف بعدًا إنســـانيًا لتجربة 

الزائر.
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  أن  يذكـــر 
واآلثار تقّدم برنامجـــًا ثقافيًا حافالً 
يســـتمر علـــى مـــدار شـــهر ديســـمبر 
2019م، متضّمنـــا افتتـــاح معـــارض 
فنيـــة وثقافيـــة، عروضا موســـيقية 
شـــعبية،  فنـــون  أمســـيات  مميـــزة، 
ورش عمل إبداعية وغيرها الكثير.

ويمكـــن االطالع علـــى برنامج هيئة 
الثقافة في شهر ديسمبر، عبر زيارة 
www.culture. الموقـــع اإللكتروني

gov.bh أو متابعة حســـابات الهيئة 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي 

culturebah@ على

بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة األعــــــــــــــيــــــــــــــاد الــــــوطــــــنــــــيــــــة
النبيـه صالـح تزهـو بجداريـة للفنـان زهيـر السعـيـد

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقـــى وزيـــر العمل والتنمية االجتماعيـــة جميل حميدان في مكتبه بالوزارة ســـفير 
الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين جيروم كوشارد.

وخالل اللقاء، رحب حميدان بالســـفير الفرنســـي، معربا عن االعتزاز بعمق العالقات 
الثنائيـــة بيـــن مملكة البحريـــن والجمهورية الفرنســـية، والحرص علـــى تطوير آفاق 
التعاون بين البلدين الصديقين. كما بحث حميدان والسفير الفرنسي تعزيز التعاون 
وتبـــادل الخبرات، بما يخـــدم المجاالت العمالية والتنموية وتبادل الخبرات في هذه 

المجاالت لما فيه نهضة البلدين.
وأشاد السفير الفرنسي بالعالقات القائمة بين البلدين، منوها بما تشهده البحرين من 
تعايش وتســـامح بين كافة الثقافات والجاليات، فضال عما لمســـه من تقدم وازدهار 
علـــى مختلف األصعدة، وخصوصا تلك التي تتعلق بشـــأن تمكيـــن المرأة وتوظيفها 

والتسهيالت المقدمة لها في جميع المجاالت.

تعزيز المجاالت العمالية مع فرنسا
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قالت الوكيل المســاعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوظة لـ “البالد” إن برنامج تحســين أداء المدارس أســهم في 
ارتفــاع مســتمر فــي نتائــج تقييــم المدارس خالل أربــع دورات من مراجعات هيئة جــودة التعليم والتدريب. وأضافت فــي تصريح للصحيفة: 
ارتفــع عــدد المــدارس الممتــازة إلى ثالثة أضعاف، فقد بلغ عدد المدارس ذات األداء الممتاز والجيد والمرضي في الدورة الثالثة %68 مقابل 

%32 غير مالئم، مع إن عدد من المدارس غير المالئمة قد حققت تقدم كاٍف في زيارات المتابعة. 

مـــن   48% نســـبته  مـــا  وتابعـــت: 
أدائهـــا  فـــي  تقدمـــت  المـــدارس 
خالل الـــدورة الثالثـــة للمراجعات 
الخارجيـــة وهي نســـبة عالية، في 
الوقت الذي شهدت فيه المدارس 
ذات تقييـــم األداء المتدني تطوًرا 
مجـــاالت  مختلـــف  فـــي  ملموًســـا 
ذلـــك  ينعكـــس  لـــم  وإن  التقييـــم، 
علـــى التقدير العام لألداء، والعمل 
جـــار على دعمهـــا لتحســـين أدائها 
واالرتقـــاء بتقييمهـــا فـــي الفتـــرة 

المقبلة.
الـــدورة  نتائـــج  أمـــا  وواصلـــت: 
الرابعـــة للفصـــل الدراســـي الثاني 

من العـــام الدراســـي 2018-2019 
فإن نسبة المدارس الحاصلة على 
تقديـــر ممتـــاز وجيـــد ومرضي قد 

بلغت 90%. 
وأردفـــت: تبين من خـــالل تقارير 
والزيـــارات  األداء  مراجعـــة 
تحســـينات  تحقيـــق  الميدانيـــة 
منـــذ  مجـــاالت  عـــدة  فـــي  كبيـــرة 
البـــدء في تنفيذ برنامج تحســـين 
أبرزهـــا:  مـــن  المـــدارس،  أداء 
والتعلـــم  التدريـــس  تحســـين 
وســـلوكيات الطلبة في المدارس، 
وتطويـــر المهـــارات القيادية لقادة 
المـــدارس، وتمكيـــن المدارس من 

عمليـــات  وفـــق  أولوياتهـــا  إدارة 
التقييـــم الذاتي الدقيق لكي تتقن 
توظيف مواردها بالشـــكل األمثل، 
وقـــدرة المدارس علـــى التخطيط 
والتشـــغيلي  االســـتراتيجي 
وقيـــاس األثـــر وتطبيـــق األدوات 
المنبثقة من مشاريع تحسين أداء 

المدارس.
علـــى  مدارســـنا  قـــدرة  وأكـــدت 
المنافســـة علـــى الصعيـــد المحلـــي 
واإلقليمـــي والعالمـــي، فقـــد تبـــوأ 
عـــدد كبيـــر مـــن طلبـــة المـــدارس 
صعيـــد  علـــى  متقدمـــة  مراكـــز 
المنافســـة فـــي الداخـــل والخـــارج 

المـــدارس  عـــدد  لزيـــادة  نتيجـــة 
الممتـــازة والجيدة ولتحســـن أداء 
طلبتهـــا فـــي أكثـــر من مجـــال من 
مجـــاالت المراجعـــة، فعلى ســـبيل 
حصـــد  فقـــد  الحصـــر  ال  المثـــال 
الطلبـــة المشـــاركين فـــي مناهزات 
)أي مســـابقات( اللغـــة العربية على 
الجائـــزة الفضيـــة بســـلطنة عمـــان 
البرونز فـــي الفيزياء والرياضيات 
الشـــهر الماضـــي، وعلى المســـتوى 
مجـــال  فـــي  الفضيـــة  اآلســـيوي 

الروبوتات.
وقالت البونوظة: الوزارة مستمرة 
فـــي جهودهـــا فـــي هـــذا المجـــال، 

لضمان استدامة التحسن في أداء 
المـــدارس، مـــع ربـــط مشـــروعات 
بأولويـــات  والتطويـــر  التحســـين 
للفتـــرة  الحكومـــة  عمـــل  برنامـــج 
مـــن 2019 إلى 2022، وبالشـــراكة 

الـــوزارة،  قطاعـــات  جميـــع  بيـــن 
رفـــع  علـــى  إيجاًبـــا  ينعكـــس  بمـــا 
مستويات إنجاز الطلبة األكاديمي 
وتعزيـــز  الشـــخصي،  وتطورهـــم 

قدرات القيادات المدرسية.

الــطــلــبــة ــات  ــي ــوك ــل وس الـــتـــدريـــس  تــحــســيــن   :”^“ ـــ  لـ ــم”  ــي ــل ــع ــت “ال ــة  ــل ــي وك

ارتفــاع عــدد المــدارس الممتــازة إلــى 3 أضعـــاف

التعامل مع أجهزة متطورة عالميا في “بابكو”
ــن” ــج “تكويـ ــهر ببرنامـ ــن لشـ ــة” المتدربيـ ــة “الجابريـ ــاور طلبـ “^” تحـ

يعد برنامج “تكوين” أحد المتطلبات األساسية للحصول على شهادة الثانوية العامة للتعليم الفني والمهني، حيث إن وزارة التربية والتعليم تولي التعليم 
الفنــي والمهنــي اهتمامــا كبيــرًا تنفيــذا لما جاء في برنامج الحكومة. ويســتهدف البرنامج طلبة المســتوى الثالــث الثانوي بالمســارين الصناعي والتجاري، 
ويعتبــر اجتيــازه متطلًبــا رئيســًيا للتخــّرج، حيث خصصت له ســاعتان معتمدتــان ضمن المعدل التراكمي للطالب، ويســتغرق تنفيذه أربعة أســابيع، يندمج 

الطالب خاللها كأحد منتسبي المؤسسة، وتتاح له فرصة تطوير مهاراته ومعارفه في مجال تخصصه الدراسي.

والتقـــت “البـــالد” مـــع مجموعـــة مـــن 
الطلبة بالمســـتوى الثالث الثانوي من 
مدرســـة الجابرية الثانوية الصناعية 
تخصص كهرباء والمتدربين بشـــركة 

بابكو.

كم هائل

قـــال الطالـــب محمـــد حســـن هـــالل: 
اســـتفدنا علـــى مـــدار أربعـــة أســـابيع 
متتاليـــة بكـــم هائـــل مـــن المعلومات 
والخبـــرات، حيـــث أتاحت لنا شـــركة 
بابكـــو كافة اإلمكانيـــات، وفتحت لنا 
جميع زوايا الصيانة الكهربائية داخل 
اإلضـــاءات  صيانـــة  مثـــل  الشـــركة، 
والموصـــالت والمحـــوالت الكهربائية 
الشـــركة  أماكـــن  بجميـــع  الخاصـــة 
مـــن  مباشـــر  وإشـــراف  بمســـاعدة 

المهندس مرهون جمعة.
وأضاف: إننا بالمدرســـة نتدرب على 
بالطريقـــة  الكهربائيـــة  التوصيـــالت 
اليدوية أو األجهزة األساســـية، ونقرأ 
عن األجهزة المتطـــورة عالميًا، ولكن 
بالمدرســـة  تعلمنـــاه  مـــا  طبقنـــا  هنـــا 
ولكـــن علـــى أحدث أجهـــزة التوصيل 
اإللكترونيـــة وتعاملنـــا معهـــا بأيادينا 
مباشـــرة، فـــازدادت معرفتنـــا بأحدث 
مســـتوى  علـــى  المتطـــورة  األجهـــزة 

العالم. 

شعور اختفى

وتحـــدث الطالب يعقوب يوســـف أنه 
“عندمـــا بـــدأت التدريـــب في شـــركة 
بابكـــو مـــن خـــالل برنامـــج “تكوين”، 
شـــعرت بأن العمل هنـــا أصعب حيث 
إن البرنامـــج يعتمـــد علـــى التدريـــب 
العملي تمامـــا، ولكن مع مرور الوقت 
إن  حيـــث  الشـــعور  هـــذا  اختفـــى 

المســـؤولين بالشـــركة رافقونا خطوة 
بخطـــوة فـــي كل مراحـــل البرنامـــج 
تبســـيط  علـــى  جاهديـــن  وعملـــوا 
وتســـهيل المعلومات، مما ســـاهم في 
كســـر حاجـــز الخـــوف لدينا مـــن تلك 

األجهزة المعقدة شكليًا”.
وأردف: قبـــل أن أحضر إلى الشـــركة 
وســـهل،  بســـيط  األمـــر  أن  توقعـــت 
ولكن بعد أن حضرت اكتشـــفت أنني 
البد مـــن أن أتحلى بااللتـــزام والدقة 
والتقدير للوقت واالنضباط وأن أتبع 

تماما لشروط األمن والسالمة. 

الفرق بين نظامين

“لقـــد  جعفـــر  علـــي  الطالـــب  وأكـــد 
اكتســـبت خبرات عملية جديدة، فقد 
تعرفنا هنا من خالل برنامج “تكوين” 
الفـــرق بيـــن نظـــام  التدريبـــي، علـــى 
الكهربـــاء األميركي القديـــم، والنظام 

الكهربائي المتطور البريطاني”.
درســـناه  مـــا  هنـــا  أيقنـــا  وواصـــل: 
بالمدرســـة حـــول مـــدى أهميـــة إتباع 

إجـــراءات األمـــن والســـالمة ومـــدى 
خطـــورة مـــن يهمـــل تلـــك التعليمات، 
حيـــث إن المهنـــدس المشـــرف علينـــا 
مـــن الشـــركة كان دائمـــًا يؤكـــد علينـــا 
اتبـــاع تلـــك الخطوات التـــي وضعتها 
الشـــركة فـــي كل مـــكان قـــد يســـبب 
خطـــورة علـــى من يعمـــل بـــه وأمدنا 
كذلـــك بأرقـــام الطـــوارئ التـــي يجب 
ودربنـــا  اللـــزوم  عنـــد  بهـــا  االتصـــال 
أيضًا علـــى انواع أســـطوانات اطفاء 
الحريق المختلفة، إلى جانب التعرف 
على أماكن أبواب الطوارئ، ومفاتيح 
باللوحـــات  الموجـــودة  اإلغـــالق 
الكهربائية والتـــي يجب اغالقها عند 
ظهـــور دخـــان أو نـــار أو تســـرب غاز، 
وكان حريصـــًا كل الحـــرص علـــى أن 
يوضـــح لنـــا كل االمكانـــات لألجهـــزة 

التي مصرح لنا التدريب عليها.

يعتبر اجتياز برنامج تكوين متطلًبا رئيسا للتخرج

دّشـــن المختبر التدريبـــي اإلبداعي 
برنامجه الجديد “دردشات تربوية” 
 2019/2020 الثالـــث  للموســـم 
وذلـــك في أعمـــال الملتقى التربوي 
“القيـــادة  عنـــوان  حمـــل  الـــذي 
باالحتـــواء”، بحضـــور واســـع ضـــّم 
المدرســـية  القيـــادات  مـــن  عـــدًدا 
ومديريـــن  مـــدارس  مديـــري  مـــن 
ومعلمـــات  ومعلميـــن  مســـاعدين 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  بالمـــدارس 
حيـــث شـــاركت كل مـــن: رشـــا علي 
يوســـف مديرة المرحلـــة اإلعدادية 
والثانوية بمدرســـة اإليمـــان للبنات 
ونـــورة عيســـى الدوســـري مديـــرة 
مدرسة الرفاع الشـــرقي اإلعدادية 
للبنات ومنال عبدهللا سنان مديرة 

مدرسة خولة الثانوية للبنات.
وفي هذا الســـياق، صرحت رئيسة 
المختبر التدريبـــي اإلبداعي علياء 
العســـكري أن هذا الملتقى التربوي 
يمّثـــل منصـــة تدريبية تعـــّد األولى 
مـــن نوعهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن 
والتجـــارب  الخبـــرات  لتبـــادل 

اإلبداعية في الحقل التربوي.
إحـــدى  أشـــارت  جهتهـــا،  ومـــن 
المتحدثـــات مديرة مدرســـة خولة 
الثانوية للبنات منال عبدهللا سنان 
فـــي  ثانويـــة  مدرســـة  أول  )وهـــي 
مملكة البحريـــن التي حصلت على 
تقدير امتياز لثالث دورات متتالية 
في تقارير مراجعـــة أداء المدارس 
القيـــادة  أن  إلـــى  الحكوميـــة( 
جميـــع  احتضـــان  هـــي  باالحتـــواء 
العامليـــن فـــي المجتمع المدرســـي، 
والوصـــول إلـــى نقاط القـــوة لديهم 

وتوظيفهـــا واســـتثمارها بالطريقـــة 
المثلـــى لتحقيق األهداف والغايات 

التربوية والتعليمية.
يوســـف  علـــي  رشـــا  وتطرقـــت 
وهـــي مديـــرة المرحلـــة اإلعداديـــة 
والثانويـــة بمـــدارس اإليمان للبنات 
إلـــى أن تلمـــس الواقـــع وفهـــم مـــن 
حولـــك أمر مهم لمعرفة من يحتاج 
االحتضـــان،  ونوعيـــة  لالحتضـــان، 
ســـواء  لـــه،  المحتاجيـــن  واألفـــراد 
أكان رعايـــة أو تدريًبا على مهارات 
تنقصهـــم، لرفـــع كفاءتهـــم المهنية، 
وإعطاءهـــم الثقـــة إلنجـــاز األعمال 

بتمّيز.
الرفـــاع  مدرســـة  مديـــرة  أكـــدت   
الشـــرقي اإلعداديـــة للبنـــات نـــورة 
عيسى الدوســـري أن نجاح العملية 
التربويـــة يعتمـــد بصورة أساســـية 
إلنجـــاح  الجماعـــي  العمـــل  علـــى 
مـــن  المدرســـية،  اإلدارة  عمـــل 
خـــالل تشـــجيع التفاعـــل اإليجابي 
دوافعهـــم  وتنميـــة  العامليـــن  بيـــن 
مديـــر  يقـــوم  ولكـــي  اإليجابيـــة، 
المدرسة بمهامه عليه أن يتبع نمًطا 
قيادًيـــا يـــؤدي إلـــى منـــاخ تنظيمي 
متميز له تأثير على نجاح المؤسسة 
التعليميـــة، ولذلـــك ارتأينـــا االتجاه 
للهيئـــة  االحتوائيـــة  اإلدارة  نحـــو 
والطالبـــات  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
لـــكل  األمـــن  وتوفيـــر  والعامـــالت، 
منتســـب له حقـــوق وعليه واجبات 
داخـــل المؤسســـة التعليميـــة، إلـــى 
جانب بّث روح األلفة والعمل بروح 
الفريق الواحد من خالل المشـــاريع 

والممارسات اليومية.

مديرات: “القيادة باالحتواء” يميز المدارس

جامعة البحرين تدرس طرح دبلوم عاٍل بعلم النفس السيبراني

البحريـــن  جامعـــة  فـــي  اآلداب  كليـــة  عميـــد  أفـــاد 
عبدالعزيـــز محمـــد بوليلـــة، أن الكليـــة تـــدرس طرح 
برنامـــج الدبلـــوم العالـــي في علم النفس الســـيبراني 
الـــذي يعنـــى بدراســـة ســـلوك األفـــراد والجماعـــات 
عبـــر الفضـــاء اإللكترونـــي، وذلـــك في ظـــل االزدياد 
المتصاعـــد لـــدور التكنولوجيا والفضـــاء اإللكتروني 

في الحياة المعاصرة.
جـــاء ذلـــك خـــالل افتتاحـــه معـــرض علـــم النفـــس 
الســـيبراني الـــذي أقامه قســـم علم النفـــس في كلية 
اآلداب، واســـتعرض مشـــروعات طلبـــة مقـــرري علم 

النفس االجتماعي، وعلم النفس التربوي.
وفـــي أحـــد أركان معـــرض علـــم النفـــس الســـيبراني 
أظهرت لوحة أن طفالَ يرضع من هاتف نقال عوض 

شـــرب الحليب، في حيـــن ربطت صورة بين وجبات 
الطعام الســـريعة وتطبيقات األجهـــزة اللوحية التي 

تشغل األطفال من دون أن تقدم لهم فائدة علمية.
وذكـــر مجســـم علـــى شـــكل شـــجرة بعـــض أضـــرار 
االستخدام السيء للفضاء اإللكتروني لدى األطفال 
األخالقيـــة  االضطرابـــات  بينهـــا:  ومـــن  والشـــباب، 
والفســـاد، ضعـــف التحصيل الدراســـي، غـــرس أفكار 

سلبية في عقول المراهقين، وانتهاك الخصوصية.

الصخير - جامعة البحرين
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معرض علم النفس السيبراني

دراسة سلوك األفراد 
والجماعات عبر الفضاء 

اإللكتروني

لطيفة البونوظة

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

المشاركون بالمختبر التدريبي اإلبداعي

فتح زوايا الصيانة 
الكهربائية 

بالشركة

تعلم الفرق بين نظام 
الكهرباء األميركي 

والبريطاني



المدنيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  قضـــت 
األولى )الدائـــرة اإلدارية( بإلزام وزارة 
شؤون البلديات والتخطيط العمراني 
صاحـــب  ورثـــة  لصالـــح  تدفـــع  أن 
عقـــار تـــم اســـتمالكه للمنفعـــة العامـــة 
منـــذ العـــام 2012 ولـــم يصـــرف لهـــم 
التعويض المقرر لهم منذ العام 2015، 
والمحـــدد بمبلغ يتجاوز 68 ألفا و500 
التـــي  األرض  قيمـــة  باعتبـــاره  دينـــار 
تـــم االســـتحواذ عليهـــا لصالـــح وزارة 
األخيـــرة  إلـــزام  ورفضـــت  اإلســـكان، 
بدفـــع التعويض بالتضامـــن مع وزارة 
اإلســـكان  وزارة  أن  كـــون  األشـــغال؛ 
ليســـت الجهـــة المســـؤولة عـــن صرف 

مبالغ التعويض.
وأشـــارت المحكمة في حكمها إلى أن 
وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعين 
- ورثة المتوفـــى مالك العقار” تقدموا 
بالئحـــة دعـــوى للمطالبـــة فيهـــا بإلزام 
وزارتي األشغال واإلسكان، بالتضامن 
والتضامم بأن تؤديا لهم مبلغا وقدره 
68524 دينـــارا و306 فلـــوس، قيمـــة 
التعويـــض الذي تقرر لهـــم بالفعل منذ 
العام 2015، مـــع التعويض عما فاتهم 
مـــن كســـب ومـــا لحقهـــم من خســـارة 
من تاريخ قرار االســـتمالك في 2012 
ووقـــف التصـــرف فـــي العقـــار حتـــى 

صدور الحكم.
العقـــار  يمتلـــك  مورثهـــم  أن  وذكـــروا 
وصدر قـــرار االســـتمالك العـــام 2012 
لجنـــة  بقـــرار  وإخطـــاره  باســـتمالكه 
التثمين التي انتهت إلى أن التعويض 
المســـتحق لـــه نظيـــر اســـتمالك العقار 
يقـــدر بمبلـــغ 63 ألـــف دينـــار، وتظلموا 
مـــن هـــذا التثمين، حيث قـــررت لجنة 
التظلمـــات رفع مبلغ التعويض إلى 68 
ألف دينار، ولكن حتى رفع الدعوى لم 

يتم صرف هذا المبلغ لهم.
أن  حكمهـــا  أســـباب  فـــي  وأضافـــت 
المشـــرع أناط بوزير شـــؤون البلديات 
العقـــارات  لتثميـــن  لجنـــة  تشـــكيل 

موضـــوع االســـتمالك، حيـــث تتولـــى 
هـــذه اللجنـــة تقديـــر قيمـــة التعويض 
موضـــوع  العقـــار  عـــن  المســـتحق 
القيمـــة  أســـاس  علـــى  االســـتمالك 
الســـوقية للعقـــارات فـــي تاريخ نشـــر 
قرار االستمالك بالمنطقة التي يقع بها 
العقـــار أو المناطق القريبـــة أوالمماثلة 
بحســـب األحـــوال، وللجنـــة المذكورة 
االسترشـــاد فـــي ذلـــك بالعقـــود التـــي 
لـــدى جهـــاز المســـاحة  تـــم تســـجيلها 

والتسجيل العقاري في الفترة ذاتها.
وبينـــت أنه يتعيـــن صـــرف التعويض 
عـــن العقار موضوع االســـتمالك خالل 
مـــدة ال تجـــاوز 90 يومـــا مـــن تاريـــخ 

انقضـــاء الميعـــاد المحـــدد للتظلم من 
قـــرار لجنـــة التثميـــن دون تقديـــم أي 
تظلـــم، أو من تاريـــخ البت في التظلم 
المرفوع بشأنه، وال يحول الطعن على 
القرار الصادر بشـــأن التظلم من تقدير 
التعويـــض  صـــرف  دون  التعويـــض 
المقـــدر بمعرفـــة لجنة التثميـــن، ويتم 
تســـوية الفروق عند اســـتحقاقها بعد 
حســـم النـــزاع بشـــأن قيمـــة التعويض 

نهائيا.
ولفتـــت إلـــى أن الثابـــت مـــن األوراق 
صدور قـــرار االســـتمالك العـــام 2012 
لمـــورث  المملـــوك  العقـــار  باســـتمالك 
المدعيـــن، وانتهت اللجنـــة إلى تقدير 

التعويـــض المســـتحق للمدعيـــن بمبلغ 
وقـــدره 68524.306 دينـــارا، وخلـــت 
ممـــا يفيد صـــرف مبلـــغ التعويض إلى 
المدعيـــن، وهو ما لم تجحده المدعى 
عليهـــا األولى وزارة شـــؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.
وتابعـــت، أنه بشـــأن طلـــب التعويض، 
فإن مناط مســـؤولية اإلدارة الموجبة 
أركان  ثالثـــة  توافـــر  هـــو  للتعويـــض 
هـــي الخطأ والضرر وعالقة الســـببية، 
بحيـــث ال تقـــوم مســـؤولية اإلدارة إال 
بوقـــوع خطـــأ مـــن اإلدارة، وأن يلحق 
بصاحـــب الشـــأن ضـــرر، وأن تتوافـــر 
الجهـــة  خطـــأ  بيـــن  الســـببية  عالقـــة 

اإلداريـــة والضرر الـــذي لحق بصاحب 
يكـــون خطـــأ اإلدارة  الشـــأن، بحيـــث 
هو السبب المباشـــر لما لحق بصاحب 
الشـــأن مـــن ضـــرر، فـــإذا تخلـــف ركـــن 
امتنـــع  المســـؤولية  هـــذه  أركان  مـــن 
التعويـــض، وأن الثابـــت قيـــام الجهـــة 
باســـتمالك  عليهـــا  المدعـــى  اإلداريـــة 
العقـــار موضوع التداعي وفقا ألحكام 
القانون، وتقدير التعويض المســـتحق 
عن هذا االستمالك، األمر الذي ينتفي 
معه ركن الخطأ أحد األركان الموجبة 
لمسؤولية جهة اإلدارة، وال يكون ثمة 
وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث 

عناصر التعويض المدعى به.
أما بشـــأن طلب المدعيـــن إلزام وزارة 
مـــع  والتضامـــم  بالتضامـــن  اإلســـكان 
بـــأداء مبلـــغ  األولـــى  المدعـــى عليهـــا 
التعويض محل المطالبة، فإن المدعى 
عليهـــا األولـــى هـــي الجهـــة المختصة 
بصـــرف التعويض المقـــرر عن قرارات 
االستمالك، وال عالقة لوزارة اإلسكان 

بأداء هذا التعويض.
المحكمـــة  حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه 
بـــأن  األولـــى  عليهـــا  المدعـــى  بإلـــزام 
تـــؤدي للمدعين مبلغا وقـــدره 68524 
دينـــارا و306 فلوس، ورفضت ما عدا 
ذلـــك مـــن طلبـــات، وألزمـــت المدعين 
والمدعـــى عليها األولى المناســـب من 

المصروفات.

