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ت�شكيل جلنة انتخابات 
“الغرفة” وعبدالعال رئي�ًشا 
�ل�س���ناب�س - �لغرفة: �أ�س���در رئي�س غرفة 
جتارة و�س���ناعة �لبحرين قر�ر�ً بت�س���كيل جلنة 
�الإد�رة  ملجل����س   )29( لل���دورة  �النتخاب���ات 
برئا�س���ة جا�س���م ح�س���ن عبد�لعال، وع�سوية 8 
�آخري���ن، وهم: يو�س���ف �س���اح �لدين، غ�س���ان 
قا�سم فخرو، ر��س���د عبد�لرحمن، ندى �أحمدي، 

عبد�جلليل �لعايل، زينات �ملن�سوري، 
خالد �لعو�سي، فريد غازي رفيع.

موجات غ�شب ن�شرة للقد�س... وا�شتنكارات دولية
جرحى يف مواجهات و�سفارات الإنذار تدوي يف جنوب اإ�سرائيل

وكاالت: �أ�سيب نحو  104 فل�سطينيني �أم�س 
�خلمي�س بر�سا�س جي�س �الحتال �الإ�رص�ئيلي، يف 
مو�جه���ات �ندلع���ت يف مدن خمتلفة يف �ل�س���فة 

�لغربية �ملحتلة، �حتجاج���اً على �لقر�ر �الأمريكي 
باعتبار �لقد�س عا�سمة للكيان �الإ�رص�ئيلي.

م�س���توطنات  �الإن���ذ�ر يف  ودوت �س���افر�ت 

جن���وب �إ�رص�ئيل. و�أعرب���ت �لعديد من �لدول عن 
��ستنكارها للقر�ر �الأمريكي �لذ �سي�رصب عملية 

�ل�سام.

وزير الداخلية: اإ�شناد احلوادث الب�شيطة ل�شركات التاأمني 

البحرين رًدا على “الأوروبي”: ل�شنا مالذا �شريبًيا
�ملنام���ة - بن���ا: يف 5 دي�س���مرب 2017، وبعد 
جول���ة ق�س���رية ج���د� م���ن �مل�س���اور�ت �لنهائية، 
�أدرج �الحت���اد �الأوروب���ي مملك���ة �لبحرين �س���من 
قائمة �ملاذ�ت �ل�رصيبية، و��ستندت �لقائمة �إلى 
مدى تبني معايري �ل�س���فافية وتبادل �ملعلومات 
�ل�رصيبية، و�ملناف�س���ة �ل�رصيبية �لعادلة وتطبيق 
مبادرة منظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية فيما 
يخ�س ت���اآكل �لوع���اء �ل�رصيبي وحتوي���ل �الأرباح. 
وتوؤمن مملكة �لبحرين �إميانا ر��سخا باأنه ال ميكن 

�عتبارها ماذ� �رصيبيا، بل �إنها معرتف بها عامليا 
بقوة و�سفافية �أنظمتها �ملالية.

وخاف���ا لبي���ان �الحت���اد �الأوروب���ي، وقع���ت 
�لبحري���ن يف 29 يوني���و 2017 �تفاقي���ة منظم���ة 
�لتعاون �القت�س���ادي و�لتنمية  ب�س���اأن �مل�ساعدة 
�ل�رصيبي���ة  �مل�س���ائل  يف  �ملتبادل���ة  �الإد�ري���ة 
و�التفاقي���ة متع���ددة �الأط���ر�ف ب���ني �ل�س���لطات 

�لتلقائ���ي  �لتب���ادل  ب�س���اأن  �ملخت�س���ة 
ملعلومات �حل�سابات �ملالية.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: تر�أ�س وزير 
�لد�خلي���ة �لفريق �لركن �ل�س���يخ ر��س���د بن 
عب���د�هلل �آل خليف���ة �جتماع جمل����س �ملرور، 
وذلك بح�س���ور وزير �لرتبية و�لتعليم ماجد 
�لنعيمي، ووزير �الأ�س���غال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين ع�س���ام  خل���ف، ووزير 
�ملو��سات و�الت�ساالت كمال �أحمد، ووكيل 
وز�رة �لد�خلية �ل�س���يخ نا�رص بن عبد�لرحمن 
�آل خليفة، ومدي���ر عام �الإد�رة �لعامة للمرور 
�ل�سيخ عبد�لرحمن بن عبد�لوهاب �آل خليفة. 

ج���دول  م�س���تهل  يف  �ملجل����س  وبح���ث 
�أعماله، در��س���ة �حلل���ول �ملتعلقة بعدد من 
�لق�سايا و�ملو�سوعات �ملرورية، حيث �أكد  
وزي���ر �لد�خلية رئي�س جمل�س �ملرور، �رصورة 
�الإ����رص�ع يف تنفي���ذ م����رصوع �إ�س���ناد �حلو�دث 
�إل���ى ����رصكات �لتاأمني،  �ملرورية �لب�س���يطة 
خ�سو�س���ا تلك �حلو�دث �لت���ي ال ترتبط بها 
خمالف���ات ج�س���يمة، �الأمر �لذي �سي�س���هم يف 

حت�س���ني �آلي���ات مبا����رصة �حل���و�دث 
5�ملرورية و�رصعة �الإجناز فيها.
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�ملنامة - بنا: ت�ست�سيف �لبحرين يف �لفرتة 
من 8 �إل���ى 10 دي�س���مرب �جلاري �لن�س���خة �ل� 13 
من منتدى حو�ر �ملنامة �الإ�س���رت�تيجي �لذي بات 
و�حد� من �أهم �لفعاليات �لتي جنحت �ململكة يف 
تنظيمه���ا، ومتكنت عربها من ��س���تقطاب نخب 
�لع���امل �لنافذة، و�لتعرف عل���ى روؤ�هم و�أفكارهم 
ب�س���اأن �لتحديات �الأمنية �لتي ميكن �أن تو�جهها 
دول �ملنطق���ة، وكي���ف ميك���ن �لتعام���ل معه���ا 
و�لتغل���ب عليه���ا. ونظ���ر� للنجاح �ل���ذي حققته 
دور�ت �ملنت���دى �ل�س���ابقة خ���ال �أك���ر من عقد 
كامل، �س���يما على �س���عيدي تعزيز �لثقة باأجو�ء 
�لبحري���ن �الآمنة، ف���اإن منتدى هذ� �لعام ي�س���عى 
ليو��س���ل م�سريته �لناجحة يف مناق�سة �أبرز �أزمات 
�لع���امل �ملعا�رصة. وي�س���تعر�س �ل�س���يوف �لذين 
ميثلون �أك���ر من 20 دولة يف جل�س���ات �ملنتدى 

كي���ف ميكن بناء ن�س���ق �أمني م�س���تقر باملنطقة، 
وطبيعة �ل�سيا�س���ات وم�س���توى �ل�رص�كات �الأمنية 
و�س���كل �ال�س���تجابات �لت���ي ميك���ن �أن ت���رد بها 

دول �ل�رصق �الأو�س���ط على م�س���األة �لتطرف، ودور 
�لوالي���ات �ملتحدة � حتديد� � يف �س���مان 

�أمن و��ستقر�ر دول �الإقليم ككل.

لن�شق اأمني م�شتقر... “حوار املنامة” ينطلق اليوم

• جانب من فعاليات حو�ر �ملنامة )�أر�سيفية(	

• جنود رو�س �أمام عرباتهم �لع�سكرية يف �سوريا.	

�شنوًيا اللوؤلوؤ  �شيد  برحالت  حمتمل  �شائح  األف   15 الإ�شالمية الوقفية  العقارات  حجم  دولر  تريليونات   6
من �ملقرر �أن تد�س���ن �رصكت���ان جتاريتان 
ت�سغيل رحاتهما �الأولى ل�سيد �للوؤلوؤ بتاريخ 
14 دي�سمرب �جلاري للجمهور ولل�سياحة، وذلك 
بعد رفع �حلظ���ر عن هذه �لرحات، يف حني مت 
ت�س���غيل �أول رحلة ر�س���مية �أم����س )�خلمي�س( 
لع���دد م���ن �مل�س���وؤولني يف �حلكوم���ة. وتوقع 
مدي���ر �الألعاب �ملائية و�ملو��س���ات يف �رصكة 
“ديلما مارينا”، وهي �إحدى �ل�رصكات �ملرخ�س 

لها تنظيم رحات �س���يد �للوؤلوؤ، �أن ت�ستقطب 
�لرحات �ل�س���ياحية �لبحرية ل�س���يد �للوؤلوؤ ما 

بني 12 �ألفا �إلى 15 �ألف �سائح �سنوًيا.
و�أك���د �س���رب �أن ه���ذه �لرح���ات مطلوبة 
ب�س���كل كب���ري من قبل �ل�س���ياح، م�س���ري�ً �أنها 
SC -  سس���تجد �قباال كبري�. �أما مدي���ر �رصكة
BA LIFE حمم���د �جلا�س���م، فاأ�س���ار �إلى �أن 
هن���اك طلبا من عدد من �لدول على مثل هذه 

�لرح���ات، متفقاً مع �لتقدير�ت �لتي 
�أوردها زميله يف �لقطاع.

