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الرئاسة اإليرانية تقر بتهاوي الصادرات النفطية

منظر عام 
لميناء جزيرة 

خرج، الذي 
ينقل عبره 95 
% من صادرات 
النفط اإليراني 

)األناضول(

عواصم - وكاالت

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية عباس 
موســـوي، أن إيران تدرس حاليًا الخطوة التالية بشأن 
خفـــض التزاماتهـــا في االتفـــاق النووي، بينما اســـتبعد 
يابانيـــة.  بوســـاطة  أميـــركا  مـــع  مفاوضـــات  حـــدوث 
وأقرت الرئاســـة اإليرانية بانخفاض شـــديد لصادرات 
البالد النفطية بســـبب العقوبـــات األميركية المفروضة 
عليها، والتي تســـتهدف الوصول بصادرات طهران من 
النفـــط إلى الصفر، لقطع التمويل ألنشـــطتها المزعزعة 

)18(الستقرار المنطقة.

دبي - مباشر

حقق 61 بنًكا مدرًجا ببورصات 
دول مجلـــس التعاون الخليجي 
نمـــًوا بأربـــاح الربـــع الثالـــث من 
 % 14.4 بنحـــو  الجـــاري  العـــام 
مقارنـــة بنفس الفتـــرة من العام 
2018. وقال تقرير “مباشـــر” إن 
البنـــوك المدرجـــة فـــي بورصـــة 
الربـــع  فـــي  ربحـــت  البحريـــن 
الثالـــث من العام الجاري 265.9 
مليون دوالر، مقارنة بـ 274.21 

مليـــون فـــي الربـــع الثالـــث مـــن 
العـــام 2018، أي بنســـبة تراجـــع 
وصلـــت إلـــى 3 %. كمـــا حققت 
األشـــهر  فـــي  صافيـــة  أرباحـــا 
التسعة األولى من العام الجاري 
دوالر،  مليـــون   893.8 بلغـــت 
عـــن   %  4.41 بواقـــع  مرتفعـــة 
المبلغ المتحقق في نفس الفترة 
مـــن العام الماضـــي والتي بلغت 

856 مليون دوالر.

أرباح بنوك البحرين في 9 أشهر

)15(

0915182621

إثارة منتظرة في ربع نهائي كأس الملككيف تزور البحرين؟اإلمارات تدعم التعليم في السودانالذهب يصعد مع تراجع الدوالرتطلع لتوطيد التعاون مع “الناتو”
أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون  «

الدولية وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية، الشيخ عبدالله بن 

أحمد آل خليفة عن تطلع مملكة 
البحرين لتوطيد مجاالت التعاون 

مع حلف شمال األطلسي )ناتو( 
السيما في حماية األمن البحري.

عوضت أسعار الذهب خسائرها  «
المبكرة وارتفعت أمس في 

ظل ضعف الدوالر بينما يتطلع 
المستثمرون إلى مزيد من 

الوضوح بشأن اتفاق ”المرحلة 
األولى“ التجاري بين الواليات 

المتحدة والصين.

قدمت اإلمارات مساعدات تعليمية  «
إلى السوادن سيستفيد منها 400 

ألف طالب في مدارس مختلفة، 
بحسب بيان رسمي. وبحسب البيان 
فإن صندوق أبوظبي للتنمية يمول 

مساعدات بنحو 55 مليون درهم، 
تتضمن توفير مقاعد دراسية.

تزخر مملكة البحرين بالعديد  «
من األماكن لزيارتها والمناطق 

المختلفة؛ للتعرف عليها 
واستكشافها. كما أنها تعد غنية 

بإرثها وتاريخها، األمر الذي يجعل 
معالمها األثرية ومتاحفها أماكن 

تستحق الزيارة.

تبدأ غدا )األربعاء( منافسات  «
ذهاب دور الـ 8 لمسابقة كأس 

جاللة الملك لكرة القدم للموسم 
الرياضي 2020-2019، ومن المتوقع 

أن تشهد مزيدا من اإلثارة.

ســمو ولــي العهــد: البحريــن تســعى لتوســيع العالقات مــع الدول اآلســيوية

تعزيز التعاون مع باكستان في مكافحة اإلرهاب

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن 
مملكة البحرين تسعى دائما إلى توسيع عالقاتها مع الدول اآلسيوية 
الشقيقة والصديقة وترسيخ شراكاتها االستراتيجية معها بما يخدم 
المصالـــح المشـــتركة، واســـتمرارية تضافـــر الجهود بمـــا يحقق األمن 

واالستقرار في المنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصـــر القضيبية أمس، دولة رئيس وزراء 

جمهورية باكستان اإلسالمية عمران خان.
وعقـــد ســـموه جلســـة مباحثـــات مـــع دولـــة رئيـــس وزراء جمهوريـــة 
باكستان اإلسالمية، وشهدا توقيع مذكرة التفاهم في مجال التعليم 
والتعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة التفاهم في مجال الشـــباب 

والرياضة ومذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية.
وقال البيان الختامي إن الجانبين رحبا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية 
للتعـــاون العســـكري، وقررا زيـــادة تبـــادل المعلومات واالســـتخبارات 
والتقييمـــات. ونددا باإلرهـــاب في كافة أشـــكاله ومظاهره وأكدا من 
جديـــد الرغبـــة في تعزيز التعـــاون على الصعيديـــن الثنائي والمتعدد 

األطراف في مجال مكافحة اإلرهاب وتمويله. سمو ولي العهد عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء باكستان

المنامة - وزارة األشغال

التابعـــة  األمطـــار  فـــرق  تعاملـــت 
لوزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني بالمحافظات 
األربـــع مـــع تجمعات ميـــاه األمطار 
الرئيســـة  الشـــوارع  فـــي مختلـــف 
والمناطـــق الداخليـــة منـــذ مســـاء 
ســـاعات  حتـــى  الماضـــي  الســـبت 

مبكرة من صباح أمس االثنين.
لهـــا  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وقالـــت 
الرئيســـة  الشـــوارع  “جميـــع  إن 
والجســـور العلويـــة واألنفاق ظلت 
ســـالكة، حيـــث إن نظـــام تصريـــف 
ميـــاه األمطـــار فيها يعمـــل بصورة 

سليمة”.

“األشغال”: الشوارع الرئيسة 
والجسور واألنفاق سالكة

جاللة الملك وبحضور سمو ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
بحضـــور ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة فـــي قصـــر الصخير 
أمس رئيـــس وزراء جمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية الشـــقيقة دولـــة عمـــران خان 

بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.
وعقـــد صاحـــب الجاللـــة الملـــك اجتماعًا 
مـــع رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني، جـــرى 
العالقـــات  مجمـــل  اســـتعراض  خاللـــه 
التاريخيـــة الوثيقـــة، والخطـــوات التـــي 
تســـهم فـــي تعزيـــز التعـــاون الثنائي في 

كافة المجاالت.
كما جرى خالل اللقاء تبادل جهات النظر 
بشـــأن التطورات اإلقليمية والدولية بما 
فيهـــا القضايا التي تهم العالم اإلســـالمي 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وتفضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
فـــي  الكريمـــة  برعايتـــه  فشـــمل  الملـــك 
ولـــي  بحضـــور  أمـــس،  الصخيـــر  قصـــر 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وبحضـــور دولة رئيـــس وزراء جمهورية 
باكســـتان اإلسالمية الشـــقيقة، االحتفال 
الذي أقيم بمناسبة أعياد مملكة البحرين 
الوطنية. وقال جاللته في كلمة سامية: 
العطـــرة  المناســـبة  هـــذه  علينـــا  “تحـــل 
المدنـــي  بتأسيســـها  تزهـــو  والبحريـــن 
وبنائهـــا الحداثـــي، وبإنجازاتهـــا العريقة 
فـــي كافة المجـــاالت التنموية التي تعود 
بالزمـــن لتلك االنطالقـــة العريقة على يد 
مؤسسي الدولة البحرينية، قبل أكثر من 

قرنين”.

جـاللـة المـلـك يقـلـد رئيـس الـوزراء الباكستانـي وسـام البحريـن مـن الـدرجـة األولـى

البحرين تزهو بإنجازاتها العريقة في كل المجاالت

)06 - 04(

)13(

)08 - 07(

مليون دوالر
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أكد رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة أن يوم الشـــهيد الذي أرســـاه عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في السابع عشر 
مـــن ديســـمبر، إنما هو تخليـــٌد لصور الفـــداء والـــوالء التي قدمها 
أبنـــاء الوطـــن بأرواحهـــم الطاهـــرة. وأضـــاف ســـموه أن الحـــرس 

الوطني يســـتذكر بكل فخر واعتزاز شـــهداء الوطـــن الذين أزكوا 
بدمائهم نهضة المملكة، فكانوا عمادًا لسلمها وأمنًا ألهلها، وحائالً 

دون المساس بسيادتها واستقرارها.
وأشار سموه إلى أن يوم الشهيد عبارة عن ملحمة وطنية أبطالها 
قدمـــوا أغلى صور الفداء والتضحية لمليكهم وقيادتهم ووطنهم 

الغالـــي، وســـيبقون نيشـــانًا على صدر هـــذا الوطن، بمـــا بذلوه من 
قوة وشجاعة وتضحية في سبيل عزة ومنعة مملكة البحرين.

ولفـــت ســـموه إلـــى أن ذوي شـــهداء الوطـــن هـــم أهلنـــا وأبناؤنـــا 
وســـيبقون فـــي وجداننـــا، ورعايتهـــم حـــق علينا وعلـــى كل أبناء 

الوطن، عرفانًا وإجالالً لشهداء الوطن األبرار.

رئيس الحرس الوطني: يوم الشهيد ملحمة وطنية

المنامة - بنا

البحرين تهنئ بوتان 
بذكرى اليوم الوطني

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ــ ال
خليفة بن سلمان ال خليفة وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
كيسار  جيكمي  الملك  جاللة  إلــى  تهنئة 
بمناسبة  بوتان،  مملكة  ملك  وانجشوك 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
كــمــا بــعــث ســمــو رئــيــس الـــــوزراء وسمو 
ولي العهد برقيتين مماثلتين إلى رئيس 

وزراء مملكة بوتان لوتاي تشيرينج.
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عوالي - مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

أكد ممثـــل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيس 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن ذكـــرى 
الشـــهداء فـــي 17 مـــن ديســـمبر 
دليـــل واضح ومؤكد على مكانة 
الشـــهداء فـــي مملكـــة البحريـــن 
وطنهـــم  تجـــاه  وتضحياتهـــم 
الحـــق،  عـــن  ودفاًعـــا  وأمتهـــم 
مشـــيرا ســـموه إلى أن االحتفاء 
بيـــوم الشـــهداء هـــو عرفـــان من 
المملكـــة بمكانتهـــم فهـــم ضحوا 
بأنفســـهم وروحهـــم فـــي ســـبيل 
المملكـــة  أبنـــاء  كرامـــة وحريـــة 
والعـــدل  الحـــق  عـــن  ودفاعـــا 
الخالديـــن؛  للشـــهداء  وتكريمـــا 
منـــاًرا  الزكيـــة  دماؤهـــم  لتظـــل 
لألجيـــال وصفحـــة ناصعـــة في 

تاريخ الوطن.
يـــوم  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
17 ديســـمبر يعـــد مصـــدر فخـــر 
لمـــا  ووفـــاًء  تقديـــًرا  واعتـــزاز؛ 
مـــن  المملكـــة  شـــهداء  قدمـــوه 
تضحيـــات جســـام حتـــى بذلـــوا 
أرواحهـــم الطاهـــرة فـــي ســـبيل 

فـــي  الوطنـــي  واجبهـــم  أداء 
المحافظـــة على أمن واســـتقرار 
دولتهـــم فـــي الداخـــل والخارج، 
مخلـــدا  اليـــوم  هـــذا  وســـيبقى 
جيـــال بعـــد جيـــل لتبيـــان حجم 

التضحيات ومدى التقدير.
وأضاف ســـموه أن يوم الشـــهيد 
هـــو يـــوم للوطـــن وهـــو يـــوم رد 
الجميـــل ألهله، وفرصـــة للتعبير 
عـــن الترابـــط بيـــن جميـــع أبناء 
الشعب البحريني الذي ال ينسى 
ســـموه  ســـائاًل  الوطـــن  شـــهداء 
الجنـــود  هـــؤالء  يتغمـــد  أن  هللا 
وأن  رحمتـــه  بواســـع  البواســـل 
يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم 

ذويهم الصبر والسلوان.

ناصر بن حمد: ١٧ ديسمبر يوم وفاء ألبطالنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة تهنئة مـــن القائد العـــام لقوة 
دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة؛ بمناسبة 
لمملكـــة  المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد 
البحرين وذكـــرى تولي جاللة الملك 

مقاليد الحكم، هذا نصها:
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  ســـيدي 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفـــدى القائد األعلى، 

حفظه هللا ورعاه
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 

وبركاته...
يشرفني يا صاحب الجاللة أن أرفع 
إلى مقام جاللتكم الســـامي باســـمي 
ونيابـــة عن جميع رجالكـــم في قوة 
دفاع البحرين، أســـمى آيات التهاني 
وأصدق التبريكات مقرونة بخالص 
الـــوالء والطاعة وصـــادق اإلخالص 
المجيـــد  الوطنـــي  العيـــد  بمناســـبة 
وعيد جلوس جاللتكم حفظكم هللا 

ورعاكم
سيدي حضرة صاحب الجاللة...

أدعـــو  المباركـــة  المناســـبة  وبهـــذه 
يحفـــظ  بـــأن  القديـــر  العلـــي  هللا 
جاللتكـــم ويبارك في عمركم المديد 
ويجعلكـــم ذخـــًرا وســـنًدا ألبناء هذا 
الوطن العزيز، وأن يحقق على يدي 
جاللتكم المزيـــد من التقدم والرقي 
واالزدهار ورفعة لوطننا الغالي وأن 
يعيد هذه المناســـبة المباركة أعواًما 
عديدة على جاللتكم وانتم تنعمون 

بالصحة والسعادة وطول العمر.
ودمتـــم يا صاحـــب الجاللـــة بحفظ 

هللا دائما سالمين موفقين...

المشير الركن 
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيـــة تهنئة مـــن القائد العـــام لقوة 

دفاع البحرين، هذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يســـرني يـــا صاحب الســـمو أن أرفع 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  لســـموكم 
بمناســـبة  التبريـــكات  وأطيـــب 
الوطنـــي  بالعيـــد  البـــالد  احتفـــاالت 
المجيد وعيد جلوس سيدي حضرة 
صاحب الجاللة ملـــك البالد المفدى 

القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.

داعيـــا هللا العلـــي القديـــر أن يعيـــد 
علـــى  المجيـــدة  المناســـبة  هـــذه 
سموكم حفظكم هللا ورعاكم وأنتم 
تنعمـــون بموفور الصحة والســـعادة 
وطـــول العمـــر، وأن يديمكـــم ذخـــرًا 
وســـندًا وينعـــم علـــى وطننـــا الغالي 
في ظـــل القيـــادة الحكيمة لســـيدي 
حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفـــدى القائـــد األعلـــى حفظـــه هللا 
ورعـــاه بالمزيـــد مـــن الرفعـــة والعزة 

والرخاء.

ودمتم يا صاحب السمو بحفظ هللا 
سالمين موفقين،،،

المشير الركن
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

 جاللة الملك وسمو ولي العهد 
يتلقيان تهنئة القائد العام

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

العاهـــل وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد يتلقـــون مزيـــدا مـــن التهانـــي

العاهل وسمو ولي العهد يتلقيان تهنئة من وزير الداخلية
تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
مـــن وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة؛ بمناسبة العيد الوطني 
المجيـــد لمملكـــة البحريـــن وذكـــرى تولي 

جاللة الملك مقاليد الحكم، هذا نصها:
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك مملكة 

البحرين المفدى حفظكم هللا ورعاكم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشـــرفني وبعظيم الفخـــر واالعتزاز، أن 
أرفع إلى مقام جاللتكم الســـامي باسمي 
ونيابـــة عـــن منتســـبي وزارة الداخليـــة، 
أزكى آيات التهاني، وأصدق التبريكات، 
الدعـــوات؛  وأنبـــل  األمانـــي،  وأخلـــص 
وتباشـــير  التمنيـــات،  بجليـــل  مقرونـــة 
الخير والمســـرات؛ بمناسبة ذكرى تسلم 
جاللتكـــم مقاليد الحكم، والعيد الوطني 
الجاللـــة  صاحـــب  يـــا  وأنتـــم  المجيـــد؛ 

ترفلون بالعزة والصحة والسعادة.

سيدي حضرة صاحب الجاللة...
المناســـبتين  هاتيـــن  فـــي  نســـتذكر 
الوطنيتيـــن فـــي عهدكـــم الميمـــون؛ مـــا 
مـــن هللا علينا من نعم كثيـــرة، وخيرات 
عديدة، وما تحقـــق لنا في فترة وجيزة 
مـــن نهضـــة مباركـــة، وإنجـــازات وطنية 
باهـــرة؛ شـــملت جميـــع مناحـــي الحيـــاة 
تقدًمـــا وارتقاء، وعزة وأمًنا ورخاء، فها 

هي مملكة البحرين تتوشح في أعيادها 
الوطنية قالئد الفخر والمجد والعال.

سيدي حضرة صاحب الجاللة...
اإلقـــدام،  جيـــاد  البحرينيـــون  امتطـــى 
وركبـــوا ســـفن العـــزم، وحلقـــوا ببصرهم 
وبصيرتهـــم بأجنحـــة الوحـــدة الوطنية؛ 
فأيقنوا أن وجه الحياة في البحرين قد 
تغيـــر، وعهـــد اإلصالح قد أقبل؛ فســـرت 
عـــروق التطويـــر والحداثـــة، فانطلقـــت 
يـــا  البنـــاء والنهضـــة، فجعلتـــم  ملحمـــة 
صاحب الجاللـــة من المواطن البحريني 
العالـــم  فـــي  لهـــا  مفـــردة عالميـــة يشـــار 
الســـماحة  حيـــث  والتقديـــر  باالحتـــرام 

والتمدن والتعايش واإلبداع.

سيدي حضرة صاحب الجاللة...
إن هـــذه المناســـبات الوطنيـــة الخالـــدة 
فـــي صفحـــات الوطـــن، تمثـــل مـــن كل 
عام يوًما راســـًخا فـــي ذاكرة أبنائكم من 
يبتهجـــون  الداخليـــة؛  وزارة  منتســـبي 
بمقدمها احتفـــاالً، ويفتخرون بها إنجاًزا 
ويحافظـــون علـــى مكتســـباتها تضحيًة 
األمـــن  ويبســـطون  وإقداًمـــا  وشـــجاعة 

والسكينة والنظام حكمًة وانضباطا.

سيدي حضرة صاحب الجاللة...
ونحـــن نعيش مع الوطن األوقات البهية 
لهاتيـــن المناســـبتين الجليلتيـــن، لنقـــف 
واإلنجـــاز  المجـــد  برايـــات  مفتخريـــن 
شـــعبكم  ومعكـــم  واالعتـــزاز،  والفخـــر 
الوفي المخلص األبي الذي يســـتلهم من 

عزيمـــة جاللتكم معنى العـــزة والكرامة، 
فعـــال البنـــاء وارتفع، وبـــارك هللا العطاء 
األمـــان  وأشـــرق  األمـــن  وعـــم  واتســـع، 
وسطع، وعاش اإلنســـان بحرية وكرامة 
وصار شـــريًكا في نهضة البحرين فأجاد 

وأبدع.
إلـــى  األكـــف  ارتفعـــت  كلمـــا  نحمـــد هللا 
أن  ورجـــاء،  بطلـــب  وتهللـــت  الســـماء، 
يحفـــظ هللا جاللتكـــم لنـــا، ويديـــم على 
البحرين وشـــعبها المخلـــص؛ نعمة األمن 

ودوام السعادة والرخاء.
واقبلوا جاللتكم وافر االحترام، وصادق 

التحية واإلجالل...

الفريق أول ركن
راشد بن عبدهللا آل خليفة
وزير الداخلية

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة 

تهنئة من وزير الداخلية، هذا نصها:

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة حفظه هللا 

ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
ببالغ البهجة واألماني وعبارات الشكر 

والتهانـــي استبشـــارًا وفرحـــًا بذكـــرى 
تسلم ســـيدي حضرة صاحب الجاللة 
ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى  الملـــك 
مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد 
لمملكة البحرين الغالية، فإنه يشرفني 
أن أرفـــع إلـــى مقـــام ســـموكم الكريـــم 
بإســـمي ونيابـــة عـــن منتســـبي وزارة 
الداخلية أســـمى آيـــات التهنئة القلبية 

وأطيب التبريكات الخالصة.
العزيزتيـــن  المناســـبتين  هاتيـــن  إن 
لنهضـــة  ومعـــان  دالالت  تحمـــالن 
البحريـــن المباركـــة، وتربـــط ماضينـــا 
إلـــى  وتنقلنـــا  ومســـتقبلنا  بحاضرنـــا 
فضاءات وطننا الحبيب لنرى صروح 
ومؤسســـات،  بنيـــان  مـــن  اإلنجـــازات 
لألمـــن  واحـــة  البحريـــن  فغـــدت 
فـــي  مضيئـــة  وعالمـــة  واالســـتقرار 

التعايش والمحبة والوئام.
حفـــظ هللا ســـموكم ووفقكـــم وســـدد 
خطاكم لخدمة الوطن الغالي في ظل 
قيادة ســـيدي حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

التحيـــة  فائـــق  ســـموكم  واقبلـــوا 
واالحترام

الفريق أول ركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدهللا آل خليفة

المنامة - بنا

... ويتلقيان برقية تهنئة من رئيس الحرس الوطني

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق أول الركن ســـمو 
الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني المجيد 
لمملكة البحرين وذكرى تولي جاللة الملك مقاليد الحكم، هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 
سيدي،، 

بعظيـــم الـــوالء واإلجـــالل يطيـــب لي يـــا صاحـــب الجاللـــة أن أرفع 
إلـــى مقـــام جاللتكم الســـامي باألصالة عن نفســـي ونيابة عن جميع 
منتســـبي الحرس الوطني أســـمى آيات التهانـــي وأطيب التبريكات 
بمناســـبة احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى 
قيـــام الدولـــة البحرينيـــة فـــي عهد المؤســـس احمـــد الفاتـــح كدولة 
عربيـــة مســـلمة العـــام 1783 ميالدية، وذكـــرى انضمامهـــا في االمم 
المتحـــدة كدولـــة كاملـــة العضويـــة، وذكـــرى تولـــي حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه لمقاليـــد الحكم، مجددين 
في هذا اليوم األغر، العهد والوالء لجاللتكم، ومؤكدين بأننا سنبقى 
دائمـــا وأبـــدا جنـــودا أوفيـــاء تحت ظـــل قيـــادة جاللتكـــم الحكيمة 

وفـــي ظـــل توجيهـــات جاللتكـــم النيـــرة لتحقيـــق المزيد مـــن األمن 
واالستقرار لمملكتنا الغالية ولصون مقدراتها ومنجزاتها التاريخية 
ومكتسباتها الحضارية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جاللتكم 
ويرعاكـــم وأن يمدكـــم بعونه وتوفيقـــه لتحقيق المزيـــد من التقدم 
والرخاء لمملكة البحرين وشـــعبها الوطن، وأن يعيد هذه المناســـبة 
المجيـــدة على جاللتكـــم وأنتم تنعمون بوافر مـــن الصحة والعافية 
وعلى مملكتنا الغالية وهي تنعم بالتطور واألمن واالزدهار في ظل 
العهد الزاهر والقيادة الحكيمة لجاللتكم، حفظ هللا جاللتكم وسدد 

على طريق الخير خطاكم وأيدكم بتوفيقه.
ودمتم برعاية هللا وحفظه سيدي سالمين.

الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

كما تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 

برقية تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني، هذا نصها:

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
سيدي،،

يسرني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم باسمي ونيابة 
عـــن جميع منتســـبي الحـــرس الوطني أطيـــب التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى 
قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية 
مســـلمة عـــام 1783 ميالديـــة، وذكرى انضمامها فـــي االمم المتحدة 
كدولـــة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه لمقاليد الحكم، داعين هللا جل شـــأنه أن 
يحفظ ســـموكم ويكلؤكم بحفظه ورعايته، وأن يعيد على ســـموكم 
هـــذه المناســـبة الوطنيـــة المجيـــدة وأنتـــم تنعمـــون بوافـــر الصحـــة 
والعافيـــة، وأن يديـــم علـــى مملكتنـــا الغاليـــة نعمـــة األمـــن والتطور 
واالزدهـــار تحت ظـــل القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة لســـيدي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.

ودمتم يا صاحب السمو برعاية هللا سالمين موفقين

الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

المنامة- بنا

تحقيق أكبر قدر من الرفاهية لشعب البحرين وصون الحريات

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ــوزراء صــاحــب السمو  ــ ورئــيــس ال
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
نــائــب  ــعــهــد  ال آل خــلــيــفــة وولـــــي 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
رئيسة  من  تهنئة  برقيات  خليفة، 
ــة زيــنــل،  ــوزيـ ــــواب فـ ــن ــ مــجــلــس ال
ــورى علي  ــشـ ورئـــيـــس مــجــلــس الـ
الصالح، ووزير المالية واالقتصاد 
الشيخ سلمان بن خليفة  الوطني 
آل خــلــيــفــة، ووزيــــر الــمــواصــالت 

واالتصاالت كمال أحمد.
وصاحب  الملك  جــاللــة  تلقى  كما 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد نائب 
النائب األول لرئيس  القائد األعلى 
تهنئة  بــرقــيــات  ــوزراء   ــ ــ ال مجلس 
مـــن رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــنــادي 
ــاق الخيل  لــلــفــروســيــة وســب راشـــد 
ســمــو الــشــيــخ عــبــدهللا بــن عيسى 
ــفــة وســمــو  ــي خــل آل  ــمـــان  ــلـ سـ بــــن 
سلمان  بن  محمد  بن  حمد  الشيخ 
الوطني  العيد  بمناسبة  خليفة  آل 

وذكــرى  البحرين  لمملكة  المجيد 
الحكم. مقاليد  الملك  جاللة  تولي 

تهنئة  برقية  الملك  جاللة  وتلقى 
مــن وزيــر شــؤون الــدفــاع الفريق 
ورئيس  النعيمي،  عبدهللا  الــركــن 
الركن ذياب  الفريق  هيئة األركان 
ــام مجلس  عــ ــيـــن  الــنــعــيــمــي، وأمـ
ــركــن  ــلـــى الــفــريــق ال الـــدفـــاع األعـ
الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد 

آل خليفة.
الملكي  السمو  صاحب  تلقى  كما 
ولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى 
مجلس  ــيــس  ــرئ ل األول  الـــنـــائـــب 
رئيس  مــن  تهنئة  برقية  ــــوزراء  ال
واإلداريـــة  المالية  الرقابة  ديــوان 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

بــأبــلــغ معاني  الــمــهــنــئــون  وتـــقـــدم 
اإلخالص والوفاء إلى مقام جاللة 
مملكة  احتفاالت  بمناسبة  الملك 
البحرين بأعيادها الوطنية إحياء 
البحرينية  الــدولــة  قــيــام  لــذكــرى 
الفاتح  احمد  المؤسس  عهد  فــي 
 1783 العام  كدولة عربية مسلمة 
في  انضمامها  ــرى  وذكـ مــيــالديــة، 
ــة كــامــلــة  ــدولـ ــمــتــحــدة كـ ــم ال ــ األمـ
ــرى تــولــي حضرة  الــعــضــويــة، وذكـ
لمقاليد  الــمــلــك  الــجــاللــة  صــاحــب 
يــعــيــده  أن  ــيـــن هللا  داعـ الــحــكــم، 
على شعب المملكة الغالية بالخير 
عزا  جاللته  يــديــم  وأن  والــبــركــة، 

وفخرا للجميع.
ننعم بفضل مــن هللا  إنــنــا  وقــالــوا 

مشرق  وحــاضــره  تاريخه  بــوطــن 
مكانة  على  حافظ  عظيم  وقــائــد 
والتاريخية  السياسية  المملكة 
للخير  أرضـــــا  ــا  ــن مـــن وطــن جــعــل 
ــا لـــألمـــن  ــ ــن ــ ــن والـــــــســـــــالم، ومــــوطــ
واالستقرار، قاد مسيرة إصالحات 
بشرية وعمرانية  متتالية ونهضة 
تقف اآلن شاهدة على دور جاللة 
من  قــدر  أكبر  تحقيق  فــي  الملك 
الرفاهية لشعبكم وصون حرياته، 
وبفضلكم وصلت مملكة البحرين 
إلى مرحلة مزدهرة في المجاالت 
االســـتـــثـــمـــاريـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والعمرانية  التعليمية  والنهضة 
ومجاالت  المقاييس  أعلى  ضمن 

حقوق اإلنسان وحفظ األمن.

المنامة - بنا
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجميع موظفي



اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، بحضور ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة في قصر الصخير أمس رئيس وزراء جمهورية باكســتان اإلســالمية الشــقيقة 

دولة عمران خان بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.

وفـــي بــدايــة االســتــقــبــال، رحـــب جاللة 
وبــزيــارتــه  الــكــريــم  الــبــالد  بضيف  الملك 
لجاللته  الــضــيــف  ــدم  قـ فــيــمــا  للمملكة، 
ــتــهــانــي بــمــنــاســبــة احــتــفــاالت  خــالــص ال
متمنيًا  الــوطــنــيــة،  بــأعــيــادهــا  الــمــمــلــكــة 
التقدم  دوام  العزيز  وشعبها  للبحرين 

واالزدهار والرخاء.
الوفد  أعضاء  العاهل  جاللة  صافح  ثم 
الرسمي المرافق لرئيس وزراء باكستان، 
فيما صافح الضيف كبار المسؤولين من 

الجانب البحريني.
بــعــد ذلـــك عــقــد صــاحــب الــجــاللــة الملك 
الباكستاني،  الوزراء  رئيس  مع  اجتماعًا 
العالقات  جرى خالله استعراض مجمل 
التي  والــخــطــوات  الــوثــيــقــة،  التاريخية 
في  الثنائي  الــتــعــاون  تعزيز  فــي  تسهم 
كافة المجاالت، حيث أكد جاللته تطلعه 
االرتقاء  في  الزيارة  هذه  تسهم  أن  في 
والعمل  الــوطــيــدة  الــعــالقــات  بــمــســتــوى 
لتحقيق  الــقــويــة  والــشــراكــة  الــمــشــتــرك 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
رئيس وزراء  وأثنى جاللته على جهود 
باكستان ودوره البناء في دعم وتفعيل 
أطر التنسيق المتبادل وترسيخ الروابط 
الــمــتــمــيــزة الــتــي تــجــمــع بــيــن الــبــحــريــن 

وباكستان.
شكره  عــن  الكريم  الضيف  أعـــرب  فيما 
وامتنانه لجاللة الملك ال على ما حظي 
استقبال  وحــســن  بالغة  حــفــاوة  مــن  بــه 
وكرم ضيافة، وعن ثقته في أن زيارته 
ستحقق نتائج طيبة على صعيد تطوير 
جديدة  آفــاق  وفتح  الثنائية  العالقات 

للتعاون.
في  المستمر  بالتطور  الجانبان  وأشـــاد 
مسار العالقات البحرينية - الباكستانية، 
وأكدا أهمية مواصلة العمل لتعزيز آفاق 
التعاون خصوصا فيما يتعلق بالجوانب 
واالستثمارية  واالقــتــصــاديــة  التجارية 
من  واالســتــفــادة  والعلمية  والــدفــاعــيــة 
يخدم  بما  البلدين  وإمكانيات  خــبــرات 

مصالحهما المتبادلة.

وثمن صاحب الجاللة المواقف المشرفة 
تجاه  اإلسىالمية  باكستان  لجمهورية 
يجمع  عما  تعبر  والتي  البحرين  مملكة 
اإلسالمية،  األخــوة  روابــط  من  البلدين 
ــهــام فــي الـــدفـــاع عن  مــنــوهــًا بـــدورهـــا ال
ــهــا  ــة ومــســاهــمــات ــيــ ــالمــ ــا اإلســ ــايـ ــقـــضـ الـ
ــي في  ــدولـ ــيــة مـــع الــمــجــتــمــع الـ اإليــجــاب
واالستقرار  والسلم  األمــن  دعائم  تعزيز 

اإلقليمي والعالمي.
إلسهامات  تقديره  عــن  جاللته  وأعـــرب 
الطيبة  وجهودها  الباكستانية  للجالية 
البناء  مسيرة  فــي  طويلة  ســنــوات  منذ 
وأنها  المملكة،  تشهدها  التي  والتطور 
باتت موضع محبة وترحيب لدى جميع 
شعب البحرين الذي يكن لها كل التقدير.
وزراء  رئـــيـــس  أعــــــرب  ــه،  ــبـ ــانـ جـ ومـــــن 
بالغ  عن  اإلسالمية  باكستان  جمهورية 
اعتزازه بجهود جاللة الملك في تطوير 
الــعــالقــات الــبــحــريــنــيــة - الــبــاكــســتــانــيــة 
حققته  بما  مشيدًا  إزدهـــارهـــا،  وضــمــان 
المملكة بقيادة جاللته من نهضة شاملة 
وتـــطـــور واعـــــد وتــنــمــيــة فـــي مــجــاالت 
عديدة، وبما يتميز به المجتمع البحريني 
التسامح  قيم  مــن  طويلة  عــقــود  ومــنــذ 
مختلف  عــلــى  ــتـــاح  ــفـ واإلنـ ــعــايــش  ــت وال
الثقافات والذي أسهم في تقدم المملكة 

وتطور ورقي شعبها.
كما جرى خالل اللقاء تبادل جهات النظر 
بما  والدولية  اإلقليمية  التطورات  بشأن 
العالم اإلسالمي  تهم  التي  القضايا  فيها 
المشترك،  اإلهتمام  ذات  والموضوعات 
حيث جرى التأكيد على مواقف البلدين 
الداعمة لقضايا األمة العربية واإلسالمية 
ولــكــافــة الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الرامية الى إرساء األمن واإلستقرار في 

المنطقة والعالم.
وجمهورية  الــبــحــريــن  مملكة  أن  يــذكــر 
عالقات  يربطهما  اإلســالمــيــة  باكستان 
يعمل  حيث  ومــتــجــذرة،  عميقة  أخــويــة 
البلدان سويا وعن كثب في العديد من 
المشتركة  المجاالت. كجزء من رغبتهم 

فـــي تــطــويــر هـــذه الــعــالقــات الــثــنــائــيــة، 
الــزيــارة  بهذه  البحرين  مملكة  وتــرحــب 
خان  عمران  الــوزراء  لرئيس  التاريخية 
ــه. وتــعــتــبــر الــزيــارة  ــمــرافــق لـ والـــوفـــد ال
باكستان  إلــى  الملك  لجاللة  الميمونة 
وزراء  لرئيس  الزيارة  وهــذه   2014 في 
تعزيز  فــي  مهمتان  عــالمــتــان  باكستان 
البلدين  بين  والتعاون  الصداقة  روابــط 

وشعبيهما.
رئيس  قيادة  تحت  باكستان  وواصلت 
تــقــدمــهــا المثير  الـــــوزراء عــمــران خـــان، 
ــعــديــد مـــن الــمــجــاالت  لــإعــجــاب فـــي ال
المختلفة، لتضع بذلك نموذًجا يحتذى به 
في عملية التنمية. ولم يكن هذا النجاح 
ممكًنا لوال السياسات الحكيمة للحكومة 
لرئيس  الشخصي  وااللتزام  الباكستانية 
وزراء باكستان وتصميمه على تحسين 
حياة جميع المواطنين، ومواصلة تعزيز 
ــالده فـــي تــرســيــخ الــســالم  ــ إســهــامــات ب
واالزدهـــــــار فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
إلى  الــوقــوف  البحرين  مملكة  وتــواصــل 
جــانــب إخــوانــهــا فــي بــاكــســتــان ويعمل 
وتحقيق  التعاون  لتعميق  سوًيا  البلدان 
إطــار  وفــي  والــتــطــور.  النمو  مــن  المزيد 
عالقات الصداقة هذه، قلد جاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان وسام البحرين، 
لقيادته  تــقــديــرًا  األولـــــى،  الـــدرجـــة  مــن 

وإنجازاته المتميزة.
الــبــالد صاحب  ذلـــك تفضل عــاهــل  بــعــد 
الكريمة  برعايته  فشمل  الملك  الجاللة 
ولي  بحضور  أمــس،  الصخير  قصر  فــي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
جمهورية  وزراء  رئيس  دولــة  وبحضور 
االحتفال  الشقيقة،  اإلسالمية  باكستان 
الذي أقيم بمناسبة أعياد مملكة البحرين 
ــاًء لــذكــرى قــيــام الــدولــة  الــوطــنــيــة، إحــي
الــبــحــريــنــيــة فـــي عــهــد الــمــؤســس أحــمــد 
الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، 

المتحدة  األمـــم  فــي  انضمامها  وذكـــرى 
تولي  ــرى  وذكـ العضوية،  كاملة  كــدولــة 
المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

حفظه هللا ورعاه لمقاليد الحكم.
ــدى وعــشــريــن  وأطــلــقــت الــمــدفــعــيــة إحــ
طلقة، وبعد عزف السالم الملكي، وتالوة 
حضرة  تفضل  الــحــكــيــم،  الــذكــر  مــن  آٍي 
صاحب الجاللة بإلقاء كلمة سامية بهذه 
المناسبة الوطنية الغالية المجيدة، فيما 

يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ضــيــفــنــا الـــمـــوقـــر، دولــــة الــســيــد عــمــران 

باكستان  جمهورية  وزراء  رئيس  خــان 
اإلسالمية الشقيقة،

أصــحــاب الــســمــو والــمــعــالــي والــســعــادة، 
الحضور الكريم،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يسعدنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة 
على قلوبنا، وبما تحمله من معاني وعبر 
الـــوالء واالنــتــمــاء فــي أرقــى  تجسد قيم 
فهي  بقدومها..  الجميع  نهنئ  أن  صــوره، 
من أجمل أيام الوطن الذي نحرص فيه، 
العزيز، على تجديد عهود  وبمعية شعبنا 
وصون  أمانته  لحمل  الوطني..  الواجب 

منجزاته ورفعة شأنه.
العطرة  المناسبة  هــذه  علينا  تحل  كما 
ــبــحــريــن تــزهــو بــتــأســيــســهــا الــمــدنــي  وال
العريقة  وبإنجازاتها  الحداثي،  وبنائها 
التي تعود  التنموية  المجاالت  في كافة 
يد  على  العريقة  االنطالقة  لتلك  بالزمن 
أكثر  قبل  البحرينية،  الــدولــة  مؤسسي 
من قرنين، فهم من مهدوا درب نهضتنا 
الوطنية، فسار عليه أهالينا الكرام، بعزم 
األوفياء وبتضحياتهم الجسام، فأصبح 
الــوطــن حـــرًا شــامــخــًا.. ســيــدًا لــقــراراتــه، 

ومستقالً بإرادته.

المنامة - بنا
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جاللة الملك يستقبل رئيس وزراء باكستــــــــان ويرعى احتفال البحرين باألعياد الوطنية
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تأكيد مواقف البلدين الداعمة لقضايا األمة وللجهود الدولية الرامية إلرساء األمن واالستقرار 

تبادل جهات النظر بشأن 
التطورات اإلقليمية 

والدولية بما فيها قضايا 
تهم العالم اإلسالمي

 أهمية مواصلة العمل 
لتعزيز آفاق التعاون 

بالمجاالت العلمية 
واالستثمارية والدفاعية

نتطلع ألن تسهم الزيارة 
باالرتقاء بمستوى 
العالقات الوطيدة 

والعمل المشترك

وإنها لمناسبة طيبة بأن يشاركنا أفراحنا 
السيد  العزيز  وأخينا  ضيفنا  الوطنية 
زيارته  كريم  له  مقدرين  خــان،  عمران 
ومرحبين به أجمل ترحيب، فلباكستان 
وسنعمل  لدينا،  كبيرة  مكانة  وشعبها 
معًا، بإذن هللا، على تقوية تلك العالقات 
المشتركة  مصالحنا  يحفظ  بما  الرحبة 

ويوحد جهودنا لخير العالم من حولنا.
الـــحـــضـــور الـــكـــريـــم، وفــــي غـــمـــرة هــذه 
الــمــشــاعــر الــفــيــاضــة بــحــب الــبــحــريــن 
واالعتزاز بمكانتها الرفيعة في نفوسنا، 
بــالــفــخــر  نـــتـــوقـــف  ــيــســعــدنــا أن  ل ــه  ــإنـ فـ
ــتــقــديــر أمــــام إســهــامــات نــخــبــة من  وال
الكفاءات الوطنية، وأن نخصهم بالشكر 
والتكريم لجهودهم المتميزة في خدمة 

الوطن.
أيـــام  يــجــعــل  أن  نــســأل هللا،  وخـــتـــامـــًا، 
ــيــًا يتجدد  كــلــهــا عـــيـــدًا وطــن الــبــحــريــن 
إنه  الــوفــي..  لشعبنا  المخلص  بالعطاء 
عليكم  والسالم  الــدعــاء،  مجيب  سميع 

ورحمة هللا وبركاته. 
المفدى  الملك  جــاللــة  تفضل  ذلــك  بعد 
التقديرية  األوســمــة  بتوزيع  هللا  رعـــاه 

على المكرمين.

نيابة عن  إيمان  حاجي كلمة  ألقت  ثم 
المكرمين قالت فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  ســيــدي 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

المفدى حفظه هللا ورعاه
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد 
لــرئــيــس مجلس  األول  الــنــائــب  األعــلــى 

الوزراء الموقر
صــاحــب الــمــعــالــي دولـــة الــســيــد عــمــران 
باكستان  جمهورية  وزراء  رئيس  خــان 

اإلسالمية
أصــحــاب الــســمــو والــمــعــالــي والــســعــادة 

السادة الحضور الكرام،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

العيد  يأتي  أن  السعادة  غاية  يسعدنا 
نقف  ونحن  العام  هذا  المجيد  الوطني 
ــتــكــم فـــي لــحــظــة من  بــيــن يــــدي جــالل
ــز لــحــظــات حــيــاتــنــا وحــيــاة الــوطــن،  أعـ
وأخواتي  أخواني  مع  انتظرناها  لحظة 
على  بالسالم  لنتشرف  دائما  وتمنيناها 

جاللتكم  من  التكريم  ونتلقى  جاللتكم 
بأرفع األوسمة.