إلـــزام “األشـــغال” بدفـــع 68 ألـــف دينـــار لورثـــة عقـــار
ــض ــوي ــع ــت ــل ل ــب  ــ ــوج ــ م إداري  ــأ  ــطـ خـ وجـــــــود  ــدم  ــ ــ ع أكـــــــدت  الـــمـــحـــكـــمـــة 
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عباس إبراهيم

أدانت المحكمة الكبـــرى الجنائية 
األولى وافدين بتهم تتعلق بتزوير 
الصحـــة  بـــوزارة  خاصـــة  أختـــام 
وكذلك محررات رسمية للوصول 
لهدفهم بالحصول على قرض من 
البنك المجني عليه لشـــراء سيارة 
“الند كروزر” قيمتها تفوق 24 ألف 
دينار واالســـتيالء عليها، وقضت 
بمعاقبة أحدهما، غيابيا، بالسجن 
ســـنوات  و3  ســـنوات   10 لمـــدة 
لآلخـــر الـــذي أخفـــى متحصـــالت 
الجريمـــة بعدمـــا برأتـــه مـــن باقي 
التهـــم، مـــع األمر بإبعادهمـــا نهائيا 
عـــن البـــالد عقـــب تنفيـــذ العقوبة 
المقضـــي بهـــا، وكذلـــك بمصـــادرة 

المحررات المزورة.
تتحصـــل  الواقعـــة  أن  وذكـــرت 
فـــي أن المتهـــم األول اشـــترك مع 
االتفـــاق  بطريـــق  مجهـــول  آخـــر 
والمساعدة في تقليد ختم وزارة 
الصحـــة “إدارة الموارد البشـــرية” 
المحـــررات  فـــي  تزويـــر  وفـــي 
راتـــب  شـــهادة  وهـــم  الرســـمية، 
يعمـــل  األول  المتهـــم  أن  تفيـــد 

لديها براتب شـــهري وقدره 1363 
دينارا والمنسوب صدورها لوزارة 
الصحة، ومســـتخرج قارئ بطاقة 
هويته ورد فيه بأنه يعمل مبرمج 
بـــوزارة  اإللكترونـــي  الحاســـب 
الصحة على قـــرار الحقيقة، وفي 
تزوير المحرر الخاص، وهو كشف 
حســـاب بنكـــي منســـوب صـــدوره 
للبنـــك المجنـــي عليـــه، وذلـــك عن 
تقليـــد  قالـــب  اصطنـــاع  طريـــق 

لنظائرهم الصحيحة.

وثبـــت بتقريـــر أبحـــاث التزييـــف 
والتزويـــر تزوير تلـــك المحررات، 
حصولهمـــا  البنـــك  خطـــاب  ومـــن 
على قرض لشراء سيارة من نوع 
تويوتا “الند كروزر” بمبلغ 24391 
باســـم  ســـجلت  والتـــي  دينـــارا، 

المتهم األول.
شـــهود  أحـــد  أقـــوال  مـــن  وثبـــت 
لنقـــل  ســـيارة  صاحـــب  اإلثبـــات 
المتهـــم  أن  “ســـطحة”  المركبـــات 
الثانـــي اتفـــق معه علـــى نقل عدد 

مـــن الســـيارات إلى خـــارج مملكة 
البحريـــن، وبالفعل قام بذلك، وثم 

غادر المتهم األول البالد.
وجهـــت  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
للمتهميـــن أنهما فـــي غضون العام 

2013، ارتكبا اآلتي:
مجهـــول  وآخـــر  اشـــتركا  أوال: 
بطريقي االتفاق والمســـاعدة في 
تقليـــد ختـــم وزارة الصحة “إدارة 
الموارد البشرية”، فتمت الجريمة 
بنـــاء علـــى ذلـــك االتفـــاق وتلـــك 

المساعدة.
مجهـــول  وآخـــر  اشـــتركا  ثانيـــا: 
بطريقي االتفاق والمســـاعدة في 
تزويـــر في المحرر الرســـمي، وهو 
شهادة الراتب المنسوب صدورها 
عـــن  وذلـــك  الصحـــة  وزارة  إلـــى 
طريـــق اصطناعهـــا ووضـــع ختـــم 
مـــزور منســـوب صدوره للـــوزارة؛ 
بغرض استعماله كمحرر صحيح، 
فتمـــت الجريمـــة بنـــاء علـــى ذلك 

االتفاق وتلك المساعدة.

مجهـــول  وآخـــر  اشـــتركا  ثالثـــا: 
بطريـــق االتفـــاق والمســـاعدة في 
تزويـــر المحـــرر الخـــاص وكشـــف 
حســـاب بنكـــي منســـوب صـــدوره 
ألحـــد البنـــوك، وذلـــك عـــن طريق 
مـــزور  ختـــم  ووضـــع  اصطناعـــه 
للبنـــك ســـالف  منســـوب صـــدوره 
البيـــان؛ بغرض اســـتعماله كمحرر 
صحيح فتمت الجريمة بناء على 

ذلك االتفاق وتلك المساعدة.
رابعا: توصال إلى االســـتيالء على 
السيارة المبينة بالوصف والقيمة 
للبنـــك  والمملوكـــة  بـــاألوراق 
المجنـــي عليـــه وذلك باالســـتعانة 
بطـــرق احتيالية بأن قدما تدعيما 
لكذبهمـــا المحرر المـــزور موضوع 

البندين ثانيا وثالثا.
خامســـا: المتهـــم األول: اســـتعمل 
الخاصـــة  الرســـمية  المحـــررات 
ثانيـــا  البنـــد  موضـــوع  المـــزورة 
وثالثـــا، وذلـــك بـــأن قدمـــه للبنـــك 
إتمـــام  بغـــرض  عليـــه؛  المجنـــي 

الجريمة موضوع البند خامسا.
أخفـــى  الثانـــي  المتهـــم  سادســـا: 
الســـيارة المتحصلـــة مـــن الجرائم 
محل البنود أعاله مع علمه بذلك.

سجن وافدين 3 و10 سنوات الستيالئهما على “الندكروزر” بمحررات مزورة
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية المنامة - وزارة الصحة

مجمـــع  أطبـــاء  رئيـــس  أعلـــن 
الســـلمانية الطبي نبيل العشـــيري 
الصحـــة  وزارة  تنفيـــذ  عـــن 
بجنـــاح  وهميـــا  إخـــالء  تمريـــن 
النفســـي  الطـــب  بمستشـــفى   32
بمنطقة الســـلمانية اليوم الثالثاء 
فـــي تمـــام الســـاعة 9 صباحا لمدة 
30 دقيقة فقط، بإشـــراف الفريق 
فـــي  اإلخـــالء  بعمليـــة  المكلـــف 
حاالت الطـــوارئ واندالع الحريق 
بالتعـــاون مع إدارة الدفاع المدني 
وبمشـــاركة  الداخليـــة،  بـــوزارة 

موظفي المستشفى.
بهـــدف  ويأتـــي تمريـــن اإلخـــالء؛ 
تعزيز التعـــاون والعمل المشـــترك 
الوظيفيـــة  القـــدرات  وبنـــاء 
الوحـــدات  بيـــن  األزمـــات  وإدارة 
اإلخـــالء  مجـــال  فـــي  المشـــاركة 
الطبـــي والتعامـــل مـــع اإلصابـــات 
وإبقـــاء جاهزيـــة مبانـــي الصحـــة 
الطارئـــة،  لحـــاالت  والمستشـــفى 

وكذلـــك التأكـــد مـــن فعاليـــة عمل 
أجهزة الحريق بالمواقع المختلفة.
والســـالمة  األمـــن  رئيـــس  وقـــال 
المقدم خالد المريسل بأن التمارين 
دوري  بشـــكل  تقـــام  التدريبيـــة 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون 
ســـواء لإلخالء أو اســـتقبال عدد 
كبير مـــن المرضى خـــالل الحدث 
الطـــارئ، إضافـــة إلـــى االســـتعداد 
لهـــا أو توقعهـــا أو التعامـــل معهـــا، 
توفيـــر  لضمـــان  حدثـــت  مـــا  إذا 

الحماية الشـــاملة لألفراد وتأمين 
سالمة المرضى والعاملين وكفالة 
الطمأنينة واالستقرار واألمن لهم. 
وأشـــار إلى أن هذا التمرين سوف 
يستهدف اختبار خطط العمليات، 
فعاليـــة  درجـــة  علـــى  والوقـــوف 
القيادة والتحكم واألداء، وتقييم 
الجهـــات  مـــع  التنســـيق  مســـتوى 
األخرى، واختبار أساليب التعامل 
اإلطفـــاء  كعمليـــات  الميدانـــي 
واإلنقاذ، وقياس جودة االتصال.

تنفيذ تمرين إخالء وهمي بجناح 32 بـ “الطب النفسي” 

علمـــت “البـــالد” أنـــه صـــدر قـــرار مـــن 
مجلس تأديب المحامين االستئنافي 
بتأييد قرار الشطب نهائيا من جدول 
المحاميـــن، بحـــق محامي هـــرب إلى 
خارج البالد بعـــد ارتكابه عدة جرائم 
اســـتيالء على أموال مـــن موكليه، إذ 
تقـــدم ضـــده أحـــد موكليه الســـابقين 
بشكوى لدى وزير العدل أفاد فيها أن 
المحامي المشـــكو في حقه اســـتولى 
علـــى قرابة 19 ألف دينار، وهو المبلغ 
المحكـــوم بـــه لصالحـــه بعدمـــا ترافع 
والـــذي  المشـــطوب،  المحامـــي  عنـــه 

رفض تسليمه المبلغ.
وتعود وقائع الشكوى إلى أن المجني 
عليه -المدعي- كان قد تقدم بشكوى 
ضد المحامي المشـــطوب لـــدى وزير 
العدل، ذكر فيها أنه حصل على حكم 
بأحقيتـــه في مبلغ 15 ألـــف دينار إثر 
مطالبة مالية ترافع عنه فيها وحصل 
فيهـــا على حكـــم بأحقيته فـــي المبلغ 
المذكـــور، إضافـــة للفوائـــد القانونيـــة 

نحـــو  إلـــى  المبلـــغ  أوصلـــت  والتـــي 
19 ألـــف دينـــار، وعندمـــا توصـــل مـــع 
المحامي المشـــكو بحقـــه لمعرفة آخر 
تطـــورات الحكـــم لـــم يكـــن المحامي 
المشـــطوب يرد علـــى اتصاالتـــه، كما 
علـــم أنه موجـــود خـــارج البـــالد، مما 
ثـــان  لمحـــام  اللجـــوء  إلـــى  اضطـــره 
الســـتعادة حقـــه، لكـــن وعندما وصل 
أن  اتضـــح  التمييـــز  لمحكمـــة  األمـــر 
المحامـــي المشـــطوب نهائيـــا اســـتلم 
أو  يبلغـــه  أن  دون  بالكامـــل  المبلـــغ 

يسلمه حقه.
وادعى المحامي المشـــطوب حســـبما 
ورد بالقـــرار أنـــه لـــم يتحفـــظ بالمبلغ 
لنفســـه، وإنما الشـــاكي نفســـه لم يكن 
موجودا في البالد، وأنه فشل حسب 
ادعاؤه في تســـلميه أموالـــه، فيما رد 
المجلس على هذا الدفع بأنه لم يحرك 
ســـاكنا ولم يسلم الشاكي أمواله على 
الرغـــم من معرفتـــه بوجـــود محامي 
آخر للشاكي، فضال عن التواصل معه 

ألكثر من مرة لتسليم المبلغ.

شطب نهائي لمحاٍم الختالسه 19 ألف دينار
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طوكيو -رويترز

انخفضـــت أســـعار النفط أمـــس االثنين 
بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين 
تراجعـــت للشـــهر الرابـــع علـــى التوالـــي، 
ســـوق  فـــي  القلـــق  مـــن  حالـــة  مثيـــرة 
متخوفـــة بالفعل من الضرر الذي تلحقه 
حـــرب التجـــارة بيـــن واشـــنطن وبكيـــن 

بالطلب العالمي.
ونـــزل برنت 64 ســـنتا بما يعـــادل 0.99 
% إلـــى 63.75 دوالر للبرميـــل بحلـــول 
جرينتـــش  بتوقيـــت   11:53 الســـاعة 
بعـــد مكاســـب بلغـــت نحو ثالثـــة بالمئة 
األســـبوع الماضـــي بفضـــل أنبـــاء زيادة 
تخفيضـــات اإلنتـــاج مـــن جانـــب أوبـــك 

وحلفائها.

وهبطـــت العقـــود اآلجلـــة لخـــام غـــرب 
تكســـاس الوســـيط 64 ســـنتا أيضـــا أو 
للبرميـــل  دوالر   58.56 إلـــى   %  1.08
بعـــد أن زادت ســـبعة بالمئـــة األســـبوع 
الماضـــي بفضـــل توقعات خفـــض إنتاج 
أوبـــك ، التي تتألف مـــن منظمة البلدان 
المصـــدرة للبترول ومنتجين متحالفين 

معها من بينهم روسيا.
وجاء انخفـــاض يوم االثنيـــن المفاجئ 
يـــوم  الصينيـــة  الجمـــارك  بيانـــات  بعـــد 
األحـــد والتـــي أظهرت هبـــوط صادرات 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1 % في 
نوفمبر مقارنة بتوقعات في اســـتطالع 

لرويترز لنمو يبلغ واحدا بالمئة.

النفط يهبط 1 %

بـريطــانــي للخليــج بحلـــول 2024
يـضـخــــون 6.3 مـلـيــــــار دوالر بـقـطـــــاع السـيــــاحــــة والسفـــــر

كشــف تقريــر حديــث صــادر عــن شــركة كوليــرز إنترناشــيونال، أن عــدد الســياح 
البريطانيين لمنطقة الخليج العربي سيزيد بنسبة 22 %، بما يعادل 500 ألف زائر 
ليصل إلى 2.8 مليون بحلول العام 2024، مقارنة بالعام 2018. ووفقًا للتقرير، فإن 
ذلك سيسهم في ضخ عائدات ُتقدر بنحو 6.3 مليار دوالر بقطاع السياحة والسفر.

هـــذا  ســـبب  فـــإن  التقريـــر،  وبحســـب 
االرتفاع يعود إلى زيادة عدد المســـارات 
بيـــن  الُمباشـــرة  الجويـــة  والرحـــالت 
المنطقتين، ونمو عدد المسافرين بداعي 

الترفيه.
واســـتنادًا لبيانـــات صـــادرة عـــن معرض 
ســـوق الســـفر العربي 2019، فقد ســـجل 
عدد المندوبيـــن والعارضين والزوار في 
معـــرض ســـوق الســـفر العربـــي المهتمين 
وعقـــد  التجاريـــة  األعمـــال  بممارســـة 
صفقات مع المملكة المتحدة نموًا بنسبة 

5 % بين العام الماضي والحالي.

الســـفر  ســـوق  معـــرض  مديـــرة  وقالـــت 
العربـــي فـــي الشـــرق األوســـط، دانييـــل 
كورتيـــس “إنه مـــن المتوقـــع أن تحافظ 
كأكثـــر  مكانتهـــا  علـــى  اإلمـــارات  دولـــة 
الوجهـــات المفضلـــة في المنطقـــة للزوار 
البريطانييـــن، حيـــث تســـتعد الســـتقبال 
نحـــو 2.23 مليـــون زائـــر بريطانـــي عـــام 

.”2023
وأضافت كورتيس: “يوفر معرض سوق 
الســـفر العربـــي منصـــة مثاليـــة للوجهات 
الجـــذب  ومعالـــم  والفنـــادق  الســـياحية 
الرحـــالت ووكالء  الســـياحي ومنظمـــي 

الســـفر فـــي بريطانيـــا، بهـــدف الترويـــج 
لعروضهم بين مشغلي السفر في الشرق 
األوسط واستقطاب السياح والزوار من 

دول المنطقة إلى المملكة المتحدة”.
المتحـــدة  المملكـــة  مـــن  وســـيتواجد 
خـــالل فعاليـــات معـــرض ســـوق الســـفر 

العربـــي 2020 متجـــر مجلـــس الســـياحة 
البريطانـــي، وورنر بروس ســـتوديو تور 
لنـــدن، ذا ميكينغ أوف هـــاري بوتر، نادي 
تشلســـي لكـــرة القـــدم، مجموعـــة فنادق 
بـــاالس،  بلينهيـــم  الندمـــارك،  النكاســـتر 

وهيستوريك رويال باالسيز.

زيادة الرحالت الجوية الُمباشرة بين بريطانيا والمنطقة

تورونتو - كوليرز إنترناشيونال

عقود البرمجيات باألخطاء المقصودة
عقـــود البرمجيـــات من العقـــود الجديدة بعد الثـــورة التقنية التي مـــأت العالم، 
وهـــي عقود ذات صبغة فنية، تحتاج للمعرفة المتخصصة من ممارســـي المهنة 
ومن أهل القانون لضمان الصياغة القانونية الســـليمة. في كل العقود، قد تظهر 
بعـــض األخطـــاء ولكنها غيـــر مقصودة في ذاتهـــا. ولكن، في عقـــود البرمجيات، 
نجد ممارسات خطأ بقصد اإلضرار بالطرف اآلخر. وهنا، يجب التنبه والحرص 
لكشـــف هذه الممارســـات الضارة. ومن هذه الممارســـات الخطأ، أن يتعمد مطور 
البرنامـــج أو مبرمجـــه زرع بعض العيـــوب واألخطاء الفنيـــة المبرمجة بحرفية 
تامـــة، وبالتالي تقود لوقف عمـــل البرنامج أو تعطيله عن أداء مهمته ووظيفته 

المحددة، في خالل وقت معين أو ظرف خاص.
هنـــا نقـــول إن هـــذه البرامـــج، التي تم زرعها عمـــدا لالنفجار في وقـــت معين أو 
ظروف خاصة، تتسبب في تعطيل البرنامج كليا وفق البرمجة الفنية، وتحدث 
األضـــرار وتكتمـــل الجريمـــة. وتتم هـــذه الممارســـات االجراميـــة، لتفعيلها مثال 
عندمـــا ال يتـــم دفع المقابل المالي أو التأخير في ســـداده، أو إســـاءة اســـتخدام 

الطرف المرخص له للبرامج المرخصة أوغيره.
القضـــاء األميركي يقول إن هذه الممارســـات تمثل عمـــال إجراميا كامال ألنه تم 
بنية اجرامية. وكمثال، طلب مكتب محاماة من مبرمج كمبيوتر إعداد برنامج 
خـــاص بمطالبات معينة. وبعد العمل طلـــب المبرمج من مكتب المحاماة توقيع 
عقد صيانة معه ولم يتفقا. وظل المبرمج يتصل لالستفسار عن البرنامج ويلح 
علـــى عقـــد الصيانـــة. وفي تاريـــخ معين وعند وصـــول برنامـــج المطالبات لرقم 
معيـــن، توقـــف البرنامج كليا عن العمل. وتبّين أن التوقـــف تم بناء على برمجة 

مزروعة سلفا إلجبار مكتب المحاماة لالضطرار لتوقيع عقد الصيانة.
قررت المحكمة أن ما قام به المبرمج عمل غير أخالقي وتم بنية اجرامية خبيثة 
تشـــكل جريمة وفق القانون. وألزمت المحكمة المبرمج بدفع تعويضات عقابية 
وعقوبـــات لجبر الضرر. وعبر الحكم، وجهت المحكمة رســـالة قوية للمبرمجين 
وكل صناع البرمجيات بعدم التورط في مثل هذه الممارســـات الفنية المخالفة 
للقانـــون وأخالقيات المهنة. ويجب الحذر التـــام في عقود البرمجيات من هذه 

األخطاء اإلجرامية. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

صعـــود هامشـــي لألســـعار عالميـــا مـــع الحـــذر التجـــاري

الذهب “عيار 24” بالبحرين يشهد ارتفاعا بـ 0.11 %

سجلت أسعار الذهب في البحرين أمس االثنين نموًا 
مقارنة بأسعارها يوم األحد. ووفقًا إلحصائية أعدها 
موقع )مباشـــر(، فقد زاد سعر الذهب عيار 24 قيراطا 
 17.70 17.72 دينـــار، مقابـــل  إلـــى   % 0.11 بنســـبة 
دينـــارا. وارتفـــع ســـعر الذهب عيار 22 قيراط بنســـبة 
0.06 % لســـعر 16.24 دينـــارا، مقارنـــة بســـعر 16.23 

دينارا في اليوم السابق.
وســـجل ســـعر الذهـــب عيـــار 21 قيـــراط نموا بنســـبة 

0.06 % إلى 15.50 دينارا، ُمقابل 15.49 دينارا.

األسعار عالميا

ارتفعت أســـعار الذهب عالميًا بشـــكل هامشـــي خالل 
تعامـــالت أمـــس اإلثنين، مـــع الحذر التجـــاري إضافة 
االحتياطـــي  بنـــك  اجتمـــاع  المســـتثمرين  لترقـــب 
الفيدرالـــي. واســـتفاد المعـــدن من انتظـــار التطورات 
التجاريـــة بيـــن أكبـــر اقتصاديـــن حـــول العالم وســـط 
جولـــة تعريفات أميركية جديدة من المتوقع دخولها 
حيـــز التنفيـــذ علـــى بعـــض الســـلع الصينيـــة يـــوم 15 

ديسمبر ما لم يتم إبرام صفقة تجارية.

انتعاش مرتقب مع أعياد “الكريسماس”

الـــى ذلك، قال تجار بأســـواق الذهب بـــدول الخليج، 
إن مبيعـــات المعـــدن األصفر على موعـــد مع االرتفاع 
والتزايد وسط اإلقبال المتوقع على شرائه في األيام 
المتبقيـــة مـــن العـــام الجـــاري 2019 احتفـــاالً بأعيـــاد 
الســـنة الميالدية الجديدة التي ســـيبدأ االستعداد لها 

في أغلب الدول في منتصف الشهر الجاري.
وأوضحوا أن حركة البيع والشـــراء باألسواق شهدت 
نشـــاطًا جيدًا خـــالل العام الجاري ككل وذلك بســـبب 
تصاعـــد الحـــرب التجاريـــة بيـــن الواليـــات المتحـــدة 
والصيـــن التي لم تحســـم بعـــد إلـــى اآلن، إضافة إلى 
تزايـــد وتيرة المخـــاوف الجيوسياســـية وكان أبرزها 

الهجوم على حقل “أرامكو”.
وبينوا أنه مـــن تلك العوامل قرارات حكومية لتعزيز 
تنافســـية عاصمـــة الذهـــب بمنطقة الشـــرق األوســـط 
وهـــي دولة اإلمارات التـــي تقتنص حصة تتجاوز 15 

% من تجارة الذهب عالميًا.
أكتوبـــر  فـــي  اإلماراتـــي  الـــوزراء  مجلـــس  واعتمـــد 
الماضـــي سياســـة تهـــدف إلى تركيـــز الجهـــود لتعزيز 
تنافســـية مركـــز الدولـــة فـــي أســـواق تجـــارة الذهب 

إقليميًا وعالميًا، والحفاظ على موقع اإلمارات كمركز 
عالمي للذهب.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة دبـــي للذهب 
والمجوهرات، توحيد عبدهللا “إن مســـتويات الطلب 
ما زالت تشـــهد اســـتقرارًا إال أن العام 2019 ككل كان 
عامًا مميزًا في مســـتويات الشـــراء التـــي تقترب من 

مستويات العام الماضي”.
ووفقًا لتقديرات رســـمية فـــان إجمالي قيمة مبيعات 
الذهـــب بمختلف منتجاته، من ســـبائك ومشـــغوالت، 
إضافـــة إلى المجوهرات واأللماس الخام والمصقول، 
بلـــغ 274 مليار درهم بأســـواق “دبـــي” عاصمة الذهب 
بالمنطقة وذلك بنهاية 2018، بنمو نســـبته نحو 3 % 

مقارنة بعام 2017.
عنـــد  الشـــراء  مســـتويات  أن  إلـــى  عبـــدهللا  ولفـــت 
المســـتثمرين وغيرهـــم مـــن العائـــالت بـــدول الخليج 
ســـترتفع بشـــكل كبير في الفترة المقبلـــة رغم صعود 
أســـعاره عالميـــًا مـــن 1250 دوالرًا إلـــى االقتـــراب من 
1500 دوالر خـــالل العـــام الجـــاري وســـط اســـتمرار 

المخاوف االقتصادية عالميًا.
ُيذكـــر أن ســـعر الذهـــب يختلـــف الســـعر بيـــن دولـــة 
خليجية وأخرى الختالف التوقيت عند ربط الســـعر 
المحلـــي بالعالمـــي، وكذلـــك اختالف تكلفـــة الصناعة 
من شـــركة إلى أخرى. وترتبط أسعار المعدن األصفر 
عالميـــًا بعـــدة متغيـــرات عديـــدة أبرزها أســـعار تزايد 
خفـــض الفائدة في االحتياطـــي الفيدرالي األميركي، 
والتقلبـــات في أســـعار الصـــرف، والقلق مـــن التباطؤ 
االقتصـــادي حاليًا وهو ما دفـــع الذهب للصعود 10.4 
العـــام  نهايـــة  منـــذ  لأونصـــة  دوالر  ل1464.55   %

الماضية إلى جلسة الجمعة الماضية.
وقـــال المستشـــار اإلعالمـــي لالتحاد الكويتـــي لتجار 
الذهـــب والمجوهـــرات والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

“ســـبائك” لتجـــارة المعـــادن الثمينة، رجـــب حامد، إن 
األوضاع العالمية بشـــأن النزاع التجاري واســـتمراره 
خالل العام الجاري دفع بعض المحافظ االستثمارية 
التـــي تتبع بعض الصناديق المملوكـــة للبنوك وغيرها 
المراكـــز  لزيـــادة  االتجـــاه  إلـــى  الكبـــار  األفـــراد  مـــن 

واالستثمار بالمعدن األصفر.
وبلـــغ إجمالـــي احتياطات الـــدول العربيـــة الموجودة 
فـــي القائمـــة 1.308 ألـــف طـــن تســـتحوذ الســـعودية 
مـــن اإلجمالـــي نحـــو 323.1 طـــن، تمثـــل 3.1 % مـــن 
االحتياطات العالمية البالغة 34.39 ألف طن، بحسب 

تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر أكتوبر 2019.

إجراءات بدول الخليج لتنشيط السوق

وعلى مستوى دول الخليج، قال رجب حامد إن دول 
الخليج اتخذت بعض اإلجراءات لتنشـــيط السياحة 
منهـــا رد ضريبـــة القيمـــة المضافة للســـياح باإلمارات 
ومنها القرار األخيرة بشأن إعطاء الجنسية للمبدعين 
والمتميزين عالميًا وهو ما سيزيد من أعداد الوفدين 
إلـــى البـــالد ومـــن ثم تنشـــيط ســـوق المعـــدن األصفر 
الذي يعتبر ســـوق للهدايا لتلك الفئات وقت العطالت 
واإلجازات الســـنوية. وأوضح أنه من عوامل تنشيط 
أســـواق الذهـــب محليـــًا بـــدول الخليـــج هـــي بعـــض 
المناســـبات الدينيـــة مثـــل موســـم الحـــج الذي شـــهد 
بالفعل نشـــاطًا جيدة وزيادة بمشـــتريات المشغوالت 
الذهبيـــة والمجوهـــرات. وأشـــار حامـــد إلـــى أنـــه من 
ضمن تلك العوامل زيادة مشـــتريات الطائفة الهندية 
التي تمثل نسبة كبيرة من سكان دول الخليج خالل 
مهرجـــان ديوالـــي أو “مهرجان األنـــوار” الهندي. وهو 
العيـــد الـــذي تتجه فيه تلـــك الطائفة القتنـــاء الذهب 

وفقًا لمعتقداتهم الدينية.