       �أمل �حلامد من �ملنامة
قّدر رئي����س �الأوقاف �جلعفرية �ل�س���يخ 
حم�س���ن بن �ل�سيخ عبد�حل�س���ني �آل ع�سفور 
�لوقفي���ة  �لعقاري���ة  �ملوج���ود�ت  حج���م 
�ال�س���تثمارية يف �لع���امل �الإ�س���امي ما يفوق 
6 تريليون���ات دوالر. ج���اء ذلك، على هام�س 
توقيع �لوكالة �الإ�سامية �لدولية للت�سنيف 
IIRA مذك���رة تع���اون م���ع �ملعه���د �لدويل 
يت���م  مباليزي���ا   IIIW �الإ�س���امي  للوق���ف 
مبوجبه���ا توف���ري خدم���ات �لت�س���نيف وبناء 

�لق���در�ت وتعزيز �ل�س���فافية على م�س���توى 
قط���اع �لوقف يف �لبل���د�ن �الإ�س���امية وغري 

�الإ�سامية.
م���ن جانب���ه، ق���ال �لرئي����س �لتنفي���ذي 
للمعه���د �ل���دويل للوق���ف �الإ�س���امي �أن����س 
�الإ�س���امية  �الأوق���اف  قيم���ة  �إن  �ل�س���ويان 
�لدولي���ة تتج���اوز تريلي���ون دوالر بح�س���ب 
�لبنك �الإ�سامي للتنمية، وتقدير�ت �ملعهد 

تتج���اوز هذه �الأرقام؛ الأن �لكثري من 
10�الأوقاف معطلة وغري م�ستغلة. 11

• �أفر�د من ميلي�سيات �حلوثي يف �سنعاء.	

هادي: اإيران وراء جرائم احلوثيني باليمن
دب���ي � �أ ف ب: بع���ث �لرئي����س �ليمن���ي 
عبدربه من�سور هادي، �أم�س �خلمي�س، ر�سالة 
�إلى �الأم���ني �لعام لاأمم �ملتح���دة، �أنطونيو 
غوتريي�س، �أكد فيها �أن تدخل �إير�ن �ل�سافر 
يف �ليمن �س���جع ميلي�س���يات �حلوثي �لتابعة 

لها يف �الإمعان يف جر�ئمها �سد �ليمنيني.
و�أح���اط ه���ادي يف برقية عاجل���ة للأمني 
�لع���ام لاأم���م �ملتح���دة �أنطونيوغويتري����س 
بعثه���ا بجمل���ة �الأح���د�ث و�الأعم���ال �لقمعية 
و�لقت���ل و�ملاحق���ة و�الأ����رص و�الإخف���اء �لتي 
متار�سها ميلي�سيات �حلوثي �الإير�نية “�لتي 
تعم���ل مبنهجي���ة ع�س���بوية وطائفي���ة على 
تدمري �لبلد و�إق�س���اء كل �أطيافه ومكوناته 
مبا فيها حليفه �ل�سابق �سالح �لذين غدرو� 

ِبه عند ك�سفه نو�ياهم وخمططاتهم 
15و�أجندتهم �لدخيلة”.

15

�شوريا حتررت من “داع�س”

• حمتجون فل�سطينيون يهربون من قنابل غاز م�سيل للدموع خال ��ستباكات مع قو�ت �إ�رص�ئيلية �أم�س )رويرتز(	

انطالق معر�ض البحرين لل�سوكولتة 
والقهوة

�سبط اآ�سَيويني يغ�سالن الأموال بعمليات 
الحتيال الإلكرتوين

كال�سيكو ال�سلة البحرينية.. ينتهي 
بنتيجة كارثية

اقتصاد البالد
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�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �سكر القائم باأعمال �سفارة تايلند
مبنا�شبة ت�رشيف �شموه االحتفال بالعيد الوطني للملكة ال�شديقة

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش����مو امللك����ي االأمري خليف����ة بن �ش����لمان اآل 
خليفة، ر�شالة �شكر وامتنان من القائم باأعمال 
�ش����فارة مملك����ة تايلن����د ل����دى مملك����ة البحرين 
هات هاي �ش����ينو، وذلك مبنا�شبة ت�رشيف �شموه 
االحتف����ال ال����ذي اأقامت����ه ال�ش����فارة التايلندية 
مبنا�ش����بة العي����د الوطن����ي وي����وم االأب ململكة 

تايلند ال�شديقة.

وقد ع����رت القائم باأعمال �ش����فارة مملكة 
تايلند نيابة عن اأع�شاء ال�شفارة واأفراد اجلالية 
التايلندية مبملكة البحرين عن خال�س تقديرها 
ال�ش����مو امللك����ي  امتنانه����ا ل�ش����احب  وعمي����ق 
رئي�����س ال����وزراء عل����ى ت�رشيف �ش����موه بح�ش����ور 
االحتف����ال ال����ذي كان له االأثر البال����غ يف نفو�س 
اأف����راد اجلالي����ة التايلندية وال����ذي عك�س رغبة 
�ش����موه يف م�ش����اركة ال�ش����عب التايلندي اأفراحه 

وعلى اهتمامه الكب����ري بتعزيز عالقات التعاون 
وال�ش����داقة بني البلدين وتنميتها يف املجاالت 
املختلفة، معرة عن �شكرها اجلزيل على الدعم 
الذي تقدم����ه مملكة البحري����ن للجالية املقيمة 
على اأر�ش����ها ومتنياتها ل�ش����موه موفور ال�شحة 
والعافي����ة وطول العمر ملوا�ش����لة خدمة مملكة 
البحرين ودعم اال�ش����تقرار فيه����ا لتحقيق مزيد 

من الرخاء واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: �ش���در عن عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
مر�شوم ملكي رقم )73( ل�شنة 2017 بتعيني 
وكي���ل يف وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية. 
وجاء يف املادة االأولى من املر�شوم، اأنه يعني 
�ش���باح �ش���امل الدو����رشي وكيالً ل���وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية.
 وج���اء يف امل���ادة الثاني���ة اأنه عل���ى وزير 
ه���ذا  تنفي���ذ  االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل 
املر�شوم، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�رش 

يف اجلريدة الر�شمية.

الرفاع - قوة دفاع البحرين: ا�ش���تقبل 
قائد احلر����س امللكي �ش���مو العميد الركن 
ال�ش���يخ نا�رش ب���ن حم���د اآل خليف���ة مبكتبه 
يف قي���ادة احلر����س امللك���ي قائ���د القوات 
املركزي���ة االأمريكية الفري���ق اأول  جوزيف 
فوتي���ل والوفد املرافق له، بح�ش���ور قائد 
قوة احلر�س امللكي اخلا�ش���ة �ش���مو الرائد 
الرك���ن ال�ش���يخ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة.  
وخ���الل اللق���اء رح���ب �ش���مو قائ���د احلر�س 
امللكي بقائد الق���وات املركزية االأمريكية 
والوفد املرافق له، م�ش���يداً �شموه بعالقات 
ال�ش���داقة والتعاون امل�ش���رتك بني مملكة 
البحرين والوالي���ات املتحدة االأمريكية وما 
ت�ش���هده تلك العالقة من تط���ور ومناء على 

ال�شعيد الع�شكري.
وقام قائد القوات املركزية االأمريكية 
والوف���د املرافق له بجول���ة يف قاعة متحف 
ق���وة احلر�س امللكي اخلا�ش���ة اطلع خاللها 
الت���ي �ش���مها  عل���ى خمتل���ف املقتني���ات 
املتحف، والتي ج�ش���دت م�ش���اركة جمموعة 
ق���وة الواج���ب اخلا�س يف عمليتي عا�ش���فة 
احل���زم واإع���ادة االأم���ل واملهم���ات االإغاثية 

واالإن�شانية.

الق�ش���يبية - جمل����س الن���واب: تلقى 
رئي����س جمل����س الن���واب اأحمد امل���ال برقية 
تهنئ���ة م���ن نائ���ب رئي����س جمل�س ال���وزراء 
ال�ش���يخ خال���د ب���ن عب���داهلل، اأع���رب فيه���ا 
ع���ن خال�س تهانيه؛ مبنا�ش���بة من���ح رئي�س 
جمل�س النواب جائزة التميز الرملاين لفئة 
روؤ�ش���اء املجال����س الت�رشيعي���ة العربي���ة من 
قبل االحت���اد الرملاين العربي. وقال نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء اإن هذه اجلائزة تعتر 
مفخرة للبحرين وقيادتها و�شعبها الكرمي، 
وت�ش���كل يف الوقت نف�شه اإ�ش���افة حقيقية 
وقيمة لر�شيد االإجنازات الوطنية املتحققة 
يف ظ���ل العهد الزاهر لعاهل البالد، اإذ يويل 
جاللت���ه ال�ش���لطة الت�رشيعي���ة بغرفتيها كل 
حر�س ورعاية واهتم���ام، حتى باتت واحدة 
من اأه���م التجارب الدميقراطي���ة املتطورة 
التي ي�ش���ار اإليها بالبنان على ال�ش���عيدين 

العربي والعاملي.
واأعرب نائب رئي�س جمل�س الوزراء عن 
اعتزازه وتقديره لتوجيهات رئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري �ش���لمان بن 
حمد اآل خليفة، للتع���اون الدائم مع جمل�س 

النواب يف خمتلف املواقف والظروف.

الرفاع - قوة دفاع البحرين: ا�شتقبل 
رئي�س هيئة االأركان الفريق الركن ذياب 
النعيم���ي بالقيادة العام���ة قائد القوات 
املركزية االأمريكي���ة الفريق اأول جوزيف 

فوتيل والوفد املرافق له.
وخ���الل اللق���اء رح���ب رئي����س هيئ���ة 
االأركان بقائد القوات املركزية االأمريكية 
والوف���د املراف���ق ل���ه، وا�ش���تعر�س معه 
عالق���ات ال�ش���داقة الت���ي ترب���ط مملكة 
البحري���ن والواليات املتح���دة االأمريكية، 
و�ش���بل تعزي���ز التع���اون الع�ش���كري بني 

البلدين.
ح�رش اللقاء مدير التعاون الع�ش���كري 

اللواء الركن بحري حممد ال�شادة. 