ســـيـــدي صـــاحـــب الــجــاللــة إن عــهــدكــم 
المهمة،  بـــاإلنـــجـــازات  حــافــال  الــمــيــمــون 
أبناء  وأن ما سنيتموه من عادة تكريم 
ــام هو  الـــوطـــن الــمــتــمــيــزيــن فـــي كـــل عــ
نبراس يقتدي به الجميع لرفع كفاءتهم 
على  الحصول  شــرف  لنيل  ومستواهم 
ذلك  داللـــة  تتمثل  حيث  التكريم  هــذا 
الــخــاصــة  الــمــؤســســات  تقيمه  مــا  عــلــى 
ومظاهر  إحتفاالت  من  شعبكم  وأبناء 
الوطني  بالعيد  إحتفاال  والفرح  البهجة 
المجيد وعيد جلوس جاللتكم حفظكم 

هللا.
بــهــذه  الــكــريــمــة  ــتــكــم  إن عــنــايــة جــالل
الــوطــن ورعايتهم  أبــنــاء  مــن  الــكــوكــبــة 
وتــوجــيــهــهــم وتــنــمــيــة مــواهــبــهــم إلــى 
الحقيقي  الدافع  لهي  إمكاناتهم  أقصى 
خلف مــا نــراه الــيــوم مــن ارتــفــاع شعلة 
العلمية  الــمــجــاالت  كــل  فــي  النجاحات 
نظرتكم  التحقيق  والرياضية  والعملية 
الوطن  هــذا  ومستقبل  لحاضر  الثاقبة 

وشعبه، والشك أنه لنخبة المجتمع من 
عسكريين ومدنيين دور كبير في نهضة 

هذا الوطن وتقدمه.
ــى مــقــام  ــ ــي الــخــتــام فــأنــنــا نـــرفـــع إل وفــ
الشكر  آيــات  أخلص  السامي  جاللتكم 
بالتهنئة  مــقــرونــة  ــان  ــن واالمــت ــثــنــاء  وال
الــعــطــرة والــتــبــريــك بــهــذا الــيــوم األغــر 
عديدة  سنين  أمثاله  على  هللا  أعــادكــم 

باليمن والبركات.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وشملت قائمة المكرمين كالً من:
فهد  عبداللطيف  محمد  الــركــن  العميد 

جالل - قوة دفاع البحرين
الرائد الركن خالد بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة - قوة دفاع البحرين
إسماعيل  عــبــدهللا  محمد  أول  الوكيل 

حكيم - قوة دفاع البحرين
 - المسلم  خــالــد  عيسى  طـــالل  العقيد 

الحرس الوطني
الــوكــيــل أول عــيــســى مــحــمــد ابــراهــيــم 

بوكمال - الحرس الوطني
العميد حمد بن محمد آل خليفة - وزارة 

الداخلية
العريف جعفر زيد علي - وزارة الداخلية
ــالح عـــلـــي حــســن  ــ ــســفــيــر صـ ــادة ال ــعــ ســ

المالكي - وزارة الخارجية
محمد  إبــراهــيــم  محمد  السفير  ســعــادة 

عبدالقادر - وزارة الخارجية
وزارة   - الــشــامــي  عــلــي  حسين  الــســيــد 

العمل والتنمية االجتماعية
 - الهاشمي  على  سيد  منى  المهندسة 

المجلس األعلى للمرأة
الـــســـيـــد مــحــمــد عـــبـــدهللا آل شـــيـــخ - 

المحكمة الدستورية
- وزارة  فــــوالذ  عــلــي حــســن  الــدكــتــور 

الصناعة والتجارة والسياحة
ينوب  فخرو  جاسم  عبدالرحمن  السيد 
وزارة   - عبدالرحمن فخرو  مــروان  عنه 

شئون مجلسي الشورى والنواب
الدكتور خالد محمد عبدهللا تقي - بنك 

االسكان
- مجلس  بــهــزاد  عــلــي  الــدكــتــور محمد 

المناقصات والمزايدات
 - الــشــويــخ  صــالــح  عبدالغني  الــدكــتــور 

وزارة التربية والتعليم
اآلنسة ناني محمد بطي - وزارة شئون 

الشباب والرياضة
الــســيــد ســامــي مــحــمــد حــمــيــد - وزارة 

المالية واالقتصاد الوطني
المالية  السيد مبارك نبيل مطر - وزارة 

واالقتصاد الوطني
د. أشواق علي حساني - وزارة الصحة

وزارة   - أحمد عبدهللا حاجي  إيمان  د. 
الصحة

وزارة   - مــراد  جاسم  أسماء  المهندسة 
والتخطيط  البلديات  وشئون  األشغال 

العمراني
الــســيــد يــونــس ســلــمــان حــســن - وزارة 

شئون اإلعالم
وزارة   - النجار  سلمان  هاني  المهندس 

الكهرباء والماء
بوجيري  عــبــدالــرحــيــم  محمد  األســتــاذ 
اإلســالمــيــة  والــشــئــون  الــعــدل  وزارة   -

واألوقاف
السيد جواد يوسف عبدالوهاب الحواج 

- غرفة تجارة وصناعة البحرين

 - بوبشيت  أحمد  السيد يوسف عيسى 
وزارة المواصالت واالتصاالت

الــســيــد مــحــمــد عــبــدهللا زيــنــل - وزارة 
المواصالت واالتصاالت

عبدهللا  بــن  خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ 
والتسجيل  المساحة  جهاز   - خليفة  آل 

العقاري
آل  محمد  بــن  خالد  بــن  عبدهللا  الشيخ 

خليفة - وكيل ديوان الرقابة اإلدارية
السيد توفيق السيد شرف العلوي ينوب 
العلوي - مدير  السيد خالد توفيق  عنه 
عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
- مدير  الشيراوي  السيد جاسم عيسى 
عام شئون النفط والغاز بالهيئة الوطنية 

للنفط والغاز
مدير   - البستكي  غلوم  عبدهللا  السيد 
الــحــقــل بــشــركــة تطوير  عـــام عــمــلــيــات 

للبترول
 - الساعي  أحــمــد  عــبــدهللا  أحــمــد  السيد 

الديوان الملكي
السيد مالكم اندرو جيمس دف - عضو 

مجلس إدارة درة البحرين

إشادة بجهود خان 
في دعم وتفعيل 

أطر التنسيق المتبادل 
وترسيخ الروابط المتميزة

توقع تحقيق نتائج 
طيبة للزيارة بشأن 

تطوير العالقات وفتح 
آفاق جديدة للتعاون

البحرين تزهو بتأسيسها 
المدني وبنائها الحداثي 
وبإنجازاتها العريقة بكل 

المجاالت التنموية

 البحرين وباكستان يربطهما 
عالقات أخوية عميقة 

ومتجذرة وتعمالن عن كثب 
في العديد من المجاالت

 جاللة الملك يقلد رئيس 
الوزراء الباكستاني 
وسام البحرين من 

الدرجة األولى



جاللة الملك يكرم نخبة من الكفاءات الوطنية ويمنحهم أوسمة تقديرية
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أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة ما تتســـم بـــه العالقات 
البحرينيـــة الباكســـتانية مـــن تميز على 
المســـتويات كافـــة، وذلـــك في إطـــار ما 
يربـــط البلديـــن الشـــقيقين مـــن تعـــاون 
وثيق ورؤى مشتركة، تعكس زخم هذه 
العالقات التي تلقى كل الدعم والرعاية 
مـــن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحرين 
تســـعى دائمـــا إلـــى توســـيع عالقاتها مع 
الـــدول اآلســـيوية الشـــقيقة والصديقـــة 
االســـتراتيجية  شـــراكاتها  وترســـيخ 
معهـــا بمـــا يخـــدم المصالـــح المشـــتركة، 
واســـتمرارية تضافر الجهـــود بما يحقق 

األمن واالستقرار في المنطقة.
بقصـــر  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
القضيبيـــة أمـــس، دولـــة رئيـــس وزراء 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية عمران 
خـــان، الـــذي يـــزور مملكـــة البحرين في 
زيـــارة رســـمية لهـــا، حيث رحب ســـموه 
باكســـتان  وزراء  رئيـــس  دولـــة  بزيـــارة 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، متمنيـــا له طيب 
اإلقامة في بلده الثاني البحرين، مؤكدا 
ســـموه أهمية توطيد العالقات األخوية 
بيـــن البلدين الشـــقيقين، ومواصلة دعم 
وتعزيـــز عالقـــات التعـــاون الثنائـــي بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة باكســـتان 
اإلسالمية في مختلف المجاالت والدفع 
بها نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق 
المشـــترك، منوها سموه بحرص المملكة 
علـــى تنميـــة هـــذه العالقـــات بما يســـهم 
فـــي توفير المزيد من الفـــرص الحيوية 
واالســـتثمارية التي تعود بالنفع والنماء 
الصديقيـــن  والشـــعبين  البلديـــن  علـــى 

ويلبي التطلعات المنشودة.
الجاليـــة  دور  علـــى  ســـموه  وأثنـــى 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الباكســـتانية 
وإســـهاماتها فـــي عملية التنميـــة والتي 

هي محل تقدير من المملكة.
هـــذا وجرت مراســـم اســـتقبال رســـمية 
لضيف البالد؛ حيث عزف السالم الملكي 
البحريني والسالم الوطني الباكستاني، 

ثـــم صافح دولة رئيس وزراء جمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية عددا من أصاحب 
الـــوزراء  والســـعادة  والمعالـــي  الســـمو 
وكبار المســـؤولين فـــي مملكة البحرين، 
فيمـــا تشـــرف أعضـــاء الوفـــد الرســـمي 
لدولة رئيس وزراء جمهورية باكســـتان 
بالســـالم علـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء.
بعدها، عقد صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات 
باكســـتان  وزراء  رئيـــس  دولـــة  مـــع 
اإلســـالمية، إذ تم اســـتعراض المواضيع 

ذات االهتمـــام المشـــترك وأهـــم القضايا 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، 
وســـبل تعزيـــز مســـارات التعـــاون بيـــن 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة باكســـتان 

على األصعدة كافة. 
وأعرب ســـموه عن ارتياحه لما شـــهدته 
الثنائـــي  التعـــاون  قطاعـــات  مختلـــف 
مـــن تقـــدم وتطـــور خصوصا مـــع تبادل 
الزيـــارات بيـــن الجانبيـــن علـــى مختلف 
مـــن  عنهـــا  أســـفر  ومـــا  المســـتويات، 
تعـــاون مثمـــر فـــي قطاعـــات اقتصادية 
واستثمارية وذلك في إطار االتفاقيات 
الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة 
مؤكـــدا ســـموه أهميـــة هـــذه االتفاقيات 

ومذكـــرات التفاهـــم وإســـهامها في بناء 
شـــراكات قويـــة تعـــود بالخيـــر والنفـــع 

لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  وشـــهد صاحـــب 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء ودولـــة رئيس 
وزراء جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 
التوقيـــع على عدد من مذكرات التفاهم 
بيـــن البلدين الشـــقيقين، إذ تـــم التوقيع 
على مذكـــرة التفاهم في مجال التعليم 
والتعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة 
التفاهـــم في مجـــال الشـــباب والرياضة 
ومذكـــرة التفاهـــم فـــي مجـــال الرعايـــة 
التفاهـــم  مذكـــرات  وقـــع  إذ  الصحيـــة، 

من الجانـــب البحريني وزيـــر الخارجية 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفـــة ومن الجانب الباكســـتاني وكيل 
باكســـتان  جمهوريـــة  خارجيـــة  وزارة 

اإلسالمية سهيل محمود.
مـــن جانبـــه، أعرب دولـــة رئيـــس وزراء 
جمهورية باكســـتان اإلسالمية الشقيقة 
عن خالص شـــكره وتقديره إلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، وما يبديه ســـموه مـــن اهتمام 
بتطوير العالقات البحرينية الباكستانية 
والدفـــع بها نحو مجاالت أوســـع، متمنيا 
لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

هذا وأقـــام صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء مأدبـــة غداء، 
الســـمو  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  حضرهـــا 
والمعالي والســـعادة وكبار المســـؤولين، 
تكريمـــًا لدولـــة رئيـــس وزراء جمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية الشـــقيقة والوفـــد 

المرافق.
وكان صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء في مقدمة مســـتقبلي 
باكســـتان  جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس 
اإلســـالمية الشـــقيقة عمـــران خـــان لدى 
وصولـــه البالد امس، في زيارة رســـمية 
لمملكـــة البحريـــن، حيـــث رحب ســـموه 
بضيـــف البـــالد الكريم وبزيارتـــه لمملكة 
البحرين التي تجسد التواصل المستمر 

بين األشقاء في كال البلدين.
مـــن  عـــدد  االســـتقبال  فـــي  كان   كمـــا 
أصحاب السمو والمعالي وعدد من كبار 

المسؤولين في المملكة.
 بعدهـــا، توجـــه موكـــب صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
قصـــر  إلـــى  باكســـتان  وزراء  ورئيـــس 
القضيبية، حيث عقدت جلسة مباحثات 

رسمية.
 وتشـــكلت بعثـــة الشـــرف لضيـــف البالد 
برئاســـة نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

المنامة - بنا

توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجاالت التعليم والصحة والرياضة
الباكستانية البحرينية  العالقات  العهد: تعاون وثيق ورؤى مشتركة تعكس زخم  سمو ولي 

البحرين تسعى لتوسيع 
العالقات مع الدول 

اآلسيوية وترسيخ 
الشراكات االستراتيجية

توطيد العالقات األخوية 
مع باكستان ومواصلة 

دعم وتعزيز عالقات 
التعاون الثنائي
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سمو ولي العهد في مقدمة مودعي رئيس وزراء باكستان

كان ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
مقدمـــة  فـــي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  مودعـــي 

باكســـتان اإلسالمية الشـــقيقة أمس 
دولة عمران خان بعد زيارة رســـمية 
إلـــى مملكـــة البحرين، التقـــى خاللها 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
جلســـة  الزيـــارة  فـــي  عقـــدت  كمـــا 

مباحثات رسمية بين صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ودولـــة الســـيد عمـــران خـــان رئيـــس 
وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية 

الشـــقيقة. كما تـــم التوقيع على عدد 
مـــن مذكـــرات التفاهـــم بيـــن البلدين 

الشقيقين.
وكان فـــي الوداع عـــدد من أصحاب 
كبـــار  مـــن  الســـمو والمعالـــي وعـــدد 

المسؤولين بالمملكة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد في مقدمة مودعي رئيس وزراء باكستان
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سمو ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية



بدعـــوة كريمـــة من ملـــك مملكـــة البحرين 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، قـــام دولة عمران خـــان رئيس 
اإلســـالمية  باكســـتان  جمهوريـــة  وزراء 
بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين بتاريخ 
رفيـــع  وفـــد  يرافقـــه   2019 ديســـمبر   16

المستوى.
واســـتقبل صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة دولة عمران خان رئيس 
وزراء باكســـتان في قصر الصخير، ومنح 
صاحـــب الجاللـــة رئيـــس الـــوزراء وســـام 
البحرين من الدرجة األولى تقديرًا لقيادته 
المتميـــزة وإنجازاتـــه البـــارزة ومســـاهمته 

في تعزيز العالقات بين البلدين.
وأجـــرى دولـــة عمـــران خان رئيـــس وزراء 
باكســـتان مباحثـــات مـــع صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء في قصر 
الســـمو  صاحـــب  أقـــام  وقـــد  القضيبيـــة، 
الملكـــي ولـــي العهـــد مأدبـــة غداء رســـمية 

على شرف رئيس الوزراء.
وأعرب صاحب الجاللة الملك عن تقديره 
الباكســـتانية ومســـاهمتها  الجاليـــة  لـــدور 
فـــي مســـيرة التقـــدم والتنمية فـــي مملكة 
البحريـــن، وعبر دولـــة الرئيس عن تقديره 
لمملكـــة البحرين الســـتضافتها عددا كبيرًا 
مـــن المواطنيـــن الباكســـتانيين، معربًا عن 
أملـــه في مواصلـــة البحرين فـــي توظيف 
المزيـــد مـــن الباكســـتانيين فـــي مختلـــف 

قطاعات االقتصاد.
وخـــالل الزيارة تـــم التوقيع على مذكرات 

التفاهم التالية:
مذكـــرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم 

العالي والبحث العلمي.
مذكرة تفاهـــم حول التعـــاون في المجال 

الصحي والعلوم الطبية
مذكـــرة تفاهم بشـــأن التعاون في شـــؤون 

الشباب والرياضة.
وفي إطار العالقـــات الثنائية الوثيقة بين 
البلديـــن، جـــرت مباحثـــات موســـعة بناءة 
بين الجانبين في جو من المودة واإلخوة 
الصادقـــة تطرقـــت للعديـــد مـــن القضايـــا 
الثنائية واإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
علـــى  الجانبـــان  اتفـــق  حيـــث  المشـــترك. 
مواصلـــة توســـيع المشـــاركة الثنائيـــة في 
مختلف المجاالت ذات المنفعة المشـــتركة 
للجانبين. وأكـــدا على أهمية مواصلة هذا 
النهج بما يسهم في زيادة تعزيز العالقات 
السياســـية واالقتصادية وتعزيـــز التعاون 
والطاقـــة  العامـــة  الصحـــة  مجـــاالت  فـــي 
والتعليـــم والزراعـــة والثقافـــة والســـياحة 

والتواصل بين الشعبين.

ورحب الجانبان بالزيارات الثنائية رفيعة 
المســـتوى المتبادلـــة بيـــن الجانبيـــن فـــي 
الســـنوات األخيرة، حيث رحـــب الجانبان 
بالنتائـــج االيجابيـــة لزيـــارة الدولـــة التـــي 
قـــام بها جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ملك مملكة البحرين إلى جمهورية 
باكســـتان اإلسالمية خالل الفترة من -18
20 مارس 2014، مما أرســـى أساًســـا قوًيا 
لبنـــاء شـــراكة أوثـــق بيـــن البلديـــن واتفقا 
علـــى متابعة تنفيـــذ االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تم التوقيع عليها خالل هذه 

الزيارة.
وأعرب رئيس وزراء باكستان عن خالص 
للمبـــادرة  الباكســـتاني  الشـــعب  تقديـــر 
حمـــد  الملـــك  جامعـــة  إلنشـــاء  الســـامية 
للتمريـــض والعلوم الطبيـــة المصاحبة في 

باكستان، ووافقا على تشغيل الجامعة.
أكـــد الجانبان أهمية مواصلة المشـــاورات 

المنتظمـــة من خـــالل اآلليات المؤسســـية 
القائمـــة واتفقا على عقـــد االجتماع الثاني 
البحرينيـــة- المشـــتركة  الوزاريـــة  للجنـــة 
الباكســـتانية فـــي المنامة فـــي الربع األول 

من عام 2020.
رحـــب الجانبـــان بالتوقيـــع مؤخـــرا علـــى 
وقـــررا  العســـكري،  للتعـــاون  اتفاقيـــة 
زيـــادة تبـــادل المعلومات واالســـتخبارات 

والتقييمات.
نـــدد الجانبـــان باإلرهاب في كافة أشـــكاله 
ومظاهـــره وأكـــدا مـــن جديـــد الرغبـــة في 
تعزيـــز التعـــاون علـــى الصعيديـــن الثنائي 
والمتعـــدد األطـــراف فـــي مجـــال مكافحة 
الجرائـــم  ومكافحـــة  وتمويلـــه  اإلرهـــاب 
ومكافحـــة  للحـــدود  العابـــرة  المنظمـــة 
المخـــدرات وتعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــال 

األمن السيبراني.
أعـــرب الجانبـــان عـــن ارتياحهمـــا لتطـــور 

البلديـــن  بيـــن  االقتصـــادي  التعـــاون 
الشقيقين، وأقرا بإمكانية زيادة التبادالت 
جميـــع  اتخـــاذ  علـــى  واتفقـــا  التجاريـــة 
الخطـــوات الالزمة لدفع التجـــارة الثنائية 

بين البلدين.
يلعبـــه  الـــذي  المهـــم  الـــدور  ضـــوء  فـــي 
المســـتثمرون، اتفـــق الجانبـــان على تهيئة 
بيئة اســـتثمارية مناســـبة للمستثمرين من 
كال البلدين من خالل تبادل المعلومات عن 
فرص االستثمار المتاحة بطريقة منتظمة 
وسريعة فيما بينهما. وإدراكًا منهما لفرص 
النمو االقتصـــادي الكبيرة، شـــجع الجانب 
الباكستاني المستثمرين البحرينيين على 
اســـتغالل البيئة اإليجابية لالســـتثمار في 
باكســـتان وبحـــث إمكانية االســـتثمار في 
المجـــاالت التـــي تتمتع بعوائـــد كبيرة، بما 
فـــي ذلك البنية التحتية. كمـــا أقرَّ الجانب 
الباكســـتاني بأهميـــة البحريـــن باعتبارهـــا 

البوابة المثالية إلى األسواق الخليجية.
حـــول  النظـــر  وجهـــات  الجانبـــان  تبـــادل 
القضايـــا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشـــترك بما في ذلك الوضـــع األمني في 
غرب آســـيا وجنوب آســـيا. وأكد الجانبان 
مجـــددًا علـــى أهميـــة اتبـــاع نهـــج الحـــل 
ضـــوء  فـــي  النزاعـــات،  لجميـــع  الســـلمي 
الشـــرعية الدوليـــة والقـــرارات ذات الصلة 

لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
التجاريـــة  اإلمكانيـــات  لحجـــم  وإدراكا 
مجلـــس  ودول  باكســـتان  بيـــن  الكبيـــرة 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، أعادت 
البحرين تأكيد دعمها والتزامهما بمواصلة 
تعزيز التعاون من خالل إعداد خطة عمل 
مشـــتركة للحوار االســـتراتيجي بين دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
وباكســـتان واالنتهـــاء مـــن إبـــرام اتفاقية 
ودول  باكســـتان  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفـــي ختـــام الزيـــارة عبـــر دولـــة الرئيـــس 
جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  خـــان،  عمـــران 
باكســـتان اإلسالمية، عن شـــكره وتقديره 
المفـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ملـــك  لجاللـــة 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
الموقر وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا لقيـــه والوفـــد 
المرافق من كرم الضيافة والحفاوة. ودعا 
دولـــة رئيس وزراء باكســـتان جاللة الملك 
المفـــدى، وصاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء الموقـــر وصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء لزيـــارة جمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية في الوقت المناسب 
للطرفيـــن، وقد تـــم الترحيب بهذه الدعوة 
الكريمة وتلبيتها في المستقبل بعون هللا.

المنامة - بنا

ترحيب باتفاقية التعاون العسكري وزيادة تبادل المعلومات واالستخبارات
تـعـزيــز التـعــاون فــي مكـافـحــة اإلرهــاب ومكـافـحــة الـمـخــدرات واألمــن السـيـبـرانــي

تقدير للمبادرة 
السامية إلنشاء 

جامعة الملك حمد 
للتمريض والعلوم 

الطبية في 
باكستان

خطة عمل للحوار 
االستراتيجي 

بين دول الخليج 
وباكستان واالنتهاء 
من اتفاقية التجارة 

الحرة

تهيئة بيئة 
استثمارية مناسبة 

للمستثمرين من 
البلدين وتبادل 
المعلومات عن 
الفرص المتاحة

تأكيد أهمية اتباع 
نهج الحل السلمي 
للنزاعات في ضوء 

الشرعية الدولية 
وقرارات مجلس 

األمن
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المبادرات الملكية لفتات أبوية كريمة من ملك التسامح واإلنسانية
إشـــادة دوليـــة وحقوقية باإلفـــراج عن المحكومين والتوســـع بالعقوبـــات البديلة

أدخلــت المبــادرات الســامية لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة البهجــة والســعادة علــى قلــوب مئــات األســر فــي البحريــن 

وجعلت فرحتهم في األعياد الوطنية فرحتين. 

فقـــد جـــاء صـــدور المرســـوم رقـــم 101 
لســـنة 2019 بالعفو الخـــاص عن عدد من 
المحكوميـــن، وشـــمل 269 محكوًمـــا، في 
مبادرة ملكية سامية من صاحب الجاللة 
الملك تعكس بجالء أســـمى معاني القيم 
التســـامح  ومبـــادئ  النبيلـــة،  اإلنســـانية 
والعفـــو التي ُجبل عليهـــا جاللته، وورثها 
عن آبائه وأجداده الكرام، وهي ما جعلت 
مملكـــة البحرين بقيادتها الحكيمة مملكة 

للتسامح، والتعايش، والسالم.
وتزامـــن مـــع المرســـوم الملكـــي الســـامي 
خبـــر ســـعيد آخـــر، فتنفيـــًذا للتوجيهـــات 
الملكيـــة الســـامية بالتوســـع فـــي تطبيـــق 
قانون العقوبـــات البديلة مراعاًة لظروف 
المحكـــوم عليهم الشـــخصية واألســـرية، 
والدواعي اإلنســـانية المبّررة الســـتبدالها 
بعقوبات الحبس، صرح النائب العام علي 
البوعينيـــن بـــأن النيابـــة تلقت مـــن إدارة 
تنفيـــذ األحكام بـــوزارة الداخلية أســـماء 
530 نزياًل مّمن قضوا نصف المدة؛ للعمل 
على توســـعة نطاق تطبيق أحكام قانون 

العقوبات البديلة.
إن كل مواطـــن ومقيم علـــى هذه األرض 
لهـــذه  وإكبـــار  بإجـــالل  ينظـــر  الطيبـــة 
الخطـــوة الملكية الســـامية، وما عكســـته 
من روح المحبـــة والمودة والصفح، التي 
تتجلـــى في عالقة القائد الحكيم بشـــعبه 
الكريـــم، وما جســـدته من أخـــالق عالية، 
ونبـــل عظيم، وكـــرم وافر، تأتي انعكاًســـا 
للمواقف اإلنسانية األصيلة لجاللة الملك، 
اإلســـالمية  التعاليـــم  مـــن  تنطلـــق  التـــي 
الســـمحة فـــي العفو عنـــد المقـــدرة، فهذه 
المواقف ليست بغريبة على جاللته، فهو 
الملـــك الحكيـــم، والقائد لمســـيرة العطاء 

بحلمه، وعطفه، ووافر سماحته وكرمه.
وتعـــزز هذه المبـــادرة رؤية جاللـــة الملك 
النيـــرة لـــكل ما فيـــه خير ومصلحـــة هذا 
الوطـــن الغالـــي، ودفـــع أبنائـــه لمواصلـــة 
مســـيرة التقـــدم واالزدهار التـــي يقودها 
جاللته انطالًقا من مشروعه اإلصالحي، 

واالقتـــداء بخطوات جاللتـــه، ومبادراته 
اإلنســـانية المســـتمرة، واالبتعـــاد عـــن كل 
مـــا يهـــدد أمـــن واســـتقرار هـــذا الوطـــن 
العزيز، واالنخراط بقوة في درب التنمية 
والرخـــاء الـــذي خطـــه جاللـــة الملـــك من 

خالل مشروعه اإلصالحي العظيم.
وجـــاء العفـــو الملكـــي عـــن المحكوميـــن 
باعتبـــاره حًقـــا أصياًل لجاللـــة الملك فيما 
مـــع  متناســـًبا  الوطـــن،  لمصلحـــة  يـــراه 
األعياد الوطنية للمملكة؛ ليدخل السعادة 
والســـرور لمئـــات العائـــالت التـــي كانـــت 

تتطلع لهذا العفو من جاللته. 
إن التوســـع في تطبيق القانون رقم )18( 
لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلة الذي أصدره جاللة الملك بتاريخ 
الرؤيـــة  ليؤكـــد  يأتـــي   ،2017 يوليـــو   19
الحضاريـــة لجاللتـــه فـــي تعزيـــز حقـــوق 
اإلنســـان وحماية كيان المجتمع، ويضمن 
فـــي الوقـــت ذاتـــه إنفـــاذ القانـــون وفـــق 

مفهوم مجتمعي متقدم. 
وعليـــه، فإن قانـــون العقوبـــات والتدابير 
المعانـــي  مـــن  الكثيـــر  يحمـــل  البديلـــة 
الحضارية واألهـــداف المجتمعية. ودّعم 
جاللته القانون بالتوجيه الملكي السامي 
أجـــل  مـــن  الحكومـــة؛  إمكانـــات  بتعزيـــز 
إتاحـــة المجـــال للتطبيق الفعـــال ألحكام 
قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير 
والبرامـــج التأهيليـــة التـــي تتناســـب مـــع 
عليهـــم  للمحكـــوم  الشـــخصية  الظـــروف 
الذيـــن يتوخـــى إصالحهـــم؛ مـــن أجل أن 
يعـــاد إدماجهـــم فـــي المجتمـــع؛ لمـــا فـــي 
ذلـــك من تحقيق للصالـــح العام، وتحقيق 
لألهداف المرجوة مـــن العقوبة وبخاصة 
الـــردع الخاص بعدم العـــودة إلى ارتكاب 

الجريمة.
ويمثـــل تطبيق أحـــكام قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلة على أوســـع نطاق نتاًجا 
فكرًيـــا عصرًيـــا متحّضـــًرا تبنتـــه مملكـــة 
البحريـــن، بالعمـــل علـــى تعزيـــز إمكاناتها 
فـــي التطبيـــق الفّعـــال للقانون بنـــاًء على 

معاييـــر المواءمة والمالءمة والتناســـب، 
ودونمـــا إخـــالل بحقـــوق المجنـــي عليهم 
والمتضرريـــن مـــن الجريمـــة، وبلـــغ عـــدد 
المحكوميـــن الذيـــن اســـتفادوا من جميع 
بدايـــة  منـــذ  البديلـــة  العقوبـــات  أنـــواع 
تطبيقها 1116 محكوًما، ما يؤكد الحرص 
على تنفيذ التوجيهات الملكية من جميع 
الجهـــات المختصة وتفعيل القانون لخير 

وصالح أبناء هذا الوطن الكرام.
بحـــق  البديلـــة  العقوبـــات  تطبيـــق  إن 
المحكومين ممن تنطبق عليهم الشـــروط 
يعطـــي المجال أمـــام المحكومين للعودة 
لخدمـــة الوطن من خالل خدمة المجتمع 
فـــي  التوســـع  وهـــذا  تأهيلهـــم،  وإعـــادة 
العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي 
في ظل التوجيهات الملكية السامية في 
تطويـــر المنظومـــة العدلية فـــي البحرين 
بمـــا يتواكب مع التوجهـــات الحديثة في 
البديلـــة  العقوبـــات  وقانـــون  العقوبـــات. 
نظـــام فاعـــل ويقـــوم بـــدوره فـــي تأهيل 
المحكـــوم عليـــه ســـواء من خـــالل القيام 
بأعمـــال لخدمة المجتمـــع والوطن أو من 
خالل حضـــور الـــدورات التأهيلية ليعود 
المحكـــوم عليـــه بعدها ليشـــارك في بناء 

هذا الوطن.
وتشـــكل العقوبـــات البديلة تطـــوًرا كبيًرا 
فـــي التشـــريعات المعمول بها فـــي البالد، 
الســـيما إزاء المحكومين بقضايا ال تمس 
أمـــن الدولة، وتعد جرائمهم محدودة من 
حيث مدة العقوبة، وهو ما يعطي فرصة 
حقيقيـــة للفرد للتأهيل وعـــدم االنخراط 
بانتهاكات قانونيـــة، كما يعطي له فرصة 
ثمينـــة؛ كـــي ال يضيع مســـتقبله الوظيفي 

ووضعه االجتماعي. 
مســـاحة  البديلـــة  العقوبـــات  وأعطـــت 
ومرونة أمـــام الســـلطة القضائية إلعطاء 
هـــذه العقوبات من أجل تأهيل المحكوم، 
تكـــرار  عـــن  االبتعـــاد  باتجـــاه  ودفعـــه 
الجريمـــة، وهـــذا يدل علـــى حرص جاللة 
المواطـــن، ومنحـــه  رعايـــة  علـــى  الملـــك 
االمتيازات كافة، وبنفس الوقت حمايته 

من الجريمة.
إن التوجيه الســـامي بالتوسع في تطبيق 

قانـــون العقوبـــات البديلة يشـــكل إضافة 
نوعيـــة إلـــى ســـجل مملكـــة البحرين في 
مجـــال حمايـــة وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان 
بما ينســـجم مع المعاييـــر الدولية لحقوق 
اإلنســـان ومبادئ تطبيق العدالة ومعايير 
األمم المتحدة لبدائل السجن، إذ أصبحت 
المملكـــة مـــن بيـــن دول العالـــم الســـباقة 
والمتقدمة التي تتجه إلى تفعيل البدائل 
العقابية للسياســـات الجنائيـــة المعاصرة 
للحريـــة  المقيـــدة  العقوبـــات  وتســـتبدل 
بالعقوبات ذات النفع العام للمجتمع، فقد 
وجه جاللة الملك في كلمته السامية في 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الثاني مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامس فـــي أكتوبر الماضي 
قائـــال “إن مرحلة العمـــل المقبلـــة، بآمالها 
وتطلعاتهـــا، تســـتدعي منـــا جميًعا حماية 
أركان دولـــة القانـــون وإرســـاء ســـيادته، 
باالســـتمرار فـــي االرتقاء بقطـــاع العدالة 
وإجراءاتـــه  وخدماتـــه،  بمؤسســـاته، 
هـــذا  المتقاضيـــن،  مصالـــح  لحمايـــة 
فضـــاًل عـــن مواصلـــة الجهود فـــي تطوير 
التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. 
ونشـــير هنا، بشـــكل خـــاص، إلـــى القانون 
الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة 
التـــي يجوز للقاضـــي أن يأمر بها بداًل من 
العقوبة األصلية، ونوجه بضرورة تعاون 
كافـــة الجهات المعنيـــة، بتطبيق نصوصه 
المرسخة لالستقرار المجتمعي، والهادفة 
إلى مراعاة ظـــروف المحكومين بمنحهم 
ســـبل اســـتئناف دورهـــم اإليجابـــي فـــي 

المجتمع”.
وقـــد حـــاز التوجيـــه الملكي على إشـــادة 
وطنية من جميـــع فعاليات المجتمع، كما 
أشـــادت العديد من المنظمـــات الحقوقية 
به، وكذلك حظي بإشـــادة عالمية وتقدير 
دولي كبير ومن أحدث تلك اإلشـــادات ما 
ورد في تقرير وزارة الخارجية األميركية 
عن اإلرهاب الصـــادر في نوفمبر الماضي 
الملكيـــة،  الخطـــوة  بهـــذه  والـــذي رحـــب 
وتوقـــع أن يكون لها تأثيـــر إيجابي فعال 
البحريـــن  واســـتقرار  أمـــن  حفـــظ  علـــى 
وازديـــاد اللحمـــة الوطنيـــة والترابط بين 

أبناء الوطن العزيز.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

نشـــرت جريدة األهرام المصرية، 
في عددهـــا الصادر أمس االثنين 
النـــواب  لرئيســـة مجلـــس  مقـــاالً 
زينـــل،  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
بمناسبة احتفال مملكة البحرين 
بأعيادها الوطنيـــة إحياًء لذكرى 
فـــي  البحرينيـــة  الدولـــة  قيـــام 
الفاتـــح  احمـــد  المؤســـس  عهـــد 
كدولة عربية مســـلمة عام 1783 
انضمامهـــا  وذكـــرى  ميالديـــة، 
كدولـــة  المتحـــدة  األمـــم  فـــي 
كاملـــة العضويـــة، وذكـــرى تولـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك لمقاليد 
الحكـــم، والمقـــال بعنـــوان: “بيـــن 
نيـــل مصـــر وتاريـــخ البحريـــن... 
عهـــد حضـــارات”، أكـــدت فيه أن 
العالقـــات بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهورية مصر العربية الشقيقة 
تشـــهد اليوم أزهى عصورها في 
ظل العالقات الطيبة بين قيادتي 
المتمثلتيـــن  الشـــقيقين  البلديـــن 
بعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وأخيـــه رئيـــس جمهوريـــة مصـــر 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  العربيـــة 
مـــن  مزيـــد  علـــى  وحرصهمـــا 
التوطيـــد لهذه العالقات األخوية 

في مختلف المجاالت.
الســـلطة  فـــي  “إننـــا  وقالـــت: 
النـــواب  بمجلســـيها  التشـــريعية 
والشـــورى تربطنـــا عالقات قوية 
ومتميزة مع الســـلطة التشريعية 
العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة  فـــي 
والتعـــاون بيـــن مجلســـي النواب 
في البلدين دائم ومستمر، وهناك 
تفاههـــم وتنســـيق مشـــترك تجاه 
كل القضايا اإلقليمية والدولية”.

وأكـــدت أنه ومـــن أرض الطموح 
الرفيـــع مملكـــة البحرين، أســـّجل 
بـــه جمهوريـــة  عالًيـــا مـــا قامـــت 

مصر العربية الشقيقة، من خالل 
وأطبائهـــا  ومعلميهـــا  قضاتهـــا 
مـــن  وإعالمييهـــا  ومهندســـيها 
بلدنـــا  مســـيرة  فـــي  إســـهامات 
على طريق التنميـــة، وبعطاءات 
الذاكـــرة  فـــي  خالـــدة  ســـتظل 
البحرينيـــة، بل لم يكـــن للبحرين 
ومصر عبر التاريخ إال ما سجلته 
الذاكـــرة من مصير مشـــترك، وما 
ســـجله البحرينيـــون مـــن تعبيـــر 
ومحبة لمصر، الحديث عن مصر 
يتطلـــب ذاكـــرة بحجـــم التاريخ، 
وأفًقا باتســـاع الحضـــارة، ومداًدا 
يســـتوعب وحـــي النيِل الشـــاهد 

في بلٍد يقف على ذروة الريادة.
 ودعـــت رئيســـة مجلـــس النواب 
إلـــى ضرورة مشـــاركة البرلمانات 
العربية الشقيقة التخاذ خطوات 
للوقـــوف  ومتكاملـــة،  موحـــدة 
من خاللهـــا على أهـــم التحديات 
حلـــول  إليجـــاد  المختلفـــة، 
وســـبل  آليـــات  وعبـــر  مشـــتركة، 
متفـــق عليهـــا، يمكن معهـــا إيجاد 
فاعليـــة  وأكثـــر  جديـــدة  رؤيـــة 
للوحدة العربية، في ســـبل تعزيز 
المنجـــزات وتحقيـــق االســـتقرار 
االقتصادي واألمني والسياســـي 

لكافة الدول العربية.

أعـــرب وزيـــر خارجيـــة روســـيا 
االتحادية سيرجي الفروف عن 
أطيـــب تمنياته لمملكة البحرين 
دوام التقـــدم والرخـــاء بقيـــادة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفة؛ بمناسبة احتفال مملكة 
الوطنيـــة  بأعيادهـــا  البحريـــن 
الدولـــة  قيـــام  لذكـــرى  إحيـــاًء 
البحرينيـــة فـــي عهد المؤســـس 
عربيـــة  دولـــة  الفاتـــح  أحمـــد 
مســـلمة العـــام 1783 ميالديـــة، 
وذكـــرى انضمامهـــا فـــي األمـــم 
المتحدة دولـــة كاملة العضوية، 
وذكـــرى تولي صاحـــب الجاللة 

الملك مقاليد الحكم.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء ســـفير 
لـــدى روســـيا  البحريـــن  مملكـــة 
الســـاعاتي  أحمـــد  االتحاديـــة 
عقـــده  الـــذي  االجتمـــاع  فـــي 

وزيـــر الخارجيـــة مـــع الســـفراء 
العـــرب المعتمدين لدى روســـيا 
نهايـــة  بمناســـبة  االتحاديـــة؛ 
العـــام الميـــالدي فـــي دار وزارة 

الخارجية الروسية.
وأكـــد الفـــروف عمـــق العالقات 
الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وروسيا االتحادية، متطلعا إلى 
مزيد مـــن النمـــو والتقدم خالل 

العام الجديد.
من جانبه، أعرب الساعاتي عن 
شكره لوزير على دعمه وحرصه 
علـــى تطوير العالقـــات الثنائية 
بيـــن البلديـــن، متمنيـــا لروســـيا 

االتحادية التقدم واالزدهار.

زينل بمقال في “األهرام”: العالقات 
البحرينية المصرية تشهد أزهى عصورها

الفروف يؤكد عمق العالقات بين البحرين وروسيا

المنامة - وزارة الداخلية

تشـــارك مملكة البحريـــن في أعمال 
الـــدول  لمؤتمـــر  الثامنـــة  الـــدورة 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد، حيث يرأس الوفد 
المشارك المقدم مدير إدارة الشئون 
القانونية بـــوزارة الداخلية حســـين 

مطر.
ويعد المؤتمر والذي يعقد حاليا في 
أبوظبـــي، أحـــد التجمعـــات الدولية 
المهمة التي ســـتمنح الفرصة للدول 
األعضـــاء الموقعـــة علـــى االتفاقيـــة 
بتعزيـــز التعـــاون لتحقيـــق أهدافهـــا 

الواردة في الفصول األربعة الواردة 
باالتفاقية.

الكفيلـــة  الســـبل  المؤتمـــر  ويبحـــث 
المتحـــدة  األمـــم  اتفاقيـــة  بتنفيـــذ 
واســـترداد  الفســـاد،  لمكافحـــة 
التعـــاون  وتعزيـــز  الموجـــودات، 
الدولـــي في مجال مكافحة الفســـاد 
والمســـاعدة التقنيـــة، وآليـــات منـــع 
الفســـاد، إضافة إلى مناقشـــة آليات 
التعـــاون مـــع المنظمـــات واآلليـــات 
الصلـــة  ذات  واإلقليميـــة  الدوليـــة 

بمكافحة الفساد.