المنامة - مباشر

الرياض - رويترز

23 % للمؤسسات غير 
السعودية بطرح “أرامكو” 

البنوك  أحــد  فــي  تنفيذي  مــســؤول  قــال 
التي تقود طرح أرامكو السعودية أمس 
مــن شريحة  جــرى تخصيص 23%  إنــه 
ــعــام األولـــي  الــمــؤســســات فــي الــطــرح ال
وأضــاف  السعوديين.  غير  للمستثمرين 
رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية 
ــاري وســيــم  ــجـ ــــي الـــتـ ــل فــــي الـــبـــنـــك األهــ
للتقاعد  العامة  المؤسسة  أن  الخطيب، 
من   11.5% يـــعـــادل  تــخــصــيــصــا  تــلــقــت 

شريحة المؤسسات في طرح أرامكو.

الثالثاء 10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الثاني 1441 - العدد 4074

“تنمية الصغيرة” تعرض خدماتها في “بايبكس”
الجمعيـــة شـــاركت بالمعـــرض بنـــاء علـــى رغبـــة بعـــض منتســـبيها

شــاركت جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ضمــن فعاليــات معــرض  البحريــن الدولــي 
للعقارات “بايبكس” الذي أقيم تحت رعاية نائب رئيس مجلس  الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، بمركز 
البحريــن الدولــي للمعــارض  والمؤتمرات، وهــو الحدث الذي يجمع الشــركات العقارية البحرينية الكبرى لتســليط 

الضوء على  المشاريع للمستثمرين والزوار.  

 وجـــاءت مشـــاركة الجمعيـــة بنـــاء علـــى رغبـــة بعـــض 
منتســـبيها مـــن الشـــركات العقاريـــة والمرتبطـــة  بالقطاع 
العقـــاري. وبهـــذه المناســـبة قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة، النائـــب أحمـــد صبـــاح الســـلوم، إن الجمعيـــة 
حريصـــة علـــى المشـــاركة في مثـــل  هذه المعـــارض التي 
تعكـــس اهتمـــام البحرين بالعقـــارات واالســـتثمار، وذلك 
مـــن بـــاب  التســـهيل علـــى منتســـبيها وتشـــجيع أعمالهم، 
كمـــا تعرض الجمعيـــة خدماتها لجميع منتســـبي  القطاع، 
مشـــيرا إلـــى أن الجمعيـــة تمـــد يـــد العـــون للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة التي تســـاهم في  إعمـــار البحرين 

وازدهار اقتصادها في كل قطاع.
وأشـــاد الســـلوم بمســـتوى المعرض هذه السنة من حيث 

االهتمـــام التي توليه المملكة لمثـــل  هذه المعارض، ومن 
حيث عدد الشركات الكبرى المساهمة فيه.  

واســـتقطب المعرض في نســـخته الثانية عشـــر 45 جهة 
عارضة، ووفر منصة لتبادل المعارف واستثمار الخبرات 
والمـــوارد ومناقشـــة التوجهـــات والتحـــوالت الرئيســـية 
المشـــاركين  قائمـــة  إن  إذ  العقـــاري،  القطـــاع   لمســـتقبل 
فـــي المعـــرض، الذي أتـــاح فرصة لهم لعرض  مشـــاريعهم 
على مســـتوى إقليمي ودولي، لـــم تنحصر على البحرين 
والمنطقة فقط، بل شهدت مشاركة مجموعة واسعة من 

الخبراء في عديد من التخصصات.  
 وشـــهد المعرض ندوات وجلســـات تثقيفيـــة منظمة من 
قبـــل مؤسســـة التنظيـــم العقاري بهـــدف  التثقيـــف ورفع 

الوعـــي بيـــن المهنييـــن العامليـــن فـــي قطـــاع العقـــارات، 
وأصحاب العقارات،  والعمالء. 

جناح الجمعية في “بايبكس”

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

2.8
مليون زائر

ستوكهولم - أ ف ب

ارتفعـــت مبيعات األســـلحة فـــي أنحاء العالم بنســـبة 5  % تقريبا 
فـــي العام 2018 في ســـوق تهيمن عليه الواليـــات المتحدة، وفق 
تقرير جديد نشره أمس معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم. 
وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع لأسلحة 420 مليار 
دوالر، معظمها في الســـوق األميركـــي وفق التقرير. وبلغت حصة 
المصّنعين األميركيين 59 % من السوق، أي 246 مليار دوالر من 

المبيعات بزيادة بنسبة 7,2 % عن العام الذي سبقه.
وقالت أود فلوران مديرة المعهد لبرنامج نقل األســـلحة واإلنفاق 
العســـكري لوكالـــة فرانـــس بـــرس “هـــذه زيـــادة كبيرة خالل ســـنة 
واحدة بالنظر إلى المســـتويات المرتفعة أساسا لمبيعات األسلحة 

األميركية مجتمعة”.
واســـتفادت الشـــركات األميركيـــة من قـــرار إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب تحديـــث قواتهـــا المســـلحة لتعزيـــز موقعها فـــي مواجهة 
الصيـــن وروســـيا. وجـــاءت روســـيا في المرتبـــة الثانيـــة لمصنعي 
األســـلحة، مـــع 8,6 % مـــن الســـوق، متقدمـــة بقليل علـــى المملكة 
المتحـــدة التـــي بلغها حصتها 8,4 % وفرنســـا 5,5 %. ولم تشـــمل 
الدراســـة الصين، لعـــدم توافر بيانـــات كافية، لكن أبحـــاث المعهد 
قـــدرت أن هنـــاك بين ثالث وســـبع شـــركات صينية بيـــن أول مئة 

مصّنع أسلحة.

5 % ارتفاع مبيعات األسلحة عالميا
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المنامة - سيدات األعمال البحرينية

نيويورك - البنك الدولي

توقع البنك الدولي، أن تصل تدفقات تحويالت أموال 
المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دوالر بنهاية العام 
2019، لتحتــل بذلــك مصــر المرتبــة الخامســة كأعلــى 

المستفيدين من التحويالت على مستوى العالم.

وذكـــر البنـــك الدولـــي - 
فـــي تقريـــر نشـــره عبـــر 
موقعه اإللكتروني - إن 
التحويـــات  تدفقـــات 
إلى البلـــدان المنخفضة 
الدخـــل  والمتوســـطة 
551 مليـــار  إلـــى  تصـــل 
دوالر فـــي العـــام 2019، 
بزيـــادة %4.7، مقارنـــة 
دوالر  مليـــار   529 ب 
عـــام  فـــي  المســـجلة 
2018، علـــى أن تواصل 
 597 إلـــى  االرتفـــاع 
بحلـــول  دوالر  مليـــار 
مشـــيرا   ،2021 العـــام 
إلى أن البلدان الخمســـة 

األولـــى المســـتفيدة من 
التحويـــات لعام 2019 
والصيـــن  الهنـــد  هـــي 
والفلبيـــن  والمكســـيك 

ومصر.
وتوقع التقرير أن تصل 
التحويـــات إلـــى الهنـــد 
82.2 مليار دوالر لتحتل 
األولـــى  المرتبـــة  بذلـــك 
الصيـــن  تليهـــا  عالميـــا 
ب70.3 مليار دوالر، ثم 
المرتبة  فـــي  المكســـيك 
الثالثة عنـــد 38.7 مليار 
فـــي  والفلبيـــن  دوالر، 
المركـــز الرابـــع ب 35.1 

مليار دوالر.

مصر الخامسة عالميا بتحويالت الخارج

  نظمت جمعية سيدات  األعمال البحرينية معرض “المرأة البحرينية 
لإلبداع واالبتكار” يوم األحد 8  ديســمبر، بمشــاركة 21 من المبتكرات 
ورائدات وســيدات األعمال، في إطار الفعاليات المصاحبة الحتفال 
الجمعية السنوي بيوم رواد األعمال  العالمي، وبالتعاون مع المجلس 
األعلــى للمــرأة، ومنظمــة )اليونيــدو(، وذلــك فــي مقــر مركــز تنميــة 
قــدرات المــرأة البحرينيــة “ريادات” في  عالي ، وبرعاية إســتراتيجية 

من صندوق العمل “تمكين”، وبنك البحرين اإلسالمي. 

لرئيـــس  األول  النائـــب  وقالـــت 
خلـــود  األعمـــال  ســـيدة  الجمعيـــة 
القطـــان إن فكـــرة المعـــرض تؤكـــد 
 قدرة  ســـيدات األعمال البحرينيات 
علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار واإلصـــرار 
تحويـــل  أفكارهـــن  إلـــى  علـــى 
 مشـــروعات قائمة ومبتكـــرة وتلبي 
احتياجـــات الســـوق فـــي القطاعات 
 االقتصادية المختلفة  ، مشـــيرة إلى 
أن الجمعيـــة ســـتعمل علـــى تطـــور 

مشـــاريعهن وإيجاد  مائكة األعمال 
المستثمرين لهن. 

وأضافـــت “أظهرت المشـــاركات في 
المعـــرض مـــن الشـــابات المبتكرات 
فهمهـــن  قـــدرات  متميـــزة  تعكـــس 
وقدراتهن على استيعاب التطورات 
التكنولوجية الحاصلة في  الشـــارع 
التغييـــر  علـــى  التجـــاري  وقدرتهـــا 
والتأثيـــر”.    من جهتها قالت ســـيدة 
الرائـــدات  لجنـــة  رئيســـة  األعمـــال، 

الشابات، هدى جناحي، إن الجمعية 
 حريصـــة علـــى تنظيم هـــذا الحدث 
الســـنوي بما يخدم سيدات األعمال 
من عضوات الجمعية  ويساعد على 
تنشـــيط أعمالهـــن ومشـــروعاتهن.    

وأضافـــت جناحي “أرســـلت جمعية 
 7 البحرينيـــة  األعمـــال  ســـيدات 
موجهـــات مـــن  الجمعيـــة للمعـــرض 
لمتابعة إرشـــاد وتوجيه العارضات، 
وتقديـــم ورش عمـــل ومحاضـــرات 

 بهذا الخصـــوص، وهن: ها المؤيد، 
لطيفـــة  الشـــيخة  ســـليمان،  هالـــة 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة،  شـــانتيني 
راجـــا، مريم المنصـــوري، النا عطار، 

ودوريس مارتن”. 

مشاركات بمعرض “المرأة البحرينية لإلبداع واالبتكار”

لــــإبــــداع” “الـــــمـــــرأة  ــرض  ــعـ ــمـ بـ مـــوجـــهـــات  و7  أعــــمــــال  رائــــــــدة   21
البحرينيات قادرات على تحويل أفكارهن لمشروعات مبتكرة

“الخليجي للتكرير” يستهدف تنمية مواهب الجيل الجديد
 GDA أعلن االتحاد الخليجي للتكرير
مؤخـــرًا عـــن إطاقـــه برنامـــج إرشـــاد 
وتوجيـــه األفـــراد وحديثـــي التعيين، 
مبـــادرة جديـــدة تهـــدف الـــى تســـريع 
خطى تنمية المواهب لدى الشـــركات 
المؤسسة لاتحاد، وذلك على هامش 
انطـــاق أعمال ورشـــة عمـــل حضرها 
أكثـــر من 30 مشـــارك في نـــادي بابكو 

بمنطقة عوالي في البحرين. 
فـــي الوقـــت الـــذي مـــا تـــزال التنميـــة 
المســـتدامة فـــي قطاع النفـــط والغاز 
المنطقـــة،  لـــدول  اقتصاديـــة  أولويـــة 
أصبح اإلرشـــاد والتوجيـــه آلية فعالة 
لصقـــل مهـــارات القـــوى العاملـــة مـــن 
يتقلـــدوا  أن  يجـــب  الذيـــن  الشـــباب 
مناصب قيادية والمساهمة في قيادة 

التطور المستمر في هذا القطاع. 

لاتحـــاد  اإلرشـــاد  برنامـــج  ويعتبـــر 
الخليجي للتكرير األول من نوعه في 
قطاع النفط والغاز، حيث تم تطويره 
والتنميـــة  التطويـــر  لجنـــة  قبـــل  مـــن 
البشـــرية التابعـــة لاتحـــاد، وســـيركز 
علـــى تعظيم االســـتفادة من شـــبكات 
االتحـــاد المتنوعـــة وموقعـــه الريادي 
في القطاع لتســـهيل وضمـــان انتقال 
المتخصصـــة  والمعرفـــة  الخبـــرات 
ذوي  القـــادة  مـــن  الجديـــد  للجيـــل 

الخبرات العريقة. 
وقد قـــدم االتحاد الخليجـــي للتكرير 
فرصـــة للشـــركات المؤسســـة لاتحاد 
شـــركة  الســـعودية،  أرامكـــو  وهـــي: 
بتـــرول الكويت العالمية KPI، شـــركة 
نفط البحرين )بابكو(، شـــركة البترول 
الوطنيـــة الكويتيـــة KNPC، وشـــركة 

)ادنـــوك(،  الوطنيـــة  أبوظبـــي  بتـــرول 
المرشـــدين  مـــن  مجموعـــة  لترشـــيح 
والمتدربيـــن للمشـــاركة فـــي برنامـــج 
اإلرشـــاد الجديـــد، ومـــن المرتقـــب أن 
تفتـــح هـــذه المبـــادرة البـــاب واســـعًا 
أمـــام تبـــادل المعلومات بيـــن أعضاء 
االتحاد، اضافة الى توفير إرشاد قّيم 
للشـــباب من قبل قائمة غنية من ذوي 
الخبرات المتميـــزة في مجال صناعة 

التكرير. 
ووفـــق معايير محـــددة، فقد تم جمع 
المرشـــدين ودمجهـــم مـــع المتدربيـــن 
الشـــركات  جميـــع  مســـتوى  علـــى 
المؤسســـة لاتحاد بحيث يتم إرشاد 
كل متدرب من قبل مرشـــد من شركة 
مختلفـــة. وقـــد وفـــرت ورشـــة العمل 
واإلرشـــاد  المطلوبـــة  المعلومـــات  كل 

الـــازم لتحقيق اهـــداف هذا البرنامج 
بنجـــاح. كمـــا ســـاهمت الورشـــة فـــي 
تســـهيل اللقاءات المباشرة بين جميع 
المرشـــدين والمتدربين الذين تبادلوا 
توقعاتهم المشتركة وأقاموا عاقات 

قوية لدعم عاقاتهم المستقبلية. 
وفـــي معـــرض تعليقـــه علـــى إطـــاق 
برنامج اإلرشـــاد الجديـــد، قال األمين 
للتكريـــر،  الخليجـــي  لاتحـــاد  العـــام 
عـــودة األحمـــدي “كلنـــا فخـــر بإطاق 
هـــذه المبادرة الجديـــدة والفريدة من 
نوعها التي ستســـاهم بشكل كبير في 
تطويـــر أهدافنا لضمان نمو مســـتدام 
لصناعة النفط والغاز وتســـهيل تبادل 
المعلومـــات بين قـــادة ورواد القطاع، 
وذلـــك بالنيابـــة عـــن أعضائنـــا وبدعم 
كبير منهم. تمـــر الصناعة حاليًا بحالة 

اســـتنزاف للخبـــرات بســـبب التقاعـــد 
المبكـــر والتقاعـــد الطبيعـــي للخبراء. 
الخبـــراء  مـــن  المزيـــد  تقاعـــد  ومـــع 
وانضمـــام شـــباب كموظفين جدد في 
القطـــاع، تصبح الخبرات المتخصصة 
بالنفط والغاز مورد نادر على مستوى 

المنطقـــة. سيســـاهم برنامج اإلرشـــاد 
للشـــركات فـــي تســـريع خطـــى جســـر 
الهوة وتوفير فرص فريدة لاستفادة 
مـــن ثقافـــة العمـــل لـــدى العديـــد مـــن 
الشـــركات فـــي دول مجلـــس التعاون 

الخليجي”.

المنامة - االتحاد الخليجي للتكرير

المشاركون في البرنامج
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نيويورك - صندوق النقد

أوضـــح بحـــث صـــادر عـــن صنـــدوق النقد 
الدولـــي أن معـــدالت االلتـــزام فـــي البنوك 
تجـــاه  أكثـــر حساســـية  تبـــدو  الخليجيـــة 
التغيرات في السياســـة النقدية األميركية 
التي يتوالها البنك االحتياطي الفيدرالي، 

أكثر من معدالت األصول والربحية.
ولفت البحـــث إلى أن اتبـــاع دول الخليج 
للسياســـة النقديـــة األميركيـــة المتشـــددة، 
فـــي  االلتـــزام  معـــدالت  بارتفـــاع  تســـبب 

أســـعار الفائـــدة لـــدى العديـــد مـــن البنـــوك 
ذات االلتزامـــات األكثـــر حساســـية تجـــاه 
التغيرات في أسعار الفائدة، مبينًا أن ذلك 
أدى إلى جذب أحجام كبيرة من التمويل، 
كمـــا حّد من المجال أمام هذه البنوك لرفع 

نسب األصول.
وأشار البحث إلى أن وجود البنوك الكبيرة 
مـــع تكاليـــف تمويل مســـتقرة أكثـــر، يقّيد 
قـــدرة البنوك الحساســـة تجـــاه االلتزامات 
علـــى رفـــع معدالت األصـــول لديهـــا، األمر 
الـــذي مـــن شـــأنه أن يفرض ضغوطـــًا على 

تتجـــه  عندمـــا  أنـــه  موضحـــًا  الربحيـــة، 
السياســـة النقدية األميركية نحو التشـــدد 
فـــي وقـــت تعمـــل فيـــه البنـــوك المركزيـــة 
الخليجيـــة على رفع معدالت الفائدة، نجد 
أن البنـــوك المحليـــة التـــي ال تتبع ذلك عبر 
رفـــع معدالت االلتزامات، تواجه منافســـة 

متزايدة من قبل البنوك في الخارج.
وخلصـــت نتائج البحث إلـــى أن الهوامش 
الكبيـــرة تســـمح للبنـــوك بامتصـــاص تأثير 
التغيـــرات فـــي السياســـة النقديـــة، الفتـــًا 
إلـــى محدوديـــة فاعلية السياســـة النقدية 

على مســـتوى الدفع بمعدالت الفائدة على 
القروض.

مـــن ناحية أخـــرى، توقع البحـــث أن تميل 
السياســـة النقديـــة لدول الخليـــج للتحرك 
وفق مســـار “الفيدرالـــي األميركـــي”، نظرًا 
الرتبـــاط أنظمة صـــرف عماتهـــا بالدوالر، 
الفتًا إلى أنه في سبيل أن تكون السياسة 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  فاعلـــة  النقديـــة 
معـــدالت  ترتبـــط  أن  ينبغـــي  المرجـــوة، 
تلـــك  مـــع  األصـــول  ومعـــدالت  االلتـــزام 

السياسة.

“النقد”: معدالت التزام البنوك الخليجية حساسة تجاه “الفيدرالي”
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البحرين 57 عالميا في مؤشر مخاطر الرشوة
ــس” ــ ــراي ــ ــة “ت ــركـ ــب شـ ــس ــح حـــلـــت بـــالـــمـــركـــز الــــرابــــع عـــربـــيـــا ب

عالميـــا   57 المركـــز  فـــي  البحريـــن  حلـــت 
مؤشـــر  فـــي  وخليجيـــا  عربيـــا  والرابعـــة 
مخاطر الرشـــوة 2019 الصادر عن شـــركة 

ترايس، الذي رصد 200 دولة.
وجـــاءت دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
وخليجيـــا  عربيـــا  األول  الترتيـــب  فـــي 
والمركـــز 29 علـــى المســـتوى العالمـــي في 
عربيـــا  عمـــان  ســـلطنة  تبعتهـــا  المؤشـــر، 
وفـــي الموقـــع 48 عالميا، ثم جـــاءت قطر 
بالموقـــع 56 عالميـــا فالبحريـــن، والمملكة 
العربية الســـعودية 93 دوليا، وأخيرا على 
المســـتوى الخليجي فـــي المركز 121 على 

المستوى العالمي.
ويقيس مؤشر “ترايس” الذي يصدر سنويًا 
منذ 2014 مخاطر الرشوة، وتأثيرها على 
األعمـــال فـــي الـــدول التي يرصدهـــا، فيما 
يتضمـــن المؤشـــر 4 محـــاور رئيســـة هـــي 
فـــرص حـــدوث الرشـــوة فـــي المعامـــات 
التجارية مع الجهـــات الحكومية: التفاعل 

واالتصال مع الجهات الحكومية، توقعات 
دفع الرشوة والعبء التنظيمي. 

أمـــا الثانـــي فهـــو ردع ومكافحة الرشـــوة: 
الرفـــض االجتماعـــي للرشـــوة، ومكافحـــة 
الحكومة لها، والثالث الشـــفافية: شفافية 
الوظائـــف الحكوميـــة والمجتمـــع المدني، 
والقـــدرة  الرقابـــة  الرابـــع  يبحـــث  فيمـــا 
علـــى المراقبـــة: الصحافـــة الحـــرة وحرية 
اإلعـــام، رأس المال البشـــري والمشـــاركة 

المجتمعية. 
تصـــدرت نيوزيلنـــدا والنرويـــج والدنمارك 
علـــى  والثالـــث  والثانـــي  األول  المراكـــز 
التوالـــي، علـــى المســـتوى العالمـــي، كأقـــل 
الـــدول مخاطـــر فـــي الرشـــوة، ثـــم حّلـــت 
الســـويد وفنلنـــدا وبريطانيـــا فـــي المراكز 
الرابـــع والخامس، فهولندا وكنـــدا وألمانيا 
وهونـــغ كونـــغ في المراكز الســـابع والثامن 
وبالنســـبة  بالترتيـــب.  والعاشـــر  والتاســـع 
علـــى  طلبـــًا  واألعلـــى  المتأخـــرة  للـــدول 

الرشـــى، فقـــد تذيلـــت الصومـــال القائمـــة 
وجاءت في المركز األخير)200(، ســـبقتها 
جنـــوب الســـودان وكوريـــا الشـــمالية على 
التوالـــي، وجاءت اليمن فـــي المركز 197، 
وســـوريا   )182( والعـــراق   ،)194( وليبيـــا 
 ،)161( ومصـــر   ،)174( والســـودان   ،)177(
)131(، وتونـــس  )141( والمغـــرب  ولبنـــان 

.)99(

شـــركة  وهـــي  “ترايـــس”،  أن  إلـــى  يشـــار 
الرشـــوة،  لمكافحـــة  عالميـــًا  بهـــا  معتـــرف 
وتزّود الشـــركات بحلـــول إلدارة المخاطر، 
وتتعامل مع أكثر من 500 شـــركة متعددة 
الجنســـيات في جميع أنحـــاء العالم، ويقع 
مقرهـــا الرئيســـي فـــي الواليـــات المتحدة 
ومســـّجلة فـــي كنـــدا، كمـــا لديهـــا مكاتـــب 

تمثيلية في القارات العالمية الخمس.

المنامة - ألواني

نظمت جمعيـــة “ألواني البحرين” 
ورشة عمل عملت من خالها على 
تعريف الشـــباب البحريني بفرص 
مجـــال  فـــي  العمـــل  وتحديـــات 
المبيعـــات كواحـــد مـــن أكثـــر من 
المجـــاالت توفيـــرًا لفـــرص العمل 
فـــي المملكـــة، وبرواتـــب مجزية، 
ولمعظـــم البحرينييـــن مهما كانت 
خلفيتهـــم المهنيـــة أو شـــهاداتهم 

الدراسية أو األكاديمية.
 وحاضر في الورشة التي أقيمت 
بالتعاون مع مركز شـــباب السهلة 
الشمالية وفي مقر المركز كل من 

قيس ربيعة وأفنان عبد العزيز.
ألوانـــي  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
االقتصـــادي  الخبيـــر  البحريـــن 
أهميـــة  علـــى  عواجـــي  عمـــار 
الوطنيـــة  الجهـــود  مواكبـــة 
الراميـــة لرفـــع نســـبة البحرنة في 
وخاصـــة  القطاعـــات،  مختلـــف 
فـــي القطاعـــات التي ترتفـــع فيها 
مثـــل  األجنبيـــة  العمالـــة  نســـبة 
قطـــاع المبيعات، وأضاف أن هذا 
القطـــاع يوفر فـــرص عمل جيدة، 
لكنه يعاني من قلة إقبال الشباب 

البحريني عليه.

“ألواني” تستعرض تحديات العمل بالمبيعات

المحرر االقتصادي
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

36799711
أحمد ثامر

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )١١١( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيدة زينب عباس علي عشير المالك لمؤسسة البادرينو بيت القهوة 
والمســجلة بموجب القيد رقم ١٠٩٢٥٦ ، طالبا تحويل مؤسســة فردية إلى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة  برأســمال وقــدره ٢٠٫٠٠٠ دينــار بحرينــي 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. محمد ليقات علي خان محمد كنجور موسليار

MARA CRISTINA DELOS REYES BUENDIA .٢
3. المرة مرلين ترينيداد لمجك

القيد : ١٠٩٢٥٦ 

 تاريخ: 2019/٢/١٢

ٕاعالن بحل وتصفية الشركة
شركة مجوهرات ساي ذ.م.م

سجل تجاري رقم ٤٨٥٤٩-١
بناء على قرار الشركاء في شركة مجوهرات ساي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
 PUTHUSSERI CHALI /٤٨٥٤٩-١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
PUTHUSSERI CHALI RAMADAS :اسم المصفي

رقم الموبايل: 39841023 )973+(
ramadaschali@gmail.com

38344464

الثالثاء 10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الثاني 1441 - العدد 4074 12



عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

3834446438344464

13 الثالثاء 10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الثاني 1441 - العدد 4074



international@albiladpress.com 14

طهران فــي طريــق مســدود.. وروحانــي يســتنجد باليابان

حنق إيراني على أوروبا.. “لم تسعفوا النووي”

جددت إيران، أمس اإلثنين، تململها من عجز أوروبا عن إنقاذ االتفاق 
النووي. ونقلت وكالة أنباء فارس عن وزير الخارجية اإليراني، محمد 
جواد ظريف، قوله إن إيران غير راضية عن مستوى التزام األوروبيين 
ــنــووي. ومــنــذ االنــســحــاب األمــيــركــي مــن االتــفــاق  بتعهدات االتــفــاق ال
النووي العام الماضي، واشتداد العقوبات على طهران، لم تثمر الجهود 
األوروبية في مساعدة إيران التي باتت تشعر بأن الخناق االقتصادي 

يضيق أكثر عليها.