الدو�رشي وكيال ل� 
“العمل والتنمية” 

تعزيز العالقات 
الع�شكرية مع اأمريكا

نائب رئي�س الوزراء: “التميز 
الرملاين” مفخرة للبحرين

النعيمي يبحث العالقات مع 
قائد قائد القوات االأمريكية

• �شمو رئي�س الوزراء	

• �شمو االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم م�شتقبلة وكيلة االأمني العام لالأمم املتحدة واملديرة التنفيذية لهيئة االأمم املتحدة للمراأة	

تعزيز التعاون مع الأمم املتحدة يف ق�سايا املراأة

احلكومة حري�سة على تطوير البنية التحتية لالت�سالت 

وزير الرتبية يفتتح مدر�سة نور الديار اخلا�سة

نكوكا توؤكد اأن البحرين منوذج يحتذى به يف تكافوؤ الفر�س... قرينة العاهل:

اطلع على خطط “بتلكو” التطويرية امل�شتقبلية... خالد بن عبداهلل:

بكلفة 12 مليون دينار

الرفاع - املجل�س االأعلى للمراأة: ا�ش���تقبلت 
قرينة عاهل البالد رئي�ش���ة املجل�س االأعلى للمراأة 
�شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة وكيل���ة االأم���ني العام لالأم���م املتحدة 
واملديرة التنفيذي���ة لهيئة االأمم املتحدة للمراأة 
فومزيل���ي نكوكا والوفد املراف���ق لها، وذلك يف 
مقر املجل�س بالرفاع بح�ش���ور عدد من القيادات 
والفعاليات الن�ش���ائية يف مملكة البحرين. ورحبت 
�ش���احبة ال�ش���مو امللكي رئي�ش���ة املجل�س االأعلى 
للمراأة بال�ش���يوف، وهناأتهم �شموها على افتتاح 
مكتب برنامج االأمم املتح���دة للمراأة يف البحرين، 
معربة �ش���موها عن اأملها يف اأن يعزز هذا املكتب 
العالقة بني هيئة االأمم املتحدة للمراأة واملجل�س 

االأعلى للمراأة.
واأكدت �ش���موها ا�ش���تعداد املجل����س االأعلى 
للمراأة الدائم لتعزيز التعاون مع االأمم املتحدة يف 
كل ما يتعلق بق�شايا املراأة، خا�شة واأن املجل�س 
بع���د اأكرث من 15 عاماً على اإن�ش���ائه اأ�ش���بح بيت 
خ���رة اإقليمي يف تل���ك الق�ش���ايا، ولديه جتارب 
ثرية يف جمال تقدم امل���راأة وتكري�س مبداأ تكافوؤ 

الفر�س وادماج احتياجات املراأة يف التنمية.

كما نوهت �ش���موها باجلهود االأممية الرامية 
اإلى متكني املراأة يف خمتلف دول العامل، وخ�شت 
�ش���موها بالذكر اجلهود املبذولة من خالل منظمة 
االأمم املتحدة يف الرتويج جلائزة �شموها العاملية 
لتمكني املراأة، وقالت �شموها يف هذا ال�شدد اإن 
املجل�س االأعلى للمراأة يتطلع اإلى اإعالن تفا�شيل 
عملية اال�شرتاك يف اجلائزة يف �شهر مار�س املقبل 
يف مق���ر االأمم املتحدة يف نيوي���ورك، على اأن يتم 

االإعالن عن النتائج بحلول دي�شمر املقبل 2018 
يف حفل يقام يف مملكة البحرين.

م���ن جانبها، اأب���دت نكوكا اإعجابه���ا بالتجربة 
البحريني���ة يف جمال نهو�س امل���راأة، موؤكدة رغبة 
االأم���م املتحدة الدائمة بالتع���اون مع البحرين من 
خ���الل املجل����س االأعلى للم���راأة يف كل م���ا يتعلق 
بق�ش���ايا امل���راأة، مثمن���ة جهود �ش���احبة ال�ش���مو 
امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة يف 

هذا املجال، موؤك���دة اأن زيارتها ململكة البحرين 
وم���ا �ش���هدته م���ن فعاليات يع���زز م���ن التعاون 
امل�ش���رتك ب���ني هيئة االأم���م املتح���دة واملجل�س 
االأعل���ى للم���راأة، ويوؤ�ش����س ملزيد من التوا�ش���ل 
والتن�ش���يق امل�شرتك على �شعيد تبادل اخلرات 
والتجارب، خ�شو�ش���ا اأن مملكة البحرين اأ�شبحت 
منوذجا يحتذى عامليا يف خمتلف ق�ش���ايا متكني 

وتقدم املراأة.

ق�رش الق�شيبية - مكتب نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء: اأكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�ش���يخ 
خال���د بن عبداهلل اآل خليفة اأن احلكومة حري�ش���ة 
على تطوير وترقية البنية التحتية لالت�ش���االت، 
وذلك على نحو يعزز من موا�شلة مملكة البحرين 
لتب���وء مكان���ة متقدم���ة عاملي���ا يف ه���ذا املجال 

احليوي.
ج���اء ذلك ل���دى ا�ش���تقباله يف مكتب���ه بق�رش 
الق�ش���يبية اأم����س رئي����س جمل����س اإدارة �رشك���ة 
والال�ش���لكية  ال�ش���لكية  لالت�ش���االت  البحري���ن 
)بتلك���و(، ال���ذي ق���دم ل���ه الرئي����س التنفي���ذي 
لل�رشكة، حممد بوب�ش���يت؛ وذلك مبنا�شبة تعيينه 
يف من�شبه اجلديد، معربا خالل اللقاء عن متنياته 
لبوب�ش���يت ولفري���ق االإدارة التنفيذي���ة بال�رشكة 
بالتوفيق والنجاح مبا ميكن “بتلكو” من حتقيق 

اأهدافها املرجوة.
وق���ال “اإن املتتب���ع مل�ش���رية التطوير التي 
�شهدها قطاع االت�شاالت خالل االأعوام املا�شية، 
بف�ش���ل ما يحظى به ه���ذا املجال والعاملون فيه 
م���ن دع���م الحمدود م���ن قب���ل القي���ادة احلكيمة 
واحلكوم���ة، �ش���يجد اأن البحرين اأ�ش���بحت مغطاة 

ب�ش���بكات ات�ش���ال ذات تقنيات حديث���ة وفائقة 
ال�رشعة من اأق�ش���اها اإلى اأق�ش���اها”. واأ�ش���ار اإلى 
اأن اإ�شدار �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
للق���رار رق���م )29( ل�ش���نة 2016 باعتماد اخلطة 
الوطنية الرابعة لالت�شاالت، قد �شاهم يف تنفيذ 
احلكوم���ة اللتزامه���ا يف برنام���ج عمله���ا )2015 
- 2018( يف حم���ور تطوي���ر خدمات االت�ش���االت 
والري���د وال���ذي ين���درج حتت���ه حتدي���ث اخلطة 

الوطنية لالت�ش���االت ومتابعة تنفيذها مع هيئة 
تنظيم االت�ش���االت، والعمل م���ع القطاع اخلا�س 
لتطوير �ش���بكة برودباند الوطني���ة لتعزيز قدرة 
ال�رشكات يف املناف�شة على تقدمي خدمات متميز 
وباأ�ش���عار تناف�ش���ية. كما اأ�ش���اد بالدور الوطني 
امله���م ال���ذي تقوم ب���ه �رشك���ة )بتلك���و(؛ اإميانا 
منه���ا مببداأ امل�ش���وؤولية املجتمعي���ة، وما تقدمه 
م���ن اإ�ش���هامات حملي���ة على ال�ش���عد ال�ش���حية 

والتعليمية واالجتماعية والريا�شية والثقافية.
وعل���ى �ش���عيد مت�ش���ل، اطلع ال�ش���يخ خالد 
بن عب���داهلل خالل اللقاء على عر����س موجز قدمه 
رئي�س جمل�س اإدارة )بتلكو( والرئي�س التنفيذي 
لل�رشك���ة، ع���ن االأداء امل���ايل لل�رشك���ة، وخططه���ا 
عل���ى من���و  واآثاره���ا  امل�ش���تقبلية،  التطويري���ة 
االقت�ش���اد الوطن���ي، وتعزيز قطاع االت�ش���االت 

عموما.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: افتتح 
وزي���ر الرتبية والتعليم ماجد النعيمي مدر�ش���ة نور 
الدي���ار اخلا�ش���ة الكائن���ة يف منطقة دي���ار املحرق، 
وذلك بح�ش���ور رئي�س جمل�س اإدارة املدر�ش���ة علي 
ح�شن، واأع�ش���اء جمل�س االإدارة وعدد من املدعوين 

واأولياء اأمور الطلبة.
وخالل حفل االفتت���اح، األقى الوزي���ر كلمًة هناأ 
فيه���ا القائمني على املدر�ش���ة بافتتاح هذا ال�رشح 
التعليم���ي، موؤكداً حر�س الوزارة على تقدمي الدعم 
واالهتمام للمدار�س اخلا�ش���ة، والت���ي يبلغ عددها 

حالياً 73 مدر�شة يدر�س فيها اآالف الطلبة.
اإن�ش���اء  اإج���راءات  بت�ش���هيل  ال���وزارة  وتق���وم 
املح���ركات  م���ن  تع���د  الت���ي  اخلا�ش���ة  املدار����س 