البحرين تشارك بمؤتمر الدول األطراف باتفاقية مكافحة الفساد

الشيخ عبداهلل بن أحمد يستعرض جهود المملكة بمكافحة اإلرهاب
تطلـــع بحرينـــي لتوطيـــد مجـــاالت التعـــاون مـــع حلـــف “الناتـــو”

شـــارك وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة، 
آل خليفـــة، فـــي االحتفـــال الـــذي أقيـــم 
بمناســـبة الذكرى الخامســـة عشـــر على 
للتعـــاون،  إســـطنبول  مبـــادرة  انطـــالق 
والذي نظمتـــه دولة الكويت الشـــقيقة، 
ممثلـــة بجهـــاز األمـــن الوطنـــي، برعاية 
ســـمو الشـــيخ خالد الحمد الصباح وهو 
رئيـــس مجلـــس وزراء دولـــة الكويـــت 
الشـــيخ  مـــن  كل  وبحضـــور  الشـــقيقة 
ثامر علي صباح الســـالم الصباح رئيس 
جهـــاز األمن الوطنـــي الكويتـــي وأمين 
عـــام مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة عبداللطيف الزيانـــي، واألمين 
العـــام لحلـــف شـــمال األطلســـي )ناتـــو(، 

وبمشاركة سفراء  دول الحلف كافة.
وتحـــدث الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، فـــي حلقـــة نقاشـــية مخصصة 
لمراكز األبحاث بدول مبادرة إسطنبول 
للتعـــاون، بعنـــوان “15 عاًمـــا من مبادرة 
اإلنجـــازات   - للتعـــاون  إســـطنبول 
والتطلعـــات المســـتقبلية”، أدارها نائب 
ميرســـيا  الناتـــو  لحلـــف  العـــام  األميـــن 
جيوانـــا، حيث تم تســـليط الضوء على 
التعاون بين الدول والحلف من منظور 

علمي - أكاديمي.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  واســـتعرض 
ومبـــادرات  جهـــود  الدوليـــة،  للشـــؤون 
مملكة البحريـــن، في مجاالت اإلصالح 

والتنميـــة ومكافحة اإلرهاب، والتزامها 
بضمـــان األمـــن البحـــري، بالتعـــاون مـــع 
الحلفـــاء والشـــركاء، مشـــيًدا فـــي هـــذا 
الصـــدد، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها 
حلـــف )ناتـــو( في حفـــظ الســـلم واألمن 

الدوليين.
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد 
والمشـــاورات  التفاهمـــات  أن  خليفـــة، 
فهـــم  فـــي  تســـهم  ســـوف  المســـتمرة، 
االســـتراتيجية  لالحتياجـــات  أفضـــل 
بنـــاء  فـــي  والمســـاعدة  طـــرف،  لـــكل 
القـــدرات والمهـــارات، وطرح مســـارات 
ورؤى جديـــدة، للتعامل مـــع التحديات 
القائمـــة والناشـــئة، فـــي ســـياق شـــراكة 
أمنيـــة فاعلـــة ومســـتدامة، منوًهـــا إلى 
أن النســـخة الثانيـــة لبرنامج )الشـــراكة 
والتعاون الفردي( بيـــن مملكة البحرين 
 -  2018 مـــن  للفتـــرة  )ناتـــو(  وحلـــف 
وبنـــاءة،  مثمـــرة  نتائـــج  تحقـــق   2020

الســـيما في مجاالت التعاون السياسي 
الخبـــرات  وتبـــادل  والدبلوماســـي، 

الدفاعية واألمنية.
وأشـــار وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  الدوليـــة، 
تـــدرك أهمية المكافحة الشـــاملة لخطر 
جهـــود  تضافـــر  إلـــى  داعيـــا  اإلرهـــاب، 
أفـــكار  لمواجهـــة  الدولـــي،  المجتمـــع 
مصـــادر  ومنـــع  التطـــرف،  وخطـــاب 
توفـــر  التـــي  الجهـــات  التمويـــل، وردع 
مـــالذات آمنـــة لإلرهابييـــن، باعتبارهـــا 
تدابيـــر ضروريـــة ووقائيـــة، للحـــد مـــن 

خطر اإلرهاب.
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وحـــذر 
اســـتهداف  خطـــورة  مـــن  خليفـــة،  آل 
منطقـــة  لـــدول  الوطنيـــة  المؤسســـات 
الفوضـــى،  لنشـــر  األوســـط  الشـــرق 
واســـتمرار ســـباق التســـلح مـــن خـــالل 
إلـــى  الباليســـتية،  الصواريـــخ  تطويـــر 

جانـــب مخاطر المليشـــيات والشـــبكات 
اإلرهابيـــة ودورهـــا فـــي تهديـــد األمـــن 
تهديـــدات  تشـــكل  كونهـــا  اإلقليمـــي؛ 
الحيـــوي  والمجـــال  للمنطقـــة  مباشـــرة 

لحلف )ناتو(.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليـــة، عـــن تطلـــع مملكـــة البحريـــن 
لتوطيـــد مجـــاالت التعـــاون مـــع حلـــف 
فـــي  )ناتـــو( الســـيما  األطلســـي  شـــمال 
حماية األمن البحـــري، وحرية التجارة، 
التكنولوجيـــة  الطفـــرات  ومواكبـــة 
المتالحقة، لضمان استتباب األمن على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
الجديـــر بالذكـــر أن مبـــادرة إســـطنبول 
للتعـــاون، والتـــي تم اإلعـــالن عنها على 
هامش قمة قادة حلف )ناتو( في يونيو 
2004، جاءت تحقيقًا لرغبة الحلف في 
بناء شـــراكة مستدامة مع دول مجلس 

التعاون.

الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

المنامة - وزارة الخارجية
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مستقبال سفيرنا 
لدى موسكو

تربطنا عالقات قوية 
ومتميزة مع السلطة 

التشريعية في مصر

دعوة البرلمانات 
العربية إليجاد آليات 

موحدة بوجه التحديات



احتفاالت “العاصمة” تضيء سماء المنامة
واســــــعــــــة ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شـ ومــــــــشــــــــاركــــــــة  داعـــــــــــــمـــــــــــــة...  جــــــهــــــة   45

بالعيد  العاصمة  محافظة  أهــالــي  احتفل   
الملك  تولي جاللة  وذكــرى  المجيد  الوطني 
مقاليد الحكم، ضمن مهرجان ضخم نظمته 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة وأمـــانـــة الــعــاصــمــة في 
“واتــر جــاردن سيتي” على مدى 3 أيــام من 
15 لغاية 17 ديسمبر الجاري، وسط أجواء 
ــوالء لــلــوطــن وقــيــادتــه  ــ جــســدت مــعــانــي الـ
عكست  واســعــة  شعبية  بمشاركة  الرشيدة 

تعابير الفرح باألعياد الوطنية.
نظمتها  الـــتـــي  ــيــة  ــال ــف االحــت أقــيــمــت  وقــــد 
المحافظة واألمانة للعام الثامن على التوالي 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزيـــر  بحضور 
والتخطيط العمراني عصام خلف وعدد من 
المسئولين في الجهات الحكومية والخاصة 
والمقيمين  والمواطنين  والوجهاء واألعيان 
وزوار المملكة، حيث شهدت عروًضا ضخمة 

ــدة خــصــصــت لــلــجــمــاهــيــر  ــديـ ومـــفـــاجـــآت عـ
لأللعاب  ضخم  عرض  أبرزها  من  الحاضرة، 
من  مقدمة  سيارة  على  والسحب  النارية، 
الــزيــانــي، وحــفــل غنائي قدمه  اســتــثــمــارات 
الفنانين محمد عبدالرحيم وحنان رضا، إلى 
والعرضة  الشعبية،  للفنون  عــروض  جانب 
الموسيقية  الــفــرقــة  ومــشــاركــة  البحرينية، 
للشرطة، ومنطقة مخصصة أللعاب األطفال، 
ومسابقات وجوائز قيمة، إضافة إلى سوق 

“تمكين” لرواد األعمال.
بفضل  الوطنية  الفعالية  هذه  تنظيم  يأتي   
وخــاصــة،  حكومية  جهة   45 ورعــايــة  دعــم 
انطالقًا من حرص تلك الجهات على إقامة 
االحتفال بالمستوى الذي يليق به، وتحقيًقا 
بما  المجتمعية  الشراكة  تعزيز  ألهدافها في 
خدمة  في  الطموحة  خططها  مع  يتناسب 

المجتمع وتعزيًزا لدورها الوطني.
الشيخ  العاصمة  محافظة  محافظ  وقــال   
رئيس  خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن  بــن  هــشــام 
اللجنة العليا لالحتفال في تصريح له بهذه 
واألمــانــة  المحافظة  “تنظيم  إن  المناسبة، 
لمثل هذه االحتفاالت الوطنية، يأتي إيماًنا 
بدورهما في تعزيز الحس الوطني وترسيخ 
الوحدة الوطنية لدى جميع من يعيش على 
هذه  أن  مؤكًدا  المعطاء،  الوطن  هذا  أرض 

ومـــا شهدته  قلوبنا  عــلــى  الــعــزيــزة  ــذكــرى  ال
يؤكد  احتفاالت جميلة  من  البحرين  مملكة 
للوطن  الــبــحــريــن  شــعــب  مـــدى حــب ووالء 
وقيادته الرشيدة، منّوًها إلى هذه المناسبة 
المملكة  العزيزة فرصة الستذكار ما حققته 
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك 

ومـــا شــهــدتــه الــمــمــلــكــة مـــن إنـــجـــازات على 
واالقتصادية  السياسية  األصــعــدة  مختلف 

والثقافية والرياضية والتنموية”.
 من جهتها، قالت مدير عام أمانة العاصمة 
العليا  اللجنة  رئيس  نائب  حميدان  شوقية 
“االحــتــفــال  إن  لــهــا،  تصريح  فــي  لالحتفال 

ــوحــة جميلة  ل الــوطــنــيــة يــعــكــس  بــاألعــيــاد 
تترجم أرقى المشاعر نحو االنتماء الوطني 
والمكتسبات  المنجزات  بكافة  واالعــتــزاز 
إلى  مشيرة  البحرين”،  مملكة  حققتها  التي 
الغالية  المناسبة  بهذه  الــيــوم  “احتفالنا  أن 
األرض  هذه  على  ومقيم  بحريني  كل  على 
لقيادتنا  والــوالء  للبيعة  تأكيد  هو  المعطاء، 
الرشيدة وانتمائنا لوطننا، وتعزيز للمواطنة 

ومحبتنا لهذا الوطن الغالي”.

المنامة - محافظة العاصمة
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شـــاركـــت األمـــانـــتـــان الــعــامــتــان 
في  والنواب  الشورى  لمجلسي 
المجيد  الوطني  العيد  مهرجان 
بحلبة البحرين الدولية بمناسبة 
ــاالت مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــفـ ــتـ احـ

بأعيادها الوطنية.
وتــــأتــــي الـــمـــشـــاركـــة تـــعـــزيـــزا 
لـــلـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة لــنــشــر 
الــثــقــافــة الــبــرلــمــانــيــة، وتــوعــيــة 
المشاركة  بأهمية  المواطنين 

التشريعي  ــدور  ــ وال السياسية 
ــلــذيــن تــقــوم بهما  ال والــرقــابــي 
عن  فضاًل  التشريعية،  السلطة 
التي  اإلنــجــازات  على  التعرف 
تحققت في العهد الزاهر لعاهل 
الــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
ــن الــتــشــريــعــات  ــي مـــجـــال سـ فـ
والــقــوانــيــن الــتــي ســاهــمــت في 
بناء دولة المؤسسات والقانون.

أمانتا المجلسين تحتفالن باألعياد 

المنامة- بنا

لــدى  الــبــحــريــن  مملكة  سفير  رفـــع 
ــن أحــمــد  ســلــطــنــة عـــمـــان جــمــعــة بـ
ــتــهــانــي  ــات ال ــ ــ ــى آي ــمـ ــكــعــبــي أسـ ال
صاحب  البالد  لعاهل  والتبريكات 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
صاحب  ــوزراء  ــ ال ورئــيــس  خليفة، 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ــي  ــ وول خــلــيــفــة،  آل  ســلــمــان 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
صاحب  ــوزراء  ــ الـ مجلس  لــرئــيــس 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العيد  بمناسبة  خليفة،  آل  حــمــد 
الجلوس  وذكــرى  المجيد  الوطني 
ــصــاحــب الــجــاللــة  الـــثـــامـــن عــشــر ل
الملك عاهل البالد.وبهذه المناسبة، 
هذه  “تــأتــي  الكعبي:  السفير  قــال 
ــاالت بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة  ــفـ ــتـ االحـ

لتعمق شعور انتماء شعب البحرين 
الوفي لقيادته الحكيمة ولتؤكد أن 
مستقبل البحرين يسير نحو مزيد 
من التطور واالزدهار في ظل العهد 

الزاهر لصاحب الجاللة الملك”.

الكعبي: مستقبل البحرين نحو مزيد من االزدهار

تنسيق وتكامل في العالقات مع السعودية
حمـــود بـــن عبـــداهلل: مـــأ انجزنـــاه فـــي البحريـــن مشـــرف وجديـــر بالتقديـــر

احتفلت ســفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية الســعودية بمناســبة 
احتفــال مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطنيــة إحيــاًء لذكــرى قيــام الدولة 
البحرينيــة فــي عهــد المؤســس احمــد الفاتح كدولــة عربية مســلمة العام 
1783 ميالديــة، وذكــرى انضمامهــا فــي األمــم المتحــدة كدولــة كاملــة 

العضوية، وذكرى تولي صاحب الجاللة الملك لمقاليد الحكم.

وقد أقام سفير مملكة البحرين لدى 
الشيخ  السعودية  العربية  المملكة 
آل خليفة حفل  بن عبد هللا  حمود 
اســتــقــبــال فــي قــصــر الــثــقــافــة بحي 
السمو  صاحب  بحضور  السفارات، 
الرياض األمير  الملكي أمير منطقة 
فــيــصــل بـــن بــنــدر بـــن عــبــد الــعــزيــز 
السمو األمــراء والــوزراء  وأصحاب 
وكــــبــــار الـــمـــســـئـــولـــيـــن والـــســـفـــراء 
والدبلوماسيين  األعــمــال  ورجــــال 
ــد كــبــيــر مــن  ــشـ ــيـــن وحـ ــيـ واإلعـــالمـ

المدعوين.
وقـــد ألــقــى الــشــيــخ حــمــود بــن عبد 
المناسبة  بهذه  كلمة  خليفة  آل  هللا 
فيها  رحــب  الجميع  على  الــعــزيــزة 
بـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي أمــيــر 
ــال: إنــهــا  ــ ــ ــــريــــاض والـــحـــضـــور وق ال
إليها  تهفو  غالية  وطنية  مناسبة 
قلوبنا جميعا كل عام، وإنني أغتنم 
التهاني  أسمى  ألرفــع  الفرصة  هــذه 
عاهل  مقام  إلــى  التمنيات  وأطيب 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
ــيــس  ــيــفــة، ورئ بـــن عــيــســى آل خــل
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

وولـــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ــكــي األمـــيـــر  ــمــل ــاحـــب الـــســـمـــو ال صـ
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، كما  ســلــمــان 
الشعب  إلى  التهاني  بأطيب  أتقدم 
للجميع  متمنيا  الكريم  البحريني 
العزيزة  وللبحرين  والتوفيق  الخير 
دوام األمـــن واألمـــان والــتــقــدم في 
ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك.

التي حققتها  المرحلة  إن  وأضــاف: 
ــن مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة  الـــبـــحـــريـــن مــ
والنهضة مهمة وممتدة زمانًا ومكانا، 
وهي معيار اإلنجاز الذي يؤدي الى 
في  الــمــتــوقــع  الــعــمــل  حــجــم  إدراك 
ما  حجم  أن  مؤكدا  قادمة،  مرحلة 
خالل  البحرين  مملكة  في  أنجزناه 
وجدير  مشرف  الماضية  السنوات 
بــالــتــقــديــر بــكــل الــمــقــايــيــس وعــلــى 
المستويات السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية خصوصا، وهذا بعض 
ــد  ــرائ ثـــمـــرات الــنــهــج اإلصـــالحـــي ال
لجاللة الملك الذي يتابع تنفيذه منذ 

أن تولى جاللته مقاليد الحكم.
إزاء  الــبــحــريــن  مـــواقـــف  أن  ــيــن  وب
ــيــجــيــة والــعــربــيــة  ــخــل الـــقـــضـــايـــا ال

مواقف  هــي  والــدولــيــة  واإلقليمية 
مبادئ  إلى  وترتكز  وثابتة  واضحة 
ــن االحـــــتـــــرام الــمــتــبــادل  عـــامـــة مــ
ــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  ــتــفــاهــم والـ وال

والمصالح المشتركة.
األخوية  بالعالقات  السفير  وأشـــاد 
الــتــاريــخــيــة مـــع الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، منوها بأنها تعتبر نموذجا 
وصلت  لما  األشــقــاء،  بين  للعالقات 
ــوة وتــفــاعــل وتــنــســيــق  إلـــيـــه مـــن قــ

كله  ــك  وذل كــافــة،  المستويات  على 
به  تحظى  ولما  تعالى،  هللا  بفضل 
القيادة في  اهتمام ورعاية من  من 
تحوله  ما  وهذا  الشقيقين،  البلدين 
حكومتا البلدين إلى تعاون وتنسيق 
وتــكــامــل ومـــشـــاريـــع مــشــتــركــة بما 

يخدم البلدين وشعبيهما.
وتخلل االحتفال فقرات فنية وفيلم 
وأغان  البحرين  مملكة  عن  وثائقي 

وطنية لفرقة العرضة البحرينية.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين دخلت عهًدا جديًدا من التطور بظل عهد جاللة العاهل
بمناســبة احتفــال مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطنيــة بذكرى تســلم عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، لمقاليــد الحكم 
والعيــد الوطنــي المجــي، نّظمــت إدارة األوقــاف الجعفرية األحــد في مقر 
اإلدارة فــي ضاحيــة الســيف احتفــاالً بحضــور رئيــس األوقــاف الجعفريــة 

يوسف الصالح وأعضاء مجلس األوقاف والموظفين.

ــيـــس مــجــلــس األوقـــــاف   ورفـــــع رئـ
ــن أعـــضـــاء  ــة عــ ــابـ ــيـ الـــجـــعـــفـــريـــة ونـ
اإلدارة  منتسبي  وكــافــة  المجلس 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  مقام 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء صــاحــب الــســمــو 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الــمــلــكــي 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة  ال 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 

خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
بهذه المناسبات الوطنية.

ــصــالــح في  ــدد، أكـــد ال ــصـ  وبـــهـــذا الـ
البحرين  مملكة  أن  بالمناسبة  كلمة 
دخــلــت عـــهـــًدا جـــديـــًدا مـــن الــتــطــور 
بــانــطــالقــة واعــــــدة نحو  ــاء  ــمـ ــنـ والـ
الملك  جاللة  تسلم  منذ  المستقبل 
العمل  ميثاق  وإقــرار  الحكم  مقاليد 
ــا  ــذي يــمــثــل إطـــــاًرا عــامًّ ــ الــوطــنــي ال
ــي فـــي شتى  ــالحــ لــلــمــشــروع اإلصــ
وطنية  ملحمة  لتشّكل  الــمــجــاالت، 

عنواًنا  بحق  ولتصبح  الوطن  لبناء 
البالد  تــاريــخ  فــي  مــزدهــرة  لمرحلة 
اإلنــجــاز  تــلــو  اإلنــجــاز  فيها  يتحقق 

على مختلف الصعد.
ــاف  ــ ــ األوق إدارة  أن  ــى  ــ إلـ ــفـــت  ولـ  
الــجــعــفــريــة حــريــصــة عــلــى مــواكــبــة 
ــكــيــة الــســامــيــة  ــمــل الـــتـــوجـــيـــهـــات ال
لتحقيق اإلصالح الشامل والتطوير 
في  الفاعلة  والمساهمة  المستمر، 
2030م  ــبــحــريــن  ال ــة  ــ رؤيـ تــحــقــيــق 

هي:  مــبــادئ  ثــالثــة  على  المستندة 
االستدامة والعدالة والتنافسية من 
خالل تعزيز وتطوير كفاءة اإلنتاج، 
تقديم  فــي  والتميز  األداء  وجـــودة 

كافة الخدمات.
 وأضاف “إننا منذ تشّرفنا بالتكليف 
الــمــلــكــي الــســامــي نــعــمــل بــكــل جــدٍّ 

وعزيمٍة للنهوض بهذه اإلدارة لتأخذ 
دورهــا في بشكل فاعل في مسيرة 
التنمية الشاملة في مملكة البحرين، 
أعــضــاء  زمـــالئـــي  أشـــكـــر  أن  وأود 
كخلية  يــعــمــلــون  الـــذيـــن  الــمــجــلــس 
نــحــل مـــن خـــالل نــشــاطــهــم الــفــاعــل 
قانون  عليها  نص  التي  اللجان  في 

القرار  صنع  في  للمساهمة  اإلدارة، 
يتوافق  ومؤسسي  جماعي  بشكل 
مع مبادئ الحوكمة ومفاهيم اإلدارة 

الرشيدة”.
وأعــــرب الــصــالــح عــن أســمــى آيــات 
للقيادة  والــعــرفــان  والتقدير  الشكر 
ــة لـــلـــدعـــم  ــومــ ــكــ ــحــ ــ ــدة وال ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ الـ
إدارة  بــه  تحظى  ــذي  الـ الــمــتــواصــل 
دورهـــا  لتتبوأ  الجعفرية  ــاف  األوقــ

الريادي في خدمة مملكة البحرين.
الفقرات  مــن  العديد  الحفل  وشمل 
ــقــة الــثــقــافــيــة  ــمــســاب ومــــن بــيــنــهــا ال
ثقافية  ــاءات  إضــ ببث  تعنى  الــتــي 
والمناسبات  الوطنية  المعالم  عــن 
على  تؤكد  التي  للمملكة  التاريخية 
ريادة مملكة البحرين وتميزها على 

جميع الصعد.

المنامة - األوقاف الجعفرية

“الجعفرية”: 
مواكبة التوجيهات 

الملكية لتحقيق 
اإلصالح الشامل
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السفير جمعة الكعبي

شوقية حميدان: 
تأكيد البيعة 

والوالء لقيادتنا 
الرشيدة

محافظ العاصمة: 
تعزيز الحس 

الوطني وترسيخ 
الوحدة لدى جميع
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محرر الشؤون المحلية

“رعاية الوالدين” تنّظم المهرجان الشعبي السنوي
البنـــا: التـــراث البحرينـــى يمثـــل تاريخنـــا وزاد مســـتقبلنا وثـــروة ألبنائنـــا وأحفادنـــا

رفع رئيس جمعية البحرين لرعاية الوالدين أحمد البنا أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات بمناســبة احتفــال مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطنيــة وإحياًء 
لذكــرى قيــام الدولــة البحرينيــة الحديثــة فــي عهــد المؤســس أحمــد الفاتح 
دولــة عربية مســلمة عــام 1783 ميالدية، والذكــرى 46 النضمامها في األمم 
المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم جاللتكم مقاليد الحكم.

واعتـــزازه  تقديـــره  عـــن  معربـــا   
التـــي حققتهـــا  الكبيـــرة  باإلنجـــازات 
مملكـــة البحرين في مجـــاالت رعاية 
الوالدين والمسنين، في العهد الزاهر 
لجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، مســـتذكرا المســـيرة المباركة 
شـــهدتها  التـــي  الكبيـــرة  والنهضـــة 
البحريـــن فـــي ظـــل مشـــروع جاللته 
حقـــق  الـــذي  الكبيـــر  اإلصالحـــي 
نقلـــة نوعيـــة غيـــر مســـبوقة حققـــت 
 ،2030 البحريـــن  رؤيـــة  للمواطنيـــن 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  وموصـــال 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة 
الموقر صاحب الســـمو الملكي األمير 
لمـــا  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
حققتـــه مـــن إنجـــازات ومشـــروعات 
تنموية مستدامة شملت كل مفاصل 
المجتمـــع، داعيا هللا أن يعيده ســـالما 

الى أرض الوطن.
جمعيـــة  إقامـــة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
البحرين لرعايـــة الوالدين “المهرجان 
الشـــعبي الســـنوي” فـــي صالـــة حالـــة 
بوماهـــر بالمحرق، بدعـــم ورعاية من 
شركة يوسف بن أحمد كانو، وحضور 
رئيس الجمعية أحمـــد البنا، وأعضاء 

مجلس اإلدارة، ونائب رئيس اللجنة 
العـــام  األميـــن  للمســـنين،  الوطنيـــة 
حســـن  الخيريـــة  البحريـــن  لجمعيـــة 
كمـــال، وعضو غرفـــة تجارة وصناعة 

البحرين عارف هجرس.
 ورّحب البنا فـــي كلمة ألقاها باإلنابة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  عنـــه 
جمعيـــة البحريـــن لرعايـــة الوالديـــن 
حســـن بوخمـــاس، بالحضـــور الكريم 
والضيـــوف، وبراعي الحفـــل الوجيه 
نبيـــل خالـــد كانـــو، الـــذي نحيـــي فيه 
تراثنـــا الشـــعبي والذي يمثل أســـاس 
تاريخنـــا وزاد مســـتقبلنا وثروة قيمة 

ألبنائنا وأحفادنا.
وأعـــرب البنـــا عـــن شـــكره وتقديـــره 
للرعاية الكريمة من شركة يوسف بن 
أحمـــد كانو للرعاية للمهرجان، مؤكًدا 
أنها تعكـــس االهتمام الكبير للشـــركة 
متمثلـــه في مجلـــس إداراتها بتاريخ 
وتـــراث هذا البلـــد عامه وكبار الســـن 
الـــذي هـــم أســـاس هـــذا التـــراث على 
وجه الخصوص، كمـــا تؤكد رعايتهم 
القيـــم  علـــى  لالحتفـــال  الكريمـــة 
الراســـخة لهـــذه العائلـــة العريقـــة في 
االهتمام بكبار الســـن، موصالً شـــكره 

لـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
والقائمين والمنظمين لالحتفال.

 وتوالـــت فقـــرات المهرجـــان حيـــث 
فقـــرة  الجمعيـــة  منتســـبات  قدمـــت 
بمشـــاركة  الشـــعبية  األزيـــاء  عـــرض 
أطفـــال روضـــة ســـدرة العصافير، ثم 
فقرة التهويدة وختمة القرآن الكريم، 
وألقـــى عبـــدهللا الماجد من منتســـبي 
الجمعية قصائد شعرية، وتالها فقرة 
العرضة من تقديم منتسبي الجمعية، 

واختتم المهرجان بفقرة الدزة.

بتكريـــم  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــام   
راعـــي الحفـــل الوجيـــه نبيـــل خالـــد 
كانـــو، وتكريـــم جمـــال يعقـــوب بـــدو 
مـــن قســـم رعايـــة المســـنين بـــوزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية، وتكريم 

المنظمين والمشاركين بالمهرجان.
 وعلـــى هامـــش المهرجـــان تم عرض 
الحـــرف اليدوية والتراثية بمشـــاركة 
المأكـــوالت  وعـــرض  إكســـبو،  فريـــق 
المطبـــخ  يتضمنهـــا  التـــي  الشـــعبية 

البحريني.

رفعـــت رئيســـة جمعيـــة النـــور للبـــر الشـــيخة لمياء بنـــت محمد آل 
خليفة أطيب التهاني والتبريكات إلى جاللة الملك والى ولي العهد 
األمين والى ســـمو رئيس الوزراء والى شـــعب البحرين، بمناســـبة 
حلـــول العيـــد الوطنـــي المجيد وذكـــرى تولي جالل الملـــك لمقاليد 
الحكم، مؤكدة التفاف الشـــعب حول القيادة الرشـــيدة، متمنية أن 
يظل األمن واألمان سمة من سمات مملكة البحرين.جاء ذلك خالل 
رعايتهـــا الحتفـــال دار النـــور البـــر لرعاية الوالديـــن التابعـــة لجمعية النور 
للبر باألعياد الوطنية، بحضور نائبة رئيســـة الجمعية الشـــيخة لولوة بنت 

خليفة بن علي آل خليفة،  بقاعة عوالي بنادي بابكو.
وقالـــت رئيســـة الـــدار هيا النعيمـــي إن العيـــد الوطني هو مناســـبة مميزه 

محفورة في الذاكرة والوجدان.
وأكـــدت رئيســـة لجنـــة العالقـــات العامة واإلعـــالم بالجمعية حنان ســـيف 
بـــن عربـــي أن االحتفـــال بالعيـــد الوطني وعيـــد جلوس جاللـــة الملك هي 
مناســـبات مهمة لتجديد مشـــاعر الحب واالعتزاز بالوطن وتجديد البيعة 

والعهد.
وفي ختام الحفل كرمت الشـــيخة لمياء بنت محمد آل خليفة اإلداريات 

بالدار وعدد من المتطوعات وبعض المنتسبات.

“النور للبر” تحتفل باألعياد

“السكري” تحتفل باألعياد الوطنية

رفـــع رئيس المجلس األعلـــى للصحة رئيس 
جمعية الســـكري البحرينيـــة الفريق الطبيب 
الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل خليفة ونائب 
رئيـــس الجمعيـــة الوكيـــل المســـاعد لـــوزارة 
الصحـــة الدكتـــورة مريم الهاجـــري وأعضاء 
مجلس إدارة الجمعية أســـمى آيات التهاني 
مملكـــة  احتفـــال  بمناســـبة  والتبريـــكات 
البحريـــن بأعيادها الوطنيـــة وإحياًء لذكرى 
قيـــام الدولـــة البحرينيـــة الحديثـــة في عهد 
المؤســـس أحمد الفاتح دولة عربية مســـلمة 
عام 1783 ميالدية، والذكرى 46 النضمامها 
فـــي االمم المتحدة كدولـــة كاملة العضوية، 
والذكرى 18 لتسلم جاللتكم مقاليد الحكم.

 معربيـــن عن فخرهـــم واعتزازهـــم بالقيادة 
الحكيمـــة وما قدمتـــه وحققته من إنجازات 
لمملكـــة البحرين على كافـــة األصعدة ومنها 

خطـــوات  تعـــد  والتـــي  الصحـــي،  الصعيـــد 
والنهضـــة  التقـــدم  طريـــق  علـــى  مشـــهودة 
والنماء في مختلف المجاالت، مســـتذكرين 
في هذه المناســـبة شهداء الواجب في يوم 
الشـــهيد الـــذي خصه جاللـــة الملـــك المفدى 

وهبـــوًا  لمـــن  تخليـــدا  ورعايتـــه  باهتمامـــه 
أراوحهـــم فداًء لهذا الوطن الغالي وإخالصا 

لمبادئ الحق. 
وقام رئيس المجلـــس األعلى للصحة بقطع 

كعكة االحتفال بهذه المناسبة المجيدة.

“دار البر لرعاية الوالدين” تنّظم ماراثون “ال للسكري في البحرين”
تحـــت رعايـــة رئيســـة جمعيـــة النـــور للبر 
الشـــيخة لمياء بنت محمـــد بن خليفة آل 
خليفـــة، وبحضـــور وكيـــل وزارة الصحة 
مريـــم الهاجري، وعـــدد من المســـؤولين، 
نّظمـــت “دار البر لرعاية الوالدين” التابعة 
لجمعيـــة النـــور للبر أول ماراثون للمشـــي 
بمناســـبة يـــوم الســـكر العالمـــي، ومعرض 
صحي بمشـــاركة كوادر طبية وتمريضية 
وفنيـــة صبـــاح أمس فـــي مجمـــع اإلنماء 
التجـــاري.  وأكـــدت الشـــيخة لميـــاء بنت 
محمـــد في تصريحات لــــ “البالد” أن هذه 
الحملـــة، تمثـــل أقـــوى شـــراكة مجتمعية 
فاعلـــة بين الجهات الحكومية والخاصة، 
باإلضافـــة إلـــى دعم أهلي واســـع للدعوة 
التـــي رفعـــت شـــعار “ال للســـكري” وذلـــك 
لمحاربـــة تزايـــد انتشـــار مرض الســـكري 

في البحرين.  وقالت لقد شهد الماراثون 
مشاركة غير مسبوقة من وزارة الصحة، 
مدرسة الشيخة حصة، نادي عبد الرحمن 
كانـــو، صيدليـــة رويان، دكتور نيوترشـــن 
ســـنتر، مستشفي رام لالسنان، مستشفي 
ســـتانفورد  مركـــز  التخصصـــي،  الهـــالل 
الطبـــي، نادي الرفـــاع الرياضي، عضوات 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة، دار بـــوري 
ودار درة البحريـــن بالمحافظة الجنوبية، 
ومدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات، 

فـــي  المجتمعيـــة  اللحمـــة  أعلـــى  تأكيـــد 
محاربة السكري والتصدي له.  وبدورها، 
أكـــدت مديـــرة الدار هيـــا النعيمي أنه في 
مثـــل هذا اليـــوم من كل عـــام تحتفل دار 
البر لرعاية الوالدين بيوم السكر العالمي، 
ويعتبـــر هذا االحتفال مـــن أولويات الدار 

فـــي تنفيـــذ مثـــل هـــذه البرامـــج للتوعية 
وتعزيـــز الصحـــة للمســـنات، بالتعاون مع 
المستشـــفيات والمراكز الطبية المعروفة 
فـــي البحريـــن وبفضل توجيهات رئيســـة 
جمعية النور للبر تم تنفيذ هذا البرنامج، 
والعديـــد مـــن البرامـــج التـــي تصـــب في 

صالح الفرد والمجتمع.
العالقـــات  لجنـــة  رئيســـة  أكـــدت،  كمـــا   
العامـــة والعالقـــات العامـــة بجميعة النور 
للبـــر حنـــان بـــن عربـــي، إن هـــذه الفعالية 
جاءت من منطلق اهتمام دار البر لرعاية 
الوالدين بالصحة العامـــة وبتوعية الفرد 

بأهميـــة الوقايـــة قبل العـــالج، وإن نجاح 
الماراثـــون والمعرض جـــاء نتيجة جهود 

متضافرة بين الجهات المشاركة.
للبـــر  النـــور  جمعيـــة  رئيســـة  وكّرمـــت 
الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمـــد والداعمين 

والمساهمين في ختام الفعالية.

جانب من التكريم تكرم الداعمين الشيخة لبنى تقص الشريط

الشيخة لمياء 
لـ”البالد”: الحملة 

تمثل أقوى شراكة 
مجتمعية فاعلة
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بدور المالكي من الرفاع

ذكرى اإلنجازات والنجاحات
تحتفـــل مملكة البحرين الغالية بذكرى عزيزة علـــى قلوب كل المواطنين، أال 

وهي الذكرى العشرون لتولي صاحب الجاللة الملك المفدى مقاليد الحكم.
البحرين منذ تولي صاحب الجاللة مقاليد الحكم شهدت إنجازات ونجاحات 
تتوالـــى علـــى المملكـــة مـــن جميـــع الجوانب وعلـــى جميع األصعـــدة المحلية 
والدولية، وهذه النجاحات لم تأت إال بســـعي جاللته حفظه هللا إلى االرتقاء 
بمســـتوى المواطـــن فـــي إطار المشـــروع اإلصالحـــي لجاللة الملـــك وتحقيقا 

لرؤية 2030.
وتتزامن احتفاالت مملكتنا الغالية مع مرور 100 عام على تأســـيس شـــرطة 
البحرين تحت شعار الوالء لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
حفظـــه هللا ورعـــاة، حيث شـــهدت منذ إنشـــائها عـــام 1919 تطـــورا كبيرا في 
أجهزتهـــا األمنية المختلفة حتى تســـتطيع القيـــام بواجباتها في حفظ األمن 

والسالمة في مملكتنا الغالية.
إن هذه الوزارة التي أثبتت نجاحاتها وإنجازاتها في جميع األصعدة واألفرع 
واإلدارات منـــذ تأسيســـها، كان البد أن يكون وراءهـــا قائد عظيم، حكيم، ذو 
نظـــرة ثاقبـــة، وعين ســـاهرة، ورؤية متطـــورة، وقلب شـــجاع، معالي الفريق 
أول ركن ســـمو الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وزير الداخلية حفظه هللا 
ورعاه، فمعاليه من أنجح وأشـــجع وأقوى القادة الذين أداروا عجلة السالمة 
واألمـــن واألمـــان، فســـعى إلى مواكبة األمـــم المتقدمة فـــي تحديث وتطوير 

العديد من التقنيات والتي من شأنها الحفاظ على أمن وأمان البالد.
 وقيادتنا الرشـــيدة لم تأل جهدا في تزويد رجال وزارة الداخلية وإمدادهم 
بكل الوسائل واألجهزة المتطورة واآلليات؛ حتى تتمكن من تحقيق األهداف 
التي أنشـــئت من أجلها في الحفاظ على أمن الوطن وســـالمة كل من يعيش 
علـــى ثراها، والشـــك أن المواطن والمقيـــم لهم دور مهم في مســـاعدة رجال 
األمـــن مـــن خالل التعاون فيما بينهم؛ لبســـط األمن ونشـــر الوعي األمني في 

ربوع الوطن وتحقيق أعلى قيم األمن في بالدنا الغالية. 
وفـــي هذه المناســـبة نرفع أســـمى آيـــات التهانـــي إلى صاحـــب الجاللة الملك 
المفدى حفظه هللا ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أطال 
هللا فـــي عمـــره وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد األمين وللقيادة الرشـــيدة 

وشعب البحرين الوفي. حفظ هللا مملكة البحرين من كل سوء ومكروه.

حنان سيف بن عربي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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أجرى  طلبة العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة البحرين دراسة عن االستغالل 
اإللكترونــي لألطفــال، وأنواعهــا وطــرق الوقايــة، والقوانين التي تحمــي األطفال من 

هذا االستغالل، مع توضيح األدوار المطلوبة من قبل أولياء األمور واألسر ككل.

جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش محاضـــرة فـــي 
مديريـــة أمـــن الجنوبيـــة، بحضـــور ممثلي 
عـــن إدارة الجرائم اإللكترونيـــة والمكتب 
األســـري بالمديرية، وعدد من األكاديميين 

بجامعة البحرين، والطلبة.

ظاهرة منتشرة

وقـــال الطالـــب بكليـــة الحقـــوق بجامعـــة 
البحريـــن عيســـى الدوســـري لـــــ “البالد” إن 
االســـتغالل اإللكترونـــي ظاهـــرة منتشـــرة 
بوضـــوح فـــي المجتمـــع البحرينـــي، علـــى 
األطفـــال،  فـــي  التحـــرش  مســـتويات 
واالستغالل المادي والعاطفي والجسدي، 
مبيًنـــا أن “االنفتاح الكبير في )السوشـــيال 
االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل  ميديـــا( 
هـــو ســـالح ذو حديـــن، ويتطلـــب الوعـــي 

والمراقبة”.
وأضـــاف “مـــن األهميـــة أن يبـــادر أوليـــاء 
دوري  بشـــكل  أبنائهـــم  بمراقبـــة  األمـــور 
ومنتظـــم، إذ تؤكـــد الدراســـات أن هنالـــك 
شـــريحة كبيـــرة منهم تتـــرك )الحبـــل على 
الغـــارب( رغـــم وجـــود برامـــج وتطبيقـــات 
تحمي األطفال من االســـتغالل والتحرش 

كـ )يوتيوب كيدز(”.

الوعي ضئيل

عبـــدهللا  بشـــاير  الطالبـــة  قالـــت  بدورهـــا، 
وعـــي  منســـوب  عـــن  اســـتبيانا  “أجرينـــا 
المجتمـــع البحرينـــي فيما يتعلـــق بظاهرة 
ومضـــاره  اإللكترونـــي(  )االســـتغالل 
ومساوئه، ولقد تبين لنا أن الوعي موجود 
بنســـبة ضئيلـــة، مع جهـــل كثيريـــن بآليات 
التبليغ، وتحفظ اآلخرين من ذلك؛ بســـبب 

حساسية األمر”.
وتابعـــت “أثنـــاء قياســـنا للوعـــي والوقاية 
خـــالل  األمـــور،  أوليـــاء  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
واأللعـــاب  لألجهـــزة  أبنائهـــم  اســـتخدام 
أن  الحظنـــا  المختلفـــة،  اإللكترونيـــة 
الغـــرف  فـــي  أبناءهـــم  يتركـــون  كثيريـــن 
لوحدهم، وعدم مشـــاركتهم لمـــا يفعلونه، 
وأن هنالـــك كثيـــرا من األصدقـــاء الجديد 
الذين يكســـبونهم من خالل هذه األلعاب، 

ال يعـــرف منهـــم أصـــاًل، وال أعمارهـــم، وال 
خلفياتهم الثقافية أو الدينية”.

سرق المعلومات

بـــدوره، أكـــد طـــالل آل محمـــود أن غياب 
إشـــراف الوالدين، هو الذي يسهل حدوث 
عمليات االســـتغالل اإللكتروني، خصوًصا 

لألطفال دون األربعة عشر عاًما.
وعـــن أهـــم األلعـــاب الشـــائعة التـــي تعتبر 
منصـــة لالســـتغالل الجنســـي والمالي قال 
المحمـــود “لعبة )فورتنايت( الشـــهيرة هي 
بالصدارة، وألعاب )البالستشـــين( تحديدا؛ 
ألنهـــا تمكـــن الالعبيـــن بـــأن يدخلـــوا فـــي 
)شـــات( شـــخصي، كتابـــي أو صوتي، ولقد 
خاللهـــا  ُســـرقت  كثيـــرة  حـــاالت  رصدنـــا 
معلومـــات بطاقة االئتمـــان الخاصة باألب 
والمخزنـــة في مخـــزن )البالستيشـــن( عن 

طريق العب آخر”. 
وأكمل بالقول “رصدنا حاالت كثيرة يقوم 
بهـــا العبـــون دخالء، بإرســـال صور خاصة 
لهـــم )غير صحيحة(، ثم يطالبون الالعبين 
بصـــور  ومراهقيـــن(  )أطفـــال  اآلخريـــن 
شـــبيهة، وبعـــد أن يرســـلوا تبـــدأ عمليـــات 

االبتزاز المادي والجسدي”.

الحقوق الرقمية

وعلـــى ذات الصعيـــد، أكـــد الدوســـري أن 

احتضـــان مقرر العيـــادة القانونية وحقوق 
اإلنســـان بكليـــة الحقوق جامعـــة البحرين 
“االســـتغالل  كـــــ  النوعيـــة  للدراســـات 
اإللكترونـــي لألطفـــال” والتـــي ترتبـــط بـــــ 
“بالحقـــوق الرقميـــة” أمـــر مشـــاد، ويعتبـــر 
منصة لبقية الجهات المختصة في الدولة؛ 
ألن الدراســـات الشبيهة تعتبر كمراجع لها، 
وبوصلـــة مســـار، تحـــدد خاللهـــا أولوياتها 

وواجباتها ومسئولياتها تجاه المجتمع. 

علـــى  الدراســـات  هـــذه  ترتكـــز  وأردف 
إحصاءات واســـتبيانات من أرض الواقع، 
تقدم للدولة وللمجتمع صورة واقعية عما 
يحدث، في داخل البيوت واألســـر، وتأتي 
أهميـــة النظـــر لمخرجات هـــذه المحاضرة 
كحمايـــة لألســـرة البحرينية مـــن التفكك، 
مـــن  هـــو  الطفـــل  بـــأن  باعتبـــار  والهـــدم؛ 

أساسيات بناء المجتمع”.

دراسات ميدانية

وفـــي الموضوع عينه، قالت نورة حمد بن 
حويـــل إن الدراســـات الميدانيـــة للحاالت 
المختلفـــة ومنها “االســـتغالل اإللكتروني” 
المهتميـــن  علـــى حصـــول  كثيـــًرا  تســـاعد 
أولويـــات  تحديـــد  فـــي  والمختصيـــن 
ينظـــرون  التـــي  والمواضيـــع  اإلشـــكاالت 
المناســـبة  األدوات  نوعيـــة  والـــى  إليهـــا، 
والتي قـــد تفضي بالوصول لحلول نهائية 

تخدم المجتمع ككل.
طلبـــة  مـــن  كثيـــًرا  التقـــت  أنهـــا  وذكـــرت 
المـــدارس علـــى هامـــش إعـــداد الدراســـة 
“االســـتغالل  بـــــ  المعنيـــة  والمحاضـــرة 
اإلنصـــات  أن  تبيـــن  إذ  اإللكترونـــي”، 
للطفـــل وليومياته، هو الـــذي حدد طبيعة 
بالمجتمـــع  تغللهـــا  وحجـــم  اإلشـــكالية 

وتأثيرها على األسرة نفسها.