يذكر أن القوى األوروبية كانت قد 
طالبت إيران خالل االجتماع الذي 
بين  فيينا  فــي  الجمعة  يـــوم  عــقــد 
ودبلوماسيين  إيرانيين  مسؤولين 
الموقعة  ــــدول األخــــرى  ال كــبــار مــن 
على االتفاق وهي بريطانيا والصين 
لتقييم  وروســيــا  وألمانيا  وفــرنــســا 
ــنــووي، بالكف عن  ال حــالــة االتــفــاق 
لم  لكنها  الــنــووي،  االتــفــاق  انــتــهــاك 
يمكن  آلــيــة  تفعيل  حــد  إلـــى  تــصــل 
أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى طـــهـــران، 
العام  الموقع  االتفاق  على  وتقضي 

.2015
اإليرانية  الخارجية  كررت  ولطالما 
بــشــأن تعهدات  انــتــقــادهــا ألوروبــــا، 
جهود  أن  معتبرة  الــنــووي،  االتفاق 
أوروبــا إلنقاذه لم تثمر، ولم تحقق 

نتائج ملموسة.

زيارة روحاني 

ذكرت مصادر دبلوماسية يابانية أن 
موافقتها  أبــدت  المتحدة  الواليات 
على خطة اليابان الستقبال الرئيس 
ــي، الـــذي  ــ ــان ــي حــســن روحــ ــ ــران ــ اإلي
الشهر،  هذا  طوكيو  لزيارة  يخطط 
بــحــســب مــا أفــــادت وكــالــة كــيــودو 

اليابانية.
ــافـــت الــوكــالــة فـــي تــقــريــرهــا،  وأضـ
لــكــســر  تــســعــى  إيـــــــران  َأن  ــس،  ــ أمــ
مع  النووية  الصفقة  بشأن  الجمود 

القوى العالمية.
كما أشــارت إلى أن واشنطن حثت 

نتائج  على  اطالعها  على  طوكيو 
الياباني،  الــوزراء  رئيس  بين  القمة 
نقل  آبـــي، وروحـــانـــي، وقــد  شينزو 
إلى  الرسالة  كبير  أميركي  مسؤول 

اليابان.
ــقـــوم الـــمـــســـؤولـــون الــيــابــانــيــون  ويـ
ــتــرتــيــب لـــزيـــارة  ــال ــون ب ــ ــي ــ ــران ــ واإلي
20 ديسمبر  الــمــقــررة فــي  روحــانــي 
هذه  تحققت  وإذا  للمصادر.  وفقًا 
لرئيس  ــى  ــ األول فستكون  الـــزيـــارة 
إيـــرانـــي مــنــذ مــحــمــد خــاتــمــي في 

أكتوبر 2000.
إيران في  ترامب،  آبي حليف  وزار 
وزراء  رئيس  أول  ليصبح  يونيو، 
 ،1978 العام  ياباني يفعل ذلك منذ 
التوسط  مــن  يتمكن  أن  أمــل  على 

في الحوار بين طهران وواشنطن.

طريق مسدود

ــنـــطـــن لــلــشــرق  ــان “مـــعـــهـــد واشـ ــ ــ وك

َأن  لــه  تحليل  فــي  اعتبر  ــط”  األوسـ
مسدود،  إلــى طريق  إيــران وصلت 
وأنــهــا فــي طــريــقــهــا لــلــتــفــاوض مع 

الواليات المتحدة األميركية.
كما أشار إلى أن االحتجاجات التي 
نوفمبر  مــنــتــصــف  ــران  ــ إيـ شــهــدتــهــا 
ــى  ــة إل ــيـ ــرانـ ــحــكــومــة اإليـ قـــــادت ال
المتاحة  الــوســائــل  كــل  اســتــخــدام 

لتخفيف العقوبات األميركية.
إال أنه رأى على الرغم من كل ذلك، 
فإن إيران قد تسعى بدالً من محاولة 

إطــــالق مـــفـــاوضـــات مـــع الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة عــلــى الــفــور إلـــى تكثيف 
وحلفائها  أميركا  على  أوالً  الضغط 
لتحسين موقفها التفاوضي وإجبار 
تكون  أن  على  المتحدة  الــواليــات 
يقترح  أول من  األقــل رسميًا،  على 
والدعوة  إجراء مفاوضات مباشرة 
إلى محادثات دون شروط مسبقة.

نوفمبر  أحداث  أن  التقرير  وأضاف 
أثـــبـــتـــت مـــــدى تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات 

األميركية.

عواصم  - وكاالت

أوروبا تلمح بفرض عقوبات بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية 

الرياض سكاي نيوز عربية

عقـــد وزراء خارجيـــة دول مجلـــس 
التعاون لـــدول الخليج العربية، في 
مقـــر األمانة العامة بالرياض، أعمال 
الـــدورة الــــ 145 للمجلـــس الـــوزاري 
“التحضيريـــة”  التعـــاون  لمجلـــس 

للدورة األربعين للمجلس األعلى.
وعقدت الدورة التحضيرية برئاسة 
للشـــؤون  اإلماراتـــي  الدولـــة  وزيـــر 
الخارجيـــة أنور قرقاش ومشـــاركة 
التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 

عبداللطيف الزياني.
وأعـــرب قرقاش عن خالص الشـــكر 
الســـتضافة الســـعودية اجتماعـــات 
المجلس الـــوزاري التحضيرية لقمة 

المجلـــس األعلـــى لمجلـــس التعاون 
فـــي دورتهـــا األربعيـــن، معربـــا عـــن 
خالص الشكر لألمين العام لمجلس 
التعاون والعامليـــن باألمانة العامة، 
ألدائهم المميـــز وجهودهم الحثيثة 
لتطويـــر العمـــل فـــي األمانـــة العامة 
وفقا ألعلى معايير الجودة والتميز.
وأضـــاف أن مجلـــس التعـــاون لهـــو 
تعبير عن تالقـــي إرادة وطموحات 
دول  شـــعوب  آمـــال  مـــع  القـــادة 
منظومـــة  إنشـــاء  فـــي  المجلـــس 
التعـــاون والتوافـــق علـــى  أساســـها 
أمـــن  تعـــزز  ومواقـــف  سياســـات 

واستقرار المنطقة.

“الوزاري الخليجي” يعقد الدورة 145 التحضيرية

الجزائر - وكاالت

قــال رئيــس أركان الجيــش الجزائــري الفريــق أحمــد قايــد صالــح، أمــس 
االثنيــن، إنــه أعطــى تعليمــات لــكل مكونــات الجيــش الوطنــي الشــعبي 
ومصالــح األمــن بضــرورة التحلــي بأعلــى درجــات اليقظــة والجاهزيــة 

لتأمين االنتخابات.

كلمتـــه  فـــي  صالـــح  قايـــد  وأكـــد 
التوجيهية التي ألقاها خالل زيارته 
لقيـــادة الدرك الوطنـــي، أن تعليماته 
نصت على التأمين الشامل والكامل 
لمراســـلة  وفقـــا  االنتخابـــات،  لهـــذه 

“سكاي نيوز عربية”.
المتخـــذة  اإلجـــراءات  أن  وأضـــاف 
االنتخابـــي  الموعـــد  هـــذا  خـــالل 

ســـتمكن المواطنيـــن في كل 
ربوع الوطن من أداء حقهم 
فـــي  االنتخابـــي  وواجبهـــم 

جـــوٍّ مـــن الهدوء. وشـــدد 
ســـيتم  أنـــه  علـــى 
بقـــوة  التصـــدي، 

القانـــون، لـــكل مـــن يحـــاول تعكيـــر 
صفـــو هذا الموعـــد االنتخابـــي الهام 
أو التشـــويش عليـــه. وأشـــاد الفريق 
الـــدرك  بســـلك  صالـــح  قايـــد  أحمـــد 
الوطنـــي، الـــذي يســـاهم بفعالية في 
الحفـــاظ على أمن واســـتقرار بالدنا، 
باعتبـــاره همـــزة وصـــل واتصـــال مع 
الشعب في غاية األهمية. وأشار 
إلـــى أن هذه المهـــام وتأمين 
مـــن  يســـيران  االنتخابـــات 
خالل التنســـيق مع وحدات 
الشـــعبي  الوطنـــي  الجيـــش 
األســـالك  ومختلـــف 

األمنية األخرى.

الجزائر.. تعليمات صارمة لتأمين االنتخابات

عواصم - وكاالت

مـــع تأجيـــل رئاســـة الجمهوريـــة اللبنانية 
االستشـــارات النيابية التـــي كانت مقررة 
أمس االثنين، نظم المحتجون تظاهرات، 
وقطعـــوا عـــددا من الطـــرق، للضغط على 
المســـؤولين بهدف اإلســـراع في تشـــكيل 

“حكومة إنقاذية”.
وفيما فتح المحتجـــون طرقا عدة، أبقى 
متظاهـــرون في شـــمال لبنان على الطرق 
مقطوعـــة في طرابلس وعـــكار وعدد من 
الشـــوارع المؤدية اليها، وســـط إجراءات 

أمنية مشددة.
ولـــم تســـفر االتصـــاالت السياســـية بيـــن 
إلـــى التوصـــل لتوافـــق  القـــوى الحاكمـــة 
حـــول اســـم لرئيـــس حكومة جديـــد، مما 
تأجيـــل  إلـــى  الجمهوريـــة  رئيـــس  دفـــع 

االستشارات إلى يوم االثنين المقبل.
ويطالـــب الحـــراك االحتجاجـــي بحكومة 
اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة 

السياســـية الحاليـــة، فـــي حيـــن اتجهـــت 
األمـــور أخيـــرا إلى تشـــكيل حكومة تضم 
سياســـيين يمثلـــون األحـــزاب الرئيســـية 
إضافـــة إلـــى اختصاصيين، فيمـــا يرفض 
حكومـــة  تشـــكيل  بشـــدة  هللا  حـــزب 
األزمـــة  مـــع  وبالتزامـــن،  “تكنوقـــراط”. 
تلقـــي  التـــي  واالقتصاديـــة  السياســـية 

بظاللهـــا علـــى الوضـــع اللبنانـــي، أعلنـــت 
وزارة الخارجية الفرنسية، امس االثنين، 
أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن 
لبنان يوم 11 ديسمبر، مضيفة أن الهدف 
مـــن المؤتمـــر هـــو دفع بيـــروت لإلســـراع 
بتشـــكيل حكومة، يمكنها تحسين الوضع 

االقتصادي للبالد.

جانب من احتجاجات لبنان

عون يؤجل االستشارات النيابية.. وفرنسا تضغط بمؤتمر دولي
لبنان.. استمرار االحتجاجات والمطلب “حكومة إنقاذ”

بغداد - وكاالت

أكـــد النائـــب عـــن كتلـــة “ســـائرون”، عالء 
التيـــار  زعيـــم  يدعمهـــا  التـــي  الربيعـــي، 
الصدري، مقتدى الصدر، أمس اإلثنين، أن 
الكتلة لم تشـــترك فـــي أي حوار مع الكتل 
السياســـية بشـــأن رئيس الوزراء المقبل. 
وقال الربيعي، إن “كتلة ســـائرون أوكلت 
موضـــوع اختيـــار رئيس الـــوزراء المقبل 
“المتظاهريـــن  أن  إلـــى  الفتـــًا  للشـــارع”، 
يطالبون بإصالح المسار السياسي، ويبدأ 
ذلك بترشـــيح رئيس الوزراء، حسب رأي 
الشارع العراقي”. كما أشار إلى أنه “ينبغي 
أن يكون رئيس الوزراء، حســـب األســـس 
الدستورية وأن يلبي طموحات الشعب”. 
فـــي غضون ذلـــك، أفاد مراســـل “العربية” 
و”الحـــدث”، أمس االثنيـــن، بإغالق جميع 
مداخـــل مدينـــة كربـــالء العراقيـــة، ومنع 

الدخول إليها باستثناء سكانها.
أتت تلك الخطوات بعد تكرار االعتداءات 

على الناشـــطين في المدينة، وكان آخرها 
أمـــام  الطائـــي،  فاهـــم  الناشـــط،  اغتيـــال 
منزله بعد عودته مـــن التظاهر. إلى ذلك، 
أكـــد قائد شـــرطة كربـــالء لوكالـــة األنباء 
القيـــادة  قطاعـــات  جميـــع  أن  العراقيـــة 
دخلـــت حالة اإلنـــذار )ج( منـــذ يوم األحد 
فـــي المدينـــة. وصباحـــًا شـــيع المئات في 

كربالء )جنـــوب العراق( الطائي، مطالبين 
بمحاسبة الجناة.

وعصـــرًا بدأ متظاهرون مـــن المحافظات 
الجنوبيـــة بالتوافـــد على ســـاحة التحرير 
في بغداد، التي شهدت هدوءًا حذرًا، كما 
عم الترقب الجسور الثالثة التي يتواجد 

عليها المتظاهرون منذ أسابيع عدة.

عراقيون يشيعون جثمان الناشط فاهم الطائي الذي اغتيل أمام منزله في كربالء )أ ف ب(

تأهب أمنــي في كربــاء.. ومتظاهرو الجنــوب إلى بغداد
سائرون: اختيار رئيس الوزراء بيد الشارع العراقي

هلسكني - رويترز

اختــار الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي الفنلندي، الــذي يقود حكومة 
ائتالفيــة تضــم 5 أحزاب وزيرة النقل، ســانا مارين )34 عاما(، لتصبح 
أصغر رئيس حكومة إلى اآلن، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي 

ريني.

واســـتقال رينـــي منذ أيـــام بعد 
أن قـــال حـــزب الوســـط، أحـــد 
فقـــد  إنـــه  االئتـــالف،  أحـــزاب 
الثقة به بسبب إدارته إلضراب 

العاملين في البريد.
للصحافييـــن  ماريـــن  وقالـــت 
بعـــد فوزهـــا بفـــارق ضئيل في 
األصـــوات علـــى قـــادة الحزب 

اآلخرين “لدينـــا الكثير من 
العمل فـــي الفترة المقبلة 

إلعادة بناء الثقة”.
“لدينـــا  وأضافـــت 

مشـــترك  برنامـــج 
للحكومـــة يوحـــد 

االئتالف”.
ووافـــق االئتـــالف الـــذي تكون 
قبـــل 6 أشـــهر علـــى االســـتمرار 
بنفـــس برنامجـــه بعـــد أن أعلن 
رينـــي تنحيـــه اســـتجابة لطلب 

حزب الوسط.
وتغيير القيادة في هذا الوقت 
محرج لفنلنـــدا التي تتولى 
الدوريـــة  الرئاســـة 
األوروبـــي  لالتحـــاد 
العـــام،  نهايـــة  إلـــى 
وتلعب دورا رئيســـا 
فـــي جهـــود وضع 

ميزانية التكتل.

انتخاب أصغر رئيسة وزراء في العالم
جوبا - وكاالت

قــدم رئيس برلمان جنوب الســودان اســتقالته، بعد أن هــدد نواب بعزله 
لعرقلتــه جهــودا لمكافحــة الفســاد وســوء اإلدارة، علــى ما أفــاد اإلعالم 

الرسمي أمس االثنين.

واتهـــم نـــواب أنتوني لينـــو ماكانا 
رئيـــس برلمـــان جنـــوب الســـودان 
التدقيـــق  تقاريـــر  تقديـــم  بعـــدم 
العـــام ومكافحة الفســـاد للبرلمان 
وعرقلة جهود النواب الســـتدعاء 

وزراء الستجوابهم.
كمـــا يواجـــه اتهامـــات بالموافقـــة 
على قرض يبلغ 400 مليون دوالر 

مـــن البنك األفريقـــي للتصدير 
واالســـتيراد “أفريكســـيم 

بنك” دون عرضه على 
ينـــص  كمـــا  البرلمـــان 

فـــي  القانـــون، 
قدمـــه  إجـــراء 

النواب الذين طالبوا باستقالته.
تصريحـــات  فـــي  ماكانـــا  وقـــال 
جنـــوب  راديـــو  محطـــة  أذاعتهـــا 
الســـودان أمـــس االثنين “الســـبب 
وراء تقديمـــي اســـتقالي هو عمل 
ينم عـــن احترام عميـــق ومخلص 
الحاكـــم(  )للحـــزب  لقيادتكـــم 

ولطلبكم مني القيام بذلك”.
والفســـاد مستشـــر فـــي دولة 
جنوب الســـودان التي نالت 
اســـتقاللها فـــي العـــام 
2011 قبـــل أن تدخل 
في حرب أهلية مدمرة 

بعدها بعامين.

رئيس برلمان جنوب السودان يستقيل

تركيا ترّحل 11 
“داعشيا” فرنسيا

أنقرة - أ ب

أمــس  الــتــركــيــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
اإلثنين، ترحيل 11 مواطنا فرنسيا، يشتبه 
بأنهم أعضاء في تنظيم “داعش” اإلرهابي. 
 11 إن  مقتضب،  بيان  في  الـــوزارة  وقالت 
ولم  بالدهم،  إلى  أعيدوا  أجنبيا”  “إرهابيا 
هويات  بــشــأن  تفاصيل  أي  التقرير  يــذكــر 
“األسوشيتد  نقلت  ما  وفــق  بهم،  المشتبه 

برس”.
إعادة  عملية  الماضي  الشهر  تركيا  وبــدأت 
محتجزين  كــانــوا  ســـواء   - داعـــش  عناصر 
إلى   - في سوريا  أو  التركية  السجون  في 
“ليست  تركيا  إن  قائلة  األصلية،  بلدانهم 

فندقا” للمقاتلين األجانب.

دبي - العربية.نت : شدد االتحاد  «
األوروبي، أمس اإلثنين، على أن 

إيران تنتهك حرية التعبير وحقوق 
الفردية باستمرار. 

وقال ممثل االتحاد، جوزيف بوريل،  «
في بيان إن السلطات اإليرانية 

تنتهك حرية التعبير بشكل 
مباشر، مضيفا أن “استخدام 

القوة المفرطة ضد المتظاهرين 
الذين خرجوا منصف نوفمبر، غير 

مقبول”. كما شدد على أن هناك 
العديد من األدلة القوية التي 

تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى 
والجرحى خالل االحتجاجات.

إلى ذلك، اعتبر أن “االتحاد األوروبي  «
ودوله األعضاء، تعتبر االستخدام 
الواسع النطاق وغير المتناسب 

للقوة ضد المتظاهرين السلميين 
في إيران أمراً غير مقبول”.

وانتقد بوريل الذي خلف فيدريكا  «

موغريني مطلع ديسمبر الجاري، 
النظام اإليراني لرده العنيف على 
االحتجاجات الواسعة في نوفمبر 
الماضي، في موقف يعتبر مغايراً 

تمامًا لسلفه موغريني التي عرفت 
دومًا بموقفها المتساهل تجاه 

قادة النظام اإليراني إلى درجة 
اتهامها بـ “التستر على انتهاكات 

حقوق اإلنسان” في هذا البلد، من 
قبل عدد من الناشطين وتيارات 

المعارضة اإليرانية.

االتحاد األوروبي: إيران تنتهك حرية التعبير
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أردوغـــان كان وجهـــة توتـــر في اجتماع لندن ســـيما أن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون دّشـــن اللقاءات بتصريحات مثيـــرة اعتبر فيها حلف الناتو في حالة “موت 
دماغـــي” داعيـــًا إلى مراجعـــة االســـتراتيجية وإعادة الحـــوار بين الحلف وروســـيا، 
واستبعد التفاهم مع تركيا حول تصنيف اإلرهاب، ُمتِهمًا أنقرة بالعمل مع “مقاتلين 
مرتبطيـــن” بتنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي. أردوغان احتج واســـتهزأ وهـــّدد ورفع عصا 
ابتـــزاز أوروبـــا عبر قنـــاة تدفق الالجئين إليها، وترامب اســـتاء من ماكـــرون ُمعتِبرًا 

تصريحاته حول الناتو “ُمهينة وُمسيئة جدًا” و”ُمزرية للغاية”.
ترامـــب وأردوغـــان يتقاربـــان كعادتهمـــا كلمـــا يلتقيـــان، وكان لهـــذا التقـــارب وقـــع 
أكبـــر وســـط تقوقع قـــادة فرنســـا وبريطانيا وكنـــدا والدنمارك للتهكم علـــى الرئيس 
األميركي. أّدى تسريب تلك الصورة والصوت إلى وصف ترامب رئيس وزراء كندا 
جاستن ترودو أنه “ِبوجهين”، وأثار المزيد من غضب الرئيس األميركي من حلفائه 
فـــي الناتـــو. أما تقاربه وعالقاته الشـــخصية مع أردوغان فإنها ســـاهمت في تراجع 
الرئيـــس التركـــي عن تهديده برفض خطط الدفاع عن شـــمال وشـــرق أوروبا ما لم 
يصّنف الشركاء األوروبيون في حلف شمال األطلسي المقاتلين األكراد في سوريا 

“إرهابيين”.
موقع األكراد في سوريا في المعادالت اإلقليمية بات مثيرًا لالنتباه من عدة جوانب 
بعدما بدا ظاهريًا أن أردوغان حصل على مباركة ترامب لسحقه األكراد في سوريا، 
فما يجري وراء الكواليس ال يؤكد وقوع انفصام أميركي – كردي كامل في العراق، 
بـــل هناك مؤشـــرات علـــى تفاهمات ضمنيـــة أميركيـــة – كردية حـــول حيوّية الدور 

الكردي في منع مشاريع روسية ألنابيب الغاز عبر األراضي السورية نحو تركيا.
العقوبـــات األميركيـــة المتوقعة ضد تركيا بســـبب صفقة S-400 مع روســـيا تتزامن 
مع التحّوالت في بعض المواقف الخليجّية من سوريا ومن شقّي تركيا وإيران في 
المشهد السوري، تتزامن أيضًا مع ازدياد التمدد التركي في ليبيا الذي باركه البرلمان 
التركي هذا األســـبوع عبر مصادقته على االتفاقيتين بين أردوغان والسّراج اللتين 
أثارتـــا احتجـــاج مصر واليونان وقبرص بالدرجة األولى، إضافة إلى اســـتياء نصف 
الليبييـــن مـــن صفقات العبـــث بثرواتهم ومســـتقبلهم ومن رعاية تركّيـــة للجماعات 

اإلسالمية المتطّرفة داخل ليبيا.
تفاصيـــل االتفاقيتيـــن غير واضحة لكن العناوين الرئيســـية تشـــمل احتمال إنشـــاء 
القواعـــد العســـكرية التركية فـــي ليبيا، حســـب التقارير، وهناك مذكـــرة تفاهم على 
تعاون عسكري وأمني وبحري واتفاق على الغاز يقطع الطريق على مشاريع اليونان 
ومصر وقبرص. أهمية االتفاقيتين السياســـية واآليديولوجية هي أن السّراج قّدم 
إلى أردوغان أدوات إحياء مشـــروع “اإلخوان المســـلمين” في ليبيا وقّدم ليبيا إليه 
ساحًة إلنماء التنظيمات المتطّرفة التي تمارس اإلرهاب. قّدم السّراج إلى أردوغان 
واجهـــًة بحريـــة مهّمـــة يســـتخدمها الرئيـــس التركـــي البتـــزاز أوروبا بســـالح تهجير 
الالجئيـــن إليها. أدخل الســـّراج تركيا طرفًا في حـــرب أهلية ليبية وأعطى أردوغان 
دّفـــة اإلمالء على شـــركات النفـــط األوروبية التي أبرمت العقود مـــع الدولة الليبية، 
فتركيـــا تخـــوض معارك وحروب غـــاز، تعتبرها مصيرية، وليبيا هديـــة غالية قّدمها 

السّراج إلى أردوغان لتخدم مشاريعه اإلقليمية واآليديولوجية. “إيالف”.