االأ�شا�ش���ية للعملية التعليمية، م���ع مراعاة التزامها 
باملعايري وطرحها للرامج التي تتنا�شب مع طموح 
اأولياء االأمور، اإلى جانب تقدمي الدعم الإدارات تلك 
املدار�س واإ�رشاكها يف برامج الوزارة التدريبية كلما 

تطلب االأمر ذلك.
بعدها ق���ام الوزير بجول���ة يف اأرجاء املدر�ش���ة 
التقى فيها بعدد من الطلبة، واطلع على ال�شفوف 
الدرا�شية للمراحل التعليمية املختلفة، اإ�شافًة اإلى 
مرافق املدر�ش���ة االأخرى مثل املخترات وال�ش���الة 
الريا�ش���ية وغريها، علم���اً اأن الطاقة اال�ش���تيعابية 
لهذه املدر�ش���ة ت�ش���ل اإلى 3 اآالف طالب من الفئة 
العمري���ة 4 - 18 عام���ا، ومت بناوؤه���ا بكلف���ة مالية 

ت�شل اإلى 12 مليون دينار.
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يتقــدم
مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ومجلس الجامعة 

وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجميع طلبة ومنتسبي

بأحر التعازي والمواساة إلى

البروفيسور عبداهلل بن يوسف الحواج
الرئيس المؤسس للجامعة األهلية ورئيس مجلس األمناء

بوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

خــالتــــه
الحاجــة مريـــم طاهــــر المحمــد ســـالم

حرم المرحوم الحاج عبداهلل الهاجري
سائلين اهلل تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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“الأ�شغال” تبحث مع “ال�شندوق ال�شعودي” �شري عمل امل�شاريع

اأمني عام املوؤ�ش�شة الوطنية قرر خف�ض راتبه 50 % 

بينها تط�ير “تقاطع عي�شى بن �شلمان” وت��شعة ال�ش�ارع امل�ؤدية اإلى املطار 

وزير العدل: البحرين خطت خط�ات كبرية يف تعزيز حق�ق الإن�شان 

املنام���ة - وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اجتمعت ال�كيل امل�ش���اعد 
البلدي���ات  و�ش����ؤون  الأ�ش���غال  ب����زارة  للط���رق 
والتخطي���ط العم���راين ه���دى فخ���رو م���ع وف���د من 
ال�ش���ندوق ال�ش���ع�دي للتنمي���ة بح�ش����ر عدد من 
م�ش����ؤويل ال����زارة، وذل���ك يف اإط���ار متابع���ة تنفيذ 
م�ش���اريع قط���اع الط���رق الت���ي ميّ�لها ال�ش���ندوق 
ال�ش���ع�دي للتنمية وتت�لى تنفيذها ال�زارة �شمن 
برنامج تنمية دول جمل�س التعاون اخلليجي ململكة 

البحرين. 
وخ���ال الجتم���اع مت ا�ش���تعرا�س تقدم �ش���ري 
العم���ل يف عدد م���ن امل�ش���اريع من �ش���منها م�رشوع 
تط�ير تقاطع �ش���ارع ال�شيخ عي�ش���ى بن �شلمان مع 
�ش���ارع ال�ش���يخ خليفة بن �ش���لمان وم����رشوع تط�ير 
�ش���ارع ال�ش���يخ خليفة بن �ش���لمان وم�رشوع ت��ش���عة 
ال�ش����ارع امل�ؤدي���ة اإلى مط���ار البحري���ن الدويل يف 

�ش����ء اأعمال الت��ش���عة احلالية ملبنى املطار، ومت 
ا�ش���تعرا�س املخطط���ات التف�ش���يلية للم�ش���اريع، 
ون�ق�ش���ت اإ�ش���افة بع�س الأعمال التجميلية ل�شارع 
ال�ش���يخ خليفة بن �ش���لمان، كما مت التباحث ب�ش���اأن 
املراح���ل التي قطعه���ا كل م�رشوع وبح���ث التكلفة 

النهائية لكل م�رشوع ودرا�شة اآلية تاأهيل املقاولني 
للبدء يف التنفيذ �شمن الإجراءات املعم�ل بها.

كذلك متت مناق�شة م�رشوع تط�ير �شارع الفاحت 
خ�ش��ش���ا البدء يف مرحلة الأعمال التح�شريية التي 
ت�ش���مل نقل اخلدم���ات من كابات ال�ش���غط العايل 

وخط���وط �ملي���اه و�ل�رصف �ل�ص���حي �إلى خ���ارج حرم 
ال�ش���ارع وحتريره من جميع التداخات من الأرا�شي 
والعقارات وهدم واإعادة بناء الأ�ش�ار؛ متهيداً للبدء 

يف امل�رشوع.
وناق����س اجلانبان اآلية التنفي���ذ مل�رشوع تط�ير 
�ش���ارع الف���احت، خ�ش��ش���اً اأن امل����رشوع يع���د م���ن 
امل�ش���اريع الكربى ويتك�ن من تط�ير تقاطع مركز 
الفاحت الإ�ش���امي وتقاطع �شارع ال�شيخ دعيج على 
�شارع الفاحت مب�شت�يني، اإ�شافة الى تط�ير ال�شارع 

وت��شعته لزيادة طاقته ال�شتيعابية.
يذك���ر اأنه م���ع تط�ير �ش���ارع الفاحت �ش���تك�ن 
احلرك���ة املرورية حرة على اجله���ة ال�رشقية للمنامة 

دون ت�قف على حميط العا�شمة.
كما مت بحث مت�يل ال�شارع امل�ؤدي اإلى م�رشوع 
الل�زي الإ�شكاين وت�رشيع طرحه يف مناق�شة عامة مبا 

يخدم م�رشوع الل�زي الإ�شكاين.

املنام���ة - بنا: قال رئي�س امل�ؤ�ش�ش���ة ال�طنية 
حلق�ق الإن�شان ماريا خ�ري اإن تقرير دي�ان الرقابة 
املالية ال�ش���ادر م�ؤخ���را، يعك�س م�ش���داقية العمل 
داخل امل�ؤ�ش�ش���ة، والتي تنعك�س على م�شداقيتها 

يف اخلارج.
وقالت “اإن امل�ؤ�ش�ش���ة تتبع �شيا�ش���ة التق�شف 
بح�ش���ب امليزانية املتاحة لديه���ا، ولكن متكنا من 
م�ش���اعفة برام���ج التدري���ب لتحقي���ق اأعلى ن�ش���ب 
الفائ���دة عل���ى اجلمي���ع ولتحقي���ق الأه���داف التي 
اأن�ش���اأت من اأجلها، كم���ا كان اأول قرار لاأمني العام 
للم�ؤ�ش�شة ال�طنية حلق�ق الإن�شان خليفة الفا�شل، 
ه� تخفي�س راتبه بن�ش���بة 50 %، واتبعنا ال�شيا�شة 

اخل�رشاء بتدوير الأوراق وامل�اد امل�شتهلكة”.
اأقامت���ه  ال���ذي  الحتف���ال  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
امل�ؤ�ش�ش���ة ال�طنية حلق�ق الإن�ش���ان بح�ش�ر وزير 

وع���دد  والأوق���اف،  الإ�ش���امية  وال�ش����ؤون  الع���دل 
من امل�ش����ؤولني وجم���ع من املدافع���ني عن حق�ق 
الإن�ش���ان، بي�م حق�ق الإن�ش���ان تزامنا مع احتفالت 

املجتمع الدويل بالعا�رش من دي�شمرب من كل عام.

فيم���ا اأكد وزي���ر العدل وال�ش����ؤون الإ�ش���امية 
والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة الدور الذي 
ت�ش���طلع به امل�ؤ�ش�ش���ة ال�طنية حلق�ق الإن�شان يف 

ن�رش وتعزيز ثقافة حق�ق الإن�شان. 

ولفت اإل���ى اأن مملكة البحري���ن خطت خط�ات 
كبرية يف تعزيز حق�ق الإن�ش���ان منذ اإطاق امل�رشوع 
الإ�شاحي ل�شاحب اجلالة ملك الباد، والتي كانت 
من ثماره اإن�شاء امل�ؤ�ش�ش���ات امل�شتقلة التي تدعم 

وتعزز حماية حق�ق الإن�شان.
وق���ال “اإن م���ا يكفله الد�ش���ت�ر من ا�ش���تقال 
للق�ش���اء ميث���ل اأكرب �ش���مانة للحق����ق واحلريات، 
واإميانا باأهمية هذا اجلانب ترتبط الكثري من برامج 
التدريب امل�جهة للعاملني يف ال�ش���لك الق�ش���ائي 

بتعزيز مفاهيم حق�ق الإن�شان”
واأ�ش���ار اإلى اأن العمل م�ش���تمر يف ه���ذا الإطار، 
ومعه���د الدرا�ش���ات الق�ش���ائية والقان�ني���ة يق�م 
بت�فري برامج التدريب الازمة حتت ا�رشاف املجل�س 
الأعلى للق�ش���اء والنيابة العامة وت�ش���اركهم وزارة 

العدل يف هذه اجله�د.