الحامي للطفولة

وقـــال عبدهللا بطـــي إن القانون البحريني 

مـــن  لألطفـــال  الكافيـــة  الحمايـــة  يوفـــر 
االستغالل اإللكتروني ولكن غياب الوعي 
والمتابعة من قبـــل أولياء األمر، والخوف 
مـــن التبليـــغ، ال يمكـــن الجهـــات المختصة 
لألطفـــال  الالزمـــة  الحمايـــة  توفـــر  ألن 
والمراهقين، رغم من وجود السرية التامة 

في ذلك.
وأضاف أن “الحماية متمثلة في الدستور، 
والـــذي نـــص على أن األســـرة هي أســـاس 
الحامـــي  هـــي  القانـــون  وأن  المجتمـــع، 
لألمومة والطفولة من االســـتغالل، يضاف 
إليـــه الطفـــل والـــذي ألـــزم جميـــع الجهات 
التـــي تصـــدر وتباشـــر القـــرارات المتعلقـــة 

بالطفولة، بأن تحمي مصالح الطفل”.
ودعا بطـــي مؤسســـات المجتمـــع المدني، 
ووســـائل اإلعـــالم، إلـــى أهميـــة اســـتثمار 
الوعـــي للمواطنيـــن فيمـــا يخـــص مراقبـــة 
المنصـــات  اســـتخدامهم  أثنـــاء  أبنائهـــم 
عـــن  واإلبـــالغ  المختلفـــة،  اإللكترونيـــة 
اســـتغالل  محـــاوالت  أو  تجـــاوزات  أي 
لألطفال، مؤكًدا أن القانون يكفل مالحقة 

المجرمين بسرية تامة. حوار الطلبة مع “البالد”

لألطفــال اإللكترونــي  االســتغالل  عــن  دراســة  أجــروا  جامعييــن  تحــاور   ”^“

سرقة وابتزاز بـ “باليستيشن”.. االستغالل ظاهرة.. والوعي ضئيل

تزايد حاالت االعتداء 
الجنسي على 

الصغار والمراهقين 
عبر اإلنترنت

معظم أولياء األمور 
ال يتابعون أبناءهم 

وهم يلعبون 
“الباليستشين”  

الخوف من التبليغ 
يعطل دور الجهات 
المختصة في تتبع 

المجرمين

إبراهيم النهام | تصوير رسول الحجيري

بحرينية تنال جائزة إماراتية لالبتكار بإدارة المشروعات
نالــت عضــو هيئــة التدريس فــي جامعة البحرين هدى المدحــوب، جائزة ولي 
عهــد إمــارة دبــي الشــيخ حمــدان بن محمــد لالبتكار فــي إدارة المشــاريع، عن 
مشــروعها األكاديمــي “شــبكات التنظيــم الذاتــي في مشــاريع البنيــة التحتية 
الكبيرة”، الذي طبقته على مشروع لتوسعة إحدى محطات الميترو في لندن.

وتســـلمت عضـــو هيئـــة التدريس في 
الداخلـــي  والتصميـــم  العمـــارة  قســـم 
بكلية الهندســـة فـــي الجامعة الجائزة 
فـــي احتفاليـــة الدورة الثالثـــة لجائزة 
فـــي  لالبتـــكار  محمـــد  بـــن  “حمـــدان 
إدارة المشـــاريع”، ضمن أعمال الدورة 
السادســـة لمنتدى دبي العالمي إلدارة 

المشاريع.
وبحـــث المشـــروع األكاديمـــي كيفية 
تنفيـــذ المشـــاريع الكبيرة عـــن طريق 
تشـــكيل فـــرق عمـــل ال تتبـــع الهيـــكل 
درســـت  إذ  للشـــركات،  التنظيمـــي 

المدحـــوب العالقات بيـــن المصممين 
الطاقـــة  رفـــع  لمشـــروع  والمديريـــن 
 )Bank Station(  االستيعابية لمحطة

في العاصمة البريطانية لندن.
وأوضحـــت أن النموذج الشـــبكي في 
الدراســـة -  نتائـــج  اإلدارة - بحســـب 
يسهم في زيادة الكفاءة وتقليل قيمة 
إلـــى أن  للمشـــاريع، مشـــيرة  التكلفـــة 
“الفرق في األســـلوب الشـــبكي تنتظم 
ذاتًيـــا دون المرور بالتسلســـل اإلداري 
وتأخـــذ طابـــع الشـــبكات المتداخلـــة، 
ولذلـــك ُيعـــد رصدها ضرورًيا لكشـــف 

عمليـــة معالجـــة التشـــابك المعقد في 
المشاريع الكبيرة”.

اإلدارة  بجائـــزة  المدحـــوب  وفـــازت 
الفئـــة  فـــي  للمشـــاريع  المبتكـــرة 
األكاديميـــة، حيـــث إن الدراســـة هـــي 
الدكتـــوراه  درجـــة  لنيـــل  أطروحتهـــا 
في كلية لنـــدن الجامعية في المملكة 

المتحدة في العام الجاري 2019.
وأوصت الدراسة الباحثين والعاملين 
فـــي إدارة المشـــاريع الكبيـــرة بتبنـــي 
أســـلوًبا  بوصفـــه  الشـــبكي  النمـــوذج 
إدارًيا جديـــًدا قائًما على تحويل دور 
مديـــري المشـــاريع من أوصيـــاء على 

مخرجـــات العمل إلـــى عناصر موجهة 
وداعمـــة للتغييـــر، ومـــن ثـــم تمكيـــن 
العامليـــن فـــي المشـــاريع - بمختلـــف 
رتبهـــم الهيكليـــة - من إنجـــاز مهامهم 
عـــن طريـــق تنمية حـــس المســـؤولية 

لديهم.
والتحقت المدحوب بجامعة البحرين 
للبحـــث  مســـاعدة   2010 العـــام  فـــي 
والتدريس، وحصلت على الماجستير 
فـــي كليـــة لنـــدن الجامعية فـــي العام 
2013 عـــن أطروحتهـــا فـــي التحليـــل 
الشـــبكي إلدارة المشـــاريع والشركات 

في قطاع البناء والتشييد.

الصخير - جامعة البحرين

هدى المدحوب متسلمة الجائزة

الدراسة الفائزة هي أطروحتها لنيل 
الدكتوراه من كلية لندن الجامعية

مدرسة نور الديار تحتفل باألعياد الوطنية

احتفلـــت مدرســـة نـــور الديـــار الخاصـــة 
بذكـــرى قيام الدولـــة البحرينية في عهد 
المؤســـس أحمـــد الفاتـــح كدولـــة عربيـــة 
مســـلمة العـــام 1783 ميالديـــة، وذكـــرى 
انضمامهـــا فـــي األمـــم المتحـــدة كدولـــة 
كاملـــة العضويـــة، وذكـــرى تولي صاحب 
الجاللة الملك مقاليد الحكم وذلك بمبنى 

المدرسة بديار المحرق.
حضـــر الحفل رئيس مجلس اإلدارة علي 
حســـن ومديـــرة المدرســـة ســـميرة علـــي 
حســـن إلـــى جانـــب مســـئولي ومديـــري 
المدارس األخـــرى والعديد من الضيوف 

وأولياء أمور الطالب والتالميذ.
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محرر الشؤون المحلية

احتفال طلبة مدرسة نور الديار
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باقات من التهاني باألعياد الوطنية للقيادة والشعب
البحريـــن فـــي وجدانهـــم.. إنجـــازات وطموحـــات تتخطـــى التوقعـــات

فـــي الوقـــت الـــذي تحتفـــل فيـــه مملكـــة 
واألربعيـــن  الثامنـــة  بالذكـــرى  البحريـــن 
النضمامهـــا إلـــى األمـــم المتحـــدة كدولة 
العشـــرين  والذكـــرى  العضويـــة،  كاملـــة 
لتولي عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، 
فـــإن هـــذه المملكة الصغيـــرة في حجمها 
زمـــن  منـــذ  تشـــهد  بإنجازاتهـــا  الكبيـــرة 
إنجـــازات ملموســـة على كافـــة األصعدة 

والمجاالت ال تخطئها العين المجردة.
 وهذا األمر ال يقتصر على شعب البحرين 
فـــي حديثهم عن بالدهم، بل هي مشـــاعر 
مـــن  البحريـــن  أحـــب  مـــن  وجـــدان  فـــي 
الشـــخصيات غيـــر البحرينية، ســـواء من 
الكتاب أو الناشـــطين أو الفنانين أو رجال 
األعمال وغيرهم، ومضامين تلك المقدمة 
عبـــر عنهـــا رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
والمفقوديـــن  األســـرى  الشـــهداء  أهالـــي 
الكويتية فايز عبدهللا العنزي الذي ارتبط 
بالبحريـــن وقيادتهـــا وشـــعبها وفرجانهـــا 

ومناسباتها منذ سنين طويلة.

نهضة شاملة تعززت في العهد الزاهر

مملكـــة  اســـتقالل  العنزي:”منـــذ  يقـــول 
البحرين في العام 1971، شـــهدت نهضة 
شـــاملة في جميـــع المجاالت السياســـية 
والصحيـــة  والتعليميـــة  واالقتصاديـــة 
وغيرهـــا، إال إنهـــا في عهد جاللـــة الملك، 
مـــن  حققتـــه  مـــا  مضاعفـــة  اســـتطاعت 
إنجـــازات علـــى مـــدار 48 عاًما مـــن بنية 

حديثـــة ومتنوعة عـــززت مكانتها كمركز 
فـــي  تجـــاري ومالـــي وســـياحي رئيـــس 
المنطقة، وال يســـتغرب ذلك من قائد ذي 
عقل مســـتنير وضع خدمة بلـــده وأمتيه 

العربية واإلسالمية نصب عينيه”. 

تحول ديمقراطي كبير

ويثني على ما شـــهدته البحرين بالقول: 
“وال يســـعني في هذا المجال إال اإلشادة 
بالتحـــول الديمقراطي الكبير في الحياة 
السياســـية، والذي قاده جاللة الملك وما 
نتـــج عنه من تطور اجتماعي وسياســـي 

واقتصادي للشعب البحريني الكريم.

البحرين والكويت.. فرحة واحدة

ويتفق معه في الرأي الكاتب واإلعالمي 
يهنـــئ  الـــذي  الحمـــر  جاســـم  الكويتـــي 
البحرين، ملًكا وحكومًة وشـــعًبا باألعياد 
الوطنيـــة المجيـــدة، ويقول:”تعتبر أعياد 
مملكـــة البحريـــن ودولـــة الكويت واحدة 
وفرحتنـــا متبادلة دائًمـــا، وهي تدل على 

عمـــق العالقـــات النابعـــة مـــن القلـــب بين 
البلدين الشقيقين ووحدة المصير”.

شعب البطوالت واألمجاد

فـــالح  اإلماراتـــي  اإلعالمـــي  يخفـــي  وال 
الكبيســـي عشـــقه الكبير للبحريـــن وقيادتها 
الحكيمة وشعبها الكريم، وهنا يشير إلى أن 
أعياد البحرين الوطنية هي مناســـبة عزيزة 
علـــى دول الخليج يفخر بهـــا كل أبناء دول 

الخليج عامًة ومملكة البحرين خاصًة.

وحدة النسيج الوطني

مـــن أبـــرز المالمـــح التـــي يراهـــا الباحث 
الســـعودي ســـعيد الجـــارودي هـــي تلـــك 
التي تجمع شعب البحرين بكل طوائفهم 
للحفـــاظ  واتجاهاتهـــم  وانتماءاتهـــم 
على الوحدة الوطنية وســـالمة النســـيج 
والســـلم االجتماعـــي، فهـــذه واحـــدة من 
الركائـــز التـــي تعتبـــر من النمـــاذج المهمة 
تاريخًيـــا. وال شـــك فـــي أننا فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية وســـائر دول الخليج 

العربي، نعتز ونفخر ونتشرف بما تحققه 
البحرين من إنجـــازات، وكل إنجاز مميز 
نعتبره إنجاًزا لنا وخذ على سبيل المثال، 
الحـــدث التاريخـــي البـــارز رياضًيـــا، وهو 
فـــوز البحرين بـــكأس خليجي 24 وكيف 
شـــاهدنا الفرحـــة والتهاني تعـــم الخليج 
بـــل والعالم العربـــي ألن شـــعب البحرين 
واالعتـــزاز  الثنـــاء  يســـتحق  نمـــوذج 

والتقدير.

أطيب شعب في العالم

ويحـــب الفنان التشـــكيلي العراقي عالء 
شـــاكر الموســـوي البحريـــن، فهـــذه البالد 
العظيمـــة كما يراها، ويرى عظمة شـــعبها 
الخيـــر  وطـــن  هـــي  العصـــور،  مـــر  علـــى 
والســـالم والمحبـــة، وكل العراقييـــن بـــل 
وكل العرب يحبـــون البحرين، والحقيقة 
التي ال ريب فيها هي أن شـــعب البحرين 
قـــل نظيـــره ولهـــذا يفـــرض محبتـــه فـــي 

قلوب الجميع.

حيوية األفكار المذهلة

ولـــدى زيارتـــه األولـــى للبحريـــن لتنظيم 
الحـــظ  التايوانـــي،  التجـــاري  المعـــرض 
اإلقليمـــي  المركـــز  مديـــر  وونـــغ  وودي 
التايوانـــي ومقره في دبي، أن هناك نقلة 
اقتصاديـــة واســـتثمارية واعدة وحيوية 
فـــي األفـــكار المذهلة تشـــهدها البحرين، 
أفضـــل  مـــن  المملكـــة  أن  وجدنـــا  وقـــد 
الوجهـــات لتعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي 
واالســـتثماري مـــع الشـــركات والمصانـــع 

الحديثة في تايوان.

اإلعالمي اإلماراتي فالح الكبيسي

رئيس “بلدي الشمالية”: المناطق المتضررة بحاجة لـ 40 صهريًجا والمتوافر 16 فقط
طالب رئيس مجلس بلدي الشــمالية أحمد الكوهجي، البلدية 
الشــمالية بزيــادة عــدد صهاريــج شــفط ميــاه األمطــار كمــا 
تــم االتفــاق عليــه مســبقًا، موضحــًا أن العــدد الحالــي ال يفــي 

بمتطلبات المناطق المتضررة من تجمعات مياه األمطار.

فـــي  الكوهجـــي  وأضـــاف 
تصريـــح لـــــ “البـــالد”: أن عـــدد 
هـــي  الحاليـــة  الصهاريـــج 
المنطقـــة  فـــي  صهريجـــا   24
الشمالية، اســـُتخدم منها يوم 
أمـــس حوالـــي 16 فقـــط، في 
بحاجـــة  المنطقـــة  أن  حيـــن 
لعـــدد ال يقل عن 40 صهريجا؛ 
بســـبب كثرة نقاط تجمع مياه 
مناطـــق  خصوصـــا  األمطـــار، 
والشـــاخورة،  والهملـــة،  ســـار، 
مناطـــق  وبعـــض  والجســـرة، 

وســـلماباد،  البديـــع،  شـــارع 
والمالكية، وسوق واقف”.

الصـــرف  ميـــاه  أن  وأوضـــح 
الصحـــي تختلـــط فـــي بعـــض 
المناطـــق مـــع ميـــاه األمطـــار؛ 
بســـبب فتح بعض المواطنين 
الصرفـــات  فتحـــات  ألغطيـــة 
الميـــاه،  لتصريـــف  الصحـــي 
األمـــر الـــذي يتســـبب بامتالء 
الصحـــي  الصـــرف  قنـــوات 
الســـواد  أن  وفيضانهـــا، علمـــًا 
األكثر مـــن المحطات الفرعية 

للصـــرف الصحـــي ال تتحمـــل 
هذا الضغط الكبير، مما يؤدي 
إلـــى انغـــالق منافـــذ المحطـــة 

نفسها”.
وقـــال “تلقينا يوم امس كثيرا 
واالتصـــاالت  الشـــكاوى  مـــن 
أعضـــاء  قبـــل  مـــن  ســـواء 
المجلس البلدي أو المواطنين 
انفسهم، بذات سيناريو الضرر 
بالعديـــد  المتســـبب  الســـنوي، 

المروريـــة  الحـــوادث  مـــن 
والتي تسببت بإغالق المنافذ 
واربـــاك حركة المرور، وتأخير 
وصـــول المواطنين لمناطقهم 

السكنية”.
وأشـــار إلى أن السبب الرئيس 
األمطـــار  ميـــاه  تجمـــع  فـــي 
فـــي المنطقـــة الشـــمالية، هـــو 
التوســـع الســـكني والعمرانـــي 
األراضـــي  وتـــآكل  الكثيـــف، 
الفضاء والتي كانت تستخدم 
فـــي الســـابق لتصريـــف ميـــاه 
أن  “يحبـــذ  مردفـــا  األمطـــار، 
يطبق بالمـــدن الجديدة نفس 
نظـــام التصريف بمدينة حمد، 
وبحيث ُتصرف إلـــى الوديان 

المحيطة”.
وأكـــد ضـــرورة وضـــع حلـــول 
هطـــول  لموســـم  جذريـــة 
تتكـــرر  ال  حتـــى  األمطـــار، 
األضرار السنوية التي يتعرض 

لهـــا المواطن والمقيـــم، أهمها 
لشـــبكة  كاملـــة  خطـــة  وضـــع 
بالمناطـــق  األمطـــار  تصريـــف 
الجديدة، وأن يحتذى بشارع 
ســـار كمثال على ذلـــك، حيث 
أثبتت التجارب األخيرة عدم 
تجمع قطرة ماء واحدة فيه.

حديثـــه  الكوهجـــي  وختـــم  
بالقول: “نشـــدد علـــى ضرورة 
الميدانيـــة  الزيـــارات  تكثيـــف 
مـــن  المتضـــررة  للمناطـــق 
األمطار، من قبل المهندســـين 
األشـــغال  بـــوزارة  والمعنييـــن 
ُتغطـــى  وبحيـــث  والبلديـــات، 
بالكامـــل، علمًا بأنه تـــم أخيرًا 
القيام بعدد من الزيارات لكنها 

غير كافية”.

أحمد الكوهجي

سيناريو “تجمع 
مياه األمطار” 
وإرباك الحركة 
المرورية يتكرر
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البحرين و“الشعب النبيل”
Û  فــي اســتضافة تلفزيونيــة لــي بإحــدى القنــوات المصريــة

العــام 2011 قلــُت للمذيــع وبالحــرف “البحريــن وبالرغــم 
مــن صغــر مســاحتها، ومحدوديــة ثرواتها، وعدد ســكانها، 
كانت وستظل محطة فارقة في إفشال مخطط )الخراب 
الــدول  لتحويــل  مؤثــم،  تآمــري  كمشــروع  بهــا،  العربــي( 
الوطنيــة الى طوائف، والجيوش الى مليشــيات مســلحة، 

ال حول لها وال قوة”.

Û  قلت أيضًا إن البحرين قدمت دروسًا مستفادة في الوالء
لألرض، وفي االنتماء العربي، وفي السير في نطاق البيت 
العربي، خصوصًا في القضايا المصيرية والوجودية، أولها 
القضيــة الفلســطينية والتي ســتظل قضية العــرب األولى 

حتى حلها، أو ألبد اآلبدين.

Û  اســتذكرت هــذه المداخلــة يــوم أمــس تحديدًا، وأنــا أقود
ســيارتي على شــارع الصخيــر، والجو ماطــر وعلى درجة 
لذيــذة مــن البــرودة، متطلعــًا بإعجــاب للســيارات العابــرة 
بجــواري، واألغانــي الوطنيــة تتســلل مــن خاللهــا، وأعالم 

البحرين ترفرف من نوافذها وأسطحها.

Û  عجيب أمره هذا الشعب، بل هو قصة إنسانية فريدة من
نوعهــا، فــوالؤه للقيادة ولألرض أمر غير قابل للنقاش، بل 
هــو في صــدارة األولويــات، وبأنــه مهما تكالبــت الظروف 
االقتصاديــة والمعيشــية وجثمت عليه، يظل الوطن خطا 

أحمر، ال ُيقرب، وال ُيمس، وال يفاصل به.

Û  البحرين بقيادتها، وبشعبها الوفي، معادلة صعبة ومعقدة
على ايران، وعلى عمالئها، وعلى من يقف خلفها، ويمولها، 
ويقــدم لهــا الغطــاء السياســي واإلعالمــي فــي المحافــل 
األمميــة، ألنهــا -وأعني البحرين- بلد شــديد التشــابك في 
لــألرض، وأي  العــادات والقيــم وروح االنتمــاء والمحبــة 

أرض وأي جمال؟

Û  وكمــا هــو الحال ألي مواطــن بحريني يشــد رحاله بإجازة
في األراضي الخضراء البعيدة، ليشتاق بعدها بأيام قليلة 
لهــذا البلــد الصغير والمكتظ بالبشــر، ويتمنى العودة إليها، 
فإننــا نظــل بدورنــا موالــون لهــا، ومحبــون لترابهــا، نمــرغ 
أبنائنــا منــذ البدايات األولــى ألن يقدموا كل غاٍل ونفيس، 

فداء وتضحية ووالء لها ولقيادتها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ابراهيم النهام

الفنان التشكيلي العراقي عالء شاكر الباحث السعودي سعيد الجارودي

الكاتب الكويتي جاسم الحمر الناشط االجتماعي الكويت ي فايز العنزي وودي وانغ مدير المركز التجاري التايواني اإلقليمي

سعيد محمد

“األشغال”: جهود حثيثة للتعامل مع مجمعات مياه األمطار
ــة واألنـــــــفـــــــاق ســـالـــكـــة ــ ــوي ــ ــل ــ ــع ــ ــور ال ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــة والـ ــ ــس ــ ــي ــ ــرئ ــ ــع الـــــــشـــــــوارع ال ــيـ ــمـ جـ

تعاملت فرق األمطار التابعة لوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بالمحافظات األربع مع تجمعات مياه األمطار في مختلف الشوارع 
الرئيســة والمناطق الداخلية منذ مســاء السبت الماضي حتى ساعات مبكرة 
مــن صبــاح أمــس االثنين فقــد كان العمل مســتمًرا فــي مختلــف المحافظات، 
خصوصــا فــي الشــوارع الرئيســة لضمــان أن تكــون ســالكة وخاليــة مــن أيــة 
عوائق حيث حرص فريق مهندســي الوزارة على االطمئنان على ســير عملية 

إزالة المياه المتجمعة ضمن الخطة الموضوعة لموسم األمطار.

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وقالـــت 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني في 
بيان لها بأن “جميع الشوارع الرئيسة 
والجســـور العلويـــة واألنفـــاق ظلـــت 
ســـالكة، حيث إن نظام تصريف مياه 
األمطار فيهـــا يعمل بصورة ســـليمة، 
ومن أبرز المواقع شـــارع االســـتقالل 
وشـــارع أم النعسان وتقاطع الفاروق 

ونفـــق بـــوري لـــم تســـجل فيهـــا أيـــة 
األمطـــار،  ميـــاه  لتجمعـــات  بالغـــات 
إذ إن المضخـــات المثبتـــة فـــي تلـــك 
المناطـــق عملت بكفـــاءة عالية، وتم 
منظومـــة  أداء  ســـالمة  مـــن  التأكـــد 

الصرف الصحي”.
مـــن  التأكـــد  تـــم  ذلـــك،  إلـــى جانـــب 
عدم وجـــود تجمعات لميـــاه األمطار 

كالمنطقـــة  الحيويـــة  المناطـــق  فـــي 
إضافـــة  اإلعـــالم  ووزارة  التعليميـــة 
إلـــى الجهـــات والمؤسســـات الهامـــة 
كالمراكـــز الصحية مثل مركز ســـترة 
الصحـــي ومركـــز ســـماهيج الصحي، 
وعملت الـــوزارة على توفير نحو 85 

صهريًجا لشفط المياه إضافة إلى 98 
من المضخات الخاصة والمستأجرة.
فـــي  األمطـــار  فـــرق  وتعاملـــت 
المحافظات األربع بشـــكل ســـريع مع 
تجمعـــات مياه األمطـــار في المناطق 
الداخلية؛ لضمان عدم تضرر قاطني 

تلـــك المناطـــق وضمـــان تنقلهـــم من 
وإلى مســـاكنهم، حيث حضرت فرق 
العمل ميدانًيا منـــذ اللحظات األولى 
وتوزيـــع  األمطـــار  ميـــاه  لتســـاقط 
المـــوارد حســـب الحاجـــة ومباشـــرة 

العمل.

التابعـــة  األمطـــار  فـــرق  أن  يذكـــر 
للـــوزارة تعمـــل بشـــكل مســـتمر على 
األمطـــار  ميـــاه  مصـــارف  تنظيـــف 
وتفريغ الخزانات تحسًبا ألي هطول 
لألمطار إضافة إلى العمل على كنس 

الشوارع وتنظيفها.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



business@albiladpress.com 14

عواصم - وكاالت

أشهر   3 نحو  في  أعلى مستوياتها  عن  أمس  النفط  أسعار  تراجعت 
من  مزيد  إلى  المستثمرين  تطلع  مع  الماضي  األسبوع  الذي سجلته 
الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الواليات المتحدة والصين المتوقع 

أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكانت العقود اآلجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 
0.2 % إلى 65.12 دوالرا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس 

الوسيط عشرة سنتات أو 0.2 % أيضا إلى 59.97 دوالرا للبرميل.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، 
”يبدو أن األسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة 
نخترق  أن  لنا  كان  إذا  أخبار جديدة  إلى  ولــذا سنحتاج   ،1 المرحلة 

مستوى المقاومة )الفني( الماثل أمامنا“.
وقال الممثل التجاري األميركي روبرت اليتيزر إن المرحلة األولى من 
االتفاق التجاري بين واشنطن وبكين والتي تم التوصل إليها الجمعة 

“تمت بالكامل”، وستضاعف الصادرات األميركية إلى الصين.

تراجع النفط إلى 65.1 دوالر للبرميل

69.6 مليار دوالر 
أرباح شركات 

الطاقة الخليجية 
المدرجة

تراجعت أرباح شــركات الطاقة الخليجية المدرجة بأســواق أســهم دول مجلس التعاون الخليجي بنســبة 17.9 % خالل الـ 9 أشــهر األولى من العام 2019 
على أســاس ســنوي، واســتحوذت عمالق النفط الســعودي- أرامكو على نحو 98 % من إجمالي األرباح. وأظهرت إحصائية لـ”مباشــر”، تســتند إلفصاحات 
الشــركات علــى البورصــات المحليــة المدرجــة فيهــا ضمــن قطــاع الطاقة، تحقيق 26 شــركة خليجية مدرجــة، أرباحًا بقيمــة 69.59 مليــار دوالر خالل فترة 

التسعة أشهر األولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 84.82 مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام 2018.

ــات الـــســـعـــوديـــة  ــ ــرك ــشــ ــ وجــــــــاءت ال
واإلماراتية كأكبر 5 مراكز في قائمة 
أكبر األرباح بقطاع الطاقة الخليجي، 
ــشــركــات الــســعــوديــة  إذ اقــتــنــصــت ال
إجمالي  من   % 98.3 أرامكو  بقيادة 
ــاع، تـــــاه الـــشـــركـــات  ــقــــطــ ــ أربـــــــاح ال
اإلماراتية بنحو 0.9 %، ثم العمانية 
الكويتية  أخــــرًا  ثــم   ،%  0.2 بنحو 

بنسبة 0.04 %.
ــم اســتــبــعــاد قطر  ــه تـ ــ ــى أن ــ ــار إل ــشـ ُيـ
والبحرين من اإلحصائية؛ نظرًا لعدم 
بالبورصة ضمن  مدرج  وجود قطاع 

قطاع الطاقة.

أرامكو السعودية األبرز

وقـــــــــادت أربـــــــــاح قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
“مباشر”  إلحصائية  وفقا  الخليجي، 
المدرجة  السعودية  أرامــكــو  شــركــة 
“تــداول”  السعودية  بالسوق  حديثًا 
ــدارة الــقــطــاع الــخــلــيــجــي،  ــ عــلــى صــ
مليارية  بأرباح  باكتساح  وسيطرت 
هي  دوالر(  مــلــيــار   68.19( قيمتها 
األكبر بين شركات الطاقة الخليجية 
كافة خال فترة التسعة أشهر األولى 
من العام الجاري، مقابل نحو 83.32 
مليون دوالر في الفترة المماثلة من 

العام الماضي.
ــيــة  ــال ــم ــة الــــســــوق ال ــركــ وبــــــــدأت شــ
الــســعــوديــة “تـــــداول”، يـــوم األربــعــاء 
وبــدء  إدراج  ديسمبر،   11 الــمــوافــق 
العربية  الــزيــت  شركة  أسهم  تـــداول 
الــســعــوديــة “أرامـــكـــو” بــالــرمــز 2222، 
التذبذب  نسبة  تــداول  حــددت  فيما 
 10 عند  أرامكو  سهم  لسعر  اليومي 

.%
للتوزيع  ــــوك  أدن ثــانــيــًا شــركــة  ــاء  وجـ
اإلماراتية بأرباح بلغت خال الفترة 
المذكورة 468 مليون دوالر، مسجلة 

نموًا بأرباحها بنسبة 2 % عن أرباحها 
من  المقابلة  الفترة  خــال  المحققة 
مليون   457 البالغة  الــمــاضــي  الــعــام 

دوالر.
وتــمــركــزت دانــة غــاز اإلمــاراتــيــة في 
المركز الثالث بأرباح 141.82 مليون 
مليون   40.56 ــاح  أربـ مقابل  دوالر، 
دوالر، بقفزة سنوية سجلت 249 %.

ــًا شــركــة الــوطــنــيــة  فــيــمــا حــلــت رابـــعـ
)البحري(  البحري  للنقل  السعودية 
بأرباح قيمتها مع نهاية الفترة 99.02 
 103.88 نحو  مقابل  دوالر،  مليون 
من  الــفــتــرة  نفس  فــي  دوالر  مليون 
بنحو  تراجعت  لكنها  الماضي،  العام 

.% 4.6
ــًا شــــركــــة رابـــــغ  ــســ ــامــ وجــــــــــاءت خــ
ــة  ــوديـ ــعـ ــسـ لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات الـ
 91.28 أربـــاح  بتحقيقها  “بــتــرورابــغ” 
 206.27 نحو  مقابل  دوالر،  مليون 
أشهر  التسعة  بنهاية  دوالر  مليون 
بانخفاض  الماضي  العام  من  األولــى 

سنوي 55.7 %.
الوطنية  أبوظبي  تتخلى شركة  ولم 

للطاقة اإلماراتية “طاقة” عن المراكز 
بالقطاع  ــاح  األربـ أكبر  ضمن  األولـــى 
على مستوى الخليج، وحققت أرباحًا 
مقابل  بالفترة،  دوالر  مليون   53.89
ذاتها  الفترة  دوالر  مليون   117.32
من العام 2018، بانخفاض 54.1 %.

صدارة قطاع الطاقة باألسواق 

الخليجية

وأظــهــرت اإلحــصــائــيــة أن الــمــراكــز 
ــة  ــداي ــذ ب األولــــــى مـــن األربـــــــاح مــن
الطاقة  قطاع  عليها  سيطر  الــعــام، 
السعودي، حيث تصدرت السعودية 
ــذي تــســتــحــوذ عــلــى 5 شــركــات  ــ الـ

أرمــكــو  إدراج  بــعــد  طــاقــة مــدرجــة 
بأرباح 68.39 مليار دوالر، لكنه في 
18.2 % من  بنسبة  تراجع  المقابل 
83.65 مليار دوالر في نفس الفترة 

من العام المنتهي.
وجاء قطاع الطاقة اإلماراتي ثانيًا 
صــاحــب الـــثـــاث شـــركـــات بــأربــاح 
بلغت 663.71 مليون دوالر، صاعدًا 
بالفترة  دوالر  مليون   614.88 من 
بنحو  الماضي،  العام  من  المماثلة 

.% 7.9
ــذي  أمـــا قــطــاع الــطــاقــة الــعــمــانــي ال
13 شــركــة طـــاقـــة، فحل  يــتــضــمــن 
دوالر  مليون   203.77 بأرباح  ثالثًا 
مقابل  األشهر،  التسعة  فترة  خال 
197.74 مليون دوالر، ليرتفع بنحو 

.% 3.1
ــطــاقــة  وعـــلـــى مـــســـتـــوى قـــطـــاع ال
ــكــويــتــي، الــــذي يــحــتــوى عــلــى 6  ال
أرباحه  فتراجعت  مدرجة  شركات 
90.6 %، إلى 33.86 مليون دوالر، 
مــلــيــون   361.37 ســجــل  أن  بــعــد 
األولـــى  أشــهــر  الــتــســعــة  فـــي  دوالر 
مــن الــعــام الــمــاضــي، عــلــمــًا بــأنــه تم 
اآلبــار  لحفر  برقان  شركة  استبعاد 
“آبار” المدرجة من اإلحصائية لعدم 

انتظام السنة المالية الخاصة بها.
ــاح قطاعين  ــ أرب تــراجــعــت  ــك  ــذل وب
مقابل  والكويتي،  السعودي  وهــم 
ــاح الــقــطــاع اإلمـــاراتـــي  ــ ارتـــفـــاع أرب
والعماني خال فترة التسعة أشهر 
األولى من العام 2019، على أساس 

سنوي.
وبينت اإلحصائية أن أرباح 9 شركة 
خال  أربــاحــهــا  تــراجــعــت  خليجية 
14 شركة  أرباح  نمو  الفترة، مقابل 
ــرى، بــيــنــمــا تــكــبــدت 3 شــركــات  ــ أخـ
طاقة خسائر على القطاع الخليجي 
من بينهم شركتين تحولوا للخسارة 

وواحدة عمقت خسائرها.

التداول على أسهم “أرامكو”

ــر ــ ــه ــ أش  9 فـــــــي  دوالر  مـــــلـــــيـــــار   68.2 ربــــــحــــــت 
“أرامكو” تحصد 98 % من أرباح قطاع الطاقة الخليجي

الكويت - وسائل إعالم

ــمــواطــن  ــي يــســتــطــيــع ال كـ
ــمــوظــف في  ــكــويــتــي، ال ال
شراء  الحكومي،  القطاع 
متر   200 بــمــســاحــة  شــقــة 
ــه يــحــتــاج إلــى  مـــربـــع، فــإن
9 ســنــوات، فــي حــال وّفــر 
أن  دون  كــــامــــاً،  ــه  ــ ــب ــ رات
واحدًا  دينارًا  منه  يصرف 

خال تلك الفترة.
فـــوفـــقـــًا آلخــــر إحــصــائــيــة 
اإلدارة  عــــــن  صــــــــــــادرة 
يبلغ  لإلحصاء،  المركزية 
ــعــــدل األجـــــــر الـــشـــهـــري  مــ
للكويتيين الذكور العاملين 
فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
مقابل  دنانير،   1807 نحو 
للكويتيات،  ديــنــارًا   1279
ــك فــــــإن مــتــوســط  ــ ــذلـ ــ وبـ
للمواطنين  الشهري  األجر 
القطاع  في  الجنسين  من 
 1497 يــعــادل  الــحــكــومــي 

دينارًا تقريبًا.
وبحسب خبراء عقاريين، 
ــق  ــقـ ــشـ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــــــإن أسـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة بــمــســاحــة 
ــتــراوح  ت ــع  مــرب مــتــر   200
ألـــف  و185   130 بـــيـــن 
ــك على حسب  ديــنــار، وذل
الشقة  ومـــوقـــع  الــمــنــطــقــة 
أن  أي  ــا،  ــهـ ــاتـ ــبـ ــيـ وتـــشـــطـ
يبلغ  الشقة  سعر  متوسط 

نحو 157.5 ألف دينار.
لصحيفة  تقرير  وبحسب 

عند  فإنه  الكويتية،  الــرأي 
راتــب  متوسط  احــتــســاب 
ــن فــــي الــقــطــاع  ــواطــ ــمــ ــ ال
 1497 عـــنـــد  الـــحـــكـــومـــي 
ومـــتـــوســـط سعر  ديــــنــــارًا 
الــشــقــة الــمــراد شــراؤهــا بـ 
فــإن  ــار،  ــنـ ديـ ألـــف   157.5
نحو  إلى  الكويتي بحاجة 
شقة  لـــشـــراء  ســـنـــوات   9
مربع،  متر   200 بمساحة 
شرط أن يّدخر راتبه كاماً 
ــنـــوات الــتــســع  خــــال الـــسـ

لتجميع قيمة الشقة.
غالبية  لـــدى  األمـــر  أن  إال 
المواطنين، الذين يسعون 
للتخلص من نار اإليجارات 
ــي تــلــتــهــم نـــحـــو ثــلــث  ــتـ الـ
ــم، بـــالـــتـــأكـــيـــد، ال  ــهــ ــ ــب ــ روات
يــســيــر بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، 
فالكثير منهم اتجه لشراء 
مطابقة  استثمارية  شقق 
ــنــك االئـــتـــمـــان،  ــروط ب ــشـ لـ
تقل  أال  مــقــدمــتــهــا  ــي  وفــ
مــســاحــة الــشــقــة عــن 200 
متر مربع و100 متر للمرأة 
من  يمّكنهم  بما  المطلقة، 
الحصول على قرض الـ 70 
دينار من دون فوائد  ألف 
وعلى فترات سداد طويلة 
ومريحة، كما يلجأون إلى 
عبر  المصرفية  ــقــروض  ال
لتأمين  التجارية  الــبــنــوك 

بقية مبلغ الشقة.

الكـويتـــي يحتــــاج
9 سنــــوات لشـــراء شقـــة

50 مليون جالون يوميا... شبكة نقل وخزانات وضخ وتوزيع

ــج الـــمـــحـــلـــي والـــتـــوظـــيـــف ــاتـ ــنـ ــالـ ــة بـ ــض ــف ــخ ــن مـــســـاهـــمـــة م

“الكهرماء”: سحب المياه من “الدور الثانية” 2023

“النقد الدولي”: تأخر عربي بـ “الصغيرة والمتوسطة”

أعلنت هيئة الكهرباء والماء عن بدء إجراءات تنفيذ مشروع شبكات نقل مياه 
الشــرب مــن المرحلــة الثانية لمجمع الدور، إلى محطــات توزيع المياه المختلفة 
في الربع الثاني من العام المقبل، على أن ينتهي العمل بحلول شهر مايو 2023.

وأكدت الهيئة أنها ستطرح المناقصات 
المتخصصة  المقاوالت  شركات  أمــام 
المعلن،  التاريخ  من  تبدأ  مراحل  على 
إمــبــراطــوري  جــالــون  مليون   50 لنقل 

يوميا.
مشروعا  والماء  الكهرباء  هيئة  وتنفذ 
الكهرباء والماء  رئيسا مستقا إلنتاج 
ــســاحــل  فــــي مــنــطــقــة الـــــــدور عـــلـــى ال
ــشــرقــي لــلــمــمــلــكــة، تحت  الــجــنــوبــي ال
مــســمــى الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مجمع 
المحطة  تنتج  أن  المؤمل  الدور، ومن 
يوميا  أمبراطوري  جالون  مليون   50
يونيو  شهر  بحلول  الــشــرب  مياه  مــن 

من العام 2022.
)شبكات  الجديد  المشروع  ويتضمن 
نقل المياه( إنشاء خطوط أنابيب نقل 
المياه بطول 110 كم تتراوح أقطارها 
1200 ملم، وإنشاء  إلى  600 ملم  من 

خـــزانـــات ومــحــطــة ضــخ جــديــدة في 
ــــدور الــحــالــيــة لــضــخ الــمــيــاه،  محطة ال
ــنـــاء 8 مــحــطــات جـــديـــدة لــتــوزيــع  وبـ
الـــمـــيـــاه، فــضــا عـــن اســـتـــبـــدال بعض 
التعزيز  بأعمال  القيام  مــع  المنشآت 
في 19 محطة قائمة، وكذلك استبدال 
المعدات الكهروميكانيكة في عدد من 

المحطات الحالية.
ــوف يــمــكــن مـــشـــروع نــقــل الــمــيــاه  وســ
مجمع  من  الثانية  بالمرحلة  المرتبط 
الـــــدور مـــن دعــــم الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة 
إضافة  جــالــون،  مليون   150 بحوالي 
إلى دعم سعة الضخ بنحو 120 مليون 

جالون يوميا. 
باألعمال  البدء  تم  أنه  الهيئة  وأكــدت 
ــتــي تضم  ال الــقــصــوى  ــة  ــويـ األولـ ذات 
تــمــديــد 30 كــيــلــومــتــرا مـــن األنــابــيــب 
ــمـــال تــعــزيــز ســعــة الــضــخ  وكـــذلـــك أعـ

والتخزين في محطة الدور الحالية. 
تنوي  الــتــي  األعـــمـــال  بقية  وتــشــتــمــل 
المقاولين  تأهيل  بعد  طرحها  الهيئة 
على 11 مناقصة مختلفة تم تقسيمها 
 4 األولــــى  تتضمن  مجموعتين  إلـــى 
مناقصات تمديد أنابيب، بما في ذلك 
مع   D1 المرن  الحديد  أنابيب  توريد 
التجهيزات والصمامات، فيما تتضمن 
المجموعة الثانية 7 مناقصات إلنشاء 
محطات للمياه، بما في ذلك محطات 
والعلوية،  األرضية  والخزانات  الضخ 
على  المناقصات  طــرح  يتم  وســـوف 

ــثــانــي من  مـــراحـــل تــبــدأ مـــن الـــربـــع ال
إنجاز  يكتمل  أن  المؤمل  ومن   ،2020

المشروع بحلول مايو 2023.
تأهيل  بعملية  القيام  الهيئة  وتعتزم 
خبرة  لديهم  الذين  للمقاولين  مسبق 
ــنــاجــح لــأعــمــال ذات  فـــي الــتــنــفــيــذ ال
الطبيعة المشابهة إضافة إلى إمكانات 
ــيــة جـــيـــدة وذلـــــك قــبــل دعــوتــهــم  مــال
األعــمــال  إلنــشــاء  ــعــطــاءات  ال لتقديم 
التقدم  للمقاولين  ويمكن  الــمــذكــورة. 
للحصول على تأهيل مسبق للمشاركة 

في مناقصة واحدة أو أكثر.