هل انتهى دور المكتبة المدرسية؟
عندمـــا تجلـــس في أي مـــكان أو تركب في وســـيلة مواصـــالت عامة أو 
تجلـــس فـــي مقهى، تجد الـــكل منكبا أو لتقـــل متوحدا تمامـــا مع هاتفه 
النقـــال منفصـــال عـــن كل ما يـــدور حولـــه في العالـــم، وتجـــد االنفعاالت 
ترتســـم علـــى وجه كل شـــخص وهـــو يكتب علـــى التطبيقـــات الخاصة 
بوســـائل التواصـــل االجتماعـــي، فهذا يبتســـم وهذا يقطـــب جبينه وهو 

متفاعل مع العالم االفتراضي ومنفصل تماما عن العالم الحقيقي.
أمـــا مشـــهد القراءة المتأنية فـــي الكتاب الورقي فقـــد اختفى من العالم 
كمـــا اختفى الغول والعنقاء والخل الوفي، ولم نعد نرى شـــخصا في أي 
موضع من المواضع التي ذكرناها وهو يقرأ كتابا ورقيا، إال المنتمين إلى 

جيل الخمسينات والستينات من القرن الماضي. 
كل شـــيء أصبح إلكترونيا في الجيل الحالي وأصبح الكتاب في أيدي 
تالميـــذ المدارس شـــيئا من الماضي، فهم يتعاملون مع كتاب المدرســـة 
فقط ألنه مفروض عليهم، أما ما عدا ذلك فهم يقومون بكل أنشـــطتهم 
على هواتفهم النقالة... فهل انتهى دور مكتبة المدرسة التي كانت يوما 

ما ركنا ركينا في العملية التعليمية التي خرجت أجياال من العظماء؟
يقـــول الكثير من الخبراء والمثقفين إن وســـائل االتصال الحديثة رغم 
هيمنتهـــا الكبيرة على عملية القـــراءة واالطالع، إال أنها ال تكفي وحدها 
في تحصيل المعرفة، والكتاب الورقي البد أن يستمر والبد من االهتمام 
بالمكتبـــات المدرســـية جنبا إلى جنب مع وســـائل االتصـــال الحديثة وال 

يمكن أن تلغي إحداهما األخرى.
يقـــول الناقد الســـعودي الدكتور عبدهللا الغذامي إن المكتبة المدرســـية 
مؤشـــر علـــى عالقة الـــدروس بالكتـــب والكتب لم يعد لها جليس ســـوى 
الغبار بســـبب إحســـاس الطالب بعدم حاجتهم للكتب وإحساســـهم بأن 
الـــدروس التي يتلقونها ال عالقة لها بالكتب ألن التعليم أصبح مذكرات 

فقط.
فهل من ســـبيل إلعادة العالقـــة بين الطالب والكتب والقـــراءة المتأنية 
التـــي انتهـــت في عصـــر تكنولوجيا االتصال التي جعلت كل شـــيء يتم 

بسرعة وجعلت الطالب منكبين على هواتفهم بما يشبه اإلدمان؟!.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

راغدة درغام
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أصدر المجلس األعلى للمرأة الجزء الرابع للكلمات الســـامية لصاحبة السمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
ــــ 2019م(، تناولت هذه الكلمات ســـنوات عمل المجلس  ـ للســـنوات )2011مـ  للمـــرأةـ 
ومـــا حققـــه من منجزات، تحدثت الكلمات عن التحديات وكيف اســـتطاع المجلس 
تجاوزها، وعن أجمل أهدافه “تمكين المرأة”، المرأة البحرينية التي أصبحت بفضل 
قيـــادة المجلـــس وبرامجـــه وتدريباته صانعة لقرارها ومشـــاركة فـــي صناعة القرار 

الوطني.
وما جاء في الُكتيب ليس ُمجرد كلمات، بل أكثر من ذلك، إنها استراتيجية ُوضعت 
ُوفـــق قواعـــد ثابتـــة من أجـــل المـــرأة البحرينيـــة ومجتمعهـــا، اســـتراتيجية لم تأت 
مـــن فـــراغ، بل صيغت بعد دراســـات وبحوث شـــارك فيها العديد مـــن المتخصصين 
والخبـــراء فـــي مختلف المجاالت، وقد أينعت هذه االســـتراتيجية ســـنة بعد أخرى 
الكثيـــر من المكاســـب النســـائية والمجتمعية التي انعكس أثرهـــا إيجاًبا على المرأة 

وأسرتها ومجتمعها، حيث صارت خير شريك سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا.
ومن يطلِّع على هذه الكلمات ويقرأها ســـيرى فيها ســـفًرا جمياًل لمحطات تاريخية 
كثيرة من ُعمر المجلس المديد، منذ بلوغه عشر سنوات على إنشائه حتى 2019م، 
وهـــي محطـــات تســـتحق الوقوف عندهـــا، رافقتها مراجعـــة دائمة وتقييم ُمســـتمر 

لـــكل القـــرارات واإلجـــراءات التي صدرت في تلك الفترات من أجل االســـتمرار في 
تقديـــم األفضل ولتحقيـــق المزيد من التطلعات الهادفـــة واألمنيات الصادقة للمرأة 

البحرينية.
إن ما حققه المجلس األعلى للمرأة منُذ تأسيســـه في 22 أغســـطس 2001م ساندته 
التجارب وصقلته الخبرات وتجاوز التحديات وكســـته الكثير من الرعاية الرسمية 
واألهلية، سنوات من العمل جعلت المجلس يكتسب االحترافية في األداء فأصبح 
شـــريكا لمؤسسات الدولة في شؤون المرأة ومعالجة قضاياها، وأثبت المجلس أنه 

شريك مستديم في تحقيق ما تصبو إليه المرأة وتطلعاتها.
هـــذه كلمـــات من ذهـــب صدرت مـــن قلب البحريـــن صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، وألقيت في مناســـبات متنوعـــة في البحريـــن واإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة وباريـــس واألمم المتحدة، كلمات حاضرة تستشـــرف المســـتقبل 

وذات تفكير علمي محافظ على التراث ومستند على قواعد ثابتة.
لقـــد شـــاركت المـــرأة مـــن خـــالل المجلـــس فـــي الكثيـــر مـــن المؤتمـــرات النســـائية 
والمجتمعيـــة في مختلف الدول والمنظمات، وكانت كلمات صاحبة الســـمو الملكي 
بمثابـــة عنـــوان لحاضـــر المـــرأة البحرينية ومـــا تصبو إليه مســـتقباًل، وشـــهادة فخر 

واعتزاز لِما قدمته الدولة والمجلس األعلى للمرأة لنساء البحرين وشعبها.

عبدعلي الغسرة

كلمات من ذهب من القلب

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

للتواصل: 17111483

القمة الخليجية الـ 40 وأولوية األمن
تنعقـــد اليـــوم الثالثاء في الرياض قمة دول مجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة في دورتها األربعين في ظروف وتحديات إقليمية صعبة، تفترض 
منطقيـــا حشـــد كل الطاقـــات الخليجيـــة فـــي إطـــار إرادة سياســـية موحدة 
لصياغة استراتيجية شاملة متكاملة في مواجهة مختلف التحديات، ولعل 
خيـــر مـــا يجســـد ذلك ويعبر عنـــه تعبيرا صادقـــا الدور الكبير الـــذي تقوم به 
الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز فـــي التالحـــم الخليجـــي وتحقيـــق الغايـــات 
واألهـــداف المشـــتركة وفـــي مقدمتها حمايـــة األمن الخليجي مـــن األخطار 

التي تهدده.
األمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أوضح 
“أن القادة ســـيبحثون عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز مســـيرة التعاون 
والتكامـــل بين الدول األعضاء في مختلف المجاالت السياســـية والدفاعية 
واألمنيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، باإلضافـــة إلـــى تـــدارس التطـــورات 
السياســـية اإلقليمية والدولية، واألوضاع األمنية في المنطقة، وانعكاساتها 

على أمن واستقرار دول المجلس”.

والذي ال جدال فيه هو أن المملكة العربية السعودية تتمتع بجميع المقومات 
الضروريـــة للحفـــاظ علـــى أمن واســـتقرار خليجنـــا العربي ووحـــدة أراضيه 
وتقـــف بحـــزم في وجه العقبات والمتغيرات الســـلبية التي تقود إلى الفرقة 
وتخلـــق صورا من التناقض بين أجزاء الجســـد الخليجي، وتاريخها يشـــهد 
علـــى دورهـــا الريادي في مســـيرة دول مجلـــس التعاون ووحدة المســـتقبل 
والمصيـــر، كمـــا أن الســـعودية قـــادرة بالدرجة األولى علـــى تحليل األوضاع 
وكشـــف خبث ودهاء وشراســـة األعـــداء المتربصين بـــدول الخليج، بفضل 

مبادئها ونهجها وثقلها في الميزان الدولي ومسؤوليتها التاريخية.
أمـــن الخليـــج يمثـــل األهميـــة ويحتل األولوية علـــى ما عداه مـــن األهداف، 
خصوصا في الظروف الراهنة التي تحيط بنا، وهذا الواقع يحتم على دول 
الخليج ضرورة التوجه إلى المزيد من الحرص على اتخاذ القرارات وحسم 
المشاكل والقضايا، فالتباعد يؤدي إلى حدوث ثغرات، وهذا هو الباب الذي 
ينتظـــره الحاقدون علـــى دول مجلس التعاون لدول الخليـــج العربية، لكننا 
على يقين وأمام حقيقة واحدة هي أن دول الخليج قادرة بقيادة السعودية 

على إيجاد المنهج السليم وإيجاد الحلول وتحديد أفضل األساليب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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قمة الرياض... هل ستفرج األزمة الخليجية؟
تشخص أنظار العالم بأسره اليوم نحو المملكة العربية السعودية، حيث 
ستحتضن الرياض القمة الخليجية، في ظل ترقب من قبل الجميع عن 
ما ستســـفر عنـــه القمة بعد تواتر األخبار والمؤشـــرات التـــي تفيد بقرب 

انتهاء األزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017م.
فبعد مرور ما يربو عن العامين والنصف من المقاطعة تبدو اليوم فرص 
حلحلتهـــا أقـــرب مما كانـــت إليه من أي وقت مضـــى، خصوصًا أن الملك 
سلمان عاهل المملكة العربية السعودية قد وجه رسالة خطية إلى أمير 
دولة قطر تميم بن حمد للمشـــاركة في القمة التي تم نقلها إلى الرياض 
بعـــد أن كان مـــن المقـــرر أن تعقد في دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، 
حيث يمكن أن نقرأ في ذلك إشارة إلى أن القمة ستسعى بالتأكيد للنظر 

في ملف األزمة الخليجية في دولة مقر األمانة العامة لدول المجلس.
كمـــا أن تأكيـــد وزير خارجية قطر في منتدى حوار المتوســـط في روما 
عـــن االنتقـــال مـــن الجمـــود إلـــى إحـــراز بعض التقـــدم في ظل وســـاطة 

كويتية يؤكد نظرية قرب انفراج األزمة خالل قمة الرياض.
المؤشـــرات والدالالت والتصريحات كثيرة وواضحة للجميع حتى لغير 
المتتبع للشأن السياسي، أبرزها مشاركة البحرين والسعودية واإلمارات 
في دورة الخليج 24 لكرة القدم في قطر في مبادرة تعبر عن سياسات 
هـــذه الـــدول الدبلوماســـية التـــي تنتهـــج الســـالم والحـــوار لحـــل جميع 

األزمات وإن طالت. 
لست هنا بصدد تحليل وتنبؤ تفاصيل وحيثيات ما سيدور في الرياض 
وعن ما ستسفر عنه القمة اليوم، فنحن شعوب الخليج على ثقة ويقين 
بحكمـــة ورجاحـــة فكر قـــادة دول المجلـــس، فهذه المنظومـــة التي ناهز 
وجودها األربعين عاما تعتبر من أنجح المنظومات في المنطقة والعالم، 

حيث بنت سمعتها ومكانتها الدولية بفطنة وكياسة قادتها.
ال ننكـــر أن هـــذه األزمـــة مـــن أصعـــب األزمـــات التي مـــرت علـــى تاريخ 
المجلـــس، لكنهـــا لـــم تكن األولى فكثيـــرًا ما نجح القادة فـــي حل العديد 
من األزمات والمشاكل، وبإذن هللا سنتمكن من تجاوز هذه األزمة أيضًا 
بالوقـــت الصحيح وســـنطوي هذه الصفحة لنتفـــرغ بعدها لتحقيق حلم 

المغفور له بإذن هللا الملك عبدهللا في تحقيق االتحاد الخليجي.

bedoor.articles@gmail.com

بدور عدنان
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المكتب اإلعالمي

أكـــد ممثـــل جاللة الملك لألعمـــال الخيرية 
وشؤون الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الرياضـــة  بهـــا  تحظـــى  التـــي  الرعايـــة  أن 
البحرينيـــة مـــن لـــدن عاهل البـــالد حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفة ســـاهمت بحصول منتخبنا على 
اللقـــب الخليجي للمرة األولى في تاريخه. 
جـــاء ذلك خـــالل االحتفال الـــذي أقيم في 
حلبة البحريـــن الدولية والذي حضره عدد 
مـــن أصحـــاب الســـمو والمعالي والســـعادة 

وعدد من النواب والشركات الراعية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن األجـــواء المثالية التي عاشـــتها 
الجماهير في االحتفالية تؤكد أن لعبة كرة 
القدم تمثل الرياضة األساسية في األلعاب 
كافة، خصوصًا أنها اللعبة الشـــعبية األولى 
في العالم، مشيرا سموه إلى أن االحتفالية 
حملت في طياتها الحـــب والوالء لقيادتنا 

الحكيمة حفظها هللا ورعاها.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
مشـــاركة  علـــى  حـــرص  أنـــه  إلـــى  خليفـــة 
مـــع  احتفاالتهـــا  البحرينيـــة  الجماهيـــر 
البحريـــن  فـــي حلبـــة  الوطنـــي  المنتخـــب 
الدولية التي نقدم لها كل الشـــكر والتقدير 
على تعاونها، مبينا ســـموه إلى أن الحضور 
الجماهيـــري الغفير الـــذي حضر االحتفالية 
كان متعطشا لتحقيق هذا اللقب الخليجي 
الـــذي جاء بفضـــل تكاتف الجميـــع والعمل 
الجـــاد والمخلـــص الـــذي أنتـــج هـــذا الفوز 

الجماعي المشرف.
كمـــا أكد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
الـــذي  الرائـــع  االســـتقبال  أن  إلـــى  خليفـــة 

حظـــى بـــه المنتخـــب الوطني من الشـــعب 
البحرينـــي ماهـــو إال دليل علـــى أن الجميع 
التـــف بشـــكل كامل حـــول المنتخب طوال 
مشـــواره في البطولة الخليجية وكان خير 
سند له وتوج هذا االلتفاف بتحقيق اللقب 
الخليجي، وقال ســـموه: “من حق الشـــعب 
أن يعبـــر عـــن فرحتـــه، أدعـــو الجميـــع أن 
يحتفل وسيكون القادم أفضل بإذن هللا”.

تقديـــم  علـــى  “حرصنـــا  ســـموه:  وأضـــاف 
كامل الدعم للمنتخـــب الوطني في الفترة 
الماضية، ولمسنا العمل الجبار الذي قام به 

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
القـــدم برئاســـة ســـعادة الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفة آل خليفـــة وأعضاء مجلس اإلدارة 
بتوفيـــر ســـبل الراحـــة للمنتخـــب الوطنـــي 
وســـاهمت  الخليجـــي،  االســـتحقاق  فـــي 
هذه الجهـــود برؤية التطور الملحوظ على 
اإلداريـــة  النواحـــي  فـــي  و  الملعـــب  أرض 
المنتخـــب  أوصلـــت  التـــي  التدريبيـــة  و 

للحصول على اللقب”.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
خليفـــة بجهود الجهازيـــن الفني واإلداري 

للمنتخـــب الوطني والالعبين الذين بذلوا 
جهـــود كبيـــرة طـــوال البطولة كمـــا أعرب 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
عن شـــكره وتقديـــره إلى كافـــة الجماهير 
البحرينيـــة التـــي حرصـــت علـــى مـــؤازرة 
إلـــى  إضافـــة  البطولـــة،  فـــي  المنتخـــب 
الجماهيـــر التـــي حضـــرت الفعاليـــة التـــي 
أقيمـــت فـــي حلبـــة البحرين كمـــا عبر عن 
شـــكره و تقديره للجماهيـــر التي حضرت 
المنتخـــب  وســـاندت  النهائيـــة  المبـــاراة 

الوطني في الفوز.

سموه حرص على مشاركة الجماهير احتفاالتها مع المنتخب في حلبة البحرين 

ناصر بن حمد: رعاية جاللة الملك للرياضة ساهمت بهذا اإلنجاز التاريخي
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شــكل تتويــج منتخبنــا الوطني األول لكــرة القدم بلقب بطولــة كأس الخليج 
العربــي 2019 “خليجــي 24”، محطــة تاريخيــة لكــرة القدم البحرينيــة، إذ تعد 

المرة األولى التي يحظى بها منتخبنا شرف رفع ومعانقة الكأس الغالية.

للمنتخـــب  التاريخـــي  التتويـــج  وجـــاء 
ديســـمبر   8 األول  أمـــس  يـــوم  الوطنـــي 
الجـــاري فـــي الدوحـــة بعـــد فـــوز “األحمر” 
المستحق على المنتخب السعودي بهدف 
دون رد في المبـــاراة النهائية التي أقيمت 
علـــى اســـتاد عبدهللا بـــن خليفة، وســـجل 
الهـــدف الالعب محمد الرميحي الذي كان 

بطل ليلة التتويج التاريخي.
واســـتطاع منتخبنـــا الوطنـــي أن يفـــرض 
بصمتـــه الواضحـــة على مجريـــات النهائي 
مـــن خـــالل حســـن التعامـــل مـــع ظـــروف 
المباراة عبر الجهـــاز الفني بقيادة المدرب 
البرتغالـــي هيليـــو ســـوزا الذي جهـــز قائمة 
مكونة من 23 العبـــا طيلة البطولة ولعبوا 
جميعهم في المباريات باختالف التشكيلة 

من مباراة إلى أخرى.
الفـــوز باللقـــب الخليجي يعد نقلـــة نوعية 
فـــي  تواصلـــت  التـــي  البحرينيـــة  للكـــرة 
تحقيق اإلنجـــازات بالعصر الذهبي، حيث 
يأتي ذلك بعـــد الحصول على لقب بطولة 
غرب آســـيا شـــهر أغســـطس الماضي على 

حساب المنتخب العراقي.

كلمة شكر

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو  قـــدم 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم محمـــد الحمـــادي 
خالص الشـــكر والتقدير للقيادة الرشـــيدة 
لدعمهـــا الالمحـــدود للرياضـــة البحرينية، 
وكـــرة القـــدم خصوصـــا، مؤكـــدا أن إنجاز 
المنتخـــب الوطنـــي بإحراز لقـــب “خليجي 
بـــه  24” يأتـــي تأكيـــدا علـــى مـــا تحظـــى 
فائقـــة  رعايـــة  مـــن  البحرينيـــة  الرياضـــة 
واهتمـــام خـــاص، مثنيـــا على دعـــم ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، ودعم 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
كأس  إنجـــاز  أن  الحمـــادي  محمـــد  وأكـــد 
لسلســـلة  اســـتكمال  العربـــي  الخليـــج 
الرياضـــة  تحققهـــا  التـــي  النجاحـــات 
المنتخـــب  أن  إلـــى  مشـــيرا  البحرينيـــة، 
الوطني ســـبق لـــه التتويـــج بلقـــب بطولة 
غرب آســـيا قبل 4 شهور، في حين واصل 
اللقـــب  بإحـــرازه  تطـــوره  وأكـــد  تفوقـــه 

الخليجي للمرة األولى.
المـــدرب هيليـــو  وأشـــاد الحمـــادي بعمـــل 
ســـوزا، مؤكـــدا أنـــه يملك صفات إنســـانية 

مميزة عالوة على الجوانب الفنية.
ولفـــت إلـــى أن المنتخب بعد إحـــراز لقبي 
غـــرب آســـيا والخليـــج ســـيركز اآلن علـــى 
تحقيق الهدف القادم المنشـــود، والمتمثل 
في الوصـــول لكأس العالـــم 2022، متمنيا 
أن يســـتكمل المنتخـــب مشـــواره الناجـــح 
ويحقـــق األهـــداف المرســـومة، معربـــا عن 
للجماهيـــر  الخصـــوص  هـــذا  فـــي  شـــكره 
البحرينية المؤازرة للمنتخب في مختلف 

االستحقاقات.

تتويج مستحق

إلـــى ذلـــك، أكـــد حـــارس وقائـــد منتخبنـــا 
الوطنـــي ســـيد محمـــد جعفـــر أن تتويـــج 

“األحمر” باللقب جاء مستحقا.
وقـــال ســـيد محمـــد جعفـــر إن المنتخـــب 
اســـتحق الظفر بالكأس قياسا على األداء 
الـــذي قدمـــه طـــوال منافســـات البطولـــة، 
كان  المنتخـــب  أداء  أن  إلـــى  مشـــيرا 

تصاعديا، وفعاال في اللحظات الحاسمة.
شـــكره  عـــن  الدولـــي  الحـــارس  وأعـــرب 
للمنتخـــب،  الداعميـــن  لجميـــع  وتقديـــره 
مثنيـــا على االنضباط الذي أبداه الالعبون 
وتكلـــل بالنجاح عبر الحصول على الكأس 

الخليجية.

إسعاد الجماهير

بـــدوره، قال العـــب منتخبنا وليـــد الحيام 
البحرينيـــة  الجماهيـــر  أســـعد  الفـــوز  إن 

المتعطشة للقب الخليجي.
“األحمـــر”  العبـــي  أن  الحيـــام  وأوضـــح 
تعاهدوا مع الوصول إلى النهائي لتحقيق 
اإلنجاز المنشـــود والمنتظر طوال 49 سنة 

ماضية.
وبين أن المنتخب قدم مباراة قتالية على 
أعلى المستويات طوال الـ 90 دقيقة أمام 
المنتخب الســـعودي القوي، والذي يتسلح 
بوجـــود كوكبـــة مـــن النجـــوم والالعبيـــن 

المميزين في تشكيلته.
وأهـــدى الحيـــام الفـــوز للجماهيـــر، مؤكدا 
أن القـــادم أفضـــل للمنتخب نحـــو تحقيق 

المزيد من المكتسبات واإلنجازات.

الهدف الغالي

صاحـــب الهـــدف الغالـــي محمـــد الرميحي 

الذي هز الشـــباك الخضراء ومنح “األحمر” 
اللقب أعرب عن سعادته الغامرة بتحقيق 

البطولة.
وقـــال الرميحـــي إن اإلنجـــاز لـــم يـــأت من 
فـــراغ، بـــل جاء نتاجـــا لمجهـــود كبير بذله 

الجهازان الفني واإلداري والالعبون.
وبيـــن نجـــم خـــط المقدمـــة أن “األحمـــر” 
اســـتطاع كتابة اســـمه في تاريخ البطولة 
الخليجيـــة، مشـــيرا إلـــى أن اللقـــب يكلـــل 
الجهـــود الكبير المبذولـــة والمتواصلة بعد 
التتويج التاريخي في غرب آسيا بالعراق.

فرحة ال توصف

النجم الشاب في المنتخب محمد مرهون 
قال إن الفرحة ال توصف بمناسبة تحقيق 

اللقب الخليجي.
وأشـــار مرهـــون فـــي حديثـــه إلـــى اإلنجاز 
الـــذي أســـعد الشـــعب  الالفـــت للمنتخـــب 

البحريني بأكمله.
وقـــال: “الحمد لله على مـــا تحقق. الجميع 
تعـــب من أجـــل تحقيـــق الهدف المنشـــود 
الذي طـــال انتظاره، واليـــوم الحلم تحقق 

وبات ملموسا على أرض الواقع”.
لنـــا  الداعميـــن  جميـــع  “نشـــكر  وأضـــاف: 
والمســـاندين، كما نشـــكر الجماهير الوفية 
التـــي عودتنـــا علـــى الوقـــوف دائمـــا خلف 
المنتخب الوطني في مختلف البطوالت”.

الرد على المشككين

مـــن جهتـــه، قـــال العـــب المنتخـــب أحمد 
بوغمار إن إنجاز المنتخب بالحصول على 
اللقـــب هـــو رد على من شـــكك في قدرات 

“األحمر”.
وقال بوغمار إن المنتخب قدم مستويات 
إيجابية في البطولة، وتمكن من الحصول 

على اللقب بكل جدارة واستحقاق.

وأوضـــح المدافـــع الشـــاب أن مـــا أظهـــره 
المنتخـــب مـــن روح عاليـــة وأداء متميـــز 
عكـــس حجـــم العمـــل والجهـــود المبذولة، 
مثنيا في هذا الصدد على انضباط زمالئه 
الالعبيـــن وتركيزهـــم الكبير نحـــو تحقيق 

الهدف المنشود.

 تحقق الحلم

إلى ذلك، أكد العـــب منتخبنا الوطني 
كميل األســـود أن األحمـــر حقق الحلم 
الـــذي انتظـــره الجميـــع، مشـــيرا إلـــى 
أن الالعبيـــن قدمـــوا أداء مثاليـــا فـــي 

المباريات.
نجـــوم  أن  األســـود  كميـــل  وأوضـــح 
المنتخـــب الوطني كانـــوا على الموعد 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة عبـــر القتاليـــة 
أن  مبينـــا  المميـــز،  واألداء  العاليـــة 
جميـــع الالعبين تعاهدوا على تحقيق 

النتيجة اإليجابية والظفر بالكأس
وأكد األســـود أن الجماهير البحرينية 
اســـتحقت الفوز والفرحـــة، مؤكدا أن 

القادم أفضل للمنتخب إن شاء هللا.

شكًرا للجماهير

 شـــكلت جماهيـــر منتخبنـــا الوطنـــي 
في مباراة الســـعودية النهائية صورة 
فنيـــة رائعـــة علـــى مدرجـــات اســـتاد 

عبدهللا بن خليفة.
الجماهيـــر البحرينيـــة الوفيـــة التـــي 
المنتخـــب  مـــؤازرة  علـــى  حرصـــت 
والوقـــوف خلفه في مهمـــة الوصول 
إلـــى اللقـــب األول لعبـــت دورا بـــارزا 
وتشـــجيعهم  الالعبيـــن  تحفيـــز  فـــي 
للظهـــور بأفضـــل المســـتويات، فـــكان 
الحصول على الكأس هدية الالعبين 

للجماهير.

فرحـــة تـاريخيـــة كبيــرة لنجــوم “األحمــر”
ــا ــنـ ــبـ ــنـــتـــخـ لـــمـ األول  الـــــلـــــقـــــب  تــــشــــهــــد   ”24 “خــــلــــيــــجــــي 

أحمد مهدي من الدوحة| تصوير علي شبر



سلطان بن دعيج يهنئ بكأس “خليجي 24”
رفــع رئيــس االتحــاد الرياضــي البحريني للصم الشــيخ ســلطان بــن دعيج آل 
خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة والى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وولــي العهد األميــن نائب القائــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة بمناســبة تحقيق المنتخب الوطنــي للمركز األول ولقب كأس 

الخليج العربي 24.

 كمـــا رفع التهاني إلـــى ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة 

بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلـــى النائـــب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة، مشـــيدة 

بدعم واهتمام ســـموهما للقطاعين 
الشبابي والرياضي. 

وقـــال الشـــيخ ســـلطان بـــن دعيـــج 
التاريخـــي  اإلنجـــاز  بهـــذا  “نفتخـــر 
الخليجـــي والذي تحقـــق في العهد 

الجاللـــة  الزاهـــر لحضـــرة صاحـــب 
الملـــك والـــذي يقـــدم دعمـــًا كبيـــرًا 
أدت  والتـــي  البحرينيـــة  للرياضـــة 

طـــّورت  نوعيـــة  نقلـــة  لتحقيـــق 
تحقيـــق  وأن   ،“ البحرينيـــة  الكـــرة 
كأس  لبطولـــة  الوطنـــي  المنتخـــب 
الخليـــج العربي يأتـــي نتاًجا لرؤية 
واســـتراتيجية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيـــث يقـــّدم 
ســـمّوه دعمـــًا ال محـــدوًدا للرياضـــة 
فـــي مختلـــف األلعـــاب وتمّكـــن من 
تحقيـــق تحـــّول فـــي مســـيرة الكرة 
بدعـــم ســـمو  “. منوهـــًا  البحرينيـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
للمنتخبات الوطنية، ومثنيا على ما 
يبذله ســـموه من جهود نحو إنجاح 

عمـــل المنتخبات الوطنية وقيادتها 
إلـــى منصات التتويـــج في مختلف 

المحفل.
وأشـــاد الشـــيخ ســـلطان بـــن دعيج 
بالجهود المبذولـــة من قبل االتحاد 
برئاســـة  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وبعطاء 
الجهازين الفني واإلداري للمنتخب 
كانـــوا  الذيـــن  الالعبيـــن  وجميـــع 
تحملوا المسؤولية الكاملة من أجل 
الظهـــور بهـــذا المظهر المشـــرف في 

البطولة الخليجية.

سلطان بن دعيج

اللجنة اإلعالمية

حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” في آخر استعداداتها الستضافة سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة 
الرابعة من بطولة العالم للتحمل وذلك على مضمار الصخير نهاية هذا األسبوع وتحديدا يومي الجمعة والسبت الموافق 13 و14 ديسمبر الجاري.