املنام���ة - املجل����س الأعلى لل�ش����ؤون 
الإ�ش���امية: ا�ش���تكملت اللجن���ة التنظيمية 
اإج���راءات حف���ل ي����م ال�فاء كاف���ة لتكرمي 
رواد العم���ل واملتقاعدين من القطاع العام 
والأهلي والع�شكري الذي �شيقام ي�م الأحد 
امل�اف���ق 10 دي�ش���مرب و�ش���من احتف���الت 
اململك���ة بالي����م ال�طن���ي املجي���د وذكرى 

تت�يج جالة امللك. 
ويقام احلف���ل برعاية رئي����س املجل�س 
الأعلى لل�ش����ؤون الأ�شامية – رئي�س جمل�س 
م�ؤ�ش�ش���ي جمعية احلكمة للمتقاعدين �شم� 
ال�ش���يخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، وذلك يف 
قاعة �ش���احبة ال�ش���م� امللكي الأمري �شبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليفة مببنى جمعية احلكمة 
للمتقاعدين. و�ش���يتم تك���رمي اأكرث من مئة 
متقاعد ومتقاعدة من قطاعات العمل كافة 
ممن جتاوزت اأعمارهم ال�شت�ن عاماً، ومكث�ا 

فرتات ط�يلة يف اأعمالهم.

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
والآث���ار: اأعلن���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
والآثار عن م�ا�شلتها ا�شتقبال امل�شاركات 
املقدم���ة جلائ���زة “ل�ؤل����ؤة البحري���ن”، على 
اأن ُيغل���ق باب التق���دمي للجائ���زة يف نهاية 
دي�ش���مرب اجلاري، حيث اأُعل���ن عن فتح باب 
اأن  اأغ�ش���ط�س املا�ش���ي بع���د  التق���دمي يف 
اأُطلَقت اجلائزة خال �شهر اأبريل من 2016 
كعرب����ن وف���اء لعمل ال�ش���يخة ل�ل����ة بنت 
حمم���د بن عب���داهلل اآل خليفة  رائ���دة العمل 
الجتماع���ي يف مملك���ة البحرين وا�ش���تكمالً 

مل�شرية عطاءاتها وتخليداً ل�شمها.
واأ�شارت الهيئة اإلى اأن اجلائزة �شتقدم 
خ���ال فعالي���ات معر����س البحري���ن الدويل 
للكتاب يف ن�شخته ال� 18، والذي يقام خال 

�شهر مار�س من العام املقبل.

عبداهلل بن خالد 
يرعى “ي�م ال�فاء”

غلق الت�شجيل جلائزة ل�ؤل�ؤة 
البحرين نهاية دي�شمرب 
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نثمن دعم �شمو ال�شيخ خليفة بن علي الالحمدود لربامج اجلمعية 
على هام�ش توزيع “�سلة اجلود” يف “رعاية الوالدين”... البنا لـ “$”: 

بدور املالكي من املحرق 
ثمن رئي�ـــش جمل�ـــش اإدارة جمعية البحرين 
لرعايـــة الوالدين اأحمد البنـــا الدعم الالحمدود 
من حمافـــظ اجلنوبية الرئي�ش الفخري للجمعية 
�سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة، ومتابعته 
وبراجمهـــا  اجلمعيـــة  لفعاليـــات  ال�سخ�ســـية 

املجتمعية املتوا�سلة خالل العام.
واأ�ســـار البنا يف ت�رصيحات لــــ “البالد” على 
هام�ـــش فعالية “�ســـلة اجلـــود” التـــي اأقامتها 
اجلمعية اأم�ش، اإلى اأن �سموه مثال للرب والعطاء، 
واأن �سموه وعلى الرغم من م�سوؤولياته العظام، 
وجوالته املوفقة، ولقائه بال�سباب واملواطنني 
وعمله اليومي، اإال اأنه ي�سع العناية بكبار ال�سن 
وعمل اجلمعية م�سوؤولية اأخرى من م�سوؤولياته، 
جتـــاه اأمهاتنـــا واآبائنـــا مـــن اأع�ســـاء اجلمعية، 

ف�ســـموه دائم التوا�ســـل معنـــا لالطمئنان على 
اأحوال اأع�ســـاء اجلمعيـــة، ومتابعـــة احتياجاتها 
ونواق�ســـها، مبينا اأن جمل�ـــش واإدارة اجلمعية، 
واالأع�ساء كافة، يرفعون اأكفهم بالدعاء ل�سموه 
مبزيد مـــن النجـــاح والتقـــدم، واأن يحفظه اهلل 

ذخرا لوطننا الغايل.
واحتفل رئي�ش اجلمعية واأع�ساوؤها بفعالية 
“�ســـلة اجلـــود”، اإذ وزعت ال�ســـلة علـــى جميع 
منت�ســـبي اجلمعية، وعلـــى املحتاجني واالأرامل 

واالأ�رص املتعففة من امل�سجلني لديها. 
وقـــال البنـــا اإن اإدارة اجلمعية حتر�ش على 
توزيع “�ســـلة اجلود” وهي عبارة عن كوبونات 
غذائيـــة يتـــربع بقيمتهـــا فاعل خري مـــن دولة 
الكويت ال�سقيقة لل�ســـنة الثالثة على التوايل، 
وت�ستمل على املواد الغذائية االأ�سا�سية، كاالأرز 
وال�ســـكر والزيـــت وغريها، مبينـــا اأن التربعات 

التـــي يقدمهـــا فاعل اخلري ت�ســـمل اأي�ســـا اأحد 
برامج اجلمعية حاليا، والـــذي تعمل عليه، وهو  
ترميم بيوت  كبار ال�ســـن واإعـــادة تاأهيلها مبا 

يتنا�سب مع كبار ال�سن واحتياجاتهم.
واأ�ســـاف اأن هـــذا الربنامج ي�ســـمل اأي�ســـا 
بناء بيـــوت لكبـــار ال�ســـن، واأن التربعات التي 
يقدمهـــا فاعل اخلري ت�ســـم اأي�ســـا اأحـــد برامج 
اجلمعية املهمة وهو “كفالة امل�سن” اإذ ي�سمل 
ويوؤمن توفري امل�ســـاريف العالجيـــة واالأدوات 
امل�ســـاعدة كالكرا�ســـي املتحركـــة والنظارات 
الطبيـــة وغريهـــا، موؤكـــدا اأن التربعـــات التـــي 
يقدمهـــا فاعل اخلـــري، والتي ت�ســـب يف ميزان 
ح�ســـناته، �ســـاهمت وت�ســـاهم ب�ســـكل كبري يف 
حتقيق واإجناز العديد من الربامج لكبار ال�ســـن 
من اجلمعية، وكانت حال لبع�ش امل�ســـاكل التي 
يعـــاين منها كبـــار ال�ســـن باجلمعيـــة وخارجها، 

موؤكـــدا اأن تربعاتـــه حققت ال�ســـعادة والفرحة 
الأمال وكبار ال�سن. 

وكانـــت “البحريـــن لرعايـــة الوالدين” قد 
ا�ســـتقبلت وفـــدا مـــن وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة ي�ســـم الوكيـــل امل�ســـاعد للرعاية 
والتاأهيل االجتماعي ال�ســـيخة عائ�سة بنت علي 
اآل خليفة، ورئي�ش ق�ســـم رعاية امل�سنني جمال 
بدو، والباحثـــة االجتماعية زهـــرة حبيب، وكان 
يف ا�ستقبالهم رئي�ش واأع�ســـاء جمل�ش االإدارة، 

وعدداً من منت�سبي اجلمعية وموظفيها.
واطلعـــت ال�ســـيخة عائ�ســـة اآل خليفة على 
اخلدمات التي تقدمها اجلمعية ملنت�سبيها من 
كبار ال�ســـن وكذلك اخلطط اال�سرتتيجية التي 
تطمـــح اجلمعيـــة لتحقيقها يف �ســـوء االأهداف 
التي ت�ســـعى اإليها من اأجل رفاه م�ستدام لكبار 

ال�سن.

واأو�ســـح البنا اأن اجلمعية تقدم العديد من 
اخلدمات وامل�ســـاريع التي ت�ســـب يف م�ســـلحة 
كبار ال�سن ورعايتهم، كم�رصوع كفالة م�سن اإلى 
جانب تقدمي امل�ســـاعدات العينية لكبار ال�سن 
كاالأجهـــزة الكهربائيـــة املنزليـــة واملكيفـــات 
وغريهـــا، م�ســـريا اإلـــى اأن منت�ســـبي “البحرين 
بحـــدود  عددهـــم  يقـــدر  الوالديـــن”  لرعايـــة 
160 منت�ســـبا ي�ســـاركون يف جميـــع الفعاليات 
واالأن�ســـطة التـــي تقيمها اجلمعية �ســـواء داخل 
وخـــارج البحرين، وي�ســـاركون كذلـــك يف جميع 
الفعاليات واالأن�ســـطة بالتعاون مع موؤ�س�ســـات 
املجتمـــع املـــدين، كمـــا اأن اجلمعية تاأمـــل باأن 
ت�ســـتفيد من املنح التي تقدمهـــا وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة للجمعيات وموؤ�س�ســـات 

املجتمع املدين. 