أكــد تقرير صــادر عــن صــنــدوق النقد 
الــدولــي أنــه رغــم الـــدور الكبير الــذي 
تلعبه المشاريع المتوسطة والصغيرة 
ــعـــربـــي، الســيــمــا على  فـــي الـــعـــالـــم الـ
ــجــة تـــحـــديـــات خــلــق  مـــســـتـــوى مــعــال
الــوظــائــف وتــنــويــع االقـــتـــصـــاد، فــإن 
حصة هذه المشاريع في االقتصادات 
فيها  ــف  ــائـ ــوظـ الـ وتـــولـــيـــد  الــعــربــيــة 
الدول  بمعظم  مقارنة  متأخرة  تعتبر 

األخرى، كما ينسحب األمر نفسه على 
وجود المرأة العربية في هذا القطاع 

الذي يعتبر األقل عالميًا.
العربية  ــدول  الـ أن  التقرير  ــح  وأوضـ
ــلـــى مــســتــويــات  ــنـــًا ألعـ تــعــتــبــر مـــوطـ
البطالة، مع توقعات بمدخات كبيرة 
صعوبات  ستواجه  العمل  ســوق  إلــى 
ــفــرص الــوظــيــفــيــة، في  فــي إيــجــاد ال
وقت شهدت فيه دول المنطقة تفاوتًا 
العالمية  المالية  النمو منذ األزمة  في 
نتج  الــذي  األمــر  نتيجة عدة عوامل، 

عنه ركود في الدخل وفرص وظيفية 
الــبــلــدان  غــيــر كــافــيــة فــي الكثير مــن 
النمو  نموذج  أن  إلى  مشيرًا  العربية، 
بقيادة الدولة لم يقدم نموًا مستدامًا 
إيجاد  من  يمّكن  واســع،  نطاق  وعلى 
المزيد من الوظائف وجعل االقتصاد 
أكثر شــمــوالً، ومــشــددًا على ضــرورة 
وجود محرك للنمو من القطاع الخاص 

لتحقيق أفضل العوائد للجميع.
أهمية  النقد«  »صــنــدوق  تقرير  وأكـــد 
تــطــويــر قــطــاع نــشــط مــن الــمــشــاريــع 

نمو  لتحقيق  والمتوسطة  الصغيرة 
الخاص،  القطاع  بقيادة  شامل وكبير 
الفتًا في الوقت عينه إلى أن القطاع 
فــي مــعــظــم الــــدول الــعــربــيــة يساهم 
صعيد  على  نسبيًا  منخفض  بشكل 
مقارنة  والــتــوظــيــف  المحلي  الــنــاتــج 
ــًا أهــمــيــة  ــدان األخــــــرى، ومــبــيــن ــل ــب ــال ب
لتعزيز  المطلوبة  اإلصاحات  تحقيق 
دوره، والتي تشمل معالجة التحديات 
المؤسسية والهيكلية واسعة النطاق.

اسطنبول - رويترز

13.8 % البطالة 
في تركيا

أظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مـــــــن مـــعـــهـــد 
اإلحـــصـــاءات الــتــركــي أمــس تراجع 
في   %  13.8 إلـــى  الــبــطــالــة  مــعــدل 
إلـــى أكتوبر  الــفــتــرة مــن أغــســطــس 
مقارنة مع 14 % قبل شهر، بعد أن 
الربع  فــي  ســنــوات   10 ذروة  سجل 

األول من العام.
 %  11.4 الـــبـــطـــالـــة  مـــعـــدل  وكــــــان 
بــيــن أغــســطــس وأكــتــوبــر مــن الــعــام 

الماضي.
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حقق 61 بنًكا مدرًجا ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي نمًوا بأرباح الربع الثالث من العام الجاري بنحو 14.4 % مقارنة 
بنفــس الفتــرة مــن العــام 2018. وبحســب إحصــاء لـ “مباشــر” بلغــت أرباح البنــوك الخليجية خــال الفتــرة 10.012 مليار دوالر 
مقارنــة بربــح قــدره 8.754 مليــار دوالر فــي الربــع الثالث من العام الماضي. كما شــهدت أربــاح البنوك الخليجيــة ارتفاًعا بنحو 
10.5 % خــال التســعة أشــهر األولــى مــن 2019 لتصل إلى 28.552 مليار دوالر مقارنة مــع 25.839 مليار دوالر للفترة المماثلة 

من العام السابق.

وقـــال التقريـــر إن البنـــوك المدرجة 
فـــي بورصـــة البحريـــن ربحـــت في 
الجـــاري  العـــام  مـــن  الثالـــث  الربـــع 
بــــ  مقارنـــة  دوالر،  مليـــون   265.9
274.21 مليـــون فـــي الربـــع الثالـــث 
مـــن العـــام 2018، أي بنســـبة تراجع 
وصلت إلى 3 %. كما حققت أرباحا 
صافية في األشـــهر التســـعة األولى 
 893.8 بلغـــت  الجـــاري  العـــام  مـــن 
مليـــون دوالر، مرتفعـــة بواقع 4.41 
% عـــن المبلـــغ المتحقـــق في نفس 
الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي والتـــي 

بلغت 856 مليون دوالر.

القطاع المصرفي باإلمارات يتصدر 

احتل القطـــاع المصرفي ببورصتي 
اإلمـــارات، دبـــي وأبوظبـــي، صدارة 
األربـــاح الخليجيـــة علـــى مســـتوى 
وكذلـــك   2019 مـــن  الثالـــث  الربـــع 
وحقـــق  بالكامـــل.  أشـــهر  التســـعة 
القطـــاع المصرفـــي فـــي اإلمـــارات 
أرباًحـــا فصليـــة للربـــع الثالـــث مـــن 
دوالر  مليـــار   3.547 بنحـــو   2019
أســـاس  علـــى   %  26.7 بارتفـــاع 
سنوي. كما حقق القطاع المصرفي 
أرباًحـــا بقيمـــة 10.078 مليار دوالر 
العـــام  للتســـعة أشـــهر األولـــى مـــن 
علـــى   %  20.1 بارتفـــاع  الجـــاري 

أساس سنوي.
وجاء القطاع المصرفي الســـعودي 
في المرتبة الثانية على المستويين 
يليـــه  أشـــهر،  والتســـعة  الفصلـــي 
وخامًســـا  الكويتـــي،  ثـــم  القطـــري 

الُعماني وأخيًرا البحريني.
وقـــال مديـــر المخاطـــر المالية كبير 
محللي الســـوق في شركة سنشري 
إن  فاليشـــا،  فيجـــاي  فاينانشـــال 
اإلماراتيـــة  البنـــوك  دخـــل  صافـــي 
وكذلـــك  أبوظبـــي  فـــي  المدرجـــة 

التـــي  دبـــي  فـــي  األســـهم  أســـواق 
تتوافر معلومات عنها، ارتفع بنسبة 
20.32 % إلـــى 37.74 مليـــار درهم 
من 31.36 مليار درهم في األشـــهر 

التسعة األولى من العام 2019.
وأوضـــح فاليشـــا أن هـــذا االرتفـــاع 
اإلنتاجيـــة،  تحســـين  فـــي  ســـاعد 
بســـبب اعتمـــاد أفضل الممارســـات 
االقتصـــاد  وكذلـــك  التكنولوجيـــة 
المتعافـــي وســـط اســـتقرار أســـعار 
النفـــط. وأشـــار إلـــى أنـــه انخفـــض 
إجمالـــي عـــدد فـــروع البنـــوك فـــي 
اإلمـــارات من 743 فرًعـــا في نهاية 
العام 2018 إلـــى 713 وفًقا ألحدث 
البيانـــات؛ مـــا يدل علـــى أن تكاليف 
القـــوى العاملـــة للبنـــوك قـــد هبطت 
وهذا ساهم بشكل مباشر في الحد 

األدنى.
ونـــوه فاليشـــا أن مـــن المحتمـــل أن 
يشـــهد المســـتثمرون ارتفاًعـــا فـــي 
أربـــاح األســـهم؛ نظـــًرا ألن صافـــي 

أرباح البنك في ارتفاع.

السعودية في صدارة األرباح

الُمســـتقل  األداء  مســـتوى  علـــى 
للمصارف الخليجية الـ 61 الُمدرجة 
ببورصـــات دول مجلـــس التعـــاون، 
كانـــت صـــدارة األرباح مـــن نصيب 
البنوك السعودية. وتصدر “مصرف 
للربـــع  األربـــاح  قائمـــة  الراجحـــي” 
الثالـــث مـــن 2019 ُمحقًقا مكاســـب 
754.4 مليـــون دوالر، يليـــه  بلغـــت 
“األهلي التجاري” - الســـعودي أيًضا 
680.186 مليـــون  بلغـــت  بأربـــاح   -

دوالر.
وبالنســـبة للتسعة أشـــهر األولى من 
التجـــاري”  “األهلـــي  تصـــدر  العـــام، 
- الســـعودي - قائمـــة أكبـــر األربـــاح 
يليـــه  دوالر،  مليـــار   2.137 بقيمـــة 

“مصـــرف الراجحـــي” بأربـــاح بلغت 
2.135 مليار دوالر.

فـــي المقابـــل، كان البنـــك “العربـــي 
المتحـــد” األكثـــر خســـارة فـــي الربع 
العـــام الجـــاري بنحـــو  الثالـــث مـــن 
26.88 مليـــون دوالر، يليـــه “األهلي 
مليـــون   22.92 بنحـــو  الكويتـــي” 

دوالر.
أكبـــر  األول”  “قطـــر  بنـــك  وســـجل 
الخســـائر بيـــن بنـــوك الخليـــج على 
مســـتوى التســـعة أشـــهر األولى من 
العـــام الجاري بقيمـــة 82.31 مليون 
 - االســـتثمار”  “بنـــك  يليـــه  دوالر، 
 62.2 بلغـــت  بخســـائر  اإلماراتـــي” 

مليون دوالر.

2.3 تريليون دوالر إجمالي األصول 

قالـــت شـــركة كامكو لالســـتثمار إن 
البنـــوك فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
ميزانياتهـــا  تعزيـــز  الخليجـــي 
اإلجماليـــة خـــالل الربـــع الثالث من 
العـــام 2019. وأوضحـــت في تقرير 
تلقى “مباشـــر” نســـخته أن إجمالي 
أصـــول البنوك الُمدرجـــة ببورصات 
بالربـــع  ارتفعـــت  الســـبع،  الخليـــج 
الثالـــث بنحـــو 3.1 % وصـــواًل إلـــى 
 2.23 مقابـــل  دوالر،  تريليـــون   2.3
تريليـــون دوالر بنهايـــة الربع الثاني 

من العام 2019.
وذكر التقرير أن الفضل في تحقيق 
ذلك النمو مجـــدًدا يعود إلى البنوك 
التقليدية التي سجلت أصولها نمًوا 
إجمالًيا بنسبة 3.6 % مقارنة بالربع 
الســـابق، بينما تزايد حجم ميزانية 

البنوك اإلسالمية بواقع 1.4 %.
واصلـــت  التقريـــر،  وبحســـب 
اإلمـــارات صدارتهـــا علـــى مســـتوى 
الـــدول الخليجية مـــن حيث حجم 
الميزانية العمومية للبنوك المدرجة 

بعد أن سجلت أكبر معدل نمو على 
أســـاس فصلي على صعيد إجمالي 
األصـــول بنســـبة 6.3 % لتصل إلى 

755 مليار دوالر.

الودائع داعم رئيس للنتائج 

قـــال المدير العام لشـــركة الشـــركاء 
المتحـــدون لالســـتثمار إن الودائـــع 

لزيـــادة  الرئيـــس  الداعـــم  كانـــت 
نتائـــج البنوك الُمدرجة في أســـواق 
الخليـــج، إذ زادت ودائـــع الُمقيمين 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون إضافة 
إلـــى زيادة الطلب على التمويل من 

قبل الشركات والمستثمرين.
وتوقع إيـــاد أبو حويج، أن يســـتمر 
القطـــاع المصرفـــي بـــدول مجلـــس 

التعـــاون الخليجـــي في االســـتفادة 
مـــن عملية الدمـــج التي تحدث في 
هـــذا القطـــاع، مـــن خـــالل عمليـــات 
االندمـــاج واالســـتحواذ والتوحيـــد 
المؤسســـات  داخـــل  اإلدارات  بيـــن 

المعنية.
وأوضح أبو حويج أن هذا االندماج 
منـــح  إلـــى  البنـــوك  لدفـــع  ســـيؤدي 
المســـتثمرين عائـــدات أكثـــر قابلية 
والســـماح  المســـتقبل  فـــي  للتنبـــؤ 
للبنـــوك بـــأن تكون أكثـــر مرونة في 

مواجهة الصدمات الخارجية.
وبالنسبة للنتائج السنوية المتوقعة 
ُمقترنـــة  تكـــون  التـــي  للقطـــاع 
بتوزيعات األرباح، توقع أبو حويج 
أن تظل النتائج المصرفية إيجابية 
الطلـــب  زيـــادة  وســـط  تنمـــو  وأن 
علـــى االئتمـــان مـــن قبل الشـــركات 
المســـتوى  علـــى  والمســـتثمرين 
البنـــوك  تســـتوعب  وأن  اإلقليمـــي، 

بيانات المخاطر.

مباشر

893.8 مليون دوالر أرباح بنوك البحرين في 9 أشهر
%  10.5 ــة  ــعـ ــفـ ــرتـ مـ مــــلــــيــــار..   28.5 تـــحـــقـــق  ــج  ــيـ ــلـ ــخـ الـ ــارف  ــ ــصـ ــ مـ

8 توقعات اقتصادية في 2020
نقــل موقــع “ذي ناشــيونال” تحليا يتناول فيه توقعاته ألســعار الســلع للعــام 2020، مركزًا علــى األحداث القادمة 
فــي العــام الجديــد التــي ينبغــي على أي مســتثمر متــردد النظر إليها.  وفي مــا يلي أهم 8 توقعــات اقتصادية على 

الصعيدين العالمي والخليجي في 2020:

1 - النفط إلى 85 دوالرا

ســـتتعافى أســـعار النفـــط لتصـــل إلـــى 85 دوالرا للبرميـــل العام 
المقبـــل، بفضل تخفيضـــات اإلنتاج التي تقودهـــا منظمة أوبك 
والضغـــط المتزايـــد علـــى منتجـــي النفـــط الصخـــري األميركي 
وضعـــف الدوالر، كما أن الطرح األولي لجزء من شـــركة أرامكو 
ســـيثبت أن توقيتـــه كان جيـــدًا. وســـتقوم بنـــوك مركزية بضخ 
األموال في اقتصاداتها لمواجهة تصحيحات األســـواق المالية 

خالل العام الجديد. 
وقـــال التحليـــل إن منتجـــو النفـــط ســـيحتفظون باالمـــدادات 
وسيســـتمر الضغط على إيـــران، كما أن منتجي النفط الصخري 
األميركي ســـيكافحون لزيادة رســـاميل شـــركاتهم في األسواق 

المالية رغم ارتفاع أسعار الخام.

 2 - انخفاض الفائدة سيرفع الذهب 

يشـــير تباطـــؤ االقتصـــادات العالميـــة إلـــى عـــزم أغلبيـــة البنوك 
المركزيـــة تخفيـــض أســـعار الفائدة في المســـتقبل، ما قد يؤدي 

إلى مكاسب في المعادن الثمينة، خصوصًا الذهب والفضة.

 3 - ارتباك “بريكست” ينعش االسترليني 

من المتوقع أن يشهد االقتصاد البريطاني ركودًا؛ بسبب خروج 
“بريكســـت” غيـــر منظم من قبـــل لندن، إال أن االســـترليني يبدو 
أنه في ذروة البيع، لكن بالنسبة للمصدرين على األفل لن يكون 
القـــرار خبـــرًا جيدًا لهـــم. وُينصح بتجنـــب األســـهم البريطانية، 
ألن ارتفـــاع االســـترليني ســـيخفض أربـــاح الشـــركات المتعددة 

الجنسيات في مؤشر بورصة لندن.

 4 - حركة تصحيح في “وول ستريت”

يتوقـــع التحليـــل أن تبلـــغ نســـبة حركـــة تصحيـــح فـــي بورصة 
نيويـــورك 20 % وقـــد تصـــل إلـــى 50 %، ويســـأل: هـــل يمكـــن 
تجاهـــل أن المكاســـب الضخمـــة في “وول ســـتريت” في 2019 
لـــن تزيد األســـعار فـــي العام الجديـــد، في حين أن نمـــو األرباح 

قد تراجع؟

 5 - هبوط سوق السندات مجددا

ســـتدخل أســـواق الســـندات فـــي مرحلة جديـــدة مـــن الهبوط، 
والتخفيضـــات األخيرة للمركزي األميركي ألســـعار الفائدة كان 
لهـــا تأثير كبير في ارتفاع أســـعار الفائدة على ســـندات الخزانة 

لمدة 10 سنوات.

 6 - انخفاض كبير في العقارات الغربية 

واآلسيوية

 أدى انخفـــاض أســـعار الفائدة منـــذ األزمة الماليـــة العالمية في 
2008 إلى حراك أسواق العقارات العالمية، إال أنها فقدت زخمها 

في 2019، ومن المتوقع أن تســـتمر باالنخفاض في 2020، كما 
أن اســـتمرار انخفاض أســـعار الفائدة قد ال يكون كافيًا للحفاظ 

على أسعار العقارات المرتفعة.

7 - ارتفاع العقارات في اإلمارات

ســـيدرك مســـتثمرو العقـــارات فـــي الـــدول أن الوقـــت الحالـــي 
مناســـب للشراء؛ بسبب انخفاض المضاربة في القطاع. وتظهر 
بيانات دائرة األراضي واألمالك في دبي أن المعامالت العقارية 
ارتفعت 12 % منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 

العام الماضي. 

8 - “إكسبو دبي” يدعم االستثمار األجنبي

 ال يمكـــن التقليـــل مـــن شـــأن إقامة أضخـــم معرض فـــي العالم 
“إكســـبو دبـــي 2020” فـــي دبـــي بحضـــور ممثلين عـــن أكثر من 
200 دولة وإنفاق ضخم في اإلعالنات ذات الصلة بالحدث، ما 

سيحرك االستثمار األجنبي المباشر في اإلمارات.

نيويورك - ذي ناشيونال

لندن - رويترز

عوضت أســعار الذهب خســائرها المبكرة وارتفعت أمس في ظل ضعف الدوالر بينما يتطلع المســتثمرون إلى مزيد من الوضوح بشــأن اتفاق ”المرحلة 
األولى“ التجاري بين الواليات المتحدة والصين.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 
1477.73 دوالر لألوقيـــة )األونصـــة(. 
وارتفع الذهب فـــي العقود األمريكية 

اآلجلة 0.1 % إلى 1482.10 دوالر.
الذهـــب محـــدودة  وكانـــت مكاســـب 
إذ ارتفعـــت األســـهم بعدمـــا أعلن أكبر 
اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة 

مبدئي وعلقا جزءا من الرســـوم على 
الســـلع كان من المقـــرر أن ُتفرض يوم 

األحد.
ونـــزل مؤشـــر الـــدوالر 0.2 % مقابـــل 
ممـــا  الرئيســـية،  العمـــالت  مـــن  ســـلة 
لحاملـــي  أرخـــص  الذهـــب  يجعـــل 

العمالت األخرى.

وارتفع الذهب 15 % منذ بداية العام 
نتيجة حرب الرســـوم الجمركية التي 
دامت لشهور وتأثيرها على االقتصاد 

العالمي.
فـــي   %  0.7 البالديـــوم  وصعـــد 
 1944.03 إلـــى  الفوريـــة  المعامـــالت 
المعـــدن  وكان  لألوقيـــة،  دوالرا 

المســـتخدم في الســـيارات قد سجل 
 1979.95 عنـــد  قياســـية  مســـتويات 
دوالرا فـــي الجلســـة الســـابقة بســـبب 

المخاوف بشأن اإلمدادات.
 17.05 إلـــى   %  0.7 الفضـــة  وزادت 
دوالر لألوقيـــة بينمـــا صعـــد البالتيـــن 

0.5 % إلى 932.62 دوالرا.

الذهب يصعد مع تراجع الدوالر
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الرئاســة اإليرانيــة تقــر بتهــاوي صــادرات البــاد النفطية

طهران تهدد بالتصعيد النووي وتستبعد المحادثات

أعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة عباس موســوي، أن 
إيران تدرس حاليًا الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها في االتفاق 

النووي، بينما استبعد حدوث مفاوضات مع أميركا بوساطة يابانية.

يذكر أن انتهاكات إيران لالتفاق 
النـــووي، المبـــرم عـــام 2015 مـــع 
مجموعة الـ1+5 والتي انســـحب 
الماضـــي،  العـــام  واشـــنطن  منـــه 
األقصـــى  الحـــد  تجـــاوز  شـــملت 
اليورانيـــوم  مـــن  بـــه  المســـموح 
المخصب واســـتئناف التخصيب 
في منشـــأة فـــوردو، التي أخفتها 
إيـــران عـــن المفتشـــين النوويين 
التابعيـــن لألمـــم المتحـــدة حتى 
كشـــف عنها في 2009، وتشغيل 
أجهـــزة طـــرد مركزي مـــن الجيل 

الجديد التي يحّرمها االتفاق.
وقـــال موســـوي، خـــالل مؤتمـــر 
إنـــه  اإلثنيـــن،  أمـــس  صحافـــي، 
يجري التنســـيق لزيـــارة الرئيس 
إلـــى  روحانـــي  حســـن  اإليرانـــي 
اليابان، في إطار تعزيز العالقات 

بين البلدين.
لديهمـــا  البلديـــن  أن  وأضـــاف 
وجهات نظـــر متقاربة حول أهم 

التطـــورات اإلقليميـــة والدوليـــة 
التـــي ســـيتم مناقشـــتها، خاصـــًة 
موضوعـــي ملـــف غـــرب وشـــرق 

آسيا واالتفاق النووي.
دبلوماســـية  مصـــادر  أن  يذكـــر 
يابانية كانت قد أكدت األســـبوع 
الماضـــي أن الواليـــات المتحـــدة 
أبدت موافقتها على خطة اليابان 
الســـتقبال الرئيس اإليراني الذي 
هـــذا  طوكيـــو  لزيـــارة  يخطـــط 
الشـــهر، في مسعى لكسر الجمود 

بشأن االتفاق النووي.
فـــي ســـياق آخـــر، نفى موســـوي 
عـــن  تحدثـــت  تقاريـــر  صحـــة 
مفاوضـــات ثنائيـــة بيـــن طهـــران 
والريـــاض، قائـــالً إن “الحـــوارات 
مـــع الســـعودية هـــي فـــي إطـــار 

قضايا الحج والعمرة فقط”.
فـــي  طهـــران  تدخـــل  وحـــول 
قـــال  العـــراق،  فـــي  التطـــورات 
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث 

فـــي  نتدخـــل  “ال  اإليرانيـــة: 
بعـــودة  ونأمـــل  العـــراق  شـــؤون 
االســـتقرار إليـــه”. وكمـــا عّبر عن 
موقـــف الحكومـــة اإليرانية إزاء 
المســـتمرة  العـــراق  احتجاجـــات 
بالقول إن “األحـــداث في العراق 
الشـــعب  مصلحـــة  فـــي  ليســـت 

العراقي”.
إلى ذلك، أقرت الرئاسة اإليرانية 
لصـــادرات  شـــديد  بانخفـــاض 
البـــالد النفطية بســـبب العقوبات 

عليهـــا،  المفروضـــة  األميركيـــة 
الوصـــول  تســـتهدف  والتـــي 
بصادرات طهـــران من النفط إلى 
الصفر، لقطع التمويل ألنشـــطتها 

المزعزعة الستقرار المنطقة.
ورغم هذا اإلقرار، إال أن مستشار 
المرشد اإليراني خامنئي يواصل 
دًا بقوله  إطـــالق تهديداته ُمجـــدِّ
“إنه إذا لم يسمح إليران بتصدير 

النفط فلن يصدره اآلخرون”.

عواصم - وكاالت

أعضاء رابطة األكاديميين اإليرانيين يتظاهرون في الهاي 10 ديسمبر الجاري ضد ضد قمع 
النظام للمتظاهرين وانتهاكات حقوق اإلنسان )أ ف ب( 

متظاهرون لبنانيون يزيحون عائقا حديديا في وسط بيروت أمس األول )أ ف ب(

بيروت - وكاالت

شـــهدت الساحة السياسية في لبنان 
بين رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
ورئيـــس الحكومة المســـتقيل ســـعد 
الحريري وصهـــر الرئيس عون وزير 
تصريـــف  حكومـــة  فـــي  الخارجيـــة 
األعمال جبران باسيل، تقاذف عون 
وباســـيل مـــن جهـــة والحريـــري مـــن 
جهة أخرى اتهامات بخرق الدستور.

وفي رد علـــى الحريري عبر “تويتر”، 
نقلـــت الرئاســـة اللبنانيـــة عـــن عـــون 
حرصـــه علـــى الدســـتور، قائلـــة إنـــه 
أحـــد،  مـــن  إلـــى دروس  “ال يحتـــاج 
والتـــذرع بإيداعـــه أصـــوات نيابيـــة 

لتمني تأجيل االستشـــارات محاولة 
مكشـــوفة للتبريـــر وتجاهل أســـباب 

أخرى”.
وفي وقت ســـابق، وبعد إعالن عون 
إرجاء موعـــد االستشـــارات النيابية 
أوضـــح  أمـــس،  محـــددا  كان  الـــذي 
المكتب اإلعالمـــي لرئيس الحكومة 
المســـتقيل ســـعد الحريـــري أن كتلة 
التيـــار الوطنـــي الحر التـــي يتزعمها 
وزيـــر الخارجيـــة بحكومـــة تصريف 
األعمال جبران باســـيل كانت بصدد 
إيـــداع أصواتها لرئيـــس الجمهورية 

ليتصرف بها كما يشاء.

الحريري يتهم تيار عون بخرق الدستور

بغداد - رويترز

ذكـــر بيـــان صـــادر عـــن مكتـــب رئيـــس 
الـــوزراء العراقي عـــادل عبد المهدي أن 
وزير الدفاع األميركي مارك إســـبر حث 
عبد المهدي، أمـــس اإلثنين، على اتخاذ 
خطـــوات إليقـــاف قصـــف القواعد التي 

تضم قوات أميركية.
جاء ذلك بعد أن حذر مسؤول أميركي 
عســـكري بارز األســـبوع الماضي من أن 
هجمـــات تشـــنها فصائـــل مدعومـــة من 
إيـــران علـــى قواعـــد تســـتضيف قـــوات 
أميركيـــة في العراق تدفع كل األطراف 

صوب تصعيد خارج عن السيطرة.
وتزايدت في األســـابيع القليلة الماضية 
الضربـــات الصاروخيـــة التي تســـتهدف 
قواعـــد عراقية يتمركز فيها أيضا أفراد 
مـــن قـــوات التحالـــف بقيـــادة الواليات 
جهـــة  أي  تعلـــن  أن  دون  المتحـــدة 

مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
لكن المســـؤول العسكري األميركي قال 

إن تحليـــالت المخابرات وخبراء الطب 
الشـــرعي للصواريـــخ وقاذفاتهـــا تشـــير 
إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وقـــال بيـــان عـــن مكتـــب عبـــد المهـــدي 
بخصـــوص مكالمـــة هاتفيـــة بيـــن عبـــد 
المهدي وإســـبر ”عبـــر الوزيـــر األميركي 
عـــن قلقه لتعـــرض بعض المنشـــآت إلى 
اجـــراءات  اتخـــاذ  وضـــرورة  القصـــف 

إليقاف ذلك“.

إسبر يدعو العراق إليقاف الهجمات على القوات األميركية

عواصم - وكاالت

العامـــة  بالقيـــادة  عســـكري  مصـــدر  قـــال 
للجيـــش الليبي، أمس، إن حســـم المعركة 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس وتحريرهـــا مـــن 
المليشـــيات المســـلحة، لـــن يتـــم إال بدعم 
ومســـاندة أهالي طرابلـــس ووقوفهم في 

صف قوات الجيش الوطني الليبي.
وأوضـــح أن تكاتف جهـــود الجيش الليبي 
وأهالـــي طرابلس، سيســـاهم بشـــكل كبير 
في طرد الميليشـــيات المســـلحة ودحرها 
خارج العاصمة، مشـــيرا إلـــى أّن الوحدات 
محـــاور  فـــي  تتواجـــد  التـــي  العســـكرية 
القتـــال وتقاتـــل يوميا من أجـــل تحريرها 
مـــن التطرف واإلرهاب، تحتـــاج إلى دعم 
داخلي من العاصمة طرابلس حتى تتمكن 

من التقدم والتوجه نحو وسطها.
وكشـــف المصـــدر نفســـه، أن الميليشـــيات 
المســـلحة أصبحـــت تتخـــّذ مـــن األحيـــاء 
الســـكنية والمدنيـــة مواقـــع عســـكرية لها، 
لتفـــادي االســـتهداف مـــن طـــرف الجيش 

ســـكان  دعـــم  أن  إلـــى  مشـــيرا  الليبـــي، 
طرابلـــس ســـيكون عامـــال مهمـــا ومحددا 

لحسم المعركة.
إلـــى ذلـــك، أعلـــن المركز اإلعالمـــي لعملية 
وزيـــر  إصابـــة  عـــن  ليبيـــا،  فـــي  الكرامـــة 
الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش 
أغا، عقـــب تعرض موكبه إلطـــالق نار في 

مصراتة.
وقـــال المركـــز اإلعالمي للجيـــش الوطني 
الليبي إن الوزير تعـــرض لمحاولة اغتيال 
فـــي مصراتـــة الليبية على يـــد عناصر من 
الميليشيات المســـلحة، تحمله المسؤولية 

عن هزائمها أمام الجيش الليبي.

عناصر من الجيش الليبي

بمصراتــة نــار  بإطــاق  الوفــاق  داخليــة  وزيــر  إصابــة 
الجيش الليبي: حسم معركة طرابلس بمساندة األهالي

بغداد - وكاالت

يســـتمر الحـــراك في العـــراق منـــذ أكتوبر 
للمطالبـــة  اليـــوم،  وحتـــى  الماضـــي 
واقتصاديـــة  سياســـية  بإصالحـــات 
وباســـتقالة نواب البرلمان. وتســـود حالة 
مـــن االرتبـــاك السياســـي لـــدى الحكومـــة 
)التـــي باتـــت مســـتقيلة( والبرلمان وحتى 
داخـــل بقيـــة القـــوى السياســـية التـــي بدأ 
بعضها بمغازلة الحراك وبتقديم مرشحيه 
لرئاسة الحكومة المقبلة وبطرح أسمائهم 
فـــي ســـاحة التحريـــر، ســـاحة االحتجاج 
نبـــض  لجـــس  بغـــداد،  فـــي  الرئيســـة 

المتظاهرين تجاههم.
وبعـــث رئيـــس الجمهوريـــة برهـــم صالح 
كتابا رســـميا إلى رئاســـة البرلمـــان مطالبا 
إياه بتحديد الكتلة النيابية األكبر لتسمية 
هـــذه األخيـــرة مرشـــحها للحكومـــة. هذا 
األمر أثار استغراب العراقيين، متسائلين 
هل كانت تسمية رئيس الحكومة السابق 
عـــادل عبد المهدي غير دســـتورية، حيث 

لـــم يكـــن تحدد بعد من هـــي الكتلة األكبر 
في البرلمان العراقي.

التظاهـــرات  هـــذه  اســـتمرار  ووســـط 
والحراك، أعلنت مجموعة من الناشـــطين 
عن حراك جديد أطلقت عليه اسم “حراك 
25 تشرين”. إلى ذلك، نقلت وكالة األنباء 
العراقيـــة عن “مصـــادر سياســـية مطلعة” 

أمـــس قولهـــا إن الرئيس برهـــم صالح قد 
يكلـــف مرشـــحا لرئاســـة الحكومـــة بعيدا 
عن الكتلـــة النيابية األكبـــر والتي يخولها 

الدستور ترشيح اسم لهذا المنصب.
واعتبـــر المصدر أن “الكتلـــة األكبر انتهت 
بعد ترشـــيح عـــادل عبد المهـــدي لمنصب 

رئيس الوزراء” في 2018.

من احتجاجات العراق

صالــح قد يكلف رئيســا للحكومة من خــارج الكتلة األكبر
“حراك 25 تشرين” ينطلق من ساحة التحرير ببغداد

دبي - العربية.نت

أكـــد رئيـــس الحكومة اليمنيـــة، معين 
“مصلحـــة  أن  أمـــس،  عبدالملـــك، 
دعـــم  فـــي  هـــو  الدولـــي  المجتمـــع 
الشـــرعية  دعـــم  وتحالـــف  الحكومـــة 
علـــى  للقضـــاء  الســـعودية  بقيـــادة 
التهديـــد الحوثي بإيعاز مـــن داعميها 
في طهـــران للمالحة الدولية وزعزعة 

األمن واالستقرار في المنطقة”.
العاصمـــة  فـــي  لقائـــه  خـــالل  وأشـــار 
لـــدى  كوريـــا  ســـفير  عـــدن،  المؤقتـــة 
اليمن، باك وونج تشول، إلى استمرار 
ميليشيا الحوثي االنقالبية في رفض 
كل فرص الســـالم، بما في ذلك اتفاق 
استوكهولم الذي مر عام على توقيعه 
من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، 
ومواصلـــة تهديدها للمالحـــة الدولية 
وآخرها اختطاف ســـفينتين كوريتين 

في مياه البحر األحمر.
وجـــدد معين عبدالملـــك، التأكيد على 

عـــدم جديـــة ميليشـــيات الحوثي في 
“الوصـــول إلـــى حل سياســـي وتراوغ 
كعادتهـــا وتتنصـــل مـــن كل االتفاقات 
وآخرها اتفاق استوكهولم الذي رعته 

األمم المتحدة”.
الحكوميـــة  الجهـــود  واســـتعرض، 
لتطبيـــع األوضاع وتنفيذ مـــا يخصها 
الموقـــع  الريـــاض  اتفـــاق  بنـــود  مـــن 
الجنوبـــي،  االنتقالـــي  المجلـــس  مـــع 
منـــذ  اتخذتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
عودتهـــا لتوفير الخدمات األساســـية 
وتحســـين  والميـــاه  الكهربـــاء  مثـــل 

النظافة وصرف المرتبات وغيرها.

حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للمالحة مصلحة دولية
دبي - العربية.نت

“العربيـــة”  لقناتـــي  مصـــادر  كشـــفت 
و”الحدث” أن تركيا أرســـلت معدات 
عســـكرية إلـــى ليبيـــا كانـــت حكومة 
الوفاق قد طلبتها سابقا، كما أرسلت 
قوات خاصة لحماية شخصيات من 
الوفاق، إضافة إلى إيفاد مستشارين 
الليبيـــة  العاصمـــة  إلـــى  عســـكريين 

طرابلس لتقييم الوضع.
وكانـــت لجنـــة العالقـــات الخارجيـــة 
فـــي البرلمـــان التركـــي، الـــذي يهيمن 
والتنميـــة”  العدالـــة  “حـــزب  عليـــه 
الحاكـــم بزعامة الرئيس رجب طيب 
وقـــت  فـــي  وافقـــت  قـــد  أردوغـــان 
ســـابق من اليوم علـــى مقترح قانون 
التفاهـــم  مذكـــرة  علـــى  للمصادقـــة 
المبرمة بيـــن تركيا وحكومة الوفاق 
بشـــأن التعـــاون العســـكري واألمنـــي 

بينهما.
وتنـــص االتفاقيـــة التي أرســـلت إلى 

حكومـــة  أن  علـــى  األتـــراك  النـــواب 
الوفـــاق قد تطلـــب مركبـــات وعتادًا 
وأسلحة الســـتخدامها في العمليات 
البريـــة والبحريـــة والجويـــة. وتنص 
أيضـــا على تبـــادل جديـــد لمعلومات 

المخابرات.
وعلى الرغم مـــن أن االتفاق البحري 
أرِســـل إلى األمم المتحـــدة للموافقة 
عليـــه فإن االتفـــاق العســـكري أحيل 
إلـــى البرلمـــان التركـــي. وقـــال وزيـــر 
الخارجيـــة التركـــي مولـــود جاويش 
أوغلو يوم األحد: “البرلمان سُيدخله 

حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه”.

تركيا ترسل مستشارين عسكريين إلى طرابلس

اإلمارات  تدعم السودان 
بمساعدات تعليمية

أبوظبي - أ ف ب

تعليمية  مساعدات  اإلمـــارات  قدمت 
إلى السوادن سيستفيد منها 400 ألف 
بحسب  مختلفة،  مـــدارس  فــي  طــالــب 

بيان رسمي.
وبحسب البيان فإن صندوق أبو ظبي 
التي  المساعدات  هــذه  يمول  للتنمية 
درهــم،  مليون   55 نحو  قيمتها  بلغت 

وتتضمن توفير مقاعد دراسية.
هذه  مــن  األولـــى  الشحنة  تسليم  وتــم 
 10 حاجات  تغطي  التي  المساعدات 
باقي  تسليم  سيتم  بينما  طالب.  آالف 

الشحنات مطلع 2020.

أعلن محمد حسين آقاسي، محامي عدد  «
من النشطاء السياسيين والمدنيين 

اإليرانيين المعتقلين منذ 11 أغسطس 
الماضي على خلفية مطالبتهم في يونيو 

الماضي المرشد اإليراني علي خامنئي 
باالستقالة من منصبه، أن قراراً صدر بإحالة 

5 من موكليه إلى محاكمة الثورة في مدينة 
مشهد. والنشطاء الـ5 الذين شملهم قرار 
اإلحالة هم محمد نوري زاد وعبد الرسول 

مرتضوي ومحمد حسين سبهري وفاطمة 
سبهري وهاشم خواستار. وكان 14 ناشطًا 

سياسيًا ومدنيًا إيرانيًا قد طالبوا المرشد 

علي خامنئي بالتنحي وبتغيير الدستور 
وبإجراء استفتاء حر ونزيه، وذلك من خالل 

“رسالة مفتوحة” وجهوها إلى الشخص 
األعلى رتبة في النظام السياسي والديني 

اإليراني وذلك “بغية إنقاذ إيران من الدمار”، 
على حد وصفهم.

نفى المتحدث باسم الحكومة اإليرانية، علي  «
ربيعي، نية الرئيس حسن روحاني تقديم 

استقالته، عقب االحتجاجات التي اندلعت في 
نوفمبر الماضي، إثر قرار الحكومة رفع أسعار 

البنزين، والتي قمعت بعنف دموي قتل خاللها 

المئات برصاص األمن والحرس الثوري.

ورفض ربيعي في مؤتمر صحافي، أمس، صحة  «
تصريحات نسبت لنائب الرئيس اإليراني وقادة 

بالجناح اإلصالحي، مثل: عباس عبدي، حول 
مشروع لدفع روحاني لالستقالة، وقال إنها 

“مجرد إشاعات ال أساس لها من الصحة”.

وعزى المتحدث باسم الحكومة اإليرانية  «
االحتجاجات التي تحولت إلى حراك مطالب 

بإسقاط النظام إلى تأثير العقوبات األميركية، 
وقال إن الحكومة األميركية تقف وراءها.

دعوا الستقالة المرشد اإليراني.. فأحيلوا إلى محكمة الثورة

إيران: روحاني لن يستقيل والعقوبات تسببت باالحتجاجات
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بطاقـــة تهنئـــة حقيقية نبعثهـــا للوطن فـــي يومه 
الكبيـــر، فكل فرد يحّب وطنه ويذوذ عن حياضه 
يحـــن إليـــه إذا نـــأى عنـــه، ويبقى القلـــب معلقا به 
حتـــى يـــؤول إليـــه. أســـتحضر هنـــا ما قالـــه أحد 
شـــعراء البحرين في الغربة وهو يكتوي بالحنين 
إلـــى الوطـــن وشـــعوره الدافـــق إلـــى األرض يغمر 
جوانحـــه )حتام يحلـــم بالضفاف شـــراعي... ولها 
يّمد يّمد ألف دراع. وطني ســـتبقى األرض عندي 

كلها... حتى أعود إليك أرض ضياع(.
فـــي يـــوم الوطـــن الكبيـــر ليـــس بوســـع المـــرء أن 
يقف على أرض الحياد، ألّن مســـاحة الوطن تكبر 
آالف المـــرات ورقعتـــه الجغرافيـــة تتســـع حتـــى 
تغدو بمســـاحة الكون وتزيد أســـماك بحره وتكثر 
أشـــجاره، فالوطـــن ال يختزل بمســـاحة محدودة 
مـــن األرض، إنـــه ليـــس مجـــرد أرض ترعرنا على 

ترابها لكنه عشـــق يســـري في العـــروق هو الهوّية 
والكيان.

منذ أن انطلق المشـــروع اإلصالحي لجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة مطلع األلفية والبحرين 
تشـــهد تحـــوالت علـــى كل األصعـــدة االقتصادية 
واالجتماعيـــة ونهضـــة ثقافية وتعليميـــة، كما أن 
المملكـــة قطعـــت أشـــواطا فـــي مياديـــن التنمية، 
وأبرز الســـمات التي تضمنها المشروع اإلصالحي 
تأكيـــده علـــى الصحافـــة بوصفها مـــن المرتكزات 
الحضاريـــة التـــي ال غنى عنها لتقـــدم األمة، وهذا 
ما أشار إليه جاللته في أحد خطاباته بالقول “إّن 
أبواب حريـــة التعبير بالطـــرق القانونية مفتوحة 
للجميـــع”، ومـــا تخصيـــص الثالـــث مـــن مايـــو من 
كل عـــام لالحتفـــال بيوم الصحافـــة إال دليل على 
المساندة والرعاية للعاملين في حقل الصحافة. 

ومـــن هنـــا يتوجـــب علـــى جميـــع العامليـــن فـــي 
الصحافـــة تغليـــب المصلحـــة الوطنيـــة علـــى كل 
االنتمـــاءات الضيقة واالعتبـــارات األخرى صيانة 
للوحـــدة الوطنيـــة وتعميـــق روح المحبة والتآلف 
والتصـــدي لدعـــوات الكراهيـــة واحتـــرام حقـــوق 

اآلخرين.
فـــي عيد الوطن تجيـــش الصدور باألمنيات وفي 
مقدمتها توفير فرص العمل للشـــباب من الشباب 
الخريجين في جميـــع التخصصات، حيث ينتظر 
الكثير منهم الفرصة لنيل الوظيفة، والمتقاعدون 
ينتظـــرون بفـــارغ الصبـــر تخفيـــف األعبـــاء عـــن 
الهيئـــات  فـــي  تســـهيالت  ومنحهـــم  كواهلهـــم 
الحكوميـــة، وتبقـــى أمنيـــة كل مواطـــن ألعضـــاء 
النيابـــّي  بالعمـــل  باالرتقـــاء  النيابـــي  المجلـــس 

ومالمسة هموم المواطن.

المرأة في أعياد ديسمبر
تتزامـــن احتفـــاالت المرأة البحرينية بيومها الوطني مع أعياد شـــهر ديســـمبر 
البحرينية، ففي األول من ديســـمبر تحتفل المـــرأة البحرينية بيومها الوطني 
الذي يتزامن مع احتفاالت البحرين بعيدها الوطني المجيد 16/17 ديســـمبر، 
وفي هذا العام 2019م تحتفل المرأة بثمانين عاًما على انخراطها في التعليم 
النظامي، علًما بأنها دخلت المدارس التعليمية قبل الرجل في مدرسة )جوزة 

البلوط( في 1899م ــ أي ــ  تعليم المرأة كان قبل الرجل بعشرين عاًما.
الشـــرطة  تأســـيس  علـــى  عاًمـــا   49 بمـــرور  2019م  فـــي  المـــرأة  وتحتفـــل 
النســـائية البحرينيـــة )نوفمبر 1970م(، وبعد االســـتقالل تأسســـت الكثير من 
المؤسســـات الرســـمية واألهليـــة المتعلقة بالمـــرأة التي عـــززت حضورها في 
مختلـــف المجاالت وباتت موجـــودة بفاعلية في كل التخصصات السياســـية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية من إدارية وفنية وتخصصية، 
فنراها في كل زاوية في هذا الوطن تباشر أعمالها من منطلق حاجة المجتمع 

إليها كالرجل بجانب الحفاظ على العادات والتمسك باألعراف والتقاليد.
وبفضل هللا ورعاية القيادة السياسية وجهود المجلس األعلى للمرأة وبفضل 
شـــجاعة المـــرأة وصدق أدائهـــا وما تتمتع به من قدرة عاليـــة وإمكانية كبيرة 
فإنها تقلدت الكثير من المناصب في جميع الوزارات والمؤسســـات متســـلحة 
بمســـتويات عاليـــة من التعليـــم واالســـتعداد للعمل وتحمل المســـؤولية بدقة 
متناهية، ما أسهم في تحقيق الكثير من اإلنجازات في العديد من المجاالت.