وينتظر عشـــاق رياضة السيارات يومين 
فـــي  الســـباقات  إثـــارة  مـــن  متواصليـــن 
المســـاندة  الســـباقات  لمتابعـــة  الصخيـــر 
لســـباق بابكـــو للتحمـــل 8 ســـاعات حيث 
ســـينطلق الجولـــة األولـــى مـــن ســـباقات 
تحدي البورش ســـبرنت الشرق األوسط، 

.MRF والبطولة الدولية
وســـيكون جـــدول حافـــال من الســـباقات 
مـــن الصبـــاح وحتـــى المســـاء، حيث تعد 
سلســـلة ســـباقات تحدي بورش ســـبرنت 
الشرق األوسط، األكثر احترافية واألكثر 
نجاًحـــا في فئـــة ســـيارات GT الموحّدة. 
خبـــراء  مـــن  بدعـــم  البطولـــة  وتحظـــى 
ريســـينج”،  “ليكنـــر  الســـيارات  رياضـــة 

برئاســـة أســـطورة الســـباقات النمساوية 
والتـــر ليكنـــر، والتـــي تتخـــذ مـــن حلبـــة 
البحرين الدولية مقرًا لها. تقدم ســـباقات 
تحدي بورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط 
منصة مثالية لسائقي سباقات السيارات 
الموهوبيـــن لتوســـيع تجربتهـــم فـــي أبرز 
مضامير السباقات جاذبية في المنطقة.

اســـتناًدا إلـــى تركيبـــة بـــورش الناجحـــة 
للغاية لسلســـلة الســـيارات الموحّدة، فإن 
التحدي يمنح كل سائق فرصة متساوية 
بـــورش  للتنافـــس، علـــى متـــن ســـيارات 
GT3 كاب المصممـــة بشـــكل مماثـــل مـــن 
النـــوع 991.2. بناًء على مفهوم الوصول 
والقيـــادة، ال تهـــدف البطولـــة فقـــط إلـــى 

تســـخير المواهب الشـــابة، بـــل إنها تمنح 
السائقين المخضرمين الفرصة للجمع بين 
شغفهم في رياضة الســـيارات وروتينهم 
اليومي والمنافســـة فـــي فئة خاصة بهم. 
وبمجـــرد الوصـــول إلـــى المضمـــار، يمكن 
للسائقين الدخول مباشرة في سباقاتهم 
والدخـــول في ســـيارة بـــورش GT3 كاب 
المعدة بشـــكل مثالي. وكل ما يحتاجون 
إليه هو تشـــغيل محركاتهم واالســـتمتاع 
بالســـباق. أقيـــم الموســـم االفتتاحي في 
المقبلـــة  البطولـــة  2009/2010. وتكـــون 
هي السلســـلة الحادية عشـــرة والتي َتعد 
بأن تكـــون واحدة من أكثر النســـخ إثارة 

منذ انطالقها.

البطولـــة  مـــن  المقبلـــة  النســـخة  وتضـــم 
خمس جوالت، تقـــام على حلبة البحرين 
الدوليـــة وحلبـــة دبـــي أوتـــودروم وحلبة 
مرســـى ياس فـــي أبوظبي. ومـــن المقرر 
عقـــد الجولة الثانية يومي 24 و25 يناير 
فـــي حلبة دبـــي أوتودروم، تليهـــا الجولة 

الثالثـــة يومـــي 31 ينايـــر و1 فبرايـــر في 
حلبة مرســـى ياس في أبوظبي. ســـتعود 
الجولتـــان األخيرتـــان إلـــى أرض الوطـــن 
في حلبة البحرين الدولية، حيث ســـتقام 
الجولـــة الرابعـــة يومـــي 21 و22 فبرايـــر 
ثـــم ختـــام الموســـم المقـــرر لـــه يومي 21 

و22 مـــارس ضمـــن الســـباقات المســـاندة 
لجائزة البحرين الكبـــرى لطيران الخليج 

للفورموال وان 2020.
وتشـــهد البطولـــة هـــذا الموســـم ممثليـــن 
عـــن أكثـــر مـــن عشـــر دول مختلفـــة عبـــر 
أربـــع قارات، بمـــا في ذلك آســـيا وأوروبا 
وأمريكا وإفريقيا، مما يؤدي إلى تشكيلة 
دوليـــة حقيقية. وتتكون “قائمة األبطال” 
مـــن مزيـــج مواهـــب مـــن جميـــع أنحـــاء 
العالـــم. ومـــن بيـــن هـــؤالء الفائزيـــن في 
الموسم الماضي الفيصل الزبير من ُعمان 
والفائـــزون الســـابقون ريـــان كوليـــن مـــن 
أيرلنـــدا وجيفري شـــميدت من سويســـرا 
وزيـــد أشـــكناني مـــن الكويـــت وكليمنس 
شـــميد مـــن النمســـا والشـــيخ ســـلمان بن 
راشـــد آل خليفة مـــن البحرين، وصاحب 
البطولـــة األولى على اإلطالق األمير عبد 

العزيز الفيصل من السعودية.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطالق تحدي البورش سبرنت

جانب من المنافسات

مجلس الشورى

اتحاد السلة

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  رفـــع 
آيـــات  أســـمى  منفـــردي  رضـــا 
للقيـــادة  والتبريـــكات  التهانـــي 
الحكيمـــة وعلـــى رأســـها عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
لمناســـبة فوز منتخـــب البحرين 
بـــكأس الخليـــج العربـــي ال 24، 
مؤكـــًدا ســـعادته علـــى أن هـــذا 
اإلنجاز التاريخي هو ثمرة دعم 
القيادة الحكيمة لقطاع الشباب 
والرياضة، والذي يمثل انطالقة 
جديدة لعصر مليء بالمزيد من 
اإلنجـــازات في مختلف األلعاب 

الرياضية.
وفيما أعرب منفردي عن خالص 
التهاني والتبريـــكات إلى ممثل 
جاللـــة الملك لألعمـــال الخيرية 

وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، أشـــاد 
والمتابعـــة  باالهتمـــام  ســـعادته 
للحركـــة  ســـموه  يوليهـــا  التـــي 
الرياضيـــة في مملكـــة البحرين، 

وبمـــا يمكنهـــا من حصـــد المزيد 
فـــي  المتقدمـــة  المراكـــز  مـــن 
مختلف الرياضات، مشـــيًدا في 
الوقـــت ذاتـــه بمـــا يبذلـــه النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة، من جهود مخلصة لدعم 
وتعزيـــز  البحرينيـــة،  الرياضـــة 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  اســـم 

خارطة العالم الرياضية.
كما أعرب عـــن الفخر واالعتزاز 
عليـــه  ظهـــر  الـــذي  بالمســـتوى 
البحرينيـــون، والروح  الالعبون 
الرياضيـــة العالية التـــي قادتهم 
لحصـــد هـــذا اإلنجـــاز التاريخي 

الكبير.

رفــع رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة طالل كانو خالص التهاني 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وولــي العهد األمين نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بمناســبة االنجــاز التاريخــي الــذي حققه 

منتخبنا الوطني األول لكرة.

اإلنجـــاز  هـــذا  إن  كانـــو  وقـــال 
الرياضـــي يأتي تجســـيدًا حقيقيا 
لمـــا يحظى بـــه القطـــاع الرياضي 
من رعاية وتوفير كافة اإلمكانات 
التـــي تعزز مكانـــة البحريـــن على 
الســـاحة الرياضية إقليميًا وقاريًا 
وعالميـــًا، وبالذات في رياضة كرة 

القدم.
كمـــا هنأ طالل كانـــو، ممثل جاللة 
الملـــك لألعمال الخيرية وشـــؤون 

الشـــباب، رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة بهـــذا 
ســـموه  بدعـــم  مشـــيدًا  االنجـــاز، 
فـــي  الرياضـــات  لكافـــة  الواضـــح 
المملكـــة وتحفيزه الدائم من أجل 
بلـــوغ أعلى المراتـــب في مختلف 

التظاهرات الرياضية.
وهنـــأ كانـــو أيضـــًا، النائـــب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.

رضا منفردي

طالل كانو

ـــي ـــن العال ـــتوى الالعبي ـــزاز بمس ـــر واالعت ـــن الفخ ـــرب ع أع

ـــة ـــة المهم ـــازات التاريخي ـــد االنج ـــد أح ـــاز ُيع ـــد أن االنج أك

منفردي: انطالقة جديدة لعصر مليء باإلنجازات

طالل كانو يهنئ باإلنجاز التاريخي

اتحاد اليد

المكتب اإلعالمي

رفـــع رئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
اليـــد علي عيســـى إســـحاقي أســـمى 
آيات التهانـــي والتبريكات الى عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والـــى رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، 
والى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، بمناســـبة اإلنجاز 
لكـــرة  الوطنـــي  لمنتخبنـــا  التاريخـــي 
دورة  كأس  لقـــب  بتحقيقـــه  القـــدم 
الخليـــج العربـــي الرابعـــة والعشـــرين 
ألول مـــرة فـــي تاريخـــه بعـــد الفـــوز 
على المنتخب السعودي الشقيق في 

المباراة النهائية.
كما هنأ ممثل جاللة لألعمال الخيرية 

األمـــن  مستشـــار  الشـــباب،  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
اإلنجـــاز  بهـــذا  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
التاريخـــي، منوهًا بالثقـــة التي زرعها 
ســـموه في نفوس الجميع بأن مملكة 
البحرين تعيـــش عصرها الذهبي في 

المستوى الرياضي.
وهنأ رئيس اتحـــاد اليد النائب األول 
رئيـــس  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأضاف إسحاقي أن الفرحة العارمة 
التي عاشتها مملكتنا الغالية بمناسبة 
فوزها بلقب كأس الخليج العربي يعد 
مرحلـــة جديـــدة في تاريـــخ الرياضة 
البحرينية والتـــي باتت تقارع الدول 
المتقدمـــة بفضل اإلرادة الصلبة التي 
يتمتع بها الالعب البحريني، مشـــيدًا 
في الوقت نفســـه بالجهـــود المبذولة 
لكـــرة  البحرينـــي  مـــن قبـــل االتحـــاد 
القدم برئاســـة الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة وأعضاء مجلـــس اإلدارة، 
وبعطـــاء الجهازيـــن الفنـــي واإلداري 

للمنتخب وجميع الالعبين.

لشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  رفـــع 
هنـــدي  بـــن  صالـــح  والرياضـــة  الشـــباب 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص  المناعـــي 
إلـــى حضرة عاهل البـــالد المفدى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الـــوزراء  ورئيـــس  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
الموقـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناســـبة فوز 
المنتخـــب الوطني البحرينـــي لكرة القدم 

ببطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين.
كمـــا هنـــأ بن هنـــدي، ممثـــل جاللـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ 
والنائـــب  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 

األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة بهذا اإلنجاز التاريخي الذي تحقق 
بعد ســـنوات عديدة، مشـــيدا بدعم ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للمنتخب 
الوطنـــي ووقوفـــه إلى جانبه فـــي مهمته 

الوطنيـــة؛ األمر الذي ســـاهم فـــي تحقيق 
هذا اإلنجاز الكبير.

وأشـــاد بن هندي بالعروض الفنية القوية 
التـــي قدمهـــا المنتخـــب البحرينـــي علـــى 
امتـــداد منافســـات كأس الخليـــج وصوال 
إلـــى المبـــاراة النهائيـــة، وتحقيـــق اللقـــب 
الخليجـــي الغالـــي، منوها بـــروح اإلصرار 
والعزيمـــة الصلبـــة التـــي أظهرهـــا العبـــو 
المنتخـــب وإصرارهم على تحقيق اللقب 
الخليجـــي وإدخـــال الفرحـــة فـــي قلـــوب 

أبناء البحرين.
وأعـــرب بـــن هنـــدي عـــن تقديـــره الكبيـــر 
التـــي بذلهـــا االتحـــاد  للجهـــود المتميـــزة 
البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي 
بـــن خليفة آل خليفة في إعداد المنتخب 
الوطنـــي بصـــورة متميـــزة للمشـــاركة في 

بطولة الخليج.

علي اسحاقي

صالح بن هندي

إســحاقي يهنئ القيادة بفوز منتخب القــدم بخليجي 24

الالعبيــن لــدى  نــوه بــروح اإلصــرار والعزيمــة الصلبــة 

فرحة وطن عاشها الشعب البحريني بمكوناته كافة

بن هندي يشيد باألداء القوي للمنتخب  
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إنجاز تاريخي 
خليجي تحقق 

في العهد الزاهر 
لعاهل البالد



اتحاد الجامعاتاتحاد الطاولة

االتـــحـــاد  ادارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  رفـــعـــت 
بنت  الشيخة حياة  الطاولة  لكرة  البحريني 
نفسها  عــن  بالنيابة  خليفة  آل  عبدالعزيز 
ــهــا أعــضــاء مجلس  وبــاألصــالــة عــن أخــوان
البحرينية  الطاولة  كــرة  ومنتسبي  االدارة 
الى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  كافة 
الملك  الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  مقام 
رئيس  ــــى  وال خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
األمين  العهد  وولــي  خليفة  آل  سلمان  بــن 
لرئيس  األول  النائب  األعــلــى  القائد  نــائــب 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ ال مــجــلــس 
بمناسبة  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
األول  للمركز  الــوطــنــي  المنتخب  تحقيق 
ولقب كأس الخليج العربي للمرة األولى في 
المنتخب  على  فــوزه  بعد  المنتخب  تاريخ 

السعودي الشقيق.
الملك  جاللة  ممثل  إلى  التهاني  رفعت  كما 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار 
ــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  ــوطــنــي رئ األمــــن ال
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  والــريــاضــة  للشباب 
لرئيس  األول  النائب  وإلــى  خليفة  آل  حمد 

رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
الشيخ  سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
بدعم  مــشــيــدة  خليفة،  آل  حــمــد  بــن  خــالــد 
واهـــتـــمـــام ســمــوهــمــا لــلــقــطــاعــيــن الــشــبــابــي 

والرياضي.
وهنأت حياة بنت عبدالعزيز، رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة وجميع أعضاء ومنتسبي االتحاد 
بأداء  مشيدة  المشرفة،  النتيجة  هذه  على 
على  والــحــصــول  البطولة  طـــوال  الالعبين 

اللقب بكل جدارة واستحقاق.
كما هنأت شعب البحرين والجماهير الوفية 
في  المنتخب  مـــؤازرة  على  حرصت  التي 
المباراة النهائية، مشيدة بالدور الجماهيري 
بحضورها  البحرينية  الجماهير  لعبته  الذي 

ومؤازرة المنتخب.

رفع رئيس االتحاد الرياضي البحريني ل
لجامعات الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة 
وأعــضــاء مــجــلــس ادارة االتــحــاد أعــمــق 
المفدى  الــبــالد  التهاني إلى مقام عاهل 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك ح
مـــد بـــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة، ورئـــيـــس 
صاحب السمو الملكي  الموقر  الـــوزراء 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
وولي العهد األمين نائب القائد األعلى ا
لنائب األول لرئيس مجلس الوزراء صا

حب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة بمناسبة االنجاز التاريخي الذي  حققه منتخبنا الوطن
ي األول لكرة القدم بالفوز ببطولة كأس الخليجية الرابعة وا

لعشرين لكرة القدم وألول مرة في تاريخ البحرين.
سلمان، ممثل جاللة الملك لألعمال  كما هنأ الشيخ صقر بن 
وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب و الخيرية 

آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  الرياضة سمو 
بهذا االنجاز، مشيدا بدعم سموه  خليفة 
الواضح لكافة الرياضات في المملكة وك
رة القدم على وجه الخصوص، كما وهن
أ النائب األول لرئيس المجلس األعلى لل
شباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبي
حمد  بن  خالد  الشيخ  ة البحرينية سمو 
آل خليفة على هذا اإلنجاز التاريخي الذ
ي ُيعد مؤشرا لمزيد من األنجازات في ا

لفترة المقبلة.
التبريك كما قدم الشيخ صقر بن سلمان 
الشيخ علي بن  ات لرئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
لبطولة، مشيدا  ا هذه  تحقيق  بمناسبة  آل خليفة  خليفة 

بجهوده واعضاء مجلس اإلدارة.
وهنأ كذلك الجهازين الفني واإلداري للمنتخب، وشكر الالعب

ين على مجهوداتهم التي توجت األحمر باللقب.

البحرينيــة الجماهيــر  لعبتــه  الــذي  بالــدور  المقبلــةأشــادت  الفتــرة  فــي  اإلنجــازات  مــن  لمزيــد  مؤشــر 
صقر بن سلمان: شكرا لالعبين على مجهوداتهمحياة بنت عبدالعزيز: الحصول على اللقب بجدارة

 االتحاد الملكي للفروسيةالمجلس األعلى للشباب والرياضة

تقدم األمين العام المساعد بالمجلس 
األعلى للشباب والرياضة عبدالرحمن 
ــر بـــأســـمـــى آيــــــــات الـــتـــهـــانـــي  ــكـ ــسـ عـ
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب 
الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل  الــجــاللــة 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
الموقر  ــوزراء  الـ ورعـــاه، وإلــى رئيس 
خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن سلمان آل خليفة حفظه هللا، وإلى 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
فوز  بمناسبة  هللا؛  حفظه  خليفة  آل 
بلقب  الــتــاريــخــي  الــوطــنــي  منتخبنا 
دورة  من  والعشرين  الرابعة  النسخة 
كأس الخليج العربي لكرة القدم على 

حساب المنتخب السعودي الشقيق.
اإلنــجــاز  أن  عسكر  عبدالرحمن  أكــد   

ممثل  دعــم  بفضل  تحقق  التاريخي 
ــال الــخــيــريــة  ــمـ ــة الـــمـــلـــك لـــألعـ ــاللـ جـ
ــؤون الــشــبــاب، مــســتــشــار األمـــن  وشـــ
الـــوطـــنـــي، رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ناصر  الشيخ  والرياضة سمو  للشباب 
بن حمد آل خليفة الالمحدود لقطاع 
المملكة من  فــي  والــشــبــاب  الــريــاضــة 
الوصول  لكل مقومات  خالل توفيره 

لإلنجاز التاريخي إلى جانب مساندة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنة  رئــيــس  والـــريـــاضـــة،  لــلــشــبــاب 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، مشيرا كذلك لدور 
األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  والرياضة 
آل خليفة الذي كان له األثر الواضح 

في مختلف اإلنجازات البحرينية.
ــمــســاعــد  ــام ال ــ ــع ــ ــن ال ــ ــي ــر األمــ ــبـ ــتـ واعـ
والرياضة  للشباب  األعــلــى  للمجلس 
يمثل  الخليج  كــأس  لقب  تحقيق  أن 
إنـــجـــازا تــاريــخــيــا يــســطــر فـــي سجل 
البحرينية،  للرياضة  الذهبي  العصر 
سلسلة  يــتــوج  الــلــقــب  هـــذا  أن  مبينا 
المتواصلة  الرياضية  اإلنــجــازات  من 
مختلف  في  البحرينيين  للرياضيين 

الميادين.

رفع رئيس لالتحاد الملكي للفروسية 
وســـبـــاقـــات الــــقــــدرة ســـمـــو الــشــيــخ 
آل خليفة أسمى  بن عبدهللا  عيسى 
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  الــبــالد 
رئيس  وإلــى  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
ــســمــو الــمــلــكــي  الــــــــوزراء صـــاحـــب ال
خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  وإلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
تتويج  بمناسبة  آل خليفة،  بن حمد 
منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة 
فوزه  بعد   24 العربي  الخليج  كــأس 

على المنتخب السعودي الشقيق.
وهنأ سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
مستشار  الشباب  وشــؤون  الخيرية 

االمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
األول  والنائب  خليفة،  آل  حمد  بــن 
للشباب  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  لــرئــيــس 
األولمبية  اللجنة  ورئيس  والرياضة 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
سموهما  بــدعــم  مشيدا  خليفة،  آل 
في  الــبــحــريــنــي  الــوطــنــي  للمنتخب 

االمر  الخليج  كأس  ببطولة  مسيرته 
الذي ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز 

الكبير.
الــشــيــخ عيسى بن  كــمــا أشـــاد ســمــو 
عــبــدهللا آل خــلــيــفــة بــــدور االتــحــاد 
البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ 
وجميع  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي 
تهيئة  فــي  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء 
المنتخب  ــام  أمــ الــمــثــالــيــة  األجـــــواء 

لتحقيق هذا اإلنجاز.
ونوه سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
الالعبين  وعطاء  بجهود  خليفة  آل 
الخليج  طيلة فترات مباريات كأس 
على  واصــرارهــم  وعزيمتهم  العربي 
تحقيق الفوز الكبير للبحرين مشيرا 
ــى أن العـــبـــي الــمــنــتــخــب قــدمــوا  ــ ال
مــســتــويــات بـــاهـــرة اســتــحــقــوا من 

خاللها التتويج باللقب الخليجي.

عبدالرحمن عسكر

صقر بن سلمانحياة بنت عبدالعزيز

 سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

عيســى بن عبداهلل: المنتخب اســتحق التتويــج باللقبعســكر يشــيد بدور رئيس وأعضــاء االتحــاد وروح الالعبين

إنجاز خليجي متميز في العهد الزاهراللقب توج العصر الذهبي للرياضة البحرينية
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رفع رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وإلى ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة فوز منتخبنا الوطني 

األول لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي “خليجي24”.

إنجاز  أن  خليفة  بــن  علي  الشيخ  وأكـــد 
في  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب 
بطولة خليجي 24 وتحقيقه اللقب للمرة 
الكريمة  الرعاية  يعكس  تاريخيا  األولــى 
من  البحرينية  الرياضة  بها  تحظى  التي 
جاللته  أن  إلى  مشيرا  الملك،  جاللة  قبل 
إنجاز  أن  مبينا  للرياضيين،  األول  الداعم 
العصر  في  جاء  األول  الوطني  المنتخب 

الذهبي للرياضة البحرينية.

كــمــا هــنــأ رئــيــس مــجــلــس إدارة االتــحــاد 
ــبــحــريــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم مــمــثــل جــاللــة  ال
الشباب  وشــؤون  الخيرية  لألعمال  الملك 
المجلس  رئيس  الوطني  األمــن  مستشار 
الشيخ  سمو  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم الشيخ 
إلى  التهاني  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي 
األعــلــى  المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

آل  بن حمد  الشيخ خالد  البحرينية سمو 
خليفة.

ــاد  ــحـ االتـ إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــد  ــ ــ وأك
المنتخب  إنجاز  أن  القدم  لكرة  البحريني 
بطولة  فــي  ــقــدم  ال لــكــرة  األول  الــوطــنــي 
واالهــتــمــام  للدعم  انــعــكــاس   24 خليجي 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  قبل  من  الكبيرين 
حمد آل خليفة، مشيرا إلى أن سموه داعم 

أساسي للمنتخب الوطني.
سموه  يقدمه  الــذي  الكبير  بالدعم  ونــوه 
ــكــرة الـــقـــدم الــبــحــريــنــيــة، وقـــال:”العـــبـــو  ل

قتاليا  أداء  قــدمــوا  الــوطــنــي  المنتخب 
ــوال منافسات  ــا عــالــيــا طـ ومــمــيــزا وروحــ
ــروح أســاســهــا الــدعــم  ــ الــبــطــولــة، وهـــذه ال
الكبير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة”.
كما نوه بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة للمنتخبات الوطنية، مثنيا على 
ما يبذله سموه من جهود نحو إنجاح عمل 
المنتخبات الوطنية وقيادتها إلى منصات 
عن  معربا  المحفل،  مختلف  في  التتويج 
خالد  الشيخ  سمو  لدعم  وتقديره  شكره 
بن حمد آل خليفة. وأشاد علي بن خليفة 
األول،  الــوطــنــي  المنتخب  العــبــي  بـــأداء 
والذين توجوا بلقب بطولة كأس الخليج 
علي  وأشــار  “خليجي24”.   2019 العربي 

بن خليفة إلى أن إنجاز المنتخب الوطني 
محطة  شكل  الخليج  بطولة  فــي  األول 
تاريخية لكرة القدم البحرينية، خصوصا 
للمنتخب على مستوى  اللقب األول  وأنه 

البطولة.
وأشـــار إلــى أن اإلنــجــاز الــتــاريــخــي الــذي 
تــحــقــق جــــاء بــفــضــل مـــا أظـــهـــره أفــــراد 
وإداري  فــنــي  جـــهـــازيـــن  ــن  مـ الــمــنــتــخــب 
المنتخب  على  القائمين  وكافة  والعبين 
طـــوال مــشــوار ومــنــافــســات الــبــطــولــة، إذ 
كانت الروح العالية واألداء القتالي السمة 
على  مثنيا  المنتخب،  أداء  على  األبـــرز 
سبيل  فــي  الجميع  بــذلــهــا  الــتــي  الــجــهــود 
إخـــــراج الــمــنــتــخــب عــلــى أفـــضـــل صـــورة 

والتتويج باللقب الخليجي.

اتحاد الكرة

علي بن خليفة: محطة تاريخية لكرة القدم البحرينية
ــيــجــي 24 ــادة ونـــاصـــر بـــن حــمــد وخـــالـــد بـــن حــمــد بـــإنـــجـــاز خــل ــيـ ــقـ هــنــأ الـ

علي بن خليفة

مجلس األلعاب القتالية

رفع رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وإلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، وإلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وإلى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.

الوطني  المنتخب  تحقيق  بمناسبة 
لــكــرة الـــقـــدم لــقــب الــنــســخــة الــرابــعــة 
الخليج  كـــأس  دورة  مــن  والــعــشــريــن 
فــوزه  إثــر   ،”24 “خليجي  الــقــدم  لكرة 
الشقيق  الــســعــودي  الــمــنــتــخــب  عــلــى 
النهائية  الــمــبــاراة  فــي  رد  دون  بهدف 

لهذه البطولة.
محمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  وقــال 
آل خليفة: “نعرب عن سعادتنا الكبيرة 
بتحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم 
الخليج في نسختها  لقب دورة كأس 
الــذي  الحلم  هــذا  والعشرين،  الرابعة 

ــال انــتــظــاره والــــذي أســعــد مملكة  طـ
البحرين قيادة وشعبا، والذي يؤكد ما 
وصلت إليه الكرة البحرينية من تطور 
سيدي  ودعــم  رعاية  بفضل  ملحوظ، 
صاحب عاهل البالد جاللة الملك حمد 
الشباب  لقطاع  خليفة  آل  عيسى  بن 

والرياضة”.
وتابع سموه: “إن هذا اإلنجاز الكروي 
التي  الرؤية  ليجسد  يأتي  التاريخي 
رســمــهــا ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
البحرينية،  ــكــرة  ال لــدعــم  خليفة  آل 
والتي جاءت بثمارها من خالل حصد 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــي لــبــطــولــتــيــن في 
لقب بطولة  االولــى  6 شهور،  أقل من 
الــتــاســعــة فـــي أغسطس  غـــرب آســيــا 
دورة  بطولة  لقب  والثانية  الماضي، 
يعد مقياسا  والذي   ،24 الخليج  كأس 
واضحا على تصاعد األداء والمستوى 
الفرحة  أن  سموه  مؤكدا  للمنتخب”، 

أصبحت فرحتان لمملكة البحرين في 
اإلنجاز  فرحة  الــجــاري،  ديسمبر  شهر 
الــكــأس  بمعانقة  الــتــاريــخــي  الـــكـــروي 
احتفاالت  وفرحة  الغالية،  الخليجية 
المملكة باألعياد الوطنية، مهنئا سموه 
القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  الــشــيــخ 
وجميع أعضاء ومنتسبي االتحاد بهذا 
اإلنجاز، مشيدا سموه بالمستوى الفني 
المشرف الذي ظهر به العبو المنتخب 
طيلة منافسات الدورة، والتي نجحوا 
بالذهب  أسمائهم  من خاللها من حفر 

في سجل أبطال هذه البطولة.