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	

التح�شري جلائزة الأمرية �شبيكة العاملية لتمكني املراأة في�شل بن را�شد ي�شتقبل ال�شفري الإماراتي
فتح باب امل�ساركة مار�ش املقبل عرب املوقع االإلكرتوين

الرفـــاع - املجل�ش االأعلى للمراأة: عقدت جلنة 
جائـــزة االأمـــرية �ســـبيكة بنـــت اإبراهيـــم اآل خليفة 
العامليـــة لتمكـــني املراأة، اجتماع عمل حت�ســـرييا 
برئا�سة وكيلة االأمني العام لالأمم املتحدة املديرة 
التنفيذيـــة لهيئة االأمم املتحـــدة للمراأة فومزيلي 
نكوكا بح�سور االأمني العام للمجل�ش االأعلى للمراأة 
هالة االأن�ساري، وال�سيخة هيا بنت را�سد اآل خليفة 

وعدد من االأع�ساء.
ومت خالل االجتمـــاع بحث اخلطوات التنفيذية 
اخلا�ســـة بجائـــزة االأمـــرية �ســـبيكة بنـــت اإبراهيم 
اآل خليفـــة العامليـــة لتمكـــني املـــراأة، وفتح باب 
امل�ســـاركة الفعليـــة يف اجلائـــزة يف مار�ش املقبل 
واإتاحتها عرب املوقع االإلكرتوين اخلا�ش باجلائزة؛ 

ل�سمان اأكرب م�ساركة يف فئات اجلائزة الثالث.
اإلى ذلك، اأكدت نكـــوكا حر�ش االأمم املتحدة 
علـــى ا�ســـتثمار املنا�ســـبات املختلفـــة مـــن اأجـــل 
الرتويـــج لهـــذه اجلائزة على اأو�ســـع نطـــاق دويل 
ممكن؛ وذلك نظرا الأهمية املعايري التي تت�سمنها 
يف تفعيل طاقـــات املراأة العاملة يف املوؤ�س�ســـات 

احلكومية واخلا�سة واالأهلية حول العامل.

واأ�سارت اإلى اأن هذه اجلائزة تعد نافذة الطالع 
العـــامل علـــى جانب مـــن جتربة البحريـــن الرثية يف 
جمال تقدم املراأة، خ�سو�ســـا بالن�سبة للدول ذات 
الظروف امل�ســـابهة، واأكدت احلر�ـــش على العمل 
مع املجل�ـــش االأعلـــى لتطوير تطبيقـــات ومعايري 

وممار�سات هذه اجلائزة مبا يعزز من عامليتها.
وتهـــدف جائـــزة االأمـــرية �ســـبيكة العامليـــة 
لتمكني املـــراأة اإلـــى بيـــان اأهمية وتاأثـــري التزام 
الدول والهيئـــات واملنظمات من خـــالل اأجهزتها 
الت�رصيعية والتنفيذية العامة واخلا�ســـة واملجتمع 

املدين ب�سيا�سة عدم التمييز �سد املراأة، وحتقيق 
تكافـــوؤ الفر�ش بـــني املراأة والرجـــل على خمتلف 
اال�ســـعدة، واإبـــراز وتقديـــر اجلهـــود واملبادرات 
وامل�ساريع املوؤ�س�ســـية والفردية املوجهة الإدماج 
احتياجـــات املـــراأة مبا ي�ســـهم يف اإحـــداث التغيري 
االإيجابـــي يف واقعهـــا نحـــو حيـــاة اأكرث ا�ســـتقراراً 
واإنتاجية، كما مت و�ســـع عدد مـــن املعايري العامة 
للتاأهـــل للفـــوز باجلائزة اأبرزها ابتـــكار منهجيات 
و�سيا�ســـات علمية ل�سد الفجوات ل�سالح املراأة يف 

خمتلف القطاعات.

�ساحية ال�سيف - املجل�ش االأعلى للبيئة: 
ا�ســـتقبل نائب رئي�ش املجل�ش االأعلى للبيئة 
�سمو ال�ســـيخ في�سل بن را�ســـد اآل خليفة يف 
مكتبـــه اأم�ش �ســـفري دولة االإمـــارات العربية 
املتحـــدة لـــدى مملكـــة البحرين عبدالر�ســـا 
اخلوري. واأعرب �ســـاحب ال�ســـمو عن ارتياحه 
ملا ت�ســـهده العالقـــات بني مملكـــة البحرين 
واالإمارات العربية ال�ســـقيقة من تطور ومناء 
يف خمتلـــف املجـــاالت يج�ســـد مـــا يجمع بني 
قيادتـــي و�ســـعبي البلديـــن ال�ســـقيقني من 
اأوا�ـــرص متينة قائمـــة على املحبـــة والتفاهم، 
موؤكداً حر�ش مملكة البحرين على تطوير اأطر 

التعاون مـــع االإمارات ال�ســـقيقة يف اجلوانب 
البيئيـــة بال�ســـكل الـــذي يلبـــي التطلعـــات 

وامل�سري امل�سرتك.
من ناحيته، اأعرب �ســـفري دولة االإمارات 
عـــن تقديـــره للجهـــود املبذولـــة مـــن جانب 
املجل�ش االأعلى للبيئية يف �ســـبيل املحافظة 
علـــى البيئيـــة الوطنيـــة واالإقليمية، م�ســـيدا 
بروؤية ومواقـــف البحرين يف املحافل البيئية، 
والتـــي تدعـــم تر�ســـيخ التعاون بـــني الدول 
العربية؛ من اأجل نه�ســـتها و�سالح �سعوبها، 
ومنوها مبا و�ســـلت اإليـــه مملكة البحرين من 

نه�سة وتطور يف املجال البيئي.

مبادرة “اأرت باب” تطلـق اأ�شبـوعـا للـفـن يف لـنـدن
االأمرية �سبيكة ترعى الرتويج والتعريف بالبحرين

 املنامة - هيئة البحرين للثقافة واالآثار: �سمن 
برنامج “الفنان العاملـــي” ملبادرة فن البحرين عرب 
احلـــدود “اأرت باب” التي حتظـــى برعاية كرمية من 
رئي�سة املجل�ش االأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي 
االأمرية �ســـبيكة بنـــت اإبراهيم اآل خليفـــة، انطلق يف 
لندن “اأ�ســـبوع الفـــن البحريني” الذي ي�ســـتمر حتى 
12 دي�سمرب اجلاري يف دار �سات�سي للفن الذي يعد 
اأحد اأ�ســـهر دور الفن االإجنليزية تزامنا مع احتفاالت 
البالد بالعيد الوطني املجيد بح�ســـور �سفري مملكة 
البحريـــن باململكة املتحدة ال�ســـيخ فـــواز بن حممد 
اآل خليفـــة، ورئي�ـــش جمل�ش اإدارة “متكني” ال�ســـيخ 
حممد بن عي�ســـى اآل خليفة، واملديـــر العام ملكتب 
قرينة عاهل البالد وعدد كبري من امل�سوؤولني وكبار 

ال�سخ�سيات ال�سيخة مرام بنت عي�سى اآل خليفة.
وبداأت فعالية “اأ�سبوع الفن البحريني” باإطالق 
معر�ش “Diversity” مب�ساركة 15 فنانا وفنانة من 
مملكة البحرين بـ 35 عمال فنيا؛ بق�سد توفري من�سة 
مبتكرة ومتحركة تطلع جمهور الفن يف بريطانيا على 
عدد مـــن اأعمال الفنانني البحرينيني مبا ي�ســـهم يف 
تن�سيط واإثراء احلركة الفنية الت�سكيلية يف البحرين، 
وفتح جماالت وفر�ش متجـــددة اأمام االأعمال الفنية 
الوطنيـــة للتفاعل مع مثيالتها حول العامل ولتمكني 
احلركـــة الفنيـــة مـــن التعريـــف بالوجـــه احل�ســـاري 

للمملكة كمركز لالإ�سعاع والتنوير الثقايف.
كما اأقيم �سمن فعاليات اأ�سبوع الفن البحريني، 
منتدى “اال�ســـتثمار يف الفن”، والـــذي يهدف لبيان 

الفر�ـــش املتاحـــة للفنانني من �ســـتى اأنحـــاء العامل 
لال�ســـتثمار يف لوحاتهـــم خ�سو�ســـا يف ظـــل التوجه 
العاملي ال�ســـائد باأهميـــة دور الفـــن احلديث كاأحد 

روافد دعم االقت�ساد وحتريك عجلة التنمية.
ويتحـــدث يف هذا املنتـــدى نخبة مـــن الفنانني 
واملهتمـــني يف الفـــن اأبرزهـــم روك�ســـان زاند نائب 
رئي�ش جمل�ش اإدارة منطقة ال�رصق االأو�ســـط واخلليج 
ببيت مزاد �ســـوثبي، واإيان روبن�ســـون رئي�ش ق�ســـم 
الدرا�ســـات التجارية مبعهد �ســـوثبي للفـــن، وريده 
ال�ســـاعي مديرة وموؤ�س�ســـة معر�ش نيـــال، واأندري�ش 
باتري�سون موؤ�ســـ�ش واملدير العام ملوؤ�س�سة تكتيك 
الفن، وكانيكا �سوبروال مديرة معر�ش فن البحرين 

عرب احلدود. 

كما ي�ســـهد اأ�ســـبوع الفـــن البحريني، ت�ســـليط 
ال�ســـوء علـــى كتـــاب “اخليـــل العربيـــة النجيبـــة يف 
البحريـــن” للفنـــان الراحل اأحمـــد باقـــر، اإذ يعد هذا 
الكتـــاب مرجعـــا لتاريـــخ �ســـالالت اخليـــل العربيـــة 
العريقة وجهود اململكة يف املحافظة عليها على مر 

ال�سنوات. 
وبهذه املنا�ســـبة، اأعربت املديـــر العام ملكتب 
قرينة عاهل البحرين ال�ســـيخة مرام بنت عي�ســـى اآل 
خليفـــة عن بالـــغ �ســـكرها وتقديرهـــا لقرينة عاهل 
البالد �ســـاحبة ال�ســـمو امللكي االأمرية �ســـبيكة بنت 
اإبراهيـــم اآل خليفة على دعمها املتوا�ســـل ملبادرة 
فـــن البحرين عرب احلـــدود، اإذ جتاوزت حـــدود اإقامة 
معر�ش �ســـنوي دويل يف البحرين، عـــرب التنقل بني 

عوا�ســـم عدة ومـــدن عاملية، االأمر الذي ي�ســـاهم يف 
الرتويج والتعريف بالفن البحريني.