والشـــعب البحرينـــي الـــذي يحتفل بأعيـــاده الوطنية يوجه التحيـــة والتقدير 
للمـــرأة البحرينيـــة على ما بذلته وتبذلـــه من ُجهد متميـــز أوصلها إلى مراتب 
ُعليـــا في مســـيرة التنمية في البحريـــن بجانب دورها األســـري الناجح حيث 
تزرع في أطفالها كل معاني الخير وبث القيم الوطنية فيهم، من أجلهم ومن 
أجـــل وئـــام وطنهم، فالمرأة أينمـــا كانت ذات أهمية كبرى فـــي بناء المجتمع، 
وبدونهـــا ال يمكـــن ألمة أن تنجح في مســـيرتها، فـــوراء كل أمة عظيمة امرأة 

أعظم.
وقـــد أعطـــى المشـــروع اإلصالحـــي والمجتمـــع البحرينـــي المـــرأة البحرينيـــة 
كل مـــا تســـتحق وفتـــح لها المجـــال الكبير لتشـــارك كمواطنة رشـــيدة في كل 
مياديـــن العمل، وارتفع تمثيلها، فقدمت المـــرأة أقصى ما لديها من إمكانيات 
لبناء مجتمع آمن ومتماســـك، مجتمع ينعم بالســـعادة واالســـتقرار والتسامح 
والســـالم. ويحق للمرأة البحرينية أن تفخر بما تحقق لها من اإلنجازات، وما 
يجعلها شـــريًكا أساســـًيا في عملية التنمية، وأثبتت حضوًرا ُمتميًزا واحتلت 
صـــدارة المبـــادرات والمشـــاركات الخليجيـــة والعربية والدوليـــة في مختلف 

النشاطات والبرامج.

عبدعلي الغسرة

المواطنة الحقة
أكثـــر ما يشـــغلنا كبحرينيين هو العمل في طريق عشـــق تراب هذه األرض، 
وذلـــك مـــن خالل جملة مســـاعينا التي تصب في المصلحـــة العامة، رافعين 
رايـــة الوطـــن عاليًا، كل في مجاله، وهذا العمل ال غبـــار عليه أبدًا، لكن هناك 
أمـــر مهم جدًا في هذا الشـــأن؛ وهو الكيفية التي يعبـــر فيها كل فرد، ليثبت 
من خاللها مساعيه لنهضة الوطن ونمائه، وبرأيي فإن الكيفية قد تحدد في 
أحايين كثيرة مدى عمق هذه المساعي ودالالتها اإليجابية، بل ومردوداتها 
الحقيقية من حيث القوة والنسبة، فعلى سبيل المثال ال الحصر؛ المحافظة 
علـــى الممتلكات العامة واجبة، يأتي مردودهـــا اإليجابي علينا جميعًا، نحن 
وإخوتنـــا وأبناؤنـــا وأصدقاؤنا، وبالتالي المجتمع كافة، وتتجســـد المواطنة 
الحقـــة في الحفاظ المطلـــق على هذه الممتلكات، أمـــا أن يعبث البعض في 
نظافـــة ونضـــارة الممتلـــكات واألماكن العامـــة، ويأتي آخـــرون من أصحاب 
الغيـــرة والوالء على وطنهم يصلحون ما أفســـدته تلك القلـــة النادرة، فهذه 
ليســـت الوطنية التي ينشـــدها الوطـــن من أبنائه، كما أن تنظيف الســـواحل 
ومدرجات المالعب الرياضية ليس ما ينشده الوطن منا كذلك، بل أن نبقي 
هذه األماكن جميلة بمحياها من األساس دون تعكير، فهي المواطنة الحقة 
التي ينبغي أن نؤسس ونؤكد على اتسامنا بها، كما أنه ليس لسطوة القانون 
أي تأثير على أفراد ينتهجون هذا النهج السامي ويدركونه ويقتنعون به، بل 
الوازع الوطني الدافع الحقيقي؛ ألنهم يدركون ويؤمنون بااللتزام بالسمات 
التي شـــكلت هويتنا كبحرينيين على مدى الســـنين، وقس على ذلك الكثير، 
ومنهـــا األمانـــة في تأديـــة األعمال، والقضاء على الفســـاد المالـــي واإلداري، 
وطغيان اإلحساس بالمسؤولية لدى كل فرد مسؤول عن نفسه، أو أهله، أو 
جماعتـــه، أو منطقته، وبالمحصلة وطنه، فكل هذه الجهود بالكيفية التي ال 
تعتمد كليًا على تصحيح أخطاء اآلخرين، هي التي تؤكد بالفعل والوضوح 
التام الحب واالنتماء والبر بهذا الوطن الغالي، وكل شيء وأي شيء يطبق 

أو ينفذ على هذا النهج يكون أوالً وأخيرًا لصالح الوطن وأبنائه كافة.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

في عيد الوطن الكبير

ال يكون تشـــييد األوطان إال ببناء اإلنسان المستنير 
المتغيـــرات،  القـــادر علـــى االشـــتباك اإليجابـــي مـــع 
واالســـتفادة منهـــا إلحـــداث التطـــور المطلـــوب فـــي 
مجتمعـــه، أّمـــا حجـــر الزاويـــة فـــي هـــذا البنـــاء فهو 
التعليم؛ ســـالح األمم الفّعال وأداتها المثلى للنهوض 
والتقـــّدم واالزدهـــار والنماء، من هـــذا المنطلق جاء 
االهتمـــام بالتعليم في مملكة البحرين مبكرا، وكانت 

البداية بانطالق التعليم النظامي عام 1919. 
ما بين “مدرســـة الهداية الخليفيـــة”- أيقونة التعليم 
في البحرين – و”مدرســـة ســـمو الشـــيخة موزة بنت 
حمد الشـــاملة للبنـــات” - األحدث واألكبـــر من حيث 
الســـعة والتكلفة والمرافق - مســـيرة 100 عام زاهرة 
مـــن التعليـــم النظامي فـــي مملكة البحرين، مســـيرة 
زاخـــرة باإلنجازات كّما ونوعا؛ حتى أضحت المملكة 
تتبوأ مكانة مرموقة في محيطها العربي واإلقليمي 

وفقا لتقارير المؤسسات الدولية المتخصصة.
فـــي هذه المناســـبة الوطنيـــة المهمـــة أال وهي مرور 

100 عـــام علـــى بدء التعليم النظامـــي الحكومي في 
مملكة البحرين، نوجه تحية إجالل وتقدير وعرفان 
إلى كل من حمل ويحمل هذه الرســـالة الســـامية من 
معلميـــن وتربوييـــن وإدارييـــن، وإلـــى وزارة التربية 
والتعليـــم، ومســـؤوليها الحالييـــن والســـابقين علـــى 
الجهود التي بذلت، وســـاهمت في االرتقاء بالتعليم 
وتجويـــده، وجـــاء التوجيه الملكي الســـامي بتوثيق 
شـــامل لمســـيرة التعليـــم الوطنيـــة تخليـــدًا لذكراهـــا 

المئوية.
وإذا مـــا أردنا مواصلة المســـيرة بنجاح ونحن نطرق 
أبـــواب المئويـــة الثانية أرى أنه مـــن الضرورة إجراء 
مراجعة شـــاملة لمـــا تم إنجـــازه في الفترة الســـابقة 
والمأمول تحقيقه مستقبال خدمة للعملية التعليمية 
ولمســـارات التنمية البشرية واالقتصادية في مملكة 
البحريـــن، مراجعـــة تشـــترك فيهـــا جميـــع الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص 
وممثليـــن عن األهالـــي من جميـــع المحافظات - في 

مؤتمـــر جامـــع، لوضـــع األهـــداف وســـبل تحقيقهـــا، 
إضافـــة لتحديـــد طبيعـــة التحديات وكيفيـــة تجاوز 
العقبـــات، وفق خارطة طريق واضحة المعالم، تقود 
إلـــى نتائـــج محددة بفتـــرات زمنيـــة، قابلـــة للقياس 
والتقييـــم والتقويم، مســـتندين إلى خبـــرة متراكمة 
علـــى مدى قرن من الزمان، وبالتالي ضمان التعاطي 
بمرونـــة مـــع متغيـــرات العصـــر ومجـــاراة تحوالتـــه 
المتســـارعة، والحديث هنا ليس عن مراحل التعليم 
المدرســـي ومتطلباتـــه فقط؛ بل يتعـــداه إلى التعليم 

العالي )مساقاته ومخرجاته(. 
والشـــركات  الخـــاص  القطـــاع  علـــى  فـــإن  وختامـــا 
والمصانع الكبرى مســـؤولية تجاه تنمية المجتمعات 
المحلية في مختلف دول العالم تعرف بالمســـؤولية 
المجتمعية، توِجب المســـاهمة فـــي تحقيق التنمية، 
وال شـــك فـــي أن التعليـــم والبحـــث العلمـــي من أهم 
الســـبل واألدوات التـــي البـــد مـــن دعمهـــا لتحقيـــق 

التنمية والعمل على استدامتها.

سالم الشوبكي

مئوية التعليم

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

للتواصل: 17111483

شهداء البحرين األبطال... سيرة تضيء كالقمر في السماء
17 ديســـمبر هـــو يـــوم الشـــهيد، حيـــث تهـــل 
والكرامـــة  العـــزة  وتمشـــي  النســـيم،  بالبـــل 
بســـاتين  أوراق  ســـيقان  علـــى  والبطولـــة 
الخلـــود، يوم يكون بخصلة الشـــعاع والمطر 
وطابـــع النجوم والمطـــر، فشـــهداء البحرين 
األبطـــال من رجـــال األمن العـــام وقوة دفاع 
البحريـــن باقون في ذاكرة الزمـــن إلى األبد، 
البطـــوالت  أروع  ســـطرت  عظيمـــة  أســـماء 
والتضحيـــات في ســـبيل الدفـــاع عن الوطن 
وحمايتـــه ورفـــع رايـــة الحـــق، كل األســـماء 
وفرســـان  الشـــهداء  أســـماء  عنـــد  تتـــوارى 
التضحية والفداء، فأسماؤهم تتوهج وسط 
شمس النهار، وسنجدهم كالطائر الذي يحط 
على الشبابيك صباحا ومساء، كالوردة التي 
تتشـــكل مع خيط الفجر.. هكذا هم شـــهداء 

الواجـــب الذيـــن ســـتنقل ســـيرتهم العطـــرة 
أجيـــال وأجيال ألن الســـيرة غيـــر عادية بل 
هي عصارة بطوالت مختومة بشـــمع الفداء، 

فيالها من سيرة تضيء كالقمر في السماء.
ســـيدي جاللـــة الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا 
ورعاه قال في كلمته الســـامية خالل تفضله 
برعايته الكريمة مراســـم يوم الشـــهيد العام 
الماضي )إن يوم الســـابع عشـــر من ديســـمبر 
مـــن كل عـــام ســـيظل مناســـبة مشـــرقة فـــي 
مســـيرتنا الوطنيـــة ملؤهـــا االعتـــزاز والفخر 
بأبنـــاء البحريـــن الذيـــن استشـــهدوا داخـــل 
وإرســـاء  للحـــق  نصـــرة  وخارجـــه  الوطـــن 
العـــدل، ودفاعـــًا عـــن أمـــن وســـيادة أوطاننا 
والتصـــدي لإلرهاب ومد يـــد العون واإلغاثة 
لألشـــقاء انطالقًا مـــن مبادئ ديننـــا الحنيف 

وقيمنـــا البحرينية األصيلة، فســـطروا أروع 
معانـــي البطولـــة والعطـــاء ســـيرًا علـــى نهج 
اآلبـــاء واألجداد الكـــرام، الذين على مآثرهم 
بنينـــا مســـيرتنا الحضاريـــة الظافـــرة. وقـــال 
جاللتـــه: إن هذا يـــوم التقدير لمن يســـتحق 
التقدير والثناء بأســـمى معانيه، فكل شـــهيد 
مـــن هؤالء األبطال فخـــر ألهله وإخوانه في 
الســـالح، فقد ســـطر شـــهداؤنا األبرار تاريخًا 
مجيدًا من البطوالت التي خلدت أســـماءهم 
وأســـماء أســـرهم فأصبحـــوا عـــزًا لوطنهـــم 

وأهلهم(.
لقد ســـطر شـــهداء الوطن األبطـــال بدمائهم 
تاريخ عـــزة وفخر وهيبة وكانوا وســـيبقون 
شامخين كراية البحرين العالية، فهم أحياء 

عند ربهم يرزقون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أحمد مهدي

منتخب كرة الصاالت يواصل اإلعداد لبطولة آسيا
ــاء الــصــيــن ــق ــل ــة ب ــث ــال ــث ــة ال ــوع ــم ــج ــم ــي ال ــواره فـ ــ ــش ــ ــن م ــدش ــي س

لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  يواصـــل 
الصـــاالت، سلســـلة تحضيراته لبطولة 
آســـيا 2020، وذلـــك بخوضـــه حصص 
تدريبيـــة يوميـــة علـــى صالـــة مدينـــة 

خليفة الرياضية. 
وكان منتخب كرة الصاالت تأهل إلى 
لبطولـــة اآلســـيوية التـــي ســـتقام في 
تركمانســـتان خـــال فبراير مـــن العام 
المقبـــل، بعد ترشـــحه عـــن المجموعة 
األولـــى لتصفيات منطقة غرب آســـيا، 
والتـــي أقيمـــت فـــي البحريـــن خـــال 

أكتوبر الماضي.
وبـــدأ منتخبنا سلســـلة تدريباته في 1 
ديســـمبر الجـــاري، إذ يحـــرص الجهاز 
للبطولـــة  األمثـــل  لاســـتعداد  الفنـــي 
اآلسيوية، خصوصا أن المنتخب قدم 
مســـتويات إيجابية بعد تأهله لنسخة 
العـــام 2018 ووصوله إلى ربع النهائي 
مـــع مشـــاركته األولـــى تاريخيـــا فـــي 

البطولة.
اآلســـيوية  البطولـــة  قرعـــة  وكانـــت 
2020 التـــي ســـتقام في تركمانســـتان 
لكـــرة  أســـفرت عـــن وقـــوع منتخبنـــا 
الصـــاالت فـــي المجموعـــة الثالثة إلى 
جانب منتخبات أوزبكســـتان والصين 

واندونيسيا.
فـــإن  المباريـــات،  جـــدول  وبحســـب 
منتخبنـــا سيدشـــن مشـــواره يـــوم 27 
فبرايـــر 2020 بلقـــاء منتخـــب الصين 
ضمن الجولة األولى، على أن يخوض 
الجولـــة الثانية يـــوم 29 أمام منتخب 

منتخـــب  ياقـــي  ثـــم  أندونيســـيا، 
الثالثـــة  الجولـــة  فـــي  أوزبكســـتان 
واألخيـــرة من دور المجموعات يوم 2 

مارس 2020.
وينـــص نظـــام التأهـــل فـــي البطولـــة 
صاحبـــي  ترشـــح  علـــى  اآلســـيوية 
المركزيـــن األول والثاني لربع النهائي، 
5 منتخبـــات ســـتتأهل مـــن  علمـــا أن 

البطولة اآلســـيوية إلى بطولـــة العالم 
 .2020

منتخبنـــا،  تدريـــب  علـــى  ويشـــرف 
والـــذي  “لينـــو”،  البرازيلـــي  المـــدرب 
اســـتدعى قائمة أولية لإلعداد مكونة 
من 21 العبا، وســـتتم تصفيتها الحقا، 
والاعبـــون هـــم: ســـيد محمـــد حميد، 
سيد فاضل رضي، أمين محمد، محمد 

السندي، محمد عبدهللا، علي المالكي، 
أحمـــد عبدالجليل، فـــاح عباس، علي 
جميل، أحمـــد عبدالنبي، صالح أحمد، 
سلمان الما، أحمد بوزيد، سيد محمد 
حســـين، يوسف عبدهللا، طال النعار، 
جســـام صالح، علـــي العلوانـــي، حامد 
عبـــدهللا، ياســـر حســـن وســـيد هاشـــم 

النجار.

من تدريبات المنتحب

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  رفـــع 
الشـــيخ  ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب 
سلمان بن محمد آل خليفة، أسمى 
إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
مقام عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين 
بأعيادهـــا الوطنية، بإحيـــاء ذكرى 
قيـــام الدولـــة البحرينيـــة الحديثة 
في عهد المؤسس المغفور له بإذن 
هللا تعالى الشـــيخ أحمد الفاتح بن 
محمـــد بن خليفـــة آل خليفة طيب 
هللا ثـــراه ككيـــان عربـــي إســـامي 
الثامنـــة  والذكـــرى   ،1783 العـــام 
واألربعيـــن النضمامهـــا إلـــى األمـــم 
المتحـــدة كدولـــة كاملـــة العضوية، 
والذكـــرى العشـــرون لتســـلم جالة 

الملك مقاليد الحكم في الباد.
 وهنأ سموه رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي  ســـلمان 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
المناســـبة  بهـــذه  آل خليفـــة  حمـــد 

الغالية.
وقال سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفة: “ُنهنئ القيادة الرشـــيدة 
باحتفـــاالت  البحرينـــي  والشـــعب 
مملكة البحريـــن بأعيادها الوطنية 
مناســـبة  تشـــكل  التـــي  المجيـــدة، 
الجميـــع،  قلـــوب  علـــى  عزيـــزة 
والتـــي تعكـــس لحمـــة الشـــعب مع 
قيادته. فهي فرصة نســـتذكر فيها 
النجاحـــات التـــي حققتهـــا المملكة 
الســـيما  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
الرياضيـــة. حيث تعيـــش البحرين 
نهضة في هـــذا المجال، تحقق من 
خالها العديـــد من اإلنجازات التي 
تضاف لسجل الرياضة البحرينية”.
تعيشـــه  مـــا  “إن  ســـموه:  وتابـــع   
تطـــور  مـــن  البحرينيـــة  الرياضـــة 
الجهـــود  بفضـــل  يأتـــي  مســـتمر، 
المتميزة التـــي يبذلها ممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي 

رئيـــس المجلـــس االعلـــى للشـــباب 
خالـــد  الشـــيخ  وســـمو  والرياضـــة، 
بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
لرئيـــس المجلـــس االعلى للشـــباب 
والرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، والتـــي تصب في 
عاهـــل  وتوجيهـــات  رؤى  ترجمـــة 
البـــاد، لمواصلة العمـــل نحو مزيد 
مـــن التقـــدم واالزدهـــار فـــي هـــذا 
األلعـــاب  القطـــاع. حيـــث ســـجلت 
الرياضية الســـيما األلعـــاب القتالية 
 ،2019 عـــام  فـــي  مشـــرفة  نتائـــج 
ومـــن أبـــرز تلـــك النتائـــج، اعتـــاء 
مملكـــة البحرين صـــدارة التصنيف 
العـــام فـــي رياضـــة فنـــون القتـــال 
المختلطة حسب التصنيف الصادر 
من االتحـــاد الدولي لفنـــون القتال 
 ،IMMAF-WMMAA المختلطـــة 
للمنتخـــب  الافـــت  الظهـــور  بعـــد 
بطـــوالت  فـــي   MMA الوطنـــي 
االتحاد الدولي هذا العام بتحقيقه 
لقب بطولة آسيا وإفريقيا والمركز 
الثاني فـــي بطولة أوروبـــا والعالم، 
الجوجيتســـو  رياضـــة  وتحقيـــق 
فضيتيـــن  ميداليتيـــن  البحرينيـــة 
بفئـــة األســـاتذة ضمـــن منافســـات 
ســـيدات  وإحـــراز  العالـــم،  بطولـــة 
ذهبيـــة  ميداليـــات   6 التايكوانـــدو 
وميدالية برونزية في دورة ألعاب 
أقيمـــت  التـــي  الخليجيـــة  المـــرأة 
بدولـــة الكويت الشـــقيقة وتحقيق 
ميداليـــات   5 الماكمـــة  منتخـــب 
الماكمـــة  بطولـــة  فـــي  ذهبيـــة 
التـــي   SOVEREIGN الدوليـــة- 

أقيمت بمدينة دبي اإلماراتية”.

تطور مستمر للرياضة البحرينية

سمو الشيخ سلمان بن محمد

ــأس الـــمـــلـــك عـــبـــدالـــعـــزيـــز لــلــصــقــور ــكـ ــوز بـ ــفـ ــالـ بـ

ناصر بن حمد يهنئ محمد الهاجري

هنـــأ ممثـــل جالة الملـــك المفدى 
وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، الصقار البحريني 
الهاجـــري  عبدالوهـــاب  محمـــد 
كأس  علـــى  حصولـــه  بمناســـبة 
الملـــك عبدالعزيز للصقور شـــوط 
النخبـــة فئـــة الحرار والشـــواهين 
مهرجـــان  ضمـــن  يقـــام  والـــذي 
الملـــك عبدالعزيـــز للصقـــور فـــي 
نســـخته الثانية بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة أن هـــذا اإلنجاز 
الجديد ليؤكـــد المكانة المرموقة 
التـــي تحتلها رياضـــات الموروث 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الشـــعبي 
الـــذي  الكبيـــر  بالتطـــور  منّوًهـــا 
المـــوروث  رياضـــات  تعيشـــه 

الشعبي خال الفترة الماضية.
 كما أشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بالمســـتوى البارز 
الذي ظهر عليه الصقار البحريني 
محمد عبدالوهاب الهاجري خال 
كأس الملـــك عبدالعزيـــز للصقـــور 
“طوفـــان”  صقـــره  خـــال  مـــن 

والـــذي اســـتطاع تحقيـــق اللقب 
عـــن جـــدارة واســـتحقاق وســـط 

مشـــاركة نخبة من الصقارين في 
دول مجلس التعاون الخليجي. 

 وأضاف سموه: “تخطو رياضات 
خطـــوات  الشـــعبي  المـــوروث 
الصقـــور  رياضـــة  ومنهـــا  بـــارزة 
والتـــي تعـــد من أهـــم مســـابقات 
الرياضات التراثيـــة التي تحظى 
باهتمـــام بالـــغ من مـــاك الصقور 
باعتبارهـــا جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن 
الهوية البحرينية، حيث شـــهدت 
هـــذه الرياضـــة تطوًرا كبيـــًرا في 
المنافســـات المحليـــة مما أســـهم 
في تطورها وتحقيقها إلنجازات 

خارجية”.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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منتخبنـــا  العـــب  للمملكـــة  عـــاد 
الوطنـــي األول لكرة الســـلة ونادي 
الرفـــاع محمـــد كويـــد، الليلـــة قبل 
الماضية قادًما من مدينة برشلونة 
اســـتقباله  فـــي  وكان  باســـبانيا 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
البحرينـــي لكرة الســـلة عبدالجليل 
خضيـــر، وذلك بعد رحلـــة عاجية 
اســـتغرقت قرابة شـــهرين ونصف، 
بعـــد اإلصابة التي تعرض لها مطلع 
الموســـم الرياضي الجاري، وخال 
للموســـم  التحضيريـــة  المرحلـــة 
تحديـــًدا، حيث لـــم يتمكن الاعب 
من المشاركة مع فريقه في معظم 
اللقـــاءات بالبدايـــة قبـــل أن يبتعد 
ـــا، إذ شـــهدت بعـــض المباريات  كليًّ
بداية الموســـم مشاركات محدودة 

لاعب. 

الطبيـــة  الفحوصـــات  وأثبتـــت   
قبـــل  الاعـــب  لهـــا  خضـــع  التـــي 
مغادرته البحريـــن حاجته للتدخل 
الجراحي، بعد أن كشفت عن بروز 
عظمـــة زائدة فـــوق مفصـــل كاحل 
القـــدم، وهو ما اســـتدعى باالتحاد 
بالتكفـــل  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
بعاجه في اسبانيا وإجراء عملية 
جراحيـــة هنـــاك علـــى يـــد الدكتور 
اإلســـباني الشـــهير رامـــون كوغات 
وهـــو الـــذي ُيعالـــج أغلـــب العبـــي 

العالم في كل األلعاب.
 وافتقـــد منتخبنا الوطني خدمات 
كويد في بطولة الخليج السادســـة 
عشـــرة التـــي أقيمت فـــي الكويت 
الاعـــب  لكـــن  الماضـــي،  الشـــهر 
ســـيكون جاهًزا بحول هللا لخوض 
مباريات تصفيات كأس آسيا التي 

ســـتنطلق في شـــهر فبرايـــر القادم، 
إذ تضـــم مجموعـــة منتخبنـــا فـــي 
التصفيـــات النهائية العـــراق والهند 
ولبنان باإلضافة لمنتخبنا الوطني.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  ويقـــدم 

الســـلة واألســـرة  لكـــرة  البحرينـــي 
الساوية البحرينية التهنئة لاعب 
لـــه  ويتمنـــون  الوصـــول  بســـامة 
العودة الســـريعة للماعب إن شاء 

هللا.

عبدالجليل خضير خالل استقبال محمد كويد

اســتمرت أكثر من شهرين ونصف وســيكون جاهًزا للتصفيات اآلسيوية
كويــــد يعـــــود مـــن رحلتــــه العالجيــــة

قراءة في قرعة “األبطال”
* قرعــة دوري االبطــال التــي اجريــت منــذ ايــام جــاءت متوازنــة وافرزت بعــض المواجهات 
المتوقعــة.. فمثــا ريــال مدريــد االســباني كان متوقعا الــى حد كبير وقوعــه بمواجهة فريق 
قوي ألنه كان من القائل من ضمن الفرق المرشحة بالبطولة ممن تأهلوا عبر المركز الثاني 

في المجموعة.
 * حســابيًا وعلى الورق تبدو مواجهة ريال مدريد امام مانشســتر ســيتي معقدة بحكم انها 
المواجهــة االقــوى مــن بين جميع المباريات الثمــان في دور الـ 16.. بيد أن حظوظ المرينغي 
تبــدو كبيــرة لتجــاوز هــذه العقبة.. إذ ال زال مانشســتر ســيتي غير قادر على نقل شــخصيته 
المحليــة الــى اوروبــا.. ناهيــك على ان الســيتيزنز تراجــع نوعا ما عما كان عليه في الموســم 
الماضي.. في الوقت الذي دخل فيه ريال مدريد في مرحلة التعافي وعاد للمسار الصحيح. 
* برشــلونة ال يبــدو مرتاحــًا كثيــرا مــن مواجهــة نابولــي االيطالــي ألنه ســيخوض مواجهتي 
نابولي وذكريات االقصاء المّر من روما قبل موســمين حاضرة في اذهانه.. فروما ونابولي 

يتشابهان كثيرا في االداء وفي الحماس الذي يستمدونه من جماهيرهما العاشقة!!.
* بايرن ميونيخ وتشيلسي ستكون واحدة من المواجهات المرتقبة والتي وارد فيها حدوث 

كل االحتماالت حتى ولو كانت للبايرن افضلية نسبية!
* مورينيــو يــكاد يكــون اكثــر المحظوظيــن من هــذه القرعة؛ ألنه ســيواجه اليبزيــغ االلماني 
وتفــادى مقارعــة الكبــار.. بينمــا باريــس ســان جيرمــان ســيعاني امــام دورتمونــد ولــن ينجو 
بســهولة.. فــي الوقت الــذي ارتاح فيه يوفنتــوس بوقوعه بمواجهة ليون الفرنســي واصبح 
بإمكانه مواصلة المشــوار لتحقيق الحلم.. بينما قد تكون حظوظ اتانتا - الحصان االســود 

في البطولة- كبيرة إلكمال المغامرة على حساب فالنسيا.
* إذا مــا ســارت المباريــات بشــكل متوقع وبعيدًا عــن المفاجآت التي اعتدناها في الســنوات 

األخيرة فإننا سنكون على موعد مع دور ربع نهائي ناري!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



بالعيـــد  البـــاد  احتفـــاالت  ضمـــن 
الوطنـــي المجيـــد 48، أقـــام االتحـــاد 
العيـــد  بطولـــة  للســـباحة  البحرينـــي 
الوطني للسباحة وبمشـــاركة مميزة 
مـــن المنتخـــب الســـعودي للســـباحة 
وعدد ما يقارب 23 فريًقا وأكاديمية 
من عدة دول منها بريطانيا، فرنســـا، 
أميـــركا، مصـــر وكنـــدا، وقـــد أقيمت 
االتحـــاد  مســـابح  علـــى  البطولـــة 
البحرينـــي للســـباحة وعلـــى فترتين 
علـــى  شـــملت  ومســـائية  صباحيـــة 
100م  50م،  المســـافات  ســـباقات 
و200 م للرجـــال والفتيـــات، شـــارك 
مـــن  وســـباحة  ســـباًحا   281 فيهـــا 
خالهـــا  تمكـــن  األعمـــار،  مختلـــف 
ســـباحي االتحـــاد مـــن تحقيـــق عدد 
كبيـــر مـــن الميداليـــات الملونـــة مـــع 

تحطيم أرقامهم الشخصية.
 وقـــد شـــهدت بطولة العيـــد الوطني 
النظيـــر  منقطـــع  نجاًحـــا  للســـباحة 
وســـط المنافســـة القويـــة والمثيـــرة 
التـــي شـــهدتها مراحـــل المنافســـات 
علـــى مدى يوميـــن وبحضور جمهور 
غفير ملئ به مســـبح االتحاد بمدينة 

خليفة الرياضية.
االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن   
المستشـــار  للســـباحة  البحرينـــي 
الدكتـــور محمد مجبل أن المشـــاركة 
فـــي االحتفـــاالت الوطنيـــة تعبر عن 
الحـــب والـــوالء مـــن الشـــعب بكافـــة 
المســـيرة  لقائـــد  المختلفـــة  فئاتـــه 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
البـــاد المفـــدى، حفظـــه هللا ورعـــاه، 

وحكومته الموقـــرة، وتعكس معاني 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  للوطـــن،  االنتمـــاء 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مشـــاركة 
فـــي الفعاليـــات الرياضيـــة الوطنيـــة 
وســـعي  حـــرص  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
االتحـــاد البحريني للســـباحة لتعزيز 
بيـــن  الرياضـــي  المجتمعـــي  الوعـــي 
فئـــات المجتمع الواحد ومشـــاركتهم 
ومختلـــف  الوطنيـــة  باألفـــراح 
المناسبات الرياضية، وأوضح رئيس 
االتحاد أن اإليجابيات العديدة التي 

عامـــاً  ســـتكون  البطولـــة  شـــهدتها 
مؤثًرا ومشجًعا للسباحين استعداًدا 
للبطـــوالت القادمـــة، وهو ما يســـعى 
للســـباحة  البحرينـــي  االتحـــاد  إليـــه 

دائًمـــا، وأشـــار إلـــى حســـن العاقات 
القوية والمتينة التي تربط البحرين 
بالســـعودية بشـــكل خـــاص والـــدول 
العربيـــة والصديقـــة بشـــكل عام في 

مجال لعبة السباحة.
وبمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 
الســـابع عشـــر مـــن ديســـمبر، صـــرح 
رئيـــس االتحـــاد بأننـــا نقف فـــي هذا 
اليوم مـــع كافة أبناء شـــعبنا الكريم، 
الشـــهيد،  يـــوم  بمراســـم  لنحتفـــي 
ونســـتذكر شـــهدائنا األبرار من أبناء 
حياتهـــم  قدمـــوا  الذيـــن  البحريـــن، 
في ســـبيل الدفـــاع عن عـــزة الوطن 

وكرامته.
االتحـــاد  رئيـــس  البطولـــة  حضـــر 
المستشـــار  للســـباحة  البحرينـــي 
مجبـــل  أحمـــد  محمـــد  الدكتـــور 
ورئيس االتحاد الســـعودي للسباحة 
أحمـــد القضمانـــي وعدد مـــن أعضاء 
والســـعودي  البحرينـــي  االتحاديـــن 
وجمهـــور غفير مـــن أهالي وأصدقاء 

السباحين.

االتحاد البحريني للسباحة - المركز اإلعالمي
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عـــد توقف دام 10 أيام، تعود عجلة دوري 
الدرجـــة األولى للكرة الطائرة إلى الدوران 
مجـــدًدا بانطـــاق الجولـــة الخامســـة مـــن 
المســـابقة، عندمـــا يلتقـــي اليـــوم الثاثـــاء 
النجمـــة وعالـــي الســـاعة 6 مســـاء، تعقبها 
مواجهـــة قويـــة بيـــن داركليـــب واألهلـــي 
الســـاعة 7:30 مســـاء علـــى صالـــة االتحاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائرة بمدينة عيســـى 

الرياضية.

داركليب.. اختبار جديد لألهلي

قمـــة  واألهلـــي  داركليـــب  مبـــاراة  تمثـــل   
العنيـــد  تجمـــع  فهـــي  الخامســـة،  الجولـــة 
“حامـــل لقـــب الـــدوري”، والنســـر األصفـــر 
“حامل لقب كأس ولي العهد” في الموســـم 
الماضـــي، وســـبق أن التقـــى الفريقـــان في 
الـــدور نصف النهائي لـــكأس االتحاد وكان 
الفـــوز مـــن نصيـــب داركليـــب بنتيجة 3/2 

بعد أن كان األهلي متقدًما بنتيجة 2/0.

األهلي بقيادة المـــدرب الوطني رضا علي 
يحتل المركز الثالث في الترتيب )9 نقاط( 
من ثاثة انتصارات وخســـارة واحدة من 
النجمـــة، وبالتالـــي فإنه ســـيدخل مواجهة 
اليـــوم لعدم تكبد أي خســـارة جديدة وإن 
كانـــت الخســـارة لـــن تغيـــر الشـــيء الكثير 
بعـــد تغيير نظـــام الدوري من خـــال إلغاء 
الثمانيـــة  الفـــرق  الثانـــي وتوزيـــع  القســـم 
بحســـب ترتيبهم إلـــى مجموعتين لتلعب 
كل مجموعـــة لوحدها بنظـــام الدوري من 
دور واحـــد واألول والثانـــي يتأهل لنصف 

النهائي )المربع الذهبي(.
رغـــم ذلك فإن األهلي يطمـــح في تحقيق 
فـــوز معنـــوي باالعتمـــاد على ناصـــر عنان 
والمحتـــرف الكنـــدي ريمونـــد بمركز 4 في 
تنفيـــذ الكـــرات الهجوميـــة، باإلضافة إلى 
قـــوة حوائط الصـــد للقائد علـــي الصيرفي 
وعبـــاس الخبـــاز فـــي االرتـــكاز، واالعتماد 
علـــى صانع األلعـــاب علي حبيـــب أو عماد 

سلمان، فيما من المتوقع أن يستمر غياب 
محمد عنان بسبب اإلصابة.

فـــي المقابل، فإن داركليب بقيادة المدرب 
البرازيلـــي “راميريـــز” يحتل المركـــز الرابع 
)9 نقـــاط( مـــن ثاثـــة انتصارات وخســـارة 
واحـــدة تلقاها على يد النصر بنتيجة 3/0، 
وبالتالي فإن العنيد يتطلع لتكرار انتصاره 
على األهلي وتحقيق فوز معنوي يؤكد به 
نوايـــاه البطوليـــة للمحافظـــة علـــى اللقب 
باالعتماد على محمود عبدالواحد وعباس 

ســـلطان في تخليـــص الكـــرات الهجومية 
من مركز4، مع حوائط الصد التي يشـــكلها 
أيمن عيســـى وحســـن عباس، كما يشـــكل 
بضرباتـــه  هجوميـــا  ثقـــا  إبراهيـــم  علـــي 

الساحقة من مركزي 2 و1.

عالي يطمح بنقاط النجمة

في المواجهة الثانيـــة بين عالي والنجمة، 
يتطلـــع أبناء الفخـــار لإلطاحة بمنافســـهم 
يحتـــل  حيـــث  انتصـــار،  ثانـــي  وتحقيـــق 

الفريـــق المركـــز الســـادس )3 نقـــاط( مـــن 
ثاث هزائـــم وفوز وحيد على بني جمرة، 
ويعتمـــد المـــدرب فـــؤاد عبدالواحـــد على 
عبـــر  وافـــي  حمـــزة  المغربـــي  المحتـــرف 
فاعليتـــه الهجوميـــة بمركـــز 2، إلى جانب 
بمركـــز4،  عقيـــل  حســـن  الخبـــرة  العـــب 
ومحمد عباس بمركـــز 3 مع وجود الليبرو 

يوسف عبدالغفار لتأمين الكرة األولى.
أما النجمة بقيادة المدرب الوطني مشعل 
الثانـــي فـــي  تركـــي فإنـــه يحتـــل المركـــز 

الترتيـــب )9 نقـــاط( مـــن ثاثـــة انتصارات 
وخســـارة واحـــدة، وهـــو يتطلـــع لتخطـــي 
عقبة عالي ليتســـاوى مع المحـــرق مؤقتا، 
المحتـــرف  علـــى  الفريـــق  يعـــول  حيـــث 
البرازيلـــي “كوســـتا” والـــذي يشـــكل أحـــد 
أبـــرز مفاتيح الفوز لقوتـــه في الهجوم من 
مركـــز2، مـــع وجـــود يوســـف خالـــد وعلي 
عبدالنبي بمركـــز4، كما يضم الفريق صانع 
األلعـــاب المتميـــز محمود جاســـم والليبرو 

صادق هرونة.

ــة الــخــامــســة لــــــدوري الــطــائــرة ــولـ ــجـ ــانـــطـــاق الـ ــة بـ ــم ــج ــن ــي يـــواجـــه ال ــالـ عـ

األهلي وداركليب.. قمة الجولة الخامسة

حسن علي

اآلســـيوي  األولمبـــي  المجلـــس  احتفـــل 
واللجنـــة المنظمة لأللعاب اآلســـيوية ال 
19 المقـــررة فـــي هانغتشـــو بالصين، في 
العـــام 2022، بالعـــد التنازلي آلخر 1000 
يوم قبل حفل االفتتاح وإطاق الشـــعار 

أول أمس األحد في هانغتشو.
أقيـــم الحفل فـــي مركز التنـــس بحديقة 
المعـــارض األولمبية والدوليـــة - الملقب 
مســـؤولون  وحضـــره   - لوتـــس  بليتـــل 

مدينـــة  مـــن  وحكوميـــون  رياضيـــون 
هانغتشـــو بمقاطعة تشجيانغ والحكومة 
المركزيـــة في بكيـــن، بقيادة غو تشـــونغ 
ون ورئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة الصينية 

واإلدارة العامة للرياضة في الصين.
وشـــعار دورة االلعاب االسيوية التاسعة 
عشـــرة هـــو: مـــن القلب إلـــى القلـــب في 
المســـتقبل، ممـــا يعكـــس قـــدرة العصـــر 
الرقمـــي فـــي تواصـــل الناس مـــن جميع 

أنحاء القارة االسيوية.
الحيـــاة  مـــدى  الفخـــري  النائـــب  وقـــال 
لرئيس المجلس االولمبي االســـيوي رجا 
رانديـــر ســـينغ إن االحتفـــال يعد محطة 
رئيســـة في العد التنازلـــي لدورة االلعاب 

االسيوية التاسعة عشرة.
وتابـــع: إن المجلـــس االولمبي االســـيوي 
واثـــق مـــن أن دورة االلعـــاب االســـيوية 
التاســـعة عشـــرة ســـتحقق نجاحـــا كبيرا 

فـــي  شـــركائنا  وخبـــرة  خبرتنـــا  بفضـــل 
الصين. 

وتقام دورة االلعاب االســـيوية التاســـعة 
عشـــرة فـــي هانغتشـــو مـــن 10 إلـــى 25 
ســـبتمبر العـــام 2022، وســـتكون المـــرة 
الثالثة التي تســـتضيف فيها الصين هذه 
االلعـــاب التـــي يشـــرف عليهـــا المجلـــس 
 1990 بكيـــن  بعـــد  االســـيوي  االولمبـــي 

وغوانغتشو 2010.

اإلعالن عن شعار األلعاب اآلسيوية 2022
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شعار األلعاب اآلسيوية

سبورت

فريق األهلي فريق داركليب

تبـــدأ يوم غـــد )األربعاء( منافســـات ذهاب 
دور الـ 8 لمســـابقة كأس جالة الملك لكرة 

القدم للموسم الرياضي 2019-2020.
وبحســـب جـــدول المباريات، فـــإن المنامة 
المحـــرق  مـــع  وقالـــي  البســـيتين،  مـــع 
ســـيلتقيان يـــوم األربعاء، علـــى أن يلتقي 
يـــوم الخميس الرفاع مع الرفاع الشـــرقي 
والشباب مع الحد، على أن تقام منافسات 
اإليـــاب فـــي شـــهر ينايـــر المقبـــل، لتحديد 
لنصـــف  المتأهـــل  األربعـــة  الفـــرق  هويـــة 

النهائي.
وتشـــهد منافســـات دور ال 8 تواجـــد نـــاد 
وحيـــد مـــن أنديـــة الدرجـــة الثانيـــة، وهو 
فريق قالي الـــذي تخطى الحالة في ثمن 

النهائي.

للظهـــور  قوتهـــا  بكامـــل  الفـــرق  وتســـعى 
بالصـــورة اإليجابيـــة، للتأهـــل إلـــى نصـــف 
النهائـــي ومحاولـــة الوصـــول إلـــى المباراة 

الختامية ألغلى الكؤوس.
بالعودة إلـــى المباراة األولى، فإن مواجهة 
الطرفين ســـتكون متكافئـــة إلى حد كبير، 
وســـبق للطرفين أن التقيا في دوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتـــاز لهـــذا الموســـم، وانتهت 
المباراة بالتعادل )1-1(. لكن با شـــك فإن 
مواجهات الكؤوس مختلفة تماما، خاصة 
مـــع وجـــود فرصـــة للتعويـــض فـــي مباراة 

اإلياب.
أمـــا المبـــاراة الثانيـــة فـــإن المحـــرق يأمل 
هـــذا  كثيـــرا  المتطـــور  قالـــي  بتخطـــي 
الموســـم. وقـــدم قالـــي مســـتويات الفتة 

سواء في األدوار السابقة لكأس الملك، أو 
منافسات دوري الدرجة الثانية، وسيكون 
ندا للمحرق الطامح للوصول إلى أبعد حد 
بعد غيابه عن التتويج باللقب لـ 3 مواسم.

المبـــاراة الثالثـــة ســـتكون ديربـــي الرفـــاع 
الشـــهير، والذي يتســـم بخصائـــص مميزة 

عـــن باقي المباريات، نظرا للتنافس الكبير 
بين الطرفين.