ــا ــب ــع ــن قــــيــــادة وش ــريـ ــحـ ــبـ ــد الـ ــ ــع ــ ــاره أس ــ ــظ ــ ــت ــ ــم الـــــــذي طـــــال ان ــلـ ــحـ الـ

سلمان بن محمد: تطور الكرة البحرينية بفضل رعاية جاللة الملك

سمو الشيخ سلمان بن محمد



ُكن متفائاًل أين ما ذهبت، وجّند طاقاتك في 
سبيل العمل

حاول قدر المستطاع تخصيص وقت كاٍف 
لممارسة الرياضة خصوصًا صباحًا

ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن 
الخوف من الفشل ليس حال

ربما تؤدي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتدليل 
إلى حدوث المعجزات

تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خالل 
القيام بمشاريع جديدة 

ال تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على 
حساب العائلة

تكون سّباًقا في الحب، وتقّدم أفضل ما لديك 
من طاقات ومواهب

تنطلق هذا اليوم وفي جعبتك مشروع مهني 
متطور جدًا 

تدرك جيدًا أن أسس العالقة الصريحة والمتينة 
هي الثقة

 أنت تكره المستشفيات والدخول إليها، لذا انتبه 
لصحتك قدر اإلمكان 

حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو 
إحدى السلطات القوية 

حاول مقاومة اإلغراءات التي تبعدك عن 
الرياضة، وال تجعلها تتغلب عليك

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

10 ديسمبر

1953
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس   
ونستون تشرشل يتسلم جائزة 

نوبل في األدب

بعد غياب سنتين منذ تقديمه مسرحية “سيبوني أغني” 
يعود النجم ســمير غانم إلى خشــبة المسرح من خالل 
عمل مســرحي يحمل اســم “الزهــر لما يلعــب” ومن 
المقرر تنفيذه خالل الشــهر المقبل على أحد المســارح 

الجديدة بعد االستقرار على أبطاله.
مســرحية “ســيبوني أغنــي” كانت تــدور أحداثها فــي إطار 

كوميدي اســتعراضي غنائي حول لجنة تحكيم ألحد برامج اكتشــاف المواهب 
الغنائية “ذا صوت” بطولة سمير غانم وطلعت زكريا وطارق اإلبياري.

تتعــاون المطربــة مــروة ناجــي مــع الشــاعر إيهاب 
عبدالعظيم للمرة األولى في أغنية جديدة من ألحان 
سامر أبوطالب، ومن المقرر أن يتم تسجيلها باأليام 
المقبلة. وكانت آخر أعمال مروة ناجي أغنية “حبيت 

من قلبــي” التي صورتها فيديو كليــب، وطرحتها عبر 
قناتهــا الخاصة بموقع الفيديوهات الشــهير “يوتيوب”، 

وهي من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصويرها 
في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وأغنية وطنية جديدة.

أطلــق الفنــان محمد خيــري ألبوم “حفلة بيــروت” عبر 
قناته الخاصة على موقع يوتيوب وعلى احد التطبيقات 
الموســيقية. األلبــوم يتضمــن 9 أغان طربيــة بامتياز 
تنوعــت بين الطــرب األصيل والقدود الحلبية نســمي 

منهــا: “أمتــى الزمان”، “رضــى الله وراضينــاك”، “أبوها 
راضي”، “الليالي”، “لو سألوك”، “خمرة الحب”، باإلضافة الى 

أغنيته الخاصة “أســتاذ الغرام”. يذكر أن ألبوم “حفلة بيروت” قد نال إعجاب 
جمهور ومحبي محمد خيري منذ اللحظات األولى إلطالقه.

حفلة بيروتأغنية جديدةالزهر لما يلعب

 1901
بدء تسليم جوائز نوبل للمرة األولى

1902
افتتاح الخزان التابع لسد أسوان في مصر

 1948
الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان

 1984
الجمعية العامة لألمم المتحدة تقر اتفاقية مناهضة التعذيب 

 1995
انسحاب الجيش اإلسرائيلي من نابلس تنفيًذا لبنود اتفاقية أوسلو
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مـــع حضـــور أكثر مـــن 3,500 من العشـــاق المتحمســـين لعودة “البروفيســـور”، 
أعلنـــت Netflix مفاجـــأة ســـارة خـــال مشـــاركتها فـــي مهرجـــان كوميك كون 
البرازيـــل، حيث أعلنت موعد عودة البروفيســـور وعصابتـــه في الجزء الرابع 

من مسلسل “الكاسا دي بابيل”.
حيث كشـــفت شخصيات المسلســـل المحبوبة، ألبا فلوريس )نيروبي(، إستير 
آيسبو )ستوكهولم(، بيدرو ألونسو )برلين(، داركو بيريك )هلسنكي( ورودريغو 
دي ال ســـيرنا )باليرمـــو( عـــن الموعد المنتظر لعودة المسلســـل والذي ســـيكون 
في 3 من أبريل لعام 2020، كما تم اســـتعراض ومشـــاركة العديد من اللقطات 
والمشـــاهد المثيـــرة التـــي لم تعـــرض من قبـــل. وســـيعرض الجـــزء الرابع من 
مسلســـل البروفيســـور ألول مـــرة على مســـتوى العالـــم يوم الجمعـــة، 3 أبريل 

2020 حصريا على نتفليكس.
يمكـــن لعشـــاق مسلســـل البروفيســـور، متابعة أخبـــار العروض الرســـمية على 

LCDP4# انستغرام، تويتر أو يوتيوب عبر هاشتاق

موعد عرض الجزء الرابع من البروفيسور

كشف النجم جاستن بيبر 
عن تحضره إلصدار ألبومه 

الجديد قريبا، إال أنه لم 
يحدد موعدا ثابتا، وذلك بعد 

أن جعل الجمهور ينتظره 
بشغف ولهفة لفترة طويلة، 

قائا على حسابه الخاص 
بأحد مواقع التواصل 

االجتماعي: “ألبومي الغنائي 
جاهز للطرح”.

ــاب فـــي عــــروق الــصــورة ــس ــن إبـــــداع ونــســق جــديــد ي

عدسة الشيخ خالد بن علي.. انسجام بين الوحدات الزوايا

وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفة 
وإلـــى جانب مســـؤوليته الرســـمية 
ذو  إنســـان  فإنـــه  للعـــدل،  كوزيـــر 
طاقات فنيـــة هائلة ومتنوعة، فهو 
ولقطاتـــه  بـــارع  محتـــرف  مصـــور 
تعتمـــد علـــى الحس واإلبـــداع في 
والمشـــاعر،  األحاســـيس  تحريـــك 
عندمـــا  ذهلـــت  لقـــد  وحقيقـــة 
تصفحت حسابه في “االنستغرام” 
فوتوغرافيـــة  صـــورا  وشـــاهدت 
التقطهـــا بكاميرته آيـــة في اإلبداع 
والتكويـــن، ومعظـــم موضوعاتهـــا 
نابعة من بيئتنـــا الجميلة، ففي كل 
صـــورة منها قصة، وفـــي كل قصة 
والحيـــاة  بالحـــب  نابضـــة  رســـالة 
والجمـــال، وعندمـــا اســـتأذنته في 
كتابة هذه الرؤيـــة النقدية ألعماله 
وزارة  أقامتـــه  الـــذي  الحفـــل  فـــي 
الداخلية بمناســـبة مـــرور مئة عام 
البحريـــن،  علـــى تأســـيس شـــرطة 
رحـــب بكل تواضع وقال إن الصور 

للجميع.
إذا أمعنـــا النظـــر في صور الشـــيخ 
خالد بن علي، نجد فيها وكما ذكرت 
فـــي موضوع ســـابق عـــن التصوير 
الفوتوغرافي عملية اندماج حسي 
عميـــق، تلك العمليـــة التي تتم بين 
المصور والطبيعـــة، عملية تتطلب 
من االســـتغراق الحسي واالندماج 

العاطفـــي أكثـــر بكثيـــر مما 
يتصوره إنسان عادي.

 صـــورة “البانوش” األبيض 
بقيمـــة  تتحلـــى  واألســـود 
جمالية رفيعة، فيها تكنيك 
وصنعة من حيث األضواء 
أمـــا  وتدرجهـــا.  والظـــال 
صورة “الشـــجرة والجبال” 
مدروســـة  صـــورة  فهـــي 
الجوانـــب متناهيـــة الدقـــة 
وتفاصيلهـــا تنطق أكثر من 
الكلمة. صورة “نزل السام 

طريـــق اللؤلـــؤ” فاللونـــان األبيـــض 
بالحيويـــة  مفعمـــان  واألســـود 
واإلبداع وزاوية ســـقوط العدســـة 

تشعرك بوجود نسق جديد ينساب 
في عروق الصورة.

عدســـة الشـــيخ خالد بـــن علي ترى 
الظاهـــر والباطـــن وفيهـــا  الشـــيء 
انســـجام بيـــن الوحـــدات واختيـــار 
الزوايـــا مما يعطيهـــا حيوية وقوة، 
فالعين تـــدرك تفصيات المميزات 
البارزة في الصورة كالظال وإطار 

الكتلة.

أسامة الماجد
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 تهاني الفنانين تنهال على منتخبنا البطل بعد تحقيقه كأس الخليج
ــأس والـــفـــرحـــة عـــّمـــت الــســوشــيــال مــيــديــا ــكـ ــن بــتــتــويــجــه الـ ــري ــح ــب ــي ال ــرح فـ ــفـ ــشــر الـ ــوز يــن ــفـ الـ

الــفــن عــلــى تهنئة العبي  نــجــوم  حـــرص عـــدد مــن 
موقع  عــلــى  الــرســمــيــة  حــســابــاتــهــم  عــبــر  المنتخب 
“إنستغرام “، بعد فوز منتخبنا األحمر البطل بلقب 
كأس الخليج لكرة القدم في نهائي النسخة الرابعة 
المنتخب  حصد  وبذلك   ،”24 “خليجي  والعشرين 
البحريني لقب كأس الخليج العربي للمرة األول في 
ببطولة  الذهبي  السجل  اسمه في  ليدون  تاريخه، 
التهاني  الخليج، وعجت صفحاتهم بعبارات  كأس 
واإلشادة بمردود منتخبنا البطل، وكان لنجوم الفن 
تهنئة  مشاركات  والخليج  البحرين  في  واإلعــام 
للمنتخب بكلمات جميلة يباركون تتويج “األحمر” 

بكأس الخليج بفرحة كبيرة وهذه أهمها:
  الفنان البحريني القدير عبدهللا ملك متابع ممتاز 
في  وكتب  عموما  والرياضة  البحريني  للمنتخب 
ويــدوم عليك  البحرين  يا  “ربي يحفظك  صفحته: 

السعادة”.
  الفنانة الكبيرة شفيقة يوسف قالت: “اسعدتونا 
مــنــتــخــب الــبــحــريــن الــوطــنــي مـــبـــروك وكــفــى لكل 

البحرين ولكل الخليج العربي”.
كتبت:  القاسم  هيا  البحرين  تلفزيون  مذيعة    
البحريني  المنتخب  ثمين..  فوز  الحمد  لك  “اللهم 
ألف  بحريني  الكاس  العربي،  الخليج  كأس  ينتزع 
ألف مبروك يا أبطال وهارد لك للحبيبة السعودية، 
شكرًا ألدائكم البطولي يا رجال، شكرًا سوزا، شكرًا 
الوفي،  للجمهور  الرميحي، شكرًا س.جعفر، شكرًا 
يا  عليك  هللا  والمشككين  لــلــحــاقــديــن  عـــزاء  وال 

لبحريني”.
  المذيعة شيماء رحيمي كتبت: “ربي لك الحمد 

والشكر الكاس بحريني وبجدارة”.
بفوز  هــنــأت  الشيخ  نــاديــن  التشكيلية  الفنانة    
المنتخب وكتبت: “بعد 49 سنة انتظار اخيرا فزنا 

بالبطولة رقم 24 مبروك”.
يا  مبروك  “ألــف  الغرير:  علي  الكوميدي  الفنان    

وطن”.
  رئيس اإلعداد والتقديم بتلفزيون البحرين علي 
آل  راشـــد  بــن  عيسى  للشيخ  ــداء  اهـ كتب  حسين 

خليفة: “مبروك يا شيخ الرياضة الخليجية”.
إعــادة نشر فيديو أغنيته  الفنان يوسف محمد    
الشهيرة هذا البحريني ما تغلبونه وكتب: واخيرا.. 
كاس  دورة  أول  مــن  سنة   50 الحلم  بعد  تحقق 
الخليج،  من 20 سنة وأنا أقول ما تغلبونه، الحمد 

لله تحقق الحلم قول وفعل، ألف مبروك”.
الــبــحــريــنــي حــســن محمد صـــور فيديو  الــفــنــان    

االحتفال وكتب: “فرحتونا فرحة ما تنوصف، 
سووها  لنا،  ومبروك  البحرين  مملكة  مبروك 
وأحلى  البحرين  منتخب  قصروا  ما  أبطالنا 
وحبايبنا  ــا  أخــوان وهــاردلــكــم  كــأس_الــخــلــيــج 
النه  لنا  فرحانين  أنــكــم  ــدري  ونـ السعوديين 

الفوز واحد”.
  رئــيــس إذاعــــة هــنــا الــخــلــيــج الــعــربــي علي 
الزميات  مــع  لــه  جميلة  صــورة  نشر  القطان 
يا  العين  نــور  يا  “مــبــروك  في اإلذاعـــة وكتب: 

البحرين”.
ــقــنــوات    نــشــرت مــريــم بــوكــمــال رئــيــس ال
البحرين  قــنــاة  ورئــيــس  الــبــحــريــن  بتلفزيون 
لــلــكــابــتــن حــمــود سلطان  ــريــاضــيــة فــيــديــو  ال
وفرحة بطولة كأس الخليج وكتبت: “الف الف 

مليون ترليون مبروك”.
أيًضا:  كتب  سويد  عبدهللا  القدير  الفنان    

“الف مليون ترليون مبروك يا االحمر”.
  الفنانة وفاء مكي نشرت لها صورة وكتبت: 

“وناستنا ما تنوصف ألف ألف مبروك”.
  الــفــنــانــة هــيــفــاء حــســيــن كــتــب: 
“مبروك للبحرين عسى هالفرحة دوم 

يارب”.
ابتسام  البحرينية  الفنانة  قالت    
ــاس ســيــتــم فــي  ــكــ ــ عـــبـــدهللا بـــــان ال
للبحرين  “مــبــروك  وكتبت:  البحرين 

وهارد لك المنتخب السعودي”.
ــانـــة فــي  ــنـ ــفـ ــادة الـ ــعــ ــســ ــ  *غــــمــــرت ال
الـــشـــرقـــاوي وكــتــبــت وســـط ســعــادة 
في  ونرتجي  عــام  “خمسين  غــامــرة: 
الحلم  حــقــق  واخـــيـــرا هللا  الــبــطــولــة 
له،  باركوا  حمد  الوالد  القايد  وآمــال 
يــوم وقــفــوا وقفه على قلب رجــال، 
ونــشــرت فــيــديــو لــوالــدتــهــا الــشــاعــرة 

تــوزع  وهـــي  عــجــان  فتحية  الــكــبــيــرة  البحرينية 
الحلوى على المشجعين في الشارع بفرحة كبيرة”.

  الفنانة شيماء سبت كتبت: “مبروك كل بحريني 
مبروك  حكومتنا  مبروك  ملكنا  مبروك  وبحرينية 
الن  يالسعودية  مــبــروك  راشـــد،  بــن  عيسى  الشيخ 

فوزنا فوزكم وراحت من عين الى العين الثانية”.
  بسعادة كبيرة عبرت النجمة فاطمة عبدالرحيم 
عن فوز منتخبنا بالبطولة وكتبت: “مبروك مبروك 
مبروك، شكرا لكل من فرح لنا، اللي متابع برنامج 

المجلس بيفهم قصدي عن سيف والرواًس”.
  الفنانة سعاد علي قالت: “مبروك الفوز لمنتخبنا 

ــروك لـــمـــلـــكـــنـــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
ــل  وحــكــومــتــنــا واهـ
ــرًا  ــكـ الـــبـــحـــريـــن وشـ
لكل من بارك لنا من 

اهلنا واصدقائنا الخليجيين والعرب”.
  المهرة البحرينية أشادت بمنتخبنا البطل وقالت: 

“تستاهلون يا عيال ديرتي”.
  اإلعامية مريم أنور احمد: “ فرحتونا، الحمدلله 
حمدا كثيرا.. مبروك علينا كلنا ومنها لألعلى يارب، 

عاشت البحرين شنو شعوركم؟”. 
“احلى  كتبت:  محمد  منيرة  البحرينية  الفنانة    
لــحــظــه اجــمــعــت لــصــغــار ولــكــبــار حـــب وتــشــجــيــع 
االعبين  بــخــواطــر  جــبــر  حبيبي  ربـــي  والــحــمــدلــلــه 

والمشجعين والحمدلله”.
ــرة عــرفــات كــتــبــت: “مــبــروك مملكة    الــفــنــانــة زهـ

قلوب  وفرحتوا  بيضتوها  البحرين 
ــبــحــريــن ومــحــبــيــن الــبــحــريــن  ــل ال اهــ
اخــوانــا وحبايبنا  لــك  ــارد  هـ واهــلــهــا، 
السعودية،  العربية  المملكة  واهــلــنــا 
احــنــا وانــتــوا واحـــد وكــافــي ان احنا 

وصلنا للنهائي”.
  ومـــن خـــارج الــبــحــريــن كــتــب كــل مـــن: المخرج 
العين  مهرجان  عــام  ومــديــر  مؤسس  الــمــري  عامر 
السينمائي هنأ البحرين وقال: “الف مبروك لمملكة 
الشيخ محمد  تهنئة  ونقل  لبحرين حكومة وشعبًا 
 “ فــيــه:  كتب  والـــذي  للمنتخب  وتهنئته  زايـــد  بــن 
نبارك لملك البحرين وشعبها الشقيق فوز منتخبها 
بكأس الخليج، مباراة جميلة وروح رياضية عالية 
البحريني  الشقيقين  المنتخبين  وأداء متميز جمع 
لألشقاء  مبروك  “ألف  المري:  واضاف  والسعودي”، 
الخليج  ببطولة  كــأس  الــفــوز  البحرين  مملكة  فــي 
وتهنئة خاصة  واســتــحــقــاق.  جـــدارة  عــن  الــعــربــي 
مستحقة لعميد دورة الخليج العربي الشيخ عيسى 
بن راشد آل خليفة  وحظ أوفر لألشقاء في المملكة 

العربية السعودية فا خاسر في مباراة اليوم”.

الــمــنــتــج الــســيــنــمــائــي اإلمــــاراتــــي عــلــي محمد    
الــمــرزوقــي هــنــأ الــمــمــلــكــة بــهــذا الــفــوز وكــتــب في 

صفحته: “بالمبارك البحرين”.
“ألف  كتب:  الشيباني  هاني  اإلمــاراتــي  المخرج    
ألف مبروك للحبيبة الغالية البحرين فوزها ببطولة 

كأس الخليج”.
الّصخي  جــابــر  محمد  الكبير:  الكويتي  الفنان    
ــف مــبــروك  “الـ ــعــيــدروســي” كــتــب فــي صفحته:  “ال

لمنتخب البحريني الشقيق”.
بالفوز  البحرين  هنأت  سماح  الكويتية  الفنانة    
مملكة  لمنتخب  مـــبـــروك  ــف  ــ “ال وكــتــبــت:  الــكــبــيــر 
ــاردلـــك لمنتخب  الــفــوز وهـ تــســتــاهــلــون  الــبــحــريــن 

المملكة العربية السعودية”.
الكويت  من  مبروك  “الــف  البام:  مشاري  الفنان   
الى البحرين تستاهلون يا اهل البحرين وهاردلك 

للمنتخب السعودي البطل”.
“مبروك  قــالــت:  حسين  سحر  الكويتية  الفنانة    
ــاردلـــك  ــبــحــريــن وهـ ــل ال ــ ــبــحــريــن واهـ لــمــنــتــخــب ال

للمنتخب السعودي”.

متابعة طارق البحار

الثالثاء
10 ديسمبر 2019  
13 ربيع الثاني 1441

أعلنت الممثلة األميركية إيما ستون وصديقها المنتج والمخرج دايف  «
مكاري نبأ خطبتهما. وذكرت تقارير إعالمية، أن دايف نشر صورة على 

حسابه بـ “إنستغرام” تظهر فيها إيما وهي تلبس خاتم الخطبة. 
ُيشار إلى أن التكهنات بشأن وجود عالقة بين االثنين بدأت في نوفمبر 

2017، عندما ظهرا معًا ألول مرة في نيويورك.
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Dr. Sleep شاهدت لكم: فيلم الرعب
ــن  حــكــايــة الــفــيــلــم تـــتـــنـــاول مــصــيــر االبـ
“دانــــي تـــورانـــس” )الــــذي يــقــدمــه النجم 
ــديــه،  ــوان مــكــريــجــور( بــعــد رحــيــل وال ــ إي
لرعاية ذوي األمراض  وعمله بمستشفى 
ــب هناك  الــمــيــؤوس مــن شــفــائــهــم، ويــلــقَّ
التخلص  ولم يستطع  ب”دكتور سليب”. 
سنوات  مــرور  بعد  الماضي،  أشــبــاح  مــن 
عــلــى مــحــاولــة والــــــده، الــمــصــاب بمس 
شــيــطــانــي، الــتــخــلــص مــنــه ومـــن والــدتــه 
مع  إقامته  أثــنــاء  إيــســو(  )أليكس  ونــدي 
الكوابيس  تلك  الــفــنــادق.  بــأحــد  عائلته 
مــع طفلة  يلتقي  ــذي  ال ــي  دان مــع  تستمر 
ليجد  لــه،  مشابهة  حالة  تعاني  صغيرة، 
فيما  رعايتها  وعــن  عنها  مــســؤوالً  نفسه 

يتولى الدفاع عنها ضد قوى الشر.
)إيـــوان  نـــرى دانـــي  الــجــديــد  الفيلم  فــي 
خمر  مدمن  وأصــبــح  كبر  وقــد  مكروغر( 
ومـــشـــردًا وعــاطــاً عــن الــعــمــل، ومــصــابــًا 
ــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة بــســبــب  بـــاضـــطـــراب مــ
األحــــداث الــمــأســاويــة الــتــي وقــعــت في 
توفيت  وقــد  شــايــنــنــغ”،  “ذا  فيلم  نهاية 

والدته وندي )أليكس إيسو( بعد انتقالهما 
ــرى دانـــي يعاني قوته  ن كـــولـــورادو.  مــن 
أو   shining تــســمــى  ــتــي  ال الــتــخــاطــريــة 
قــدرة  ر  َطـــوَّ لكنه  الفيلم،  حسب  “بــريــق” 
أوفرلووك  فندق  شياطين  من  للتخلص 
بــوضــعــهــم فــي صــنــاديــق خــيــالــيــة داخــل 

عقله.
قـــــّرر الـــرجـــل دخـــــول بـــرنـــامـــج عــاجــي 
تطّوع  اإلدمــــان.  مــن  للتخلص  جماعي 
في  لمساعدته  البرنامج  في  داني  رفاق 

دار  فــي  ووظيفة  مـــأوى  على  الحصول 
مسنين، حيث لقب بطبيب النوم بسبب 
قدرته التخاطرية التي تمكنه من دخول 
ونقلهم  المرضى  مــن  الــســن  كــبــار  عــقــول 

برفق إلى مثواهم األخير.
في مكان آخر، تزحف قوى خارقة أخرى 
من جانبي الخير والشر، فتاة ُتدعى أبرا 
تخاطرية  بقوى  تتمتع  كــيــوران(  )كايلي 
ــي، وتــحــتــاج إلـــى نــصــحــه كما  ــ مــثــل دانـ
ــادات من  ــ ــي نفسه عــلــى إرشـ حــصــل دانـ

في  دوره  )أّدى  ــوران  هــال ديــك  الحكيم 
وهنا  كـــروثـــرز،  ســكــاتــمــان  األول  الفيلم 

يؤديه كارل لمبلي(.
مصاصي  من  عصابة  الشر،  جانب  على 
األرواح تصطاد األطفال وتقتلهم لتتغذى 
على أرواحهم بغرض إيقاف تقدم أعضاء 
روز  العصابة  تقود  الــســن.  فــي  العصابة 
فيرغسون(،  ريبيكا  )السويدية  هــات  ذا 
تشعل  الضحية  على  السيطرة  بمجرد 
نــــارًا وتــجــتــمــع عــلــى الضحية  الــعــصــابــة 

وتمارس عملية شهيق جماعي.
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)ألبـــا(،  البحريـــن  ألمنيـــوم  أكـــدت شـــركة 
التزامها بالتطوير المســـتمر لموظفيها من 
خالل عقد ورشـــة عمل بعنوان “اكتشـــف 
نفســـك كقائد” ألعضـــاء اإلدارة التنفيذية 
والمديريـــن اإلدارييـــن ومديـــري الدوائـــر 
بالشـــركة وذلك بتاريخ 5 ديســـمبر 2019 
بنـــادي ألبـــا. جـــاءت ورشـــة العمـــل هـــذه 
مبنيـــة علـــى الكتـــاب الذي يحمـــل عنوان 
“ماذا يحدث اآلن؟ اكتشـــف نفسك كقائد 
قبـــل أن تتفـــوق عليـــك األعمـــال”، حيـــث 

قدمها مارك نيفينز الذي شارك في تأليف 
الكتاب. وركـــزت على أهم المفاهيم التي 
تضمن لفريق العمل تحقيق األداء الجيد، 
وتجنـــب وجـــود خلل فـــي عمـــل الفريق، 
وكذلك العادات التي يتميز بها القياديون 
العاطفـــي،  الـــذكاء  ومبـــادئ  الناجحـــون، 
التماريـــن  مـــن  العديـــد  إلـــى  باإلضافـــة 

الجماعية العملية والتفاعلية. 
باإلنابـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
لشـــركة البـــا، علي البقالـــي، قائـــالً: “تعتبر 

)اكتشـــف  عنـــوان  تحـــت  العمـــل  ورشـــة 
نفســـك كقائـــد( هي آخـــر جلســـة تدريبية 
في سلســـلة التدريـــب لـــإدارة التنفيذية 
لعـــام 2019، حيث ســـاعدت فريق العمل 
التنفيـــذي واإلداري في التعرف على أهم 
اســـتراتيجيات القيـــادة المســـتقبلية، مع 
التركيـــز علـــى التفكيـــر بطريقـــة مختلفة 
مـــع  والتعامـــل  التغيـــرات  علـــى  للتغلـــب 
التحديـــات لتحويلها إلـــى فرص من أجل 

النمو المستقبلي لشركة البا”.