كمـــا توجهـــت بال�ســـكر والتقدير لــــ “متكني” 
على احت�ســـان ومتويـــل م�رصوع مبادرة فـــن البحرين 
عـــرب احلدود مـــن خـــالل برنامج عمل حمـــدد ملدة 3 
�ســـنوات، يتـــم خاللـــه اإطالق مبـــادرات فنية �ســـمن 
م�ـــرصوع فـــن البحرين عرب احلـــدود “اأرت بـــاب” من 
خالل تنظيم معر�ش �ســـنوي يف البحرين خالل �ســـهر 
مار�ش من كل عام، اإ�ســـافة اإلـــى تنظيم 3 فعاليات 
فنية دولية بدورية �سنوية للرتويج الأعمال الفنانني 
الت�ســـكيليني، اإذ اأقيم هـــذا العام املعر�ش االأول يف 
نيودلهـــي والثاين يف مومبـــاي وتوج باأ�ســـبوع الفن 

البحريني يف لندن.



الجمعة 8 ديسمبر 2017 
20 ربيع األول 1439

العدد 3342 5 بالدنا local@albiladpress.com

الإ�رشاع يف اإ�سن�د احلوادث الب�سيطة اإلى �رشك�ت الت�أمني

“امللكية للبن�ت” حتتفل بيوم البحرينية والعيد الوطني

من املدار�س احلكومية برن�مج “مًع�” يغطي 48 % 

فتح بوابات على ال�شوارع يف االجتاه املعاك�س ملواجهة االزدحامات... وزير الداخلية: 

بح�شور �شمو ال�شيخة ح�شة ورعاية املجل�س االأعلى للمراأة

تطوير وقاية املجتمع من العنف واالإدمان... حمافظ العا�شمة: 

املنام���ة - وزارة الداخلية:  تراأ�س وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة اجتماع جمل����س املرور، 
وذلك بح�ش���ور وزير الرتبية والتعليم ماجد 
النعيمي، ووزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ع�ش���ام  خل���ف، ووزير 
املوا�شالت واالت�شاالت كمال اأحمد، ووكيل 
وزارة الداخلية ال�ش���يخ نا�رص بن عبدالرحمن 
اآل خليف���ة، ومدير عام االإدارة العامة للمرور 
ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة. 
ج���دول  م�ش���تهل  يف  املجل����س  وبح���ث 
اأعماله، درا�ش���ة احلل���ول املتعلقة بعدد من 
الق�شايا واملو�شوعات املرورية، حيث اأكد  
وزير الداخلية رئي�س جمل�س املرور، �رصورة 
االإ����رصاع يف تنفيذ م����رصوع اإ�ش���ناد احلوادث 
املروري���ة الب�ش���يطة اإلى ����رصكات التاأمني، 
خ�شو�ش���ا تلك احلوادث التي ال ترتبط بها 
خمالفات ج�ش���يمة، االأمر الذي �شي�ش���هم يف 
حت�ش���ني اآليات مبا�رصة احل���وادث املرورية 

و�رصعة االإجناز فيها.
كما اأخ���ذ جمل����س املرور علم���ا مب�رصوع 
املتغ���رة  املروري���ة  العالم���ات  تثبي���ت 

وتق���رر  ال�ش���وئية،  باالإ�ش���ارات  والتحك���م 
تكليف وزارة االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين واالإدارة العامة للمرور 
باالإ����رصاع يف تنفي���ذ امل����رصوع، كم���ا طل���ب 
املجل����س تقدمي م����رصوع متكامل باملعاير 
واملوا�ش���فات ب�ش���اأن مق���رتح خ�شخ�ش���ة 
مواق���ف املركبات، والتاأكي���د على قانونية 

االإجراءات املتخذة.
ووا�ش���ل جمل�س املرور بحث الق�ش���ايا 
املدرج���ة على ج���دول االأعم���ال، حيث تقرر 
فتح بوابات على ال�ش���وارع والطرق ال�رصيعة 
االجت���اه  يف  املروري���ة  احلرك���ة  لتوجي���ه 

املعاك�س حال وج���ود ازدحامات اأو اأي حالة 
طارئة. 

وزي���ر  اأع���رب  االجتم���اع،  نهاي���ة  ويف 
الداخلي���ة ع���ن �ش���كره وتقدي���ره الأع�ش���اء 
جمل����س املرور عل���ى متابعتهم امل�ش���تمرة 
متطلب���ات  لتلبي���ة  املمت���دة؛  وجهوده���م 
اأهمي���ة  اإل���ى  ال�ش���المة املروري���ة، م�ش���را 
التواج���د امليداين وم�ش���توى اجلاهزية على 
م���دار ال�ش���اعة ملراقب���ة احلرك���ة املرورية 
والعم���ل على ان�ش���يابها، والتدخ���ل ال�رصيع 
لف���ك االختناق���ات والتعامل م���ع احلوادث 

املرورية وفق القانون. 

املنام���ة - بنا: حتت رعاي���ة نائب رئي�س 
املجل����س االأعلى للم���راأة ال�ش���يخة مرمي بنت 
ح�شن اآل خليفة، وبح�شور الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ش�ش���ة اإجناز البحرين �ش���مو ال�شيخة ح�شة 
بن���ت خليف���ة اآل خليف���ة، احتفل���ت اجلامع���ة 
امللكي���ة للبن���ات بالعي���د الوطن���ي املجي���د 
وي���وم امل���راأة البحرينّية بح�ش���ور وا�ش���ع من 
واالأكادميي���ني  وال�ش���يوف  امل�ش���وؤولني 

والطالبات وعائالتهن.
وبداأ االحتف���ال بكلمة ترحيبية من رئي�س 
اجلامع���ة امللكي���ة للبنات م���ازن جمعة، حيث 
�ش���كر ال�شيخة مرمي بنت ح�شن اآل خليفة على 
رعايتها ال�شنوية لهذه الفعالية، ورحب ب�شمو 
ال�ش���يخة ح�ش���ة بن���ت خليفة، والت���ي ح�رصت 
بالنيابة، م�ش���يداً ب���دور امل���راأة البحرينّية يف 
م�شاهمتها يف تطوير قطاعات املجتمع كافة.

واأعرب جمع���ة عن فخره واعت���زازه لكونه 
رئي�ش���اً جلامعة اأكادميية متخ�ش�ش���ة بتعليم 
البن���ات، موؤكداً اأهمي���ة دور املراأة يف البحرين 
واإجنازاته���ا وقدرتها واإمكاناته���ا ومهاراتها 
يف القطاع���ات كاف���ة �ش���منها الهند�ش���ة من 
خ���الل العمل اجلاد والعزمية واالإرادة لتحقيق 
التميز، كما ا�شاد بدور رئي�شة املجل�س االأعلى 
للمراأة �ش���احبة ال�شمو امللكي االأمرة �شبيكة 
بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة، يف متك���ني املراأة 
البحريني���ة، وجعله���ا منوذجاً يقت���دى به على 

النطاق االإقليمي والدويل.
بع����د ذلك، قدم����ت عميدة كلي����ة الفنون 
والت�ش����ميم باجلامعة امللكي����ة للبنات جنان 
كاظم عر�شاً عن بحثها بخ�شو�س دور املراأة 
البحرينية يف املجال الهند�ش����ي واملو�ش����وم 

“واقع م�شاركة املهند�ش����ة البحرينية: ر�شد 
لالإجنازات والتحديات واالأفق امل�ش����تقبلية” 
املق����دم اإل����ى املوؤمتر ال����ذي نظمت����ه جمعية 
“امل����راأة  بعن����وان  البحريني����ة  املهند�ش����ني 
االإجن����از  ا�ش����تدامة  والهند�ش����ة:  البحريني����ة 
باأ�ش�����س وطنية نحو تناف�شية دولية”، موؤكدة 
اأن جن����اح البحريني����ات الق����ادرات باإرادتهن 

وعزميته����ن عل����ى حتقي����ق وتويل منا�ش����ب 
قيادية ولعب اأدوار مهمة وريادية وترك اأثر 
اإيجاب����ي يف املجاالت كافة ه����و الدافع االأول 
لو�ش����ولهن اإلى منا�ش����ب عالية، اإ�شافة اإلى 
دع����م اململكة املتوا�ش����ل لهن، مم����ا يعك�س 
جهوداً وا�ش����حة نحو ال�ش����عي الإدم����اج املراأة 
البحرينية يف م�شرة التنمية الوطنية ك�رصيك 

جدير يف البناء.
بع����د ذلك وزعت �ش����مو ال�ش����يخة ح�ش����ة 
بنت خليفة �ش����هادات تقدي����ر على الطالبات 
املوظف����ات  عل����ى  وكذل����ك  املتمي����زات 
املتميزات م����ن الطاقم التعليمي والوظيفي 

البحريني.
وعلى هام�س االحتفاالت بالعيد الوطني، 
اأقام����ت اجلامع����ة �ش����وقا خرية وم�ش����ابقات 
وبرام����ج فني����ة كا�ش����تعرا�س لفرق����ة الليوة 
البحرينية، اإ�شافة اإلى فعاليات اأخرى تعك�س 
اهتم����ام اجلامع����ة بهذه املنا�ش����بات الوطنية 

الطيبة.