لقـــاء يعـــد هـــو األقـــوى فـــي هـــذا الـــدور، 
ويتوقـــع منه الكثير على المســـتوى الفني 
واإلثـــارة والتنافـــس، خاصـــة أن ســـماوي 
الرفـــاع يســـعى للحفـــاظ علـــى لقبـــه الذي 

أحرزه الموسم الماضي.
آخر المباريات ستجمع الحد متصدر دوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز حاليا أمام الشـــباب 
الذي كانت له فرصة للوصول للنهائي قبل 
موسمين، قبل أن يتعثر في نصف النهائي 
أمام المنامة، فيما الحد يأمل في الوصول 

مجددا للنهائي، إذ كان قد وصل في العام 
الماضي لكنه خسر أمام الرفاع.

مباريات با شـــك ســـتكون قوية تنافسية 
بيـــن األطراف الثمانية، والفائز في مرحلة 
الذهاب ســـيقطع شوطا نحو الوصول إلى 
المربع الذهبي باعتبار وجود األفضلية له.

ــل “الــــثــــانــــيــــة” ــ ــث ــ ــم ــ مــــنــــافــــســــات الـــــــذهـــــــاب تـــــبـــــدأ غــــــــــــــًدا.. وقــــــالــــــي ي

إثارة منتظرة في ربع نهائي كأس الملك

أحمد مهدي

فريق قاللي فريق الرفاع حامل اللقب

نجاح كبير للفعالية 
وسط مشاركة 
سعودية مميزة



 واصـــل فريـــق نـــادي الحـــد صدارتـــه 
لترتيب فرق مســـابقة دوري ناصر بن 
حمـــد الممتـــاز لكـــرة القدم، بعـــد ختام 
مباريات الجولة الرابعة من منافسات 
واســـتطاع  للمســـابقة.  األول  القســـم 
الحـــد المحافظة علـــى موقعه بالمركز 
األول فـــي الترتيـــب العـــام، بعد فوزه 
بأربعـــة  المحـــرق  نـــادي  فريـــق  علـــى 
أهداف مقابل هدف. وشهدت الجولة 
صحـــوة لحامـــل اللقـــب على حســـاب 
فريـــق نادي الحالة بخماســـية نظيفة، 
فيمـــا واصـــل فريـــق نـــادي البســـيتين 
نشـــوة االنتصارات على حساب فريق 
النـــادي األهلي بنتيجـــة هدفين مقابل 
هـــدف، ونجـــح الرفـــاع الشـــرقي مـــن 
تســـجيل فـــوز معنـــوي وثميـــن علـــى 
حساب فريق النجمة بهدفين دون رد، 
فيمـــا اكتفـــى فريقا المنامة والشـــباب 

بالتعادل السلبي في هذه الجولة.

 ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة 

 وبالعودة لترتيب فرق المسابقة، فقد 
جـــاء الحد فـــي المركـــز األول برصيد 
10 نقاط، يليه البســـيتين فـــي المركز 
الثانـــي برصيـــد 7 نقاط، يليـــه األهلي 
فـــي المركـــز الثالـــث برصيـــد 6 نقاط، 
وجـــاء فريق المنامة في المركز الرابع 
برصيـــد 6 نقـــاط، يليه فريـــق المحرق 
فـــي المركز الخامـــس برصيد 6 نقاط، 
والرفاع الشـــرقي في المركز السادس 
برصيـــد 6 نقاط، والنجمـــة في المركز 
والشـــباب  نقـــاط،   4 برصيـــد  الســـابع 
فـــي المركـــز الثامـــن برصيـــد 4 نقاط، 
والرفـــاع فـــي المركـــز التاســـع برصيد 
3 نقاطـــة والحالـــة في المركز العاشـــر 

برصيد نقطة واحدة.

 15 هدًفا في الجولة 

 وشـــهدت مباريات الجولة الرابعة من 
المســـابقة تســـجيل 15 هدًفـــا، مقارنة 
بالجولة الثالثة التي شـــهدت تسجيل 
21 هدًفا، فيما شـــهدت الجولة الثانية 
تســـجيل 14 هدًفـــا، وشـــهدت الجولة 
12 هدًفـــا. وتعتبـــر  تســـجيل  األولـــى 
مباراة الرفاع والحالـــة، ومباراة الحد 
اللتـــان  المباراتـــان  همـــا  والمحـــرق، 
شـــهدتها تســـجيل 10 أهداف بواقع 5 

أهداف في المباراة الواحدة.

 1827 متفرًجا في الجولة الرابعة 

الرابعـــة  الجولـــة  مباريـــات  شـــهدت   
مـــن مســـابقة دوري ناصـــر بـــن حمـــد 

ا وصل إلى  الممتـــاز حضـــوًرا جماهيريًّ
1827 متفرًجـــا، وبتقـــدم عـــن الجولة 
الثالثـــة بلـــغ 497 متفرًجـــا مقارنة عن 
الجولـــة الثالثة التي بلغ فيها الحضور 
الجماهيـــر 1330 متفرًجـــا، فيمـــا بلـــغ 
الجولـــة  فـــي  الجماهيـــري  الحضـــور 
الثانيـــة حوالـــي 1694 متفرًجـــا وبلـــغ 
الجولـــة  فـــي  الجماهيـــري  الحضـــور 

األولى الذي بلغ عدده 920 متفرًجا.

5 العبين يتنافسون على صدارة 

الهدافين 

 ويتنافـــس 5 العبين من 4 أندية على 
صدارة الهدافين لهذه المسابقة، وهم: 
العب الحد محمد عبدالوهاب، والعبا 
ومهـــدي  آرنســـت  المحتـــرف  األهلـــي 
الشـــرقي  الرفـــاع  والعـــب  حميـــدان 
المحترف لويس والعب الرفاع كميل 
األســـود، الذيـــن ســـجلوا حتـــى هـــذه 

الجولة 3 أهداف.

 قدمنا أداًء جيًدا 

 قـــال رئيس جهـــاز الكرة بنـــادي الحد 
أســـامة المالكي: “إن الفريق قّدم أداًء 
جيًدا في مباراتـــه أمام المحرق، رغم 
العبيـــن   4 وغيـــاب  الوضـــع  صعوبـــة 
أساســـيين عـــن تدريبـــات الفريـــق في 
الفتـــرة الســـابقة الرتباطهم بالمنتخب 
أن  إال  اإلصابـــات،  وكذلـــك  الوطنـــي 
الالعـــب الموجـــود أثبـــت للجميـــع أن 
الحد قادر على تقديم األداء وتحقيق 

النتيجـــة المطلوبـــة. فمبـــروك لفريقنا 
لفريـــق  أوفـــر  االنتصـــار وحظـــا  هـــذا 
القادمـــة،  المباريـــات  فـــي  المحـــرق 
ـــا أكبر من  ونتمنـــى حضـــوًرا جماهيريًّ
الحضور الجماهير الذي شـــهدته هذه 
المباراة، حيث توقعنا حضور الرابطة 
أن  ونأمـــل  الجماهيـــر،  مـــن  ومزيـــد 
نواصل تقديـــم العروض الجيدة التي 
تمنحنـــا المنافســـة على إحـــراز بطولة 
في هذا الموسم، بعد أن وصل الفريق 
إلـــى مباراتيـــن نهائيتين في الموســـم 

الماضي، إال أنه لم يحالفه الحظ”.

الالعبون كانوا عند الموعد

 قـــال العب فريـــق نادي الحـــد محمد 
عبدالوهاب: “بداية، نبارك لفريقنا هذا 
ا أوفر للمحرق  االنتصار، ونتمنـــى حظًّ
فالالعبيـــن  المقبلـــة.  المباريـــات  فـــي 
كانوا عند الموعد ونجحوا في تقديم 
العـــرض الجيد الذي كســـبنا من خالله 
هذه النتيجة. وتواجدي في تشـــكيلة 
الفريـــق لهـــذه المبـــاراة هـــو لمســـاندة 
بمجهـــود  جـــاء  والنتيجـــة  الفريـــق، 

الجميع وليست العب واحد”.

 نتطلع للتعويض في القادم

 قال العب فريق النادي األهلي علي 
المبـــاراة  الفريـــق دخـــل  جمـــال: “إن 
منـــذ البداية بتركيز عـــال ونجح في 
التقـــدم بالنتيجـــة، إال أنه ســـرعان ما 
فقـــد هـــذا التركيز والذي تســـبب في 
اســـتقبال شـــباكنا لهدفين في شوط 
العـــودة  وحاولنـــا  األول.  المبـــاراة 
في شـــوط المبـــاراة الثانـــي من أجل 
تصحيـــح الوضـــع، إال أن الحـــظ لمـــا 
يحالفنا. وأعتقـــد إن الوقفة الطويلة 
للمسابقة أثرت على مستوى الفريق، 
المباريـــات  فـــي  للتعويـــض  ونتطلـــع 

القادمة”.

 انتصار مهم

 قـــال العـــب فريق نـــادي البســـيتين 
محمـــد ســـعد: “إن الفريـــق نجح في 
إحـــراز انتصـــار مهـــم علـــى حســـاب 
فريـــق األهلي، فرغم صعوبـــة اللقاء 
إال أن الفريق طبق تعليمات المدرب 
ونجح في الخـــروج بالنقاط الثالث، 
التـــي تزيد من رصيـــد الفريق والتي 

يواصـــل من خاللها عروضه الجيدة. 
فقـــد كان الفـــوز علـــى حامـــل اللقب 
فريـــق الرفاع فـــي الجولة الثالثة قد 
منـــح الفريق دفعـــة معنويـــة كبيرة، 
لمواصلـــة تقديـــم األفضـــل وتحقيق 
النتائـــج اإليجابيـــة، وهـــذا مـــا نجح 
هـــذه  فـــي  تحقيقـــه  مـــن  الفريـــق 

الجولة”.

 لعبنا المباراة بـ “رتم” عاٍل

 قـــال العب فريـــق نادي الرفاع ســـيد 
مهـــدي باقـــر: “بدايـــة، أبـــارك للفريـــق 
المعنـــوي.  االنتصـــار  هـــذا  ولـــإدارة 
فقـــد نجـــح الفريـــق من تقديـــم األداء 
بمســـتوى  المبـــاراة  ولعـــب  المطلـــوب 
نحـــو ظهـــوره  مـــا دفـــع  عـــال، وهـــذا 
بالشكل الجيد وتحقيقه هذه النتيجة 
النقـــاط  بـــأول  والخـــروج  العريضـــة 
الثـــالث فـــي مشـــواره بالمســـابقة في 
هـــذا الموســـم. حيـــث يتطلـــع الفريـــق 
فـــي  االنتصـــارات  ســـكة  لمواصلـــة 

الجوالت القادمة”.

 3 نقاط مهمة

 قـــال العب فريق نـــادي الرفاع محمد 
مرهـــون: “إن الفريق نجح في تحقيق 
3 نقـــاط مهمـــة فـــي أول مبـــاراة بعـــد 
للمســـابقة،  الطويلـــة  التوقـــف  فتـــرة 
حيـــث اســـتغل الفريـــق الفـــرص التي 
ترجمهـــا ألهـــداف، والتـــي منحته هذا 

االنتصار العريض”.

 العودة للمسار الصحيح

 قـــال قائـــد فريق نـــادي الرفـــاع كميل 
األســـود: “إن الفوز في مبـــاراة الحالة 
للمســـار  الفريـــق  عـــودة  هـــي  كانـــت 
الصحيح بعد الخســـارة في الجولتين 
الماضيتيـــن، وهـــي بدايـــة االنطالقـــة 
للفريق في مشوار الدفاع عن لقبه في 
مســـابقة دوري ناصر بـــن حمد الممتاز 
لكـــرة القـــدم. فاالنتصـــار جـــاء بفضل 
تكاتـــف الجميع، ونتطلـــع لألفضل في 

المباريات القادمة”.

 لم نقدم العرض المطلوب

 قـــال العب فريق نادي المنامة محمد 
عبدالرحمـــن “رينغـــو”: “إن الفريـــق لم 
يقـــدم العـــرض المطلوب فـــي مباراته 
ا في  أمام الشـــباب، فقد كان الفوز مهمًّ
هـــذه المبـــاراة والذي ســـيمنح الفريق 
صـــدارة  علـــى  والمنافســـة  التقـــدم 
الترتيب، إال أنه خرج بنتيجة التعادل 
الســـلبي بعـــد فتـــرة التوقـــف الطويلة 
التي اســـتمرت قرابة الشهرين. ونأمل 
القادمـــة  المباريـــات  فـــي  التعويـــض 

وتحقيق النتائج اإليجابية”.

 قدمنا مباراة جيدة

قـــال العب فريق نادي الشـــباب حســـن 
مدن: “إن الفريق قدم أداًء جيًدا مقارنة 
بفتـــرة التوقـــف الطويلـــة، والفريق في 
تحسن ويسعى للظهور بمستوى أفضل 
في المباريات القادمة. فالفريق بحاجة 
لتفعيـــل الـــدور الهجومـــي بشـــكل أكبر 
فـــي المباريات المقبلة والتي ســـتحقق 

للفريق نتائج إيجابية”.

الحد يواصل 
الصدارة والبستين 

يتقدم للمركز 
الثاني

5 العبين 
يتنافسون على 

صدارة ترتيب 
الهدافين

ارتفاع الحضور 
الجماهيري 
بفارق 497 

متفرًجا

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بــــالــــجــــولــــة الـــــرابـــــعـــــة لــــــــــــدوري نـــــاصـــــر بــــــن حــــمــــد الـــمـــمـــتـــاز

المحرق يخسر أمام الحد وصحوة رفاعية والبسيتين يواصل النشوة
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محمود عبدالرحمنأسامة المالكي محمد سعد كميل األسود علي جمال

حسن مدن سيد مهدي باقر محمد مرهون محمد عبدالوهاب

من لقاء المنامة والشبابمن لقاء الرفاع والحالةمن لقاء الحد والمحرق

فريق الحدمن لقاء البسيتين واألهلي فرحة رفاعية تكررت 5 مرات

البسيتين قلب تأخره إلى فوز على األهليالتعادل السلبي خيم على لقاء المنامة والشبابالحد تفوق على المحرق وانفرد بالصدارة



نادي البحرين للتنس

المجيد،  الــوطــنــي  بالعيد  احــتــفــاالً 
اليوم  للتنس  البحرين  نــادي  يقيم 
بطولة العيد الوطني لزوجي التنس 
الخليج  مــاركــوم  مجموعة  برعاية 
النادي  يبدأ  حيث  المقلة(،  )خميس 
المشاركين  الالعبين  تسجيل  فــي 
عصر  والنصف  الثالثة  الساعة  من 
وبعد  بالجفير،  الــنــادي  بمقر  الــيــوم 
يتم سحب  التسديل  عملية  انتهاء 
المنافسات  تنطلق  وبعدها  القرعة، 
وتستمر  الرابعة  الساعة  تمام  فــي 
ــل حـــتـــى الــســاعــة  ــلـــى 3 مــــراحــ عـ
الــســابــعــة مــســاء، وبــعــدهــا يتفضل 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  المقلة  ثــامــر 
الخليج  مــاركــوم  مجموعة  إدارة 
األولــى،  بالمراكز  الفائزين  بتكريم 
ثم يدعي الجميع إلى حفل عشاء، 
المقلة  ثامر  أعرب  المناسبة  وبهذه 
عـــن ســـعـــادتـــه بـــرعـــايـــة مــجــمــوعــة 
العيد  لــفــعــالــيــات  الخليج  مــاركــوم 
البحرين  بــنــادي  الــوطــنــي كــل عـــام 

للتنس، مشيًدا بحرص إدارة النادي 
االحتفالية  ــواء  ــ األجـ تــوفــيــر  عــلــى 
الجميلة بهذه المناسبة الغالية علينا 
للجميع  الــفــرصــة  وإتـــاحـــة  جــمــيــعــًا 
مع  خــاصــة  فــرحــتــهــم،  عــن  للتعبير 
تزامن احتفاالت العيد الوطني هذا 
العام مع احتفالنا بحصول منتخبنا 
ــكــرة الـــقـــدم عــلــى كــأس  ــوطــنــي ل ال

خليجي 24.

بطولة العيد الوطني لزوجي التنس
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عبدالقادر يكتشف حكًما إندونيسًيا دولًيا للصاالت
ــدم ــ ــق ــ بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــن االتــــــحــــــاد اآلســــــيــــــوي لــــكــــرة ال

القــدم، عضــو لجنــة الحــكام باالتحــاد  لكــرة  كلــف االتحــاد اآلســيوي 
البحريني لكرة القدم ومقيم ومكتشف الحكام اآلسيوي لكرة الصاالت 
عبدالرحمن عبدالقادر، الكتشاف حكم اندونيسي دولي لكرة الصاالت.

اآلســيــوي،  التكليف  عــلــى  ــاًء  ــن وب  
فإن عبدالرحمن عبدالقادر سيكون 
الدولي  األندونيسي  للحكم  مقيًما 
 windy agustina“ الصاالت  لكرة 
putra”، وذلك خالل مباراة فريقي 
 ،young rior fcو  vamos fc
والتي ستقام يوم 4 يناير المقبل، 
اندونيسيا  دوري  منافسات  ضمن 
على  الــصــاالت،  لــكــرة  للمحترفين 
amongrara stadium، في  صالة 

مدينة Yogyakarta اإلندونسية.
ــاتــــق مــقــيــم  ــلـــى عــ  وســـيـــكـــون عـ
لكرة  اآلسيوي  الحكام  ومكتشف 

عبدالقادر  عبدالرحمن  الــصــاالت 
اكــتــشــاف الــحــكــم األنــدونــيــســي “ 
خالل   “  windy agustina putra
وذلــك  الــمــذكــورة،  للمباراة  ــه  إدارتـ
األولـــى  هــي  تقييمية  زيــــارة  فــي 
اعتماده ضمن  قبل  وذلــك  للحكم، 
قائمة نخبة حكام قارة آسيا لكرة 

الصاالت.
 ويعد التكليف القاري لعضو لجنة 
عبدالرحمن  الكرة  باتحاد  الحكام 
للتكليفات  تـــواصـــاًل  عــبــدالــقــادر 
التحكيمية،  لــكــوادرنــا  الــمــتــعــددة 
والتي تحصل على الثقة بناًء على 

تميزها وكفاءتها المشهود لها على 
تميز  يعكس  بما  األوســـاط،  جميع 

وريادة الصافرة البحرينية.
عــبــدالــقــادر  عــبــدالــرحــمــن  ويعتبر   
المعتمدة  البحرينية  األسماء  من 
ومكتشفي  مقيمي  مستوى  على 

المقيم  وهــو  اآلسيويين،  الحكام 
والــمــكــتــشــف الــبــحــريــنــي الــوحــيــد 
لــكــرة الـــصـــاالت آســـيـــويـــا، عـــالوة 
بحرينيين  مقيمين   3 تواجد  على 
ــن مــعــتــمــديــن  ــيـ ــيـ ــدولـ لـــلـــحـــكـــام الـ
ــاد اآلســــيــــوي، وهـــم:  ــحــ ــ لــــدى االت
عــبــدالــرحــمــن عــبــدالــخــالــق، جاسم 
كونهما  إلـــى  ــاإلضــافــة  ب مــحــمــود، 
أيضا،  آسيويين  حكام  مكتشفي 
عالوة على مقيم الحكام اآلسيوي 

خالد العالن.

عبدالرحمن عبدالقادر
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إدارة  مجلس  رئيس  رعــايــة  تحت 
للدواجن عبدالرحمن  دلمون  شركة 
محمد جمشير تقام المباراة النهائية 
شركة  بطولة  مــن  الثانية  للنسخة 
دلمون للدواجن لكرة قدم الصاالت، 
شركة  فــريــق  بــيــن  ستجمع  والــتــي 
التساهل  وفــريــق  للدواجن  دلــمــون 
ــلــمــقــاوالت فـــي الــســاعــة الــســابــعــة  ل
الثالثاء،  اليوم  مساء  من  والنصف 

ــك احـــتـــفـــاالً بــالــعــيــد الــوطــنــي  ــ وذلـ
المجيد للمملكة.

للمباراة  الفريقين  تأهل  جــاء  وقــد 
النهائية بعد أن تصدر فريق دلمون 
المجموعة  فــرق  ترتيب  لــلــدواجــن 
ربع  للدور  ليتأهل  للبطولة  الثانية 
الــنــهــائــي حــيــث تــغــلــب عــلــى فريق 
بمجموعة  ليلتقي  الصحة  وزارة 
الــدور نصف  في  للمقاوالت  المؤيد 

تمكن  مــثــيــرة،  مــبــاراة  فــي  النهائي 
فيها فريق دلمون من الفوز بصعوبة 
ليتأهل  هدفين  مقابل  أهــداف   4 بـ 

للنهائي.
 أمـــا فــريــق الــتــســاهــل لــلــمــقــاوالت 
المجموعة  فــي وصــافــة  حـــّل  فــقــد 
النهائي  ربــع  لـــدور  ليتأهل  الثانية 
أســـواق  فــريــق  عــلــى  فــيــه  ويتغلب 
النهائي  نصف  الــدور  وفــي  الحلي، 

كالم  بفريق  التساهل  فريق  التقى 
وحماسي  قــوي  لقاء  فــي  تيليكوم 
تمكن فيه فريق التساهل من الفوز 
ويتأهل  هــدف  مقابل  أهـــداف   3 بـــ 

للمباراة النهائية.
كافة  المنظمة  اللجنة  أتــمــت  وقــد 
البطولة  ختام  لحفل  االستعدادات 
عضو  رعــايــة  تحت  سيقام  ــذي  والـ
مجلس  ورئــيــس  ــشــورى  ال مجلس 

محمد  عبدالرحمن  الشركة  إدارة 
ــتــنــســيــق  ــم ال ــ ــر، حـــيـــث تـ ــيـ ــمـــشـ جـ
للمملكة  الوطني  بالعيد  لالحتفال 
مع األغاني الوطنية، كما سيتواجد 
المعلق الكروي خالد المنشد للتعليق 
ومــراســيــم  النهائية  لــلــمــبــاراة  عــلــى 
اللجنة  الفائزين، وخصصت  تتويج 
التي  للجماهير  الجوائز  من  العديد 

ستحضر لمتابعة النهائي.

اليوم نهائي بطولة “دلمون” لكرة الصاالت
ــت رعــــايــــة جــمــشــيــر ــحـ ــة تـ ــيـ ــانـ ــثـ ــى الـــنـــســـخـــة الـ ــلـ إســــــــدال الـــســـتـــار عـ

عبدالرحمن جمشير

سبورت

ثامر المقلة

 BLAST Pro المركز األول في نهائيات بطولة سلسلة Australia أحرز فريق
لأللعاب الرياضية اإللكترونية التي اســتضافتها مملكة البحرين تحت رعاية 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة ممثل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 

والرياضة.

 5 مــن  والــمــكــون  الفائز  الفريق  ونـــال 
العــبــيــن الــجــائــزة األولــــى الــتــي تبلغ 
قيمتها 500 ألف دوالر ، وبالرغم من 
الفريق  أظهرها  التي  العالية  المهارة 
استطاع   Australia أن  إال  المنافس، 
النقاط  من  ممكن  عدد  أكبر  تحصيل 
ســتــرايــك، جلوبال  كــاونــتــر،  لعبة  فــي 

أوفينس والتي تم التنافس عليها.
مدى  على  األربــعــة  الــفــرق  وتنافست 
التي  التصفيات  جولة  خــالل  يومين 
ــة عيسى  ــن أقــيــمــت فـــي صـــالـــة مــدي
ــريــاضــيــة، والــتــي شــهــدت أجــــواًءا  ال
حماسية بحضور العديد من المهتمين 
شهرة  األكــثــر  تعتبر  الــتــي  بالبطولة 
حول  اإللكترونية  األلعاب  مجال  في 
الــمــؤثــريــن في  كــبــار  الــعــالــم، بحضور 
كل  وهــم  اإللكترونية  األلعاب  مجال 
من عالء إبراهيم، عبدالرحمن فاروق 

.G.O.A.T
البحرين  مملكة  اســتــضــافــة  وتعتبر 
على  األولــــــى   Blast pro ــبــطــولــة  ل
األمر  وهــو  األوســـط،  الشرق  مستوى 
عــلــى سلسلة  الــقــائــمــون  ــد  أكــ ــذي  ــ الـ
االهتمام  يعكس  إذ  أهميته،  البطولة 
تنتشر  أخــذت  التي  باللعبة  المتزايد 
الرسمي  المستوى  على  واســع  بشكل 
تبين  ما  وهو  المنطقة،  في  والشعبي 
من خالل الحضور الجماهيري الكبير 
فيها  تقام  التي  الصالة  شهدته  الــذي 

المنافسات النهائية.
ــس الــتــنــمــيــة  ــلـ ــجـ ويـــــأتـــــي دعـــــــم مـ
ــرة لـ  ــيــ االقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرحــلــة األخــ
تركيزه  مــن  انــطــالقــًا   ”BLAST Pro“
األلــعــاب  مــجــال  وتطوير  تنمية  على 
الــصــاعــد عــلــى مستوى  اإللــكــتــرونــيــة 
أعماله  ضمن  وذلك  والعالم،  المنطقة 

في استقطاب وتشجيع االستثمارات 
المساهمة في  أجل  البحرين من  إلى 

خلق الوظائف.
لبطولة  الــمــالــكــة  ــشــركــة  ال أن  يــذكــر 
تخطط  أنها  أعلنت  قــد  بــرو،  بالست 

لــعــمــل بــطــولــة ســلــســلــة بـــالســـت بــرو 
الــعــالــم كــل سنة،  بــلــدان  فــي مختلف 
ــة حــضــور  ــبــطــول حــيــث تــســتــقــطــب ال
وقد  العالم،  انحاء  كل  من  جماهيري 
إلـــى وزارة شــؤون  الــشــركــة  تــقــدمــت 

التنمية  ومجلس  والرياضة  الشباب 
االقـــتـــصـــاديـــة الســتــضــافــة نــهــائــيــات 
وبنسبة مشاهدة  برو،  بطولة بالست 

تصل إلى 750 مليون مشاهد.
لوجستي  دعم  تحت  البطولة  وتقام 

الــشــبــاب  شـــئـــون  وزارة  ــبـــل  قـ مــــن 
ــريــاضــة وبــرعــايــة كــل مــم بتلكو،  وال
ــدبـــول،  ــريـــم، ريـ ــيـــران الــخــلــيــج، كـ طـ
هيئة  االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 

البحرين للسياحة والمعارض.

وزارة الشباب

فريق Australia بطال لبطولة “BLAST Pro” اإللكترونية
دوالر ألــــــــــــف   500 ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ بـــــــجـــــــائـــــــزة  ظــــــفــــــر 



وكاالت

قال نادي أيندهوفن المنافس في دوري األضواء الهولندي لكرة القدم في بيان يوم االثنين إنه اســتغنى عن خدمات 
المدرب مارك فان بومل بسبب ”النتائج المخيبة مؤخرا“.

أمـــام   3-1 أيندهوفـــن  وخســـر 
غريمه فينوورد فـــي الدوري يوم 
األحـــد ليتراجع للمركـــز الرابع في 
الترتيب برصيد 31 نقطة متأخرا 
بعشر نقاط عن أياكس امستردام 
المتصـــدر الـــذي يتســـاوى برصيد 

41 نقطة مع الكمار الثاني.
وســـيرحل فان بومـــل، الذي يقود 
أيندهوفـــن منـــذ يونيو مـــن العام 
الماضـــي، عن منصبه بعد سلســـلة 
من ســـت هزائم وأربعـــة تعادالت 
وانتصاريـــن فـــي آخـــر 12 مبـــاراة 
خاضها الفريق في كل المسابقات.
وقال تـــون جربراندز المدير العام 
للنـــادي في بيان ”عـــروض الفريق 
لطموحـــات  ترتقـــي  ال  ونتائجـــه 

النادي وتوقعات أنصاره.
الحالـــي  الوضـــع  مراجعـــة  ”بعـــد 

للفريـــق األول اتخذنـــا هـــذا القرار 
تغييـــر  جميعـــا  حاولنـــا  المؤلـــم. 

حظـــوظ الفريق لكننـــا أخفقنا في 
ذلك“.

أيندهوفن يقيل فان بومل
وكاالت

أكد تقرير صحافي بريطاني، أمس اإلثنين، أن بيب جوارديوال مدرب مانشستر سيتي، ألمح إلى إمكانية رحيل مساعده ميكيل 
أرتيتا هذا الموسم.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت 
آرســـنال  لقيـــادة  باالنتقـــال  أرتيتـــا 
خـــال الموســـم الحالـــي، وزعمت أن 
إدارة الجانـــرز تـــراه الرجل المناســـب 
للتواجـــد علـــى رأس مشـــروع طويل 

المدى للمدفعجية.
فـــإن  “ميـــرور”،  لصحيفـــة  ووفًقـــا 
جوارديوال صرح بعد مباراة آرســـنال 
األحـــد، فـــي إطـــار الجولة الــــ 17 من 
عمـــر البريميرليـــج “أرتيتـــا جـــزء من 
النجاح الهائل الذي حققناه. إنه جزء 

مهم جًدا”.
 وأضـــاف “رحيـــل أرتيتا؟ ال أعرف ما 
ســـيحدث. عندما يريد التحدث نحن 
منفتحـــون لذلـــك، ولكنه أمـــر خاص، 
وال أريد أن أجعل األمور غير مريحة 

في النادي”.
تصريحـــات  إن  الصحيفـــة،  وقالـــت 

بيب جوارديـــوال تدل على أنه يجهل 
أنـــه  إلـــى  باإلضافـــة  أرتيتـــا،  مصيـــر 

مســـتعد للموافقـــة علـــى قـــرار رحيله 
إلى ملعب اإلمارات.

جوارديوال يلمح إلمكان رحيل أرتيتا

وكاالت

قـــاد “الملـــك” ليبـــرون جيمـــس فريقه 
لويـــس أنجليـــس ليكرز إلـــى مواصلة 
انتصاراتـــه المتتاليـــة خـــارج قواعده، 
الثميـــن  فـــوزه  فـــي  ســـاهم  عندمـــا 
علـــى مضيفـــه أتانتـــا هوكـــس -101

96 فـــي دوري كـــرة الســـلة األميركـــي 
للمحترفين.

وهـــو الفوز الرابع عشـــر علـــى التوالي 
لليكـــرز خارج قواعـــده، والرابع عشـــر 
مـــن أصـــل 15 مبـــاراة خاضهـــا خـــارج 
الديار حيث خســـر واحدة فقط كانت 
أمـــام جـــاره كليبيـــرز فـــي أول مباراة 

بينهما هذا الموسم.
وفـــرض جيمس نفســـه نجمـــا للمباراة 
 32 “دابـــل دابـــل”، فســـجل  بتحقيقـــه 
نقطة مع 13 متابعة بينها 12 دفاعية، 
وكان قريبا من تحقيق الـ”تريبل دابل” 

بتحقيقه 7 تمريرات حاسمة.
وأكـــد جيمـــس )34 عاما( أنه لم يشـــك 

أبدا في أنه سيكون في أفضل حاالته 
خال هذه المباراة، موضحا “ال أعرف 
عدد المباريات المتبقية في مســـيرتي 
االحترافيـــة. ال أعـــرف عـــدد األطفـــال 
الذيـــن يأتون لمشـــاهدتي وأنـــا ألعب. 

إنه واجبي، وواجبي هو اللعب”.
وبرز الوافد الجديـــد أنطوني ديفيس 
أيضـــا فـــي صفـــوف ليكـــرز بتحقيقـــه 
“دابل دابل” حيث ســـجل 27 نقطة مع 

13 متابعة بينها 11 دفاعية.
وأوقـــف بروكليـــن نتـــس االنتصـــارات 
المتتاليـــة لضيفـــه فيادلفيـــا ســـفنتي 

سيكسرز عندما تغلب عليه 109-89.
وفرض بروكلين نتـــس افضليته على 
وحســـم  بأكملهـــا  المبـــاراة  مجريـــات 
و26-23  و29-20   28-23 أرباعهـــا 
و23-26 على التوالي، ملحقا الخسارة 
األولى بفيادلفيا في مبارياته الســـت 

األخيرة والثامنة هذا الموسم.

تألق جيمس
وكاالت

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، إصابة 
ثنائـــي الفريـــق، ممفيـــس ديبـــاي وجيـــف 

رينيه أديليد بقطع في الرباط الصليبي.
موقعـــه  عبـــر  الفرنســـي  النـــادي  وأشـــار 
الرسمي، إلى أن ديباي قائد الفريق تعرض 
لإلصابة فـــي الركبة اليســـرى، بينما انقطع 
الربـــاط الصليبـــي للركبـــة اليمنـــى لزميلـــه 

أديليد.
ولفـــت إلى أن الثنائي أصيـــب في المباراة 
التـــي انتهت بخســـارة أولمبيـــك ليون ضد 
ريـــن بنتيجة 1-0 أمـــس األحد في الجولة 

18 من الدوري الفرنسي. 
وأوضح ليون في بيانه أنه ســـيتم تحديد 
موعـــد العملية الجراحية لديبـــاي وأديليد 
خال أيام، إال أن مدة غيابهما لن تقل عن 

6 أشهر.
وذكـــر أن هذا الثنائي لحق أيضا بزميليهما 
ليو ديبوا ويوسف كونيه اللذين سيغيبان 

أيضا لفترة طويلة بسبب اإلصابة.

خسارة مزدوجة
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غالدباخ ينتظر “خدمة” دورتموند
مونشـــنغادباخ  بوروســـيا  يتطلـــع 
الســـتعادة الصدارة مـــن اليبزيغ حين 
يحـــل األخيـــر ضيفـــا علـــى بوروســـيا 
دورتمونـــد اليـــوم الثاثـــاء فـــي قمـــة 
المرحلة السادســـة عشـــرة من الدوري 

األلماني لكرة القدم.
وتنازل مونشـــنغادباخ عـــن الصدارة 
أمـــام  األحـــد  القاتلـــة  بخســـارته 
متخلفـــا  ليصبـــح   ،1-2 فولفســـبورغ 
الـــذي  اليبزيـــغ  عـــن  نقطتيـــن  بفـــارق 
يعتبـــر األفضـــل حاليا فـــي ألمانيا بعد 
أن حقق الســـبت على حساب فورتونا 
الســـادس  فـــوزه   )3-0( دوســـلدوف 
تواليـــا مـــن دون أن يتلقـــى أي هزيمة 
فـــي مبارياته العشـــرة األخيـــرة، بينها 
ثاث في مسابقة دوري األبطال التي 
بلـــغ دورهـــا ثمن النهائي للمـــرة األولى 

في تاريخه.
وترتـــدي مواجهة الثاثاء على ملعب 

“ســـيغنال إيدونـــا بـــارك” أهميـــة بالغة 
فريـــق  يحتـــل  إذ  أيضـــا،  لدورتمونـــد 
فافـــر  لوســـيان  السويســـري  المـــدرب 
المركـــز الثالـــث بفـــارق 4 نقـــاط عـــن 
ضيفـــه اليبزيـــغ قبـــل مرحلتيـــن على 
انتهـــاء الذهاب والدخـــول في العطلة 

الشتوية التقليدية.
ومـــن المتوقع أن تكون مبـــاراة اليوم 
قمـــة فـــي اإلثـــارة بمـــا أن دورتمونـــد 
أيضا يقدم مســـتوى مميزا في اآلونة 
األخيرة تجســـد بضمانـــه بطاقته الى 
ثمن نهائي أبطال أوروبا على حســـاب 
إنتـــر ميـــان اإليطالي بفـــوزه الثاثاء 
الماضي على ســـافيا براغ التشـــيكي 
1-2، قبـــل أن يعود الســـبت من ملعب 
ماينتـــس بفـــوز كبير 0-4 فـــي الدوري 

المحلي.
وعلـــى ملعب “بوروســـيا بـــارك”، تبدو 
الفرصـــة ســـانحة تماما األربعـــاء أمام 

الســـتعادة  مونشـــنغادباخ  بوروســـيا 
المؤلمـــة  خســـارته  ونســـيان  توازنـــه 
األحـــد أمـــام فولفســـبورغ، وذلـــك في 
ظـــل مســـتوى ضيفـــه بادربـــورن الذي 
يقبـــع فـــي ذيـــل الترتيب بتســـع نقاط 
فقط بعد أن اكتفى حتى اآلن بفوزين 

فقط.

وعلى ملعب “شفارتسفالد شتاديون”، 
يأمـــل بايرن ميونيخ حامل اللقب في 
مواصلـــة صحوته حين يحل األربعاء 
ضيفـــا علـــى فرايبـــورغ الســـادس في 
مبـــاراة صعبة ضد فريقـــه أجبره على 
االكتفـــاء بالتعـــادل فـــي المواجهتيـــن 

اللتين جمعتهما الموسم الماضي.

دورتموند يواجه البزغ في مباراة قمة

وكاالت
وكاالت

كشــف تقريــر صحفــي إســباني، أمــس اإلثنيــن، عــن ضمــان 
جديد إلقامة مباراة الكالسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 

في موعدها، غًدا األربعاء، على ملعب الكامب نو.

وكانـــت مجموعة تســـونامي 
الديمقراطيـــة االحتجاجيـــة، 
بشـــأن  رســـالة  وجهـــت  قـــد 
الكاســـيكو، حيث قالت “من 
الســـهل إقامة المباراة بشكل 
إدارة  علـــى  ومـــا  طبيعـــي، 
برشلونة سوى ضمان وجود 
الافتـــات الخاصـــة بنـــا فـــي 
مدرجـــات كامب نـــو، وداخل 

الملعب”.
لبرنامـــج  ووفًقـــا 
اإلســـباني،  “التشـــيرنجيتو” 
مدريـــد  ريـــال  بعثـــة  فـــإن 
ستتحرك إلى “كامب نو” في 
حمايـــة 12 مدرعة من األمن 

المحلي.
تقاريـــر  زعمـــت  أن   وســـبق 
أن العبـــي ريـــال مدريـــد لـــن 
يغادروا الطائرة في كتالونيا، 
وجـــود  مـــن  تأكـــدوا  إذا  إال 
قـــوات أمـــن كافيـــة لحمايـــة 

وصولهم إلى “كامب نو”.
 يذكـــر أنـــه كان مقـــرًرا إقامة 
الكاســـيكو يـــوم 26 أكتوبـــر 
منافســـات  ضمـــن  الماضـــي، 
الجولة العاشـــرة مـــن الليجا، 
قبـــل أن يتـــم تأجيله بســـبب 
االحتجاجيـــة  المظاهـــرات 
فـــي كتالونيا إلى يوم 18 من 

الشهر الجاري.

ضمان جديد إلقامة الكالسيكو

قرعة نارية
أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت أمس اإلثنين، في مقر االتحاد األوروبي بمدينة نيون 

السويسرية عن مواجهتين ناريتين لكل من ريال مدريد وليفربول.

ويصطـــدم ريال مدريـــد صاحب الرقم القياســـي في الفوز 
بتلـــك البطولـــة )13 لقًبـــا( بمانشســـتر ســـيتي، فيمـــا يواجه 

ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.
وتأتي ضمـــن المواجهات القوية أيًضا مباراة بايرن ميونخ 
وتشيلسي. ويخوض توماس توخيل المدير الفني لباريس 
سان جيرمان، مواجهة صعبة أمام فريقه السابق بوروسيا 

دورتموند.
فيما حملت القرعة مواجهة ســـهلة نسبًيا بالنسبة لبرشلونة 
حيـــث يواجـــه نابولي، وكذلـــك الحال بالنســـبة ليوفنتوس 

الذي يلتقي ليون.

وفـــي مباراتيـــن متكافئتيـــن يلعـــب فالنســـيا مـــع أتاالنتـــا، 
وتوتنهام مع اليبزيج. 

وتـــم تقســـيم األنديـــة المتأهلة إلـــى تصنيفيـــن األول يضم 
األنديـــة أصحـــاب المركـــز األول، والثانـــي يضـــم األنديـــة 
أصحـــاب وصافة المجموعـــات الثمانية، مـــع وجود قواعد 
للقرعـــة، أبرزها أال يلعب فريقان مـــن مجموعة واحدة في 

الدور التالي، وأال يتواجه ناديان من نفس البلد.
وتقـــام مباريات الذهـــاب في أيـــام 18، 19، 25 و26 فبراير 
2020 علـــى أن تكون مباريات اإلياب في 10، 11، 17 و18 

مارس 2020.

وكاالت

ميكيل أرتيتا مارك فان بومل
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وكاالت

اقترحـــت الصيـــن اإلثنين علـــى النجم 
األلماني لنادي أرســـنال اإلنكليزي لكرة 
القدم مسعود أوزيل زيارة شينجيانغ، 
وا منها على انتقاده لبكين في  وذلك ردًّ
طريقـــة تعاملها مع األقليات المســـلمة 

في اإلقليم الواقع غرب الباد.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  ورأى 
الصينيـــة، غينـــغ شـــوانغ، أن الاعـــب 
األلماني من أصول تركية، بنى موقفه 
“معلومـــات  إلـــى  اســـتنادا  بكيـــن  مـــن 
مغلوطة”، مضيفا “إذا أتيحت الفرصة 
للســـيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته 

الى شينجيانغ لمعرفة” الوضع هناك.
وكتـــب العـــب خـــط الوســـط الجمعـــة 
“تويتـــر”  علـــى  عبـــر حســـابه  تغريـــدة 
انتقد فيهـــا تعامل الصين مع األقليات 
المســـلمة في اإلقليـــم الواقع في غرب 
الـــدول  تحـــرك  عـــدم  وأيضـــا  البـــاد، 

اإلســـامية للدفـــاع عن األويغـــور في 
وجه االنتهاكات التي يتعرضون لها.

وكتـــب أوزيـــل بالتركيـــة “القـــرآن يتـــم 
إغاقهـــا...  يتـــم  المســـاجد  إحراقـــه... 
منعهـــا...  يتـــم  اإلســـامية  المـــدارس 
علماء الدين يقتلون واحًدا تلو اآلخر... 
اإلخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات”. 
أضاف “المســـلمون صامتـــون. صوتهم 

ليـــس مســـموعا”، وذلـــك علـــى صـــورة 
خلفيتهـــا مســـاحة زرقاء عليهـــا الهال 
والنجمة، وهو مـــا يعتبره االنفصاليون 
األويغور علما لـ “تركمنستان الشرقية”. 
ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية 
الصينية “ســـي سي تي في” األحد الى 
إلغـــاء بث مباراة أرســـنال ومانشســـتر 
سيتي ضمن الدوري اإلنكليزي الممتاز 

في كرة القدم.
القنـــاة  تبـــث  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
الصينية بشكل مباشـــر مباراة أرسنال 
وضيفه مانشســـتر سيتي بطل إنكلترا 
والتـــي  الماضييـــن  الموســـمين  فـــي 
انتهـــت بفـــوز األخيـــر -3صفـــر ضمـــن 
المرحلة الســـابعة عشـــرة مـــن الدوري 
الممتاز، لكن “ســـي سي تي في” قررت 
توتنهـــام  بمبـــاراة  عنهـــا  االســـتعاضة 

وولفرهامبتون )2-1(.