احتفلت ســـيتي البحرين بيوم المرأة 
البحرينيـــة فـــي مقـــر البنـــك وتخلـــل 
 TED االحتفـــال عـــرض لفيديـــو مـــن
 TED WOMEN والثانـــي مـــن TALK
التحيـــز  وعـــن  النجـــاح  أســـرار  عـــن 
الالوعـــي في العمل وقد تم مناقشـــة 
المحتـــوى ومـــا مـــدى تطبيـــق الكالم 

فـــي القطاعيـــن الخـــاص والعـــام في 
البحريـــن. ثـــم أجريـــت مبـــارزة بيـــن 
الحضور والذين تم تقســـيمهم إلى 8 
مجموعـــات ليقوم أحـــد األعضاء في 
كل فريق بمعرفة الكلمات التي يقوم 
باقـــي أعضاء الفريـــق بتمثيلها وذلك 
 Heads Up مـــن خـــالل لعبـــة اســـمها

.Charades
انتهى االحتفال بســـحب على جوائز 
وصـــورة جماعية مـــع عثمـــان أحمد، 
الرئيـــس التنفيـــذي لـــدى ســـيتي في 
وقـــد  وقطـــر.  والكويـــت  البحريـــن 
اســـتلمت الموظفات هدية مع بطاقة 

شكر وعرفان من البنك.

آخر جلسة تدريبية في سلسلة التدريب لإلدارة التنفيذية

هـــــــــدايـــــــــا لــــــمــــــوظــــــفــــــات الــــبــــنــــك
“سيتي بنك” تحتفل بيوم المرأة

“ألبا” تنظم ورشة “اكتشف نفسك كقائد”

قدمت مجموعـــة فنادق الخليج 
جمعيـــة  إلـــى  الســـنوي  تبرعهـــا 
حمايـــة العمال الوافديـــن، وذلك 
بالـــدور  المجموعـــة  مـــن  إيمانـــًا 
الرائد واإلنســـاني الـــذي تقوم به 
الجمعيـــة وحرصًا من المجموعة 
على تقديم مســـاهمتها الســـنوية 
تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  لدعـــم 
لحماية ورعاية العمال الوافدين 

حقوقهـــم  وتحقيـــق  بالمملكـــة 
األساســـية فـــي الحصـــول علـــى 
ظـــروف المعيشـــة والعمـــل وفًقا 

للمعايير الدولية. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــدم 
الخليـــج  فنـــادق  لمجموعـــة 
جارفيلـــد جونـــز الشـــيك لنائـــب 
رئيـــس جمعيـــة حمايـــة العمـــال 

الوافدين نورة فليفل.

“فنادق الخليج” تدعم “حماية العمال الوافدين”

مع نهاية عام 2019، حقق أحالمك وكن فائًزا مع عرض 
نهايـــة العام الترويجي من مدينة التنين، والذي يســـتمر 
في الفترة ما بين 8 – 21 من شـــهر ديســـمبر الجاري في 
المجمع الكائن في ديار المحرق. يأتي ذلك حيث أكدت 
مدينـــة التنيـــن، وهـــي أكبر مركز تســـوق للبيـــع بالجملة 
والتجزئـــة بمملكـــة البحرين، أنها ســـوف تنظم النســـخة 
األخيرة من عرض ’امســـح واربح‘ الترويجي لهذا العام، 
لتمنح الزبائن الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز الرائعة 

منها سيارة نيسان إكس-تريل جديدة. 
ويمنـــح العـــرض جميـــع الزبائـــن فرصـــة الفـــوز بجوائـــز 
فوريـــة عديـــدة لكل 20 دينـــار بحريني يتـــم إنفاقها في 
أي مـــن المحـــالت ال787 فـــي المجمـــع، والتـــي تشـــمل 
محـــالت األزياء واأللعاب والمفروشـــات واإللكترونيات 

واإلكسسوارات والمطاعم والمقاهي وغيرها الكثير. 
تأتـــي هـــذه النســـخة مـــن العـــرض هـــذا الشـــهر لتختتم 
سلســـلة مـــن العـــروض الترويجيـــة التي نّظمتهـــا مدينة 
التنيـــن طيلة العـــام، وذلك تقديرًا وامتنانـــا منها للزبائن 

علـــى والؤهـــم وثقتهـــم فـــي المجمـــع، حيث تـــم توزيع 
اآلالف مـــن الجوائز القّيمة على الزبائن المشـــاركون في 
النســـخ الماضيـــة من العرض، وشـــملت الجوائز ســـيارة 
نيسان إكس-تريل وأجهزة تلفاز ذكية ومعدات المكياج 
وقســـائم التسوق واأللعاب واإلكسسوارات والعديد من 

الجوائز .

آالف مـــن الجوائـــز القيمـــة
مدينة التنين تقيم آخر نسخة من عروض “امسح واربح”

تحت رعايـــة الرئيس التنفيذي الشـــيخ 
محمد بن خليفة آل خليفة، أقامت شركة 
غـــاز البحرين الوطنية “بناغـــاز” احتفاال 
لجميع موظفات الشـــركة بمناســـبة يوم 
المرأة البحرينية تحت شعار “المرأة في 
مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل” 
وذلـــك بحضـــور أعضاء الهيئـــة اإلدارية 
ورئيـــس وأعضاء مجلـــس إدارة النقابة 
العماليـــة.  وفـــي بدايـــة االحتفـــال ألقى 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كلمة 
بالنيابـــة عن اإلدارة التنفيذية قدم فيها 
خالـــص التهاني والتبريـــكات إلى جميع 

الموظفات بهذه المناسبة السعيدة.
 كمـــا أعرب عن ســـعادته فـــي هذا اليوم 
الذي يتم فيه تكريم كل امرأة بحرينية 
ساهمت في مســـيرة التنمية في مملكة 
البحريـــن بـــكل فخـــر واعتـــزاز، منوهـــا 

بتفاني موظفات الشـــركة وإســـهاماتهن 
البـــارزة فـــي مجـــال تطويـــر أداء العمل 
لهـــا  كان  والتـــي  اإلنتاجيـــة  وتحســـين 
الفضـــل في إنجـــازات الشـــركة العديدة 
وتميزهـــا خـــالل 40 عاما مضت . بعدها 
ألقت بوجيري كلمة  قدمت فيها خالص 
تهانيهـــا القلبيـــة إلـــى المـــرأة البحرينية 
بهـــذا اليوم الســـعيد معربة عن شـــكرها 

وتقديرهـــا إلدارة الشـــركة حرصها على 
إقامـــة هـــذه االحتفاليـــة كل عـــام. كمـــا 
أعربـــت خـــالل كلمتهـــا عن بالغ شـــكرها 
لرئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة على كل مـــا تقدمه 
مـــن دعـــم ومســـاندة للمـــرأة البحرينية 

وإلدارة الشركة .

ـــركة ـــات الش ـــي موظف ـــوه بتفان ـــة ين ـــن خليف ـــد ب محم
“بنــاغــاز” تحتفــل بيــوم المــرأة

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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جواهري يهنئ األحمر بالفوز التاريخي
هنــأ رئيــس شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهــري بحصول المملكة على لقــب بطولة كأس خليجي 
24 قائــا “أبــارك بــكل الفخــر واالعتــزاز الفــوز التاريخــي الثميــن الــذي حققــه أبطالنــا نجوم منتخــب البحريــن الوطني لكرة 
القدم، الذين عادوا بكل شموخ رافعين كأس بطولة الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم، هذا الكأس الغالي الذي 

انتظرته أجيال وطال االنتظار حتى حان موعد الفرح الذي تحقق بهذا الفوز الكبير”.

وأضـــاف “التهنئـــة الصادقـــة نزفها 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  لمقـــام 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، علـــى مؤازرته ودعمه 
الكبير لقطـــاع الشـــباب والرياضة 
وشـــيخ الشـــباب رئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة صاحب 
الســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، الذي عمـــل دون كلل على 
تنفيـــذ توجيهات ســـيدي صاحب 
الجاللة في متابعـــة تطوير البنية 
الرياضية ودعم الطاقات الشبابّية 

ولـــم يتأخر قط في تســـخير كافة 
اإلمكانـــات التـــي قـــادت لتحقيـــق 
هـــذا  مقدمتهـــا  وفـــي  البطـــوالت 
الفوز التاريخي الذي أســـعد شعب 
مملكـــة البحريـــن ونثـــر أجواء من 
مـــدن  فـــي جميـــع  الغامـــر  الفـــرح 

المملكة وقراها”.
وتابـــع “التهنئـــة موصولـــة لرئيـــس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، النائب 
األول لرئيـــس االتحاد الدولي لكرة 
القدم، الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيم 
آل خليفـــة، ورئيـــس مجلـــس إدارة 

االتحاد البحرين لكرة القدم الشيخ 
علـــي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
وأعضـــاء المجلس الذيـــن أخلصوا 
في جهودهم ووقفوا بثبات وذللوا 
جميـــع العقبـــات حتـــى تحقـــق هذا 
الفوز التاريخي الذي ســـيظل عالقًا 

في الذاكرة”.
وختـــم قائـــال “ألـــف مبـــارك للوطـــن 
البحرينـــي  والشـــعب  وقيادتـــه 
المخلص الذي وقف خلف المنتخب 
منـــذ بدايـــة البطولـــة، وألـــف تحية 
وشـــكر لنجـــوم المنتخـــب األوفياء 

الذيـــن لـــم يخيبـــوا اآلمـــال، وإلـــى 
اإلقليميـــة  البطـــوالت  مـــن  المزيـــد 

والقارية القادمة بإذن هللا تعالى”.

عبدالرحمن جواهري

“إبراهيم خليل كانو” و“لكزس” ترعيان مؤتمر المحاسبين
ــر الــتــقــلــيــدي ــيـ ــر وغـ ــك ــت ــب ــم ــر ال ــي ــك ــف ــت ــى ال ــل ــع ع ــي ــج ــش ــت ال

أعلنـــت شـــركة إبراهيـــم خليل كانـــو متمثلة بعالمة 
لكـــزس عـــن شـــراكتها فـــي رعايـــة المؤتمـــر الدولي 
الســـنوي الحادي عشر للمحاسبين القانونيين، الذي 
ينظمه معهد المحاســـبين القانونيين في جمهورية 

.)BCICAI( الهند- فرع البحرين
وأقيـــم المؤتمـــر برعاية كريمـــة من وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزيانـــي تحـــت شـــعار 
“االضطـــراب كمحفـــز للنمـــو”. إذ تنـــاول التطـــورات 
الهيـــاكل  فـــي  الحاصـــل  والتقـــدم  التكنولوجيـــة 

التســـبب  فـــي  ودورهـــا  للمؤسســـات  التنظيميـــة 
باضطراب طرق اإلدارة التقليدية. 

وتتماشـــى هـــذه الرعايـــة مع أهـــداف هـــذا المؤتمر 
الرامـــي إلى التشـــجيع علـــى التفكيـــر المبتكر وغير 
التقليدي. فقد اشـــتهرت العالمـــة الرائدة في قطاع 
الســـيارات الفاخـــرة، لكزس بخروجها عـــن المألوف 
وتوظيفها ألحدث االبتـــكارات في صناعاتها. وفي 
الوقت ذاته، استطاعت شـــركة إبراهيم خليل كانو 
أن تحصل على مكانة متميزة في قطاع السيارات، 

وذلك لسعيها المستمر لالرتقاء بتجربة العمالء من 
خالل مواكبة أحدث التطورات. 

تـــم خـــالل المؤتمـــر عـــرض ســـيارتي لكـــزس RX و
GX لســـنة 2020. كمـــا تم طرح عدد مـــن المواضيع 
الهامـــة المحفـــزة للتفكيـــر التـــي قدمهـــا نخبـــة مـــن 
أفضـــل الخبـــراء الذيـــن لعبـــوا دورًا محوريـــًا فـــي 
تغيير مجتمعاتهم من خالل اتباعهم أساليب إدارة 
مرنـــة تتناســـب مع التغييـــرات الحاصلة في أوقات 

االضطراب.
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قصة حب مأساوية.. أحبها في سجن والتقاها بعد 72 عاما
نشــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” األميركيــة، قصــة حــب 
“مذهلــة” لشــخصين مســنين، أحبــا بعضهمــا البعــض، فــي 
معســكر للنازيــة، فــي العــام 1943، ثــم اســتطاعا أن يلتقيا 

مجددا بعد مضي 72 عاما على الفراق.
وبحســب ما نقلت الصحيفة، فإن الشــاب ويســنيا كان في 
الـــ17 فــي عمــره، بينما كانت المحبوبة ســبيتزر، شــابة في 
الخامســة والعشــرين، وتعرف االثنان على بعضهما البعض 
فــي معســكر الحتجــاز اليهــود فــي بولنــدا. وأورد المصدر، 
أن الحــراس أبقــوا علــى الشــاب حيــا، إلــى حيــن فــراره، 
ألنــه كان ذا صــوت جميــل، وشــكل مصــدرا مــن مصــادر 
تســليتهم، أما الفتاة فلم يجر إعدامها بشــكل ســريع، ألنها 
كانــت نبيهــة وحاذقــة فــي التصميــم، وتولــت أداء بعــض 
المهــام فــي المعســكر، وبفضل هذا الوضع، كانت تســتطيع 
أن تتجــول بحريــة نســبية في المــكان. وحرص العاشــقان 
علــى اللقــاء خلســة في المعســكر النازي، رغم أن اكتشــاف 
إلــى  يــؤدي  بــأن  الحــراس كان كفيــا  أمرهمــا مــن قبيــل 
الهــاك. وتواعــد العاشــقان المحتجــزان، علــى أن يلتقيــا 
فــي العاصمــة البولنديــة وارســو إذا تمكنا مــن النجاة، لكن 
هــذا اللقــاء لــم يتحقــق إال بعد مــرور 72 عامــا كاملة، حين 
رأيــا بعضهمــا البعض، فــي والية نيويــورك األميركية، وقد 

تقدم بهما العمر. واســتطاع الرجل أن يهرب، خال عملية 
لنقــل المحتجزيــن، بعدمــا انهــال بضربة مباغتــة على أحد 
الحــراس، ومكــث لفترة في أوروبا قبل أن يهاجر إلى أهله 
في الواليات المتحدة، ألنهم كانوا قد سبقوه إلى بلد العام 

سام، وإلى نيويورك تحديدا. 

أما الشابة فعملت في مجال مساعدة النازحين بعد  «
انتهاء الحرب العالمية الثانية، ثم تزوجت وهاجرت إلى 

الواليات المتحدة، وغير بعيد عن “الحبيب” القديم، لكن 
كل واحد من العاشقين، تزوج وأسس حياته األسرية. 

وبتشجيع من األهل واألصدقاء، قام الرجل الناجي من 
النازية، بالكتابة عن تجربته ولم يغفل اإلشارة إلى الشابة 

التي أحبها في ظروف صعبة.

واليــة  مــن  أميركــي  مواطــن  عقــد 
تينيســي قرانــه علــى امــرأة أميركية، 
وشــك  وعلــى  بالســرطان  مصابــة 
المــوت. وكانــا قــد تعارفــا عبــر موقــع 

التعارف في اإلنترنت. 
ويفيــد موقع “يــو اس اي تودي”، بأنه 
بعــد أن طلــق المواطــن شــون ودارد 
زوجتــه، قــرر البحث عــن صديقة في 
مواقــع التعــارف في شــبكة اإلنترنت، 
وفعا وجد ضالته واســمها أماندا دي 
مارزيو، التي اتضح أيضا أنها مطلقة.

وبعد بضعة أيام من التواصل  «
بينهما عبر موقع التعارف، 

اتفقا على موعد للقاء، وحينها 
صارحته بأنها مصابة بالسرطان 
ولن تعيش أكثر من 5 سنوات. 
وعلى الرغم من الصدمة إال أنه 

لم يلغ اللقاء. وفعال التقيا وكان 
لقاء ناجحا، وبعد سنتين على 

تعارفهما تزوجا بحضور األقارب 
واألصدقاء.

تزوجها وهي على 
وشك الموت

للتعارف على وســائل التواصل االجتماعي بعض المحاســن واألمور الجيدة، وبذات 
القدر يمكن أن تنطوي عليه أمور سيئة.

وكان “فيســبوك” وســيلة تعــارف جاكــوب جاكســون هيلدريــث، البالــغ مــن العمــر 19 
عامــا، مــن ســان أنطونيــو بواليــة تكســاس، على الفتــاة كاتالينــا ميريلز، التــي تكبره 
بثاثة أعوام، قبل 3 أسابيع تقريبا. واتفق االثنان على اللقاء دون أن تدري كاتالينا 
أن لجاكســون تاريخا إجراميا، ذلك أنه بحســب شــهادة اعتقاله كان مطلوبا بســبب 
اعتــداء. واعتقلــت شــرطة ســان أنطونيــو جاكــوب بتهمــة االعتــداء الوحشــي على 
كاتالينــا فــي شــقة، حيــث وجــه لصديقته 10 لكمــات على وجهها، وكســر فكها في 3 

أماكن قبل نحت اسمه على جبينها بسكين.

هــل تصــدق أن لتنظيف األســنان عاقة 
بصحــة القلب؟ نعم هــذه حقيقة، حيث 
فــي  ســيول  جامعــة  فــي  علمــاء  أعلــن 
جديــدة  أبحــاث  عــن  الجنوبيــة  كوريــا 
تؤكــد أن تنظيــف األســنان بالفرشــاة 3 
مــرات يوميــًا يقلــل خطــر فشــل القلــب 

وانسداد الشرايين.
أن  العلمــاء  أوضــح  التفاصيــل،  فــي 
البكتيريــا الموجــودة فــي الفــم تعبر عن 

طريــق اللثــة إلى مجــرى الــدم، وترتبط 
زيادتها في الدم بمجموعة من المشاكل 
تهــدد القلب بشــكل مباشــر وتزيد خطر 
اإلصابة بســرطان البنكرياس والمريء، 
ديلــي”  “ســاينس  صحيفــة  بحســب 

العلمية.
وتوجد أدلة على ارتباط وجود بكتيريا 
الفــم داخل مجرى الدم بارتفاع الضغط 

وزيادة االلتهابات.

شاب ينحت اسمه على جبين صديقته

دراسة تؤكد: “القلب السليم في السن السليم”

جانب من االحتفاالت بفوز منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكأس الخليج 
العربي 2019 “خليجي 24”، وذلك بمنطقة الرفاع أمس األول )تصوير أيمن يعقوب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قتــل 5 أشــخاص علــى األقــل في 
وايــت  لبــركان  مفاجــئ  ثــوران 
آيانــد، الــذي يقصده الســياح في 
أمــس االثنيــن،  شــمال نيوزيلنــدا 
وفق حصيلة موقتة للشرطة التي 

رجحت ارتفاع عدد الضحايا.
قائــد  نائــب  تيمــز،  جــون  وقــال 
الشــرطة، إن أجانــب ومواطنيــن 
كانوا في وايت آياند وقت ثورة 

البركان، حسبما نقلت “رويترز”.
تحــدد  لــم  الشــرطة  أن  وأضــاف 
بعــد عدد من كانــوا على الجزيرة، 
وأن خدمات الطوارئ ال تســتطيع 
نظــرا  إليهــا،  الوصــول  حاليــا 

للمخاطر الحالية في الموقع.

وذكرت مجموعة ستاف اإلخبارية  «
على اإلنترنت، أن ما يصل إلى 20 
شخصا ربما كانوا في وايت آيالند 
وقت ثوران البركان الذي يعد أحد 

أنشط البراكين في البالد.

يــدور فــي ألمانيــا جدل حــول فتيات 
التشــجيع فــي مباريات الرجــال، فيما 
الســينما  تأثيــر  عــن  ناجــم  أنــه  يبــدو 
األميركيــة، خصوصــا تلــك التي تدور 
حــول الرياضات الجماعيــة، مثل كرة 

السلة واليد والقدم األميركية.
الثقافــة  هــذه  انتشــار  خــال  ومــن 
األلمانيــة،  الماعــب  فــي  األميركيــة 
األلمانيــات  الفتيــات  أعــداد  تــزداد 
اللواتــي يحلمن بــأن يصبحن “فتيات 
تشــجيع”، مــع العلــم أن هنــاك رابطــة 
تقــوم  التشــجيع،  بفتيــات  خاصــة 
بتنظيــم مســابقات دوريــة حــول هذا 
النوع من االســتعراضات، وتضم أكثر 

من 20 ألف فتاة.
وتتميز الفتيات المشاركات في  «

هذه االستعراضات، التي يأتي 
أغلبها قبل بداية المباراة وخالل 
فترات االستراحة، بارتداء مالبس 

قصيرة للغاية، األمر الذي يثير 
الجدل في ألمانيا، ويطرح السؤال: 
هل العمل كفتاة استعراض مثير؟

قتلى في ثوران 
بركان بنيوزيلندا

فتيات التشجيع 
يثرن الجدل بألمانيا

موقــف عفــوي تعرضــت لــه الفنانــة نــوال 
الزغبي على هامش مشــاركتها في موسم 
المبــادرة  علــى  هــي  حرصــت  الريــاض، 

بالكشف عنه لمحبيها وجمهورها.
حيــث تســبب طفــل فــي ســقوطها أرضــًا 
بقدمهــا،  اصطــدم  بعدمــا  عفــوي،  بشــكل 
تلــك اللحظــة التــي وثقتها الكاميــرا وبات 

الموقف جاهزًا كي يراه الجميع.
ونشــرت نــوال الزغبي مقطــع الفيديو عبر 
حسابها الرسمي على “إنستغرام” وظهرت 
فيه بصحبة مجموعة من محبيها، تتبادل 

معهم أطراف الحديث.
وظهــر الطفــل عمر وهو يبلــغ نوال الزغبي 
أن عيــد ميــاده اقترب، لتؤكــد لها األم أن 
عيد مياده ســيحل يوم الســبت، فما كان 
مــن نــوال الزغبي إال أن تغنــي له من أجل 

هذه المناسبة.
وحينمــا طلبــت األم مــن ابنهــا أن يتوجــه 
إلــى نوال الزغبي ويقف بجوارها، حاولت 
بهــا  اصطــدم  أنــه  إال  تحتضنــه  أن  نــوال 
فســقطت أرضًا، قبــل أن تؤكد للجميع أنها 

بخير.

نوال الزغبي تتعرض للسقوط بسبب طفل

توجت ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي في اتانتا ملكة 
لجمال الكون في ختام أمسية تمحورت كثيرا على حق المرأة في تقرير 

مصيرها )أ ف ب( ونشرت الفنانة اللبنانية الفيديو، وعلقت عليه قائلة “لقطة عفوية مع عمر”، وهو األمر الذي 
تفاعل معه الجميع بالضحك.

انتهــت عاقــة حــب جمعــت فتــاة 
الخاصــة  بريطانيــة مــع ســجادتها 
عقــد  تــم  أن  بعــد  نهايــة،  أفضــل 
كنائــس  إحــدى  فــي  قرانهمــا 

بريطانيا.
صــن”  “ذا  صحيفــة  نشــرت 
اإلنجليزيــة حفــل زفــاف جمع بين 
فتاة إنجليزية تدعى “بيكي كوكز” 
وســجادتها الخاصــة، التي أطلقت 
إحــدى  فــي  “مــات”  اســم  عليهــا 
تقليــدي  بشــكل  بريطانيــا  كنائــس 

ومثير لاهتمام.
الفتــاة  بيــن  الحــب  وبــدأت قصــة 
صاحبــة الـــ 26 عامــًا، التــي تعمــل 
مدينــة  فــي  الحانــات  إحــدى  فــي 

مانشســتر، والســجادة الخاصة بها 
قبل سنة من الزواج. وكانت كوكز 
مهووسة بالسجادة )مات(، بحسب 

تعبيرها.
أتمــت كوكــز عمليــة الــزواج، منــذ 
أيــام، بعــد نصائــح مــن أصدقائهــا 
بضــرورة ذلك، وســرعان ما ارتدت 
فســتان الزفــاف األبيــض التقليدي 
بالكامــل، وفــي حضــور أصدقائهــا 
تم الحفل بشكل كامل، وقالت: “أنا 
مهووسة للغاية بـ ”مات”، ودائمًا ما 
أستلقي معها وأحدثها عن أفكاري 
الخاصــة بالمســتقبل، ويعــد أفضل 
يوميــًا  تنظيفهــا  هــو  لــي  توقيــت 

وإخراجها للهواء الطلق”.

بريطانية تتزوج سجادتها

قامت وزارة الخارجية في المكسيك باستدعاء 
سفير الباد لدى األرجنتين، على خلفية تقارير 
بقيمــة  كتــاب  ســرقة  محاولتــه  عــن  تحدثــت 
10 دوالرات، مــن مكتبــة شــهيرة فــي العاصمــة 

بوينس آيرس.
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
مقطع فيديو، ســجلته كاميــرا مراقبة بالمكتبة، 
يظهــر مــن قيــل إنــه الســفير، أوســكار ريــكاردو 

فاليرو ريكو بيكيرا، وهو يأخذ الكتاب، من المكتبة ويضعه وسط جريدة وينصرف.
وقال وزير الخارجية المكســيكي مارســيلو إبرارد، أمس االثنين، إنه طلب من لجنة 
األخاقيــات بالــوزارة “تحليــل االتهام الموجه ضد الدبلوماســي” البالــغ من العمر 76 
عاًمــا. وأضــاف إبــرارد في تغريدة على حســابه بموقــع التواصــل االجتماعي تويتر: 
“إذا ثبــت أن شــريط فيديــو الســرقة المزعومــة الــذي جــرى تداوله صحيح، فســيتم 

طرده على الفور... لن يتم التسامح مع خيانة األمانة”.

سفير يحاول سرقة كتاب بـ 10 دوالرات الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:50

 11:31 

02:27 

04:47

06:17 
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ألف مبروك يالبحرين
رفعت الراس يالحمر
ألف مبروك يالبحرين
رفعت الراس يالحمر

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

   وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

 وإلى سمـو الشـيـخ نــاصـــر بن حمد آل خليفة
 ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار األمن
الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
فوز  منتخب البحرين  بكأس الخليج العربي 24

 وبهذة المناسبة السعيدة يطيب لنا ان نقدم
 خصم 20%  لمدة 3 أيام ابتداًء من اليوم
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