دعوة رسمية

مسعود أوزيل
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أعلنـــت مجموعة هواوي ألعمال المســـتهلكين اليـــوم عن طرح هاتفها 
الذكـــي HUAWEI P30 Pro بلونيـــن جديديـــن، باإلضافـــة إلى ســـاعة 
HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم، في البحرين قريبًا. ويرتقي 
هاتـــف HUAWEI P30 Pro بالمعايير الجمالية للهواتف الذكية، حيث 
 Misty Lavender واألرجواني Mystic Blue ينضـــم األزرق المتمـــوج
إلـــى قائمـــة ألوان هـــذه السلســـلة التي تمتـــاز بمظهرها األنيـــق وعتاد 
كاميراتهـــا القوية وتقنياتها المبتكرة، والتي توفر بمجموعها باقة من 

التحسينات العصرية المذهلة.

“هواوي” 
تطلق 
ألوانا 

جديدة 
لهاتف 

P30 Pro

االحتفاء بـ 27 موظًفا في “ممتلكات”

بلدية الشمالية تحتفل بالمرأة البحرينية وأعياد المملكة

مـــجـــاالت  5 ضـــمـــن  أدائـــــهـــــم  تـــقـــيـــيـــم  إلــــــى  اســــتــــنــــادا 
خالل احتفالية خاصة أقيمت في نادي 
الكابيتـــال كلـــوب اليوم، قامت شـــركة 
ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(، 
لمملكـــة  الســـيادي  الثـــروة  صنـــدوق 
بالمســـاهمات  باالحتفـــاء  البحريـــن، 
مختلـــف  مـــن  موظًفـــا   27 لــــ  المميـــزة 

شركات مجموعتها.
وأطلقـــت “ممتلـــكات” في العـــام 2017 
برنامج تكريم ســـنوي لالحتفاء بجهود 
المميزيـــن ضمـــن شـــركات  الموظفيـــن 
مجموعتهـــا والتـــي تعتبر مســـاهماتهم 
ذات دور بـــارز فـــي عمليـــة بنـــاء وطننا 
وتحقيق التنمية االقتصادية باإلضافة 
إلى تســـليط الضـــوء على الـــدور المهم 
وشـــركات  ممتلـــكات  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
مجموعتها في دعم وتطوير االقتصاد 

الوطني.
هـــذا ويتـــم ترشـــيح الفائزين مـــن قبل 

شركاتهم باالســـتناد على تقييم أدائهم 
المبـــادرة  وهـــي:  مجـــاالت   5 ضمـــن 
الشـــخصية واإلنجاز، اإلبداع واالبتكار 
المهنـــي، توظيـــف المعرفـــة ومواصلـــة 
التعـــاون  والقيـــادة،  اإلدارة  التعلـــم، 
الفّعـــال والعمـــل بـــروح الفريـــق، حيـــث 
تـــم تكريـــم 76 موظًفـــا مـــن موظفـــي 
المجموعة إلى يومنا هذا ضمن برنامج 
تكريـــم ممتلكات والـــذي يتمحور حول 
وُيْخَتَتـــم مع احتفاالت مملكة البحرين 

بأعيادها الوطنية.
وفـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا خـــالل حفل 
التكريم أشاد الرئيس التنفيذي لشركة 
ممتلـــكات خالـــد الرميحـــي، بالفائزيـــن 
الذيـــن أصبحـــوا مثـــااًل يحتـــذى بـــه بما 
أبدوه من شـــغف وثقة ضمن شركاتهم 
بقوله: “فقط عندما يكون لديكم الشغف 
يكون لديكم الدافع وستتمكنون حينها 

من المســـاهمة في نســـج قصص نجاح 
شـــركاتكم وقطاعاتكـــم التـــي تعملـــون 

ضمنها وبالتالـــي االقتصاد العالم، نحن 
نفتخر بكم ضمن عائلة ممتلكات”.

أشـــادت مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية لمياء 
الفضالـــة بمبـــادرة قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس 
األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة ليوم المرأة البحرينية وتعزيز 

دورهـــا الوطني وتمكينهـــا وتعزيز أدوارهـــا للوصول 
إلـــى أعلـــى المواقـــع ومراكـــز صنـــع القرار فـــي مملكة 

البحرين.
 وقالت الفضالي إن شـــهر ديســـمبر مليء بالمناسبات 

المـــرأة  بيـــوم  باالحتفـــال  بـــدًءا  الوطنيـــة  واألعيـــاد 
البحرينيـــة وصوالً لفـــوز منتخب البحرين لكرة القدم 
بالعيـــد  المملكـــة  واحتفـــاالت   24 خليجـــي  ببطولـــة 

الوطني وعيد جلوس جاللة الملك.

احتفلت شركة عقارات السيف بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في 

المقر الرئيس للشركة بضاحية السيف.
ورفـــع رئيس مجلس إدارة شـــركة عقارات الســـيف عيســـى نجيبي 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات إلـــى جاللة الملك وســـمو رئيس 
الوزراء وســـمو ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، ســـائالً هللا عـــز وجـــل أن يحفظ مملكـــة البحرين 

قيادًة وشعًبا وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان واالستقرار.

“عقارات السيف” تحتفل 
بالعيد الوطني

فقــرات فنيــة شــعبية وعــروض لرياضــة الصيــد بالصقور

“مطار البحرين” تحتفل بالعيد الوطني

فنادق الخليج تدعم “البحرين الخيرية”

في إطار احتفاالت العيد الوطني المجيد وذكرى تولي صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم، أقامت شركة مطار 
البحرين، الجهة المســؤولة عن إدارة وتشــغيل مطار البحرين الدولي، سلســلة من الفعاليات واألنشطة بالتعاون 
مــع الناقلــة الوطنيــة شــركة طيران الخليــج وأكاديمية الخليــج للطيران، وذلــك بحضور مســؤولي اإلدارة العليا 

ومئات من موظفي الشركات الثالثة.

وتضمنـــت االحتفـــاالت فقـــرات 
فنية شـــعبية وعـــروض لرياضة 
وزاويـــة  بالصقـــور،  الصيـــد 
للحـــرف  وركـــن  للتصويـــر، 
البحرينيـــة التقليديـــة، بمـــا فـــي 
وصنـــع  الســـالل  نســـج  ذلـــك 
رواد  عـــرض  كذلـــك  الفخـــار. 
األعمـــال البحرينيون منتجاتهم 
فـــي معـــرض خـــاص، هـــذا إلـــى 
جانب محطات طهي المأكوالت 
البحرينية الشـــعبية وشـــاحنات 

الطعـــام التـــي قدمـــت مجموعة 
المأكـــوالت  مـــن  متنوعـــة 

والمشروبات.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة 
مطـــار البحرين محمـــد البنفالح 
أن عجلـــة التقـــدم فـــي مملكـــة 
البحريـــن تمضـــي بقـــوة وثبـــات 
على جميع األصعدة االجتماعية 
والسياســـية،  واالقتصاديـــة 
مؤكـــًدا أنه في ظل العهد الزاهر 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
قطعـــت البـــالد أشـــواًطا هائلـــة 
نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
عليهـــا  المنصـــوص  المســـتدامة 
في رؤية البحريـــن االقتصادية 
2030، وبدورهـــا تتطلـــع شـــركة 
مطـــار البحرين وشـــركاؤها إلى 
تعزيـــز إســـهاماتهم في مســـيرة 
نمو المملكة خاصًة عند تدشين 
مبنـــى المســـافرين الجديـــد في 

العام 2020.

قدمــت مجموعــة فنــادق الخليــج تبرعهــا الســنوي إلــى جمعيــة البحريــن 
الخيريــة، حيــث قــام الرئيس التنفيــذي لمجموعة فنادق الخليــج جارفيلد 
جونز بتقديم شيك التبرع إلى رئيس جمعية البحرين الخيرية فوزي كانو.

 وصـــرح جونـــز قائـــال “تأتـــي هـــذه 
برنامجنـــا  إطـــار  فـــي  المســـاهمة 
للمســـؤولية االجتماعيـــة الذي نطلق 
مـــن خاللـــه العديـــد مـــن المبـــادرات 
لدعم مؤسســـات المجتمـــع الخيرية 
تقديـــم  علـــى  المجموعـــة  وحـــرص 
مساهمتها الســـنوية لدعم الخدمات 

البحريـــن  جمعيـــة  تقدمهـــا  التـــي 
الجمعيـــات  مـــن  وهـــي  الخيريـــة، 
عطاءهـــا  تواصـــل  التـــي  المتميـــزة 
خدمـــة  فـــي  أهدافهـــا  لتحقيـــق 

المجتمع”.
فيمـــا قال كانـــو “إن جمعية البحرين 
الخيريـــة تقـــدر وتثمن علـــى الدوام 

مؤازرة ودعـــم المجموعة المســـتمر 
وهـــي مـــن الشـــركات التـــي لهـــا دور 
بـــارز فـــي دعـــم مســـيرتنا الطويلـــة 

لتقديـــم المزيد من األعمال الخيرية 
فـــي  الجمعيـــة  أهـــداف  وتحقيـــق 

خدمة مملكتنا الحبيبة”.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في 
مناسبات.

عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزمالء في المشاريع.

حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات 
قريبة.

سوف تقابل مواقف ال يمكن التغلب عليها.

افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف.

انزاحت عن كاهلك متاعب كثيرة وأمور عانيتها.

ضغوطات العمل ما تزال قائمة وبقوة.

تستحوذ على إرضاء رؤسائك بالعمل.

المساء جيد للجلوس مع العائلة وإجراء النقاش.

انتهى زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك.

التزم بتعليمات الطبيب فال تخسر نفسك.

أنت مدعو إلى رحلة عائلية كبيرة وسعيدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 ديسمبر

2003
 الرئيـــس الفرنســـي جاك شـــيراك 
قبولـــه  عـــن  خطـــاب  فـــي  يعلـــن 
بعـــدم  يوصـــي  رســـمي  لتقريـــر 
الســـماح لألطفـــال بحمـــل رمـــوز 
دينيـــة مثـــل الصلبـــان والحجاب 
اإلسالمي والقلنسوات اليهودية.

يعــرض نادي البحرين للســينما مســاء يوم غــد األربعاء 
الفيلم الفرنسي”وصاية” للمخرج لينحرد. وتدور أحداث 
هــذا الفيلم حول زواج متهالك يرمــي بظالله على حياة 

صبي صغير ميريام وأنطوان وهما زوجان.
وفاز الفيلم بجائزة األســد الفضي فــي مهرجان البندقية 

الســينمائي الدولــي، كما فاز بـــ 3 من جوائز الســيزار ألفضل 
فيلــم وأفضل ممثلة وأفضل ســيناريو، هذا وســوف تســتمر فعاليات نادي 

البحرين للسينما بتقديم أفضل األفالم العالمية.

بــدأ الفنان أمير كــرارة التحضيرات لمسلســل إذاعي 
يقدمــه ألول مرة في الراديو، ومــن المقرر إذاعته في 
شهر رمضان، تأليف هاشــم هالل، والذي انتهى من 
كتابــة 15 حلقة منــه حتى اآلن، ويتناول المسلســل 

قصة اجتماعية إنسانية، تدور في إطار اجتماعي، ومن 
المقرر أن تعلن الجهة المنتجة األبطال المشــاركين خالل 

أيام. في ســياق آخر، انتهى كرارة من تصوير األســبوع األول من مسلســله 
الجديد “االختيار”، المقرر عرضه رمضان المقبل.

انتهت الفنانة رشــا مهدي من تصوير نصف مشــاهدها 
في مسلســل “اطمنــي” تأليف أحمد صبحــي، وإخراج 
أحمد يســري، والمقرر عرضــه خالل األســابيع القليلة 
المقبلة. وصورت رشــا مشاهدها في أكثر من ديكور ما 

بين االســتديوهات والفيالت بأكتوبــر وعلى طريق مصر 
اســكندرية الصحراوي، على أن تنتهي من جميع مشــاهدها 

خــالل يناير المقبل. و”اطمني” من نوعية أعمــال ال60 حلقة، ومقرر عرضه 
على اإلنترنت، وتشارك في بطولته يسرا اللوزي.

اطمنيجديد كرارةفيلم وصاية
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تســـتقبل دور العرض الســـينمائي بداية من موسم أعياد الميالد ورأس السنة 
وإجازة نصف العام، حوالي 8 أفالم دفعة واحدة أعلن صناعها طرحها خالل 
الفتـــرة المقبلـــة. ومـــن هـــذه األفالم ” لـــص بغـــداد” المقرر طرحه خـــالل يناير 
المقبل، والفيلم الذي ينتمي لنوعية األكشن الكوميدي من بطولة محمد إمام، 
وبعـــد عدة تأجيـــالت، قررت الشـــركة المنتجة لفيلم الفلـــوس عرضه يوم 25 
ديســـمبر الجاري وهو من بطولة تامر حســـني. كما تم اإلفراج أخيرًا عن فيلم 
”رأس الســـنة” إلياد نصار وتحدد موعد طرحه 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد 
عرضه في ختام مهرجان مراكش المغربي. كما حددت الشركة المنتجة لفيلم 
”دمـــاغ الشـــيطان” الموعـــد النهائي لطـــرح الفيلم بدور العرض لســـينمائي، 25 
ديســـمبر المقبل، الفيلم بطولة باســـم ســـمرة، رانيا يوســـف، وليد فواز، عمرو 

عابد، سلوى خطاب، مي خطاب بحسب ما نشرته جريدة المدينة.

األفالم العربية نهاية العام

 1982
 افتتاح »المركز اإلسالمي« في طوكيو.

 2010
 التونسي محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر والية سيدي بوزيد.

 2013
إعادة تعيين أنغيال ميركل في منصب مستشارة االتحاد األلماني.

 2014
أميركا وكوبا يتفقان معا على إعادة العالقات بعد حوالي 50 سنة من قطعها.

 2016
 وقوع تفجير بمدينة قيصرية التركية مما أسفر عن مقتل 14 جنديا.

أعلنت جامعة في اإلكوادور 
اكتشاف نوع جديد من 

الديناصورات لم يسبق أن 
وصف من قبل، وسّمته 

“ياماناسوروس لوخاينسيس”.
واختير االسم في إشارة إلى 
بلدتين هما يامانا، حيث عثر 
على العظام في جنوب البالد 
على بعد حوالي 50 كيلومترا 
من الحدود مع البيرو، ولوخا 

حيث عرض االكتشاف.

ومجمعــات وســينما  وتســوق  ومتاحــف  يدويــة  حــرف 

كيف تزور البحرين؟

تزخر مملكة البحرين بالعديد من األماكن لزيارتها والمناطق المختلفة؛ للتعرف عليها واستكشــافها. كما أنها تعد غنية بإرثها وتاريخها، األمر الذي يجعل معالمها 
األثرية ومتاحفها أماكن تستحق الزيارة. وتعتبر المملكة غنية بالثقافة؛ كونها تعد مهدًا لحضارات متعددة، مما يجعل متاحفها ومناطقها األثرية جديرة بالزيارة. 

فكل قطعة أثرية، قلعة، ومواقع المدافن، المحفوظة بعناية لديها قصة لتحكيها.

البحريـــن  متحـــف  األول،  المتحـــف 
الوطني، الذي افتتح في 1988، يعرض 
مجموعة من القطع األثرية التاريخية، 
والمخطوطـــات، والكثيـــر عـــن تاريـــخ 
مملكة البحرين. ويمكن أن تأخذ جولة 
افتراضية فيه أيضـــًا. وتوجد متاحف 
أخـــرى أيضـــًا فـــي المواقـــع التاريخية. 
يحتضـــن  البحريـــن،  قلعـــة  فمتحـــف 
القطـــع األثرية القديمة التي اكتشـــفت 
في موقـــع القلعة ذاتـــه، وتحكي قصة 
األحـــداث الماضيـــة التـــي جـــرت فيها. 
متحف آخر هو متحف الشـــيخ سلمان 
بـــن أحمـــد الفاتح )موقـــع قلعـــة عراد- 
الجولـــة االفتراضية(، الذي يســـتعرض 

تاريخ وتقاليد حكم عائلة آل خليفة.
عـــرف  بحرينـــي،  كمجتمـــع  ونحـــن 
أجدادنـــا األوائـــل بمـــا تصنعـــه أيديهم 
من منتجات متَقنـــة، وما يزاولونه من 
مهـــٍن تقليديـــة، فما نمارســـه اليوم من 
هواياٍت في الصناعات اليدوية، كانت 

في الماضي مهنًا وصناعة.
وتعتبر الحـــرف والصناعات التقليدية 
التفاعـــل  لعمليـــات  حضاريـــًا  نتاجـــًا 
الحـــي بين المجتمعـــات المحلية؛ نظرًا 
لمـــا تحملـــه مـــن دالالت حضاريـــة، كما 

أنهـــا باتـــت وســـيلة للتعبير عـــن ثقافة 
المجتمـــع وأصالته، إضافـــًة إلى دورها 
كرافـــٍد ســـياحي يجتـــذب األنظـــار إلى 
مـــا تحملـــه مملكـــة البحريـــن مـــن إرٍث 

إنساني.
المهرجانـــات،  مـــن  العديـــد  توجـــد 
والعروض، التي تمتد على مدار السنة 
بمختلـــف الفصول، منها معارض فنية، 
ثقافيـــة،  معـــارض  األعمـــال،  معـــارض 
معـــارض ترفيهيـــة، معـــارض عائليـــة، 

معارض رياضية وغيرها.
وتضـــم المملكـــة عـــددًا مـــن األســـواق 
المحليـــة التي تبيـــع البضائع المتنوعة، 
)ســـوق  البحريـــن  بـــاب  ســـوق  ويعـــد 
المنامـــة( أكبرهـــا وأكثرها شـــعبية، كما 
يعد ســـوق المحرق من األســـواق التي 
تســـتحق الزيـــارة، وفـــي ســـوق مدينة 
عيســـى الشـــعبي، حيـــث تتوافر ســـلعا 
متنوعة بأسعار رمزية كما يوجد سوق 
لبيع الطيـــور. أما ســـوق واقف بمدينة 
حمـــد فهو لبيـــع الفواكـــه والخضروات 
الطازجـــة، إضافـــة إلـــى ســـوق المنامة 
الطـــازج،  الســـمك  وســـوق  المركـــزي 
وجميـــع هذه األســـواق تعكـــس طبيعة 

التجارة المحلية ومنتوجات المملكة.

من جهة أخرى، يتزايد عدد المجمعات 
التجارية الحديثة في مملكة البحرين، 
إذ توجد الكثير من مجمعات التســـوق 
في مختلف مناطق البالد. وتضم غالب 
المجمعـــات محـــالت خطـــوط الموضة 
اإللكترونيـــات،  للمالبـــس،  العالميـــة 
مساحات للعب، باإلضافة إلى المطاعم 
المحلية والعالمية، وتحتوي عددا منها 

على دور السينما.
وتعتبـــر مدينـــة التنين إحدى مشـــاريع 
التطويـــر العقـــاري الفريـــدة مـــن نوعها 
ممـــا  تجاريـــة،  وحـــدة   787 وتشـــمل 
يجعلها أكبر مركـــز معني بتجارة البيع 
بالجملة والتجزئة في مملكة البحرين. 
ومـــن موقعهـــا اإلســـتراتيجي جنـــوب 
غـــرب ديار المحرق، إضافـــة إلى قربها 
مـــن مطـــار البحريـــن الدولـــي، وميناء 
خليفـــة بـــن ســـلمان، ومدينـــة المنامـــة 
عاصمة مملكة البحرين، تسعى مدينة 
التنيـــن لخدمـــة جميـــع القاطنيـــن فـــي 
المملكـــة إضافـــة إلى الـــزوار من الدول 
المجاورة. وتجمع مدينة التنين ما بين 
الهندســـة المعمارية الصينية، والثقافة 
الصينية العريقـــة لتقدم منتجات ذات 

جودة عالية لجميع زبائنها.

ويقـــع مجمـــع 338 في وســـط العدلية 
وهو عبارة عن حي ساحر للمشاة زاخر 
بالمطاعـــم الدوليـــة والمعـــارض الفنية 
والمتاجـــر الصغيـــرة. وبما أنهـــا منطقة 
المطاعـــم المثيـــرة في البحريـــن، فإنها 
تضـــم مجموعة متنوعة مـــن المطاعم 
التي تناســـب كافـــة األعمـــار واألذواق 
والتي تقدم الوجبات الفاخرة وأطباق 
والمشـــروبات  التقليديـــة  البحريـــن 
الخفيفـــة. إضافـــة إلى تجربـــة الطعام 

المميزة.
فـــرص  مـــن  بعـــدد  المجمـــع  ويزخـــر 
تضمهـــا  التـــي  الجيـــدة  التجـــارة 
شـــوارعها والتـــي ازدهـــرت علـــى مـــر 
جاذبـــًا  مكانـــًا  وأصبحـــت  األعـــوام 
للفنون. فهناك يعرض معرض الرواق 
أعمال الفنانين الواعدين البحرينيين 
والفنانيـــن الدولييـــن. كمـــا أن المقهى 
الصغيـــر الذي يقـــع داخلها يعد مصدر 

جذب للزوار.
ومـــن أجمل األماكـــن العائلية محمية 
طبيعيـــة  محميـــة  وهـــي  العريـــن، 
وحديقـــة حيـــوان وتقع فـــي الصخير 
مناطـــق   5 إحـــدى  وهـــي  بالبحريـــن، 

محمية أخرى في المملكة.
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دائرة نقاد األفالم في نيويورك: “األيرلندي” أفضل فيلم

فـــي  األفـــام  نقـــاد  “دائـــرة  صوتـــت 
 ،The Irishman لفيلـــم  نيويـــورك” 
للمخرج األميركي مارتن سكورسيزي، 
كأفضـــل فيلـــم فـــي 2019. الفيلـــم من 
بطولـــة روبرت دي نيرو وآل باتشـــينو 
منصـــة  إنتـــاج  ومـــن  بيشـــي،  وجـــو 

“نتفليكس” حيث يعرض حاليًا.
األخويـــن  نفســـها  الدائـــرة  واختـــارت 
ســـافدي )بينـــي وجـــوش( لنيـــل لقـــب 
أفضـــل مخـــرج فـــي 2019 عـــن فيلـــم 

فـــاز كوينتيـــن  بينمـــا   ،Uncut Gems
تارانتينو بجائزة أحســـن سيناريو عن 
Once Upon a Time in Hol�  فيلـــم

.lywood
وحـــاز النجم أنتونيو بانديراس جائزة 
 Pain أفضـــل ممثل عن دوره في فيلم
and Glory، وحصلـــت لوبيتـــا نيونغو 
علـــى جائـــزة أفضل ممثلة عـــن دورها 
فـــي فيلـــم Us. وكانـــت جائـــزة أفضل 
ممثلة مســـاعدة من نصيب لورا ديرن، 

 Marriage فيلمـــي  فـــي  عـــن دوريهـــا 
جـــو  وُكـــرم   .Little Womenو  Story
بيشـــي عـــن دوره ممثـــاً مســـاعدًا في 
Para� فيلـــم وحصـــل   “األيرلنـــدي”. 
site علـــى جائزة أفضـــل فيلم أجنبي، 
واختير Lost My Body كأفضل فيلم 

رسوم متحركة.
وتأسســـت “دائـــرة نقـــاد األفـــام فـــي 
نيويـــورك” العام 1935، وتشـــمل النّقاد 
والصحـــف  اليوميـــة  الصحـــف  مـــن 

األســـبوعية والمجـــات والمنشـــورات 
المؤهلة. كل عام في ديســـمبر، تجتمع 
المجموعـــة فـــي نيويـــورك للتصويـــت 
وُتســـلَّم  الســـنة.  أفـــام  جوائـــز  علـــى 
الجوائـــز فـــي مدينـــة نيويـــورك، فـــي 
يناير. العام الماضـــي، اختارت الدائرة 

فيلم “روما” كأفضل فيلم في 2018.

احتفلت النجمة ريتا أورا بعيد ميالدها الـ29 في الس فيغاس، حيث  «
غنت “Drunk in Love” لبيونسي، كما غنت لساعات مجموعة من 

األغاني، وارتدت جينز مع كروب توب من الدانتيل.

وأطلقت ريتا أول أغنية لها في مايو 2012، وكانت منفردة بعنوان  «
“آر.آي.بي” من ألبومها األول )أورا(، واحتلت األغنية المراتب األولى 

في المملكة، وأيضا خاضت ريتا مجال التمثيل في الفيلم الدرامي 
الرومانسي “خمسون ظل من غراي”.

٢٧

tariq_albahhar

استعدادات مميزة للعيد الوطني في جامعة البحرين
ــات مـــبـــتـــكـــرة ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــف ــ ــن ب ــ ــ ــوط ــ ــ ــة ال ــ ــرحـ ــ ــارك فـ ــ ــ ــش ــ ــ ــة ت ــ ــي ــ ــاب ــ مــــهــــرجــــانــــات ط

إن ذكرى العيد الوطني هي رمز لإلنسان البحريني الذي يتمحور فيه كل جهد وكل عمل يفضي إلى لبنة أخرى في هذا البناء الشامخ، إذ 
يقف كل بحريني في ذكرى اليوم الوطني وقفة ليســترجع فيها مســيرة ســنوات من البذل والعطاء التي بذلتها مملكتنا الحبيبة لنا، لذلك 
هناك العديد من طالب جامعة البحرين يشــاركون طوال مســيرتهم الدراســية في هذا اليوم المميز وعن طريق مشــاركتهم في الجمعيات 
والنوادي التابعة لكليات الجامعة، إذ يقضون معظم يومهم في حرم الجامعة؛ للعمل والتعاون ولتعزيز روح المنافسة في تقديم األفضل 

في اليوم الوطني البحريني المجيد. 

فأشـــارت فـــرح الخليفـــات طالبـــة فـــي 
جامعـــة البحريـــن - نـــادي اإلعـــام فـــي 
كلية اآلداب، إلى أنها شاركت من السنة 
األولـــى لها باالحتفـــاالت اليوم الوطني 
علـــى  وحرًصـــا  للوطـــن  وانتمـــاًء  حًبـــا 
اســـتغال كل مناســـبة وطنيـــة قائلـــة: 
هـــذه المناســـبات ترســـخ حـــب الوطـــن 
في قلـــوب الطلبة، ولظهور المملكة في 

أجمل صورة لها في االحتفاالت. 
وأضـــاف الطالـــب عمـــار الشـــيخ - كلية 
العلـــوم الصحيـــة والرياضيـــة قائـــًا إن 
الحمـــاس والرغبـــة باإلبـــداع وإلظهـــار 

نتاج حب الوطن واإلخاص له، 
فيما قـــال عبدهللا الخضيـــر، طالب في 
جامعـــة بوليتكنـــك - كلية الهندســـة إن 
العمـــل طـــوال اليوم في االســـتعدادات 
يأتي لتوطيد العاقات مع باقي الطلبة 
ومعرفة أهمية االنخراط في األنشـــطة 
الطابية، إذ يكتســـب الطالـــب مهارات 
وخبرات تســـاعده فـــي حياتـــه العلمية 

والعملية.
وأكـــد أيًضـــا قائـــًا: هذه االســـتعدادات 
الطـــاب  حـــب  تعكـــس  مـــرآة  بمثابـــة 
للبحرين بشـــكل العام والجامعة بشكل 

خاص. 
وأضافـــت الطالبـــة زينـــب عبدالملـــك - 
جمعيـــة كليـــة إدارة األعمـــال إن فريـــق 
العمـــل والـــروح الجماعيـــة هـــي التـــي 
تعطيهـــا الحافـــز لتقديـــم األفضل، فمن 
وجهة نظرها أن العمل التطوعي بشكل 
عـــام يعبـــر عـــن حـــب الوطـــن خصوصا 

العمل في اليوم الوطني. 
كليـــة   - علـــي  حســـن  الطالـــب  وأكـــد 
المعلمين أن مشـــاركته الســـنوية طوال 
سنواته الدراسية هي من أجل مشاركة 

أصدقائـــه والتعـــرف على زمـــاء جدد، 
إذ يكـــون عاقـــات جيـــدة وجديدة مع 
اآلخريـــن ويتعـــاون معهـــم، مضيًفا أنه 
يضحـــي بوقتـــه إلخـــراج فعاليـــة تمثل 

رمًزا لاحتفال في اليوم الوطني. 
جمعيـــة   - النهـــام  رّيانـــه  الطالبـــة  أمـــا 
كليـــة اآلداب فتقـــول: هـــذه هي الســـنة 
الطابـــي،  العمـــل  فـــي  لـــي  الخامســـة 
وســـبب المشـــاركة كل ســـنة هـــو الحب 
واالنتمـــاء والـــوالء للوطن ثـــم لجمعية 

كلية اآلداب. 
وأضافت قائلة: نحن نعيش أجمل أيام 
الســـنة خال هذه الفتـــرة، نتعلم الكثير 
ونعتبرهـــا الملجأ للتحرر من ضغوطات 
الجامعة، ومشاركتنا في العمل الطابي 
هـــي جزء من احتفالنـــا باليوم الوطني، 
وهو من أهم األحداث التي تعيشنا جو 

االحتفاالت. 
بينما يقول الطالب إسماعيل إسحاق - 
جمعيـــة كلية الحقـــوق، إن الذي يحفزه 
لقضـــاء معظـــم اليـــوم لاســـتعداد هـــو 
األجواء المشحونة بالحماس والتعاون 
بيـــن  المنافســـة  وروح  األعضـــاء  بيـــن 
األول  الهـــدف  لتحقيـــق  المشـــاركين 
واإلنجـــاز الراســـخ فـــي أذهانهـــم، ومن 
جهـــة تعتبـــر هـــذه الفعاليـــة األهـــم في 

السنة.
وأضـــاف أن العمـــل فـــي االســـتعدادات 
يعبـــر عن حب الوطـــن، إذ يعزز الجانب 
الوطنـــي من خـــال إبـــراز دور المملكة 

بفكرة الفعالية. 
من جانبه، أشـــار أحمد ياسر الما، وهو 
األعمـــال  إدارة  كليـــة  جمعيـــة  رئيـــس 
إلـــى  البحريـــن،  جامعـــة  فـــي  وطالـــب 
فتـــرة  فـــي  تزيـــد  الطـــاب  ’’أعـــداد  أن 
االســـتعدادات لليـــوم الوطنـــي بحيـــث 
الكليـــات  جميـــع  مـــن  الطـــاب  يقبـــل 
والتخصصـــات للمســـاهمة فـــي تقديـــم 
األفضـــل فـــي اليـــوم الوطنـــي باعتباره 

الفعالية األهم’’. 
لهـــم  تســـهل  الجامعـــة  أن  وأضـــاف 
اإلجراءات كافة لتحقيق أفكارهم على 
أكمـــل وجـــه، بحيث تقدم لهم األشـــياء 
التي باســـتطاعتها تقديمها مع الســـماح 
حـــرم  فـــي  إضافيـــة  ســـاعات  بقضـــاء 

الجامعة. 
وأكد أن فعاليات اليوم الوطني تختلف 
فعاليـــات  تقديـــم  يتـــم  إذ  ســـنة،  كل 
جديـــدة عـــن الفعاليـــات الســـابقة، وأن 
أفـــكار الطلبـــة تتطور ســـنوًيا من حيث 
التقديم واإلبداع من خال الفكرة التي 
تطرحهـــا الجامعة لتعزيـــز دور المملكة 

من جانبها. 
ومـــن وجهة نظـــر المتخصـــص عبدهللا 
إبراهيـــم الخـــال، وهـــو رئيـــس جمعيـــة 
’’إن  يقـــول  اآلداب،  كليـــة  فـــي  اآلداب 
الفعاليـــات التـــي يقدمها الطلبـــة والتي 
تعـــرض عليهـــم تؤثـــر علـــى مســـتواهم 
الجامعـــي بشـــكل إيجابـــي، إذ إن هـــذه 
الفعاليـــات لهـــا جوانب عـــدة، كالجانب 
الـــذي  الترفيهـــي والمســـلي، والجانـــب 
يذّكـــر  إذ  التخصصـــات،  فـــي  يدخـــل 
الطالـــب بجزء من المعلومـــات التي تم 

دراستها سابًقا ويضفي عليه معلومات 
جديـــدة، أمـــا الجانب األهـــم فهو تنمية 
وتعزيـــز الحب والـــوالء للوطن، بحيث 
تقوم هـــذه الفعاليـــات بإبـــراز الجوانب 
المشـــرقة للمملكة التي ترسخ في ذهن 
الطالـــب أثنـــاء العمـــل وبعـــده، بحيـــث 
تحفزه للمشـــاركة فـــي المـــرات المقبلة 
لبـــروز أفـــكاره أيًضـــا واإلســـهام بـــدوره 
فـــي حب الوطن وتقديـــم ما هو أفضل 
لمناسبة اليوم الوطني. وأشيد بإشراف 
عمـــادة شـــؤون الطلبة واألمـــن، فطوال 

موجـــودون  هـــم  االســـتعدادات  فتـــرة 
وحريصـــون علـــى تقديم المســـاعدات، 
وتعاون الطلبة فيما بينهم السبب األكبر 
فـــي نجاح مثل هـــذه الفعاليات بجانب 
شـــغفهم المســـتمر فـــي العطـــاء؛ ليكون 
االحتفـــال في اليـــوم الوطنـــي بجامعة 

البحرين من أروع االحتفاالت”. 
واختتـــم الحديث بالنصائح للطلبة غير 
المشـــاركين لاشـــتراك فـــي مثـــل هـــذه 
الفعاليـــات المهمة التي لها جوانب عدة 
من االســـتفادة، وهي الكفاءة والتعاون 
فـــي العمل وتعزيز روح المنافســـة فيما 
بينهم، إضافة إلى قدرتهم على التعبير 

عن حب الوطن وتنمية والئهم. 

منى سليم 
طالبة في جامعة البحرين
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جانب من فعالية “ما نامت المنامة”، التي نظمتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار أمس وأول أمس احتفاًء باألعياد الوطنية 
البحرينية وبالذكرى الواحدة والثالثين لتأسيس متحف البحرين الوطني، وذلك ما بين الصالة الثقافية وباب البحرين، حيث 

قدمت للجمهور فقرات تنوعت ما بين الموسيقى واألدب والفن على مدار 12 ساعة متواصلة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

فــي واقعة غريبة من نوعها، تثير 
العديــد مــن عالمــات االســتفهام، 
رئيــس  نائــب  زوجــة  اتهمــت 

زيمبابوي بمحاولة قتل زوجها.
وهــي  شــيوينغا،  مــاري  ومثلــت 
نائــب  وزوجــة  ســابقة  عارضــة 
الرئيــس كونســتانتينو شــيوينغا، 
أمــام محكمــة القضاة فــي هراري 
أمــس اإلثنين، حيث اتهمت أيضا 

بغسيل األموال واالحتيال، وسط 
أنباء عن زواجها المضطرب.

وتتهم ماري بمحاولة قتل زوجها 
فــي جنــوب إفريقيــا فــي يوليــو، 
أوال عندمــا حاولــت حرمانــه مــن 
العالج الطبي باإلصرار على بقائه 
مستشــفى  مــن  بــدال  فنــدق  فــي 
عندمــا ســافر إلى جنــوب إفريقيا 

لتلقي العالج الطبي العاجل.

زوجة نائب رئيس زيمبابوي متهمة بمحاولة قتله

احتــار  مــا  يوميــن،  منــذ  حــدث 
بأمــره المتواصلــون عبــر مواقــع 
اإلنترنــت، ممن لــم يجمعوا على 
فيديــو  فــي  رأوه  الــذي  تفســير 
إحدى أبرز المشــاركات بمسابقة 
ملكــة جمــال العالــم التــي جــرت 
الســبت الماضي فــي لندن، تهنئ 
 111 علــى  باللقــب  فــازت  مــن 
متســابقة، بطريقــة هســتيرية ال 
أحــد يذكر أنها حدثــت قبل اآلن 

في أي مسابقة.
انتهــى الســباق بين المتنافســات 
يمثلــن  جمــال،  ملــكات   5 علــى 
والبرازيــل  وفرنســا  الهنــد 

ونيجيريا وجامايكا.

فــوز  عــن  اإلعــالن  وفــور 
 Toni-Ann Singh الجامايكيــة 
إال  باللقــب،  ســنة   23 البالغــة 
وخطفــت ملكــة جمــال نيجيريــا 
األضــواء   Nyekachi Douglas
بهــا  فاجــأت  بطريقــة  بقفزهــا 
الجميــع، وراحــت تهتــز وترقص 
إمعانا في تهنئة الفائزة، وتعانقها 
بعنف إلى درجة عناقها لها شمل 
البرازيليــة بجانبهــا، حتــى كادت 
العالــم تقــع، وفــي  ملكــة جمــال 
فيديــو آخر ظهــرت المهنئة تقف 
وتهتــف  اللقــب  صاحبــة  وراء 
فــوز  كأن  وتصفــق  مــا،  بشــيء 

غيرها كان فوزها هي بالذات.

تهنئة هستيرية لملكة جمال العالم تحّير مواقع التواصل

ازدان محــرك البحــث جوجــل أمس 
بعلــم مملكــة البحريــن مشــاركة في 
احتفــاالت مملكة البحرين بأعيادها 
الوطنيــة إحياًء لذكــرى قيام الدولة 

البحرينية في عهد المؤســس أحمد 
الفاتــح كدولــة عربيــة مســلمة عــام 
1783 ميالديــة، وذكــرى انضمامهــا 
فــي األمــم المتحــدة كدولــة كاملــة 
صاحــب  تولــي  وذكــرى  العضويــة، 

الجاللة الملك لمقاليد الحكم.

“غوغل” يزدان بعلم البحرين احتفاًء بأعيادنا الوطنية

الدول األكثر فقرا تعاني من السمنة وسوء التغذية
يعانــي ثلــث الــدول األكثــر فقرا في العالم من مســتويات عالية من الســمنة، 
فضــال عــن نقــص التغذيــة الــذي يجعــل النــاس نحيليــن للغايــة، وذلــك وفقا 

لدراسة نشرت في دورية The Lancet الطبية.
وتقــول الدراســة إن المشــكلة ناجمة عن االســتهالك العالمــي لألطعمة فائقة 

التجهيز، وانخفاض نسبة األشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية.
ويطالــب معــدو الدراســة بإجــراء تغييرات علــى “النظام الغذائــي المعاصر”، 

الذي يعتقدون أنه سبب المشكلة.
والبلدان الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا هي األكثر تضررا.

وتقــدر الدراســة أن مــا يقــرب مــن 2.3 مليــار طفل وبالــغ في العالــم يعانون 
مــن زيــادة الــوزن، وأن أكثــر مــن 150 مليون طفل يعاني مــن نقص النمو أو 

“التقزم”.
ويواجه العديد من البلدان منخفضة ومتوســطة الدخل هاتين المشــكلتين 

في آن واحد، األمر الذي يعرف باسم “العبء المزدوج لسوء التغذية”.
وهــذا يعنــي أن 20 % مــن النــاس يعانــون مــن زيــادة الــوزن، و30 % مــن 
األطفــال دون ســن الرابعــة ال ينمــون بشــكل صحيــح، و20 % مــن النســاء 

يصنفن على أنهن نحيالت.
وتقول الدراســة إن المجتمعات واألســر يمكن أن تتأثر بهذين الشــكلين من 

سوء التغذية، وكذلك األفراد في مراحل مختلفة من حياتهم.
ووفقا للدراســة، تأثر 45 من أصل 123 دولة بهذه المشــكلة في التسعينيات 

من القرن الماضي، و48 من أصل 126 دولة في العام 2010.

وبحلــول العــام 2010، كانــت 14 دولة من الدول األدنــى دخال في العالم قد 
طورت هذه “المشكلة المزدوجة” منذ التسعينيات.

يقول معدو الدراسة إنه ينبغي اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات  «
واألمم المتحدة واألكاديميين لمعالجة المشكلة، مشيرين إلى ضرورة 

تغيير األنظمة الغذائية. وعلى الرغم من أن نقص نمو األطفال أصبح 
أقل تواترا في العديد من البلدان، إال أن تناول األطعمة فائقة التجهيز 

في سن صغيرة يرتبط بضعف النمو.

ذكــرت صحيفة ذا صــن أن مجوهرات بقيمة 64 
مليــون دوالر ُســرقت مــن منــزل في غــرب لندن 
تملكــه تمــارا إيكلســتون، عارضــة األزيــاء وابنــة 
المســؤول الســابق فــي بطولــة العالــم للســيارات 
)فورموال 1( بيرني إيكلســتون، وذلك في عملية 

سطو أثارت جدال بسبب مالبساتها.
وأضافــت الصحيفــة أن 3 لصــوص تســللوا إلــى 

منــزل تمــارا )35 عامــا( القريــب مــن متنــزه هايد 
الحــراس”،  مــن  “غفلــة  فــي  الجمعــة  يــوم  بــارك 

ليسرقوا مجوهرات من خزائن بغرفة النوم.
وكانــت تمارا قد غــادرت البالد توا لقضاء عطلة 

عيد الميالد عندما وقعت عملية السطو.
واســتغرقت عمليــة الســطو 50 دقيقــة، دون أن 

يلحظ الحراس شيئا غير عادي في المنزل.

لندن تستيقظ على عملية سطو ضخمة

عثــر علمــاء على أكبر حطام لســفينة رومانية في قاع البحر المتوســط، التي 
غرقت قبل نحو ألفي عام، وهي محملة بأوان خزفية تعرف بـ”األمفورة”.

واألمفــورة هــي جــرة خزفيــة كان اليونان 
زيــت  نقــل  فــي  يســتعملونها  واإلغريــق 
الزيتــون والنبيــذ. وعثر علمــاء اآلثار على 
حطــام الســفينة التــي يعــود تاريخهــا إلــى 
مــا بيــن عامــي 100 قبــل الميــالد، و100 
“أكبــر  الحطــام  اعتبــروا  وقــد  ميالديــة، 
حطــام ســفينة كالســيكي” موجــود علــى 

اإلطالق في شرق البحر المتوسط.
وتــم اكتشــاف حطــام الســفينة التــي بلــغ 
شــحنتها  جانــب  إلــى  متــرا،   35 طولهــا 
خــالل  تراكوتــا،  آالف   6 مــن  المكونــة 
مســح بالســونار لقــاع البحــر قبالة ســاحل 
قبالــة  األيونيــة  الجــزر  إحــدى  كيفالونيــا، 

الساحل الغربي لليونان.

العثور على حطام سفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

الوجبات الغذائية عالية الجودة تقلل من مخاطر سوء التغذية
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المتحــدة  األمــم  خبيــرة  حــذرت 
لتقييم التقدم الحاصل في الحق 
فــي التعليم، أمس، من أن رســوم 
العمــال  علــى  المرتفعــة  التعليــم 
األجانــب في قطــر تعني أن آالف 

الطالب ال يستطيعون الدراسة. 
ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون 
شــخص  بحســب أرقــام رســمية، 
فقــط،  قطــري  ألــف   330 بينهــم 

بينمــا تأتــي غالبيــة األجانــب مــن 
دول ناميــة فقيــرة ويعملــون فــي 
العالــم  بــكأس  مرتبطــة  مشــاريع 

 .2022
وقالــت المقــررة األمميــة الخاصة 
المعنية بالحق في التعليم كومبو 
بولــي باري “يجــب فهم الحق في 
التعليــم على أنــه حق في التعليم 
المجاني والشامل وذي الجودة”. 

خبيرة أممية تدعو قطر لحماية األجانب

المنامة - بنا