املنام���ة - حماف���ظ حمافظ���ة العا�ش���مة: 
اأع���رب حماف���ظ العا�ش���مة ال�ش���يخ ه�ش���ام بن 
اعت���زازه بق���رار  اآل خليف���ة ع���ن  عبدالرحم���ن 
وزي���ر الداخلي���ة الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د 
بن عب���داهلل اآل خليف���ة بتعينيه رئي�ش���اً للجنة 
مكافحة العنف واالإدمان “معاً”، موؤكداً �ش���عيه 
موا�ش���لة النجاحات واالإجن���ازات التي حققتها 
اللجن���ة طوال الف���رتة املا�ش���ية، والتي جاءت 
ثمرة جلهود الوزير الذي و�شع احلجر االأ�شا�س 
كان  حي���ث   ،2011 يف  الربنام���ج  النطالق���ة 
لتوجيهات���ه الدافع االأ�ش���ا�س لتحقيق الغايات 

ال�شامية للربنامج.
ج���اء ذلك خ���الل تروؤ����س املحاف���ظ مببنى 
املحافظة يف الق�ش���يبية االجتم���اع االأول للجنة 
مكافحة العنف واالإدمان بعد تعيينه رئي�شاً لها، 
وذلك ال�ش���تعرا�س اإجنازات امل����رصوع الوطني 
“معاً” على ال�شعيدين املحلي والدويل، وبحث 
�ش���بل تطوير تطبيق امل����رصوع لوقاية االأطفال 
والن�سء وال�ش���باب من اآفتي العن���ف واالإدمان 

ومكافحة اجلرمية واحلد من معدالتها. 
وا�ش���تعر�س املحافظ م���ع اأع�ش���اء اللجنة 
ج���دول اأعمال االجتماع االأول، والذي ت�ش���منت 

بن���وده العدي���د من اجلوان���ب االأ�شا�ش���ية منها 
اإع���داد درا�ش���ة �ش���املة ل�ش���بل اإم���كان تطبيق 
برنام���ج “مع���اً” بجمي���ع املدار����س احلكومي���ة 
واخلا�ش���ة باململك���ة، اإذ اإن���ه يغط���ي حتى هذا 
الع���ام 48 % م���ن املجم���وع الكل���ي للمدار�س 
احلكومية، ومن جانب اآخر مت مناق�شة امليزانية 

الت�ش���غيلية وتقيي���م االحتياج���ات االأ�شا�ش���ية 
للربنام���ج، منها اعتم���اد املقر اجلدي���د له، اإذ 
اأكد العميد حممد بن دينة م�شاعد رئي�س االأمن 
ل�ش���وؤون املجتمع على �رصورة االنتهاء من تلك 
املرحلة ل�ش���مان ا�شتمرارية الربنامج، و�رصورة 

توفر كل املتطلبات احلقيقية لذلك.

• وزير الداخلية لدى تراأ�شه اجتماع جمل�س املرور	

اخلريية امللكية حت�سل على ترخي�س ملوؤ�س�سة �سحية 

ال�سورى: “خطوة ترامب” تقيد فر�س ال�سالم

توظيف 33 من ذوي الإع�قة يف 2017

 - ال�ش����يف  �ش����احية 
املوؤ�ش�ش����ة اخلرية امللكية: 
ح�ش����لت املوؤ�ش�ش����ة اخلرية 
ترخي�����س  عل����ى  امللكي����ة 
خا�ش����ة(  �ش����حية  )موؤ�ش�ش����ة 
من الهيئ����ة الوطنية لتنظيم 

نظ����ر  وذل����ك  ال�ش����حية،  واخلدم����ات  امله����ن 
خدماته����ا ال�ش����حية املتمي����زة الت����ي تقدمه����ا 

لالأيتام واالأرامل وامل�شتفيدين.
واأك����د االأم����ني الع����ام م�ش����طفى ال�ش����يد 
اأن املوؤ�ش�ش����ة �ش����عت لتحقي����ق اال�ش����رتاطات 
اخلا�ش����ة الت����ي يج����ب توفره����ا الإن�ش����اء وح����دة 
�ش����حية م����ن م�����رصوع الوح����دات ال�ش����حية التي 
وال�����رصكات  والهيئ����ات  املدار�����س  يف  تن�ش����اأ 

واجلهات لتق����دمي اخلدمات 
واالإ�ش����عافات  التمري�ش����ية 

االأولية.
اأن  ال�ش����يد  وب����نينَّ 
بتوف����ر  قام����ت  املوؤ�ش�ش����ة 
ميكنها  متخ�ش�ش����ة  ممر�شة 
التمري�ش����ية  ال�ش����حية  اخلدم����ات  تق����دمي 
كم����ا  وامل�ش����تفيدين،  والعم����الء  للموظف����ني 
�شعت لتحقيق اال�ش����رتاطات ال�شحية والفنية 
يف  توافره����ا  الواج����ب  ال�ش����المية  ومتطلب����ات 
املن�ش����اآت وجتهيزها لتكون موؤ�ش�ش����ة �ش����حية 
اخلدم����ات  لتق����دمي  ا�ش����تعداداً  مرخ�ش����ة؛ 
التمري�ش����ية واالإ�ش����عافات االأولي����ة والتثقيف 

ال�شحي لالأ�رص املنت�شبة للموؤ�ش�شة وللعمالء.

الق�ش���يبية – جمل����س ال�ش���ورى: اأك���د 
جمل�س ال�ش���ورى اأن ق���رار االإدارة االأمركية 
االعرتاف بالقد�س عا�ش���مة الإ�رصائيل، ونقل 
ال�ش���فارة االأمركي���ة اإل���ى القد����س، يخالف 
ق���رارات ال�رصعي���ة الدولية الت���ي توؤكد احلق 
الثابت وامل�رصوع لل�ش���عب الفل�ش���طيني، مبا 
فيها حقه يف تقرير امل�ش���ر، وقيام الدولة 
الفل�ش���طينية، وعا�ش���متها القد�س ال�رصيف، 
كما اأنه يعد م�شا�ًشا باحلق العربي واالإ�شالمي 
وحقوق االأديان االأخرى يف املدينة املقد�شة 
املحتله، والتي هي عنوان للتعاي�س، وتالقي 

االأديان.

واأ�ش���ار يف بيان »اإن جمل�س ال�شورى يف 
الوق���ت الذي يح���ذر فيه م���ن تداعيات هذا 
الق���رار على م�ش���ار عملية ال�ش���الم يف ال�رصق 
االأو�شط، وفر�شها، والذي قد يخلق توتًرا يف 
املنطقة، ليوؤكد موقفه الثابت والرا�ش���خ يف 
دعم وم�شاندة تطلعات ال�شعب الفل�شطيني 

ال�شقيق يف اأر�شه«.
و�شدد جمل�س ال�شورى على اأهمية العمل 
ال���دويل امل�ش���رتك يف مواجه���ة ه���ذا القرار 
مبا يحف���ظ لدولة فل�ش���طني كيانها وحقها، 
ويحمي املقد�ش���ات الديني���ة والتاريخية يف 

مدينة القد�س ال�رصيف.

مدينة عي�ش���ى - وزارة العمل والتنمية 
ذوي  خدم���ات  مرك���ز  �ش���ارك  االجتماعي���ة: 
االإعاقة )ل�ش���ت وحدك( التابع لوزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة يف معر����س حمافظ���ة 
املح���رق للتوظي���ف والتدريب، ال���ذي اأقيم 
حتت رعاية  وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جمي���ل حمي���دان، وذلك خ���الل يوم���ي 6 و7 
دي�ش���مرب يف �ش���الة حالة بوماهر يف حمافظة 

املحرق.  
التاأهي���ل  اإدارة  مدي���رة  واأو�ش���حت 

االجتماعي اأ�شمهان ال�شعود اأن املركز يقوم 
بتك���رمي العديد من ال�رصكات واملوؤ�ش�ش���ات 
واملعاهد نظر تعاونهم امل�شتمر يف تدريب 
وتوظيف االأ�ش���خا�س ذوي االإعاقة، م�ش���رًة 
اإل���ى اأن املركز خالل العام اجلاري ا�ش���تطاع 
توظي���ف )33( �شخ�ش���اً م���ن ذوي االإعاق���ة، 
اإ�ش���افة اإل���ى ت�ش���جيل وتقيي���م )66( طلباً 
للتوظي���ف، ومتابعة )28( م���ن ذوي االإعاقة 
مم���ن مت توظيفه���م، كم���ا مت زي���ارة )25( 

من�شاأة لطلب توفر وظائف لذوي االإعاقة.
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“العمـل” حتـتـفـل بـيـوم الـمـراأة البـحـريـنـيـة

“اأمــانـــة الـعـا�سـمــة” تـكــرم 15 مــهـنـــد�ســة

موؤمتر قادة ال�رشطة والأمن 
العرب يكرم “الداخلية” 

كرمت 13 مهند�سة

يف يوم املراأة البحرينية

لفوز الوزارة باملركز الأول يف م�سابقة الأفالم التوعوية  

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  نظم���ت  الجتماعي���ة: 
الجتماعي���ة احتفالً اأم�س مبنا�س���بة ي���وم املراأة 
البحريني���ة، حت���ت رعاية الوزير جمي���ل حميدان، 
حيث مت تكرمي 13 مهند�س���ة بالوزارة، يف اإطار 
الحتفال باملراأة هذا العام حتت �س���عار “املراأة 
يف املجال الهند�س���ي”. ويف كلم���ة خالل احلفل، 
اأ�س���اد حميدان باجلهود والإجنازات التي حققها 
املجل�س الأعلى للمراأة، برئا�س���ة �س���احبة ال�سمو 
امللكي الأمرية �س���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 
لتمكني املراأة البحرينية، واإدماج احتياجاتها يف 
العملية التنموية، وتعزيز اإ�سهاماتها يف خمتلف 
القطاع���ات، م�س���يداً بالإجنازات الت���ي حققتها 
امل���راأة البحريني���ة طوال العقود املا�س���ية على 
كاف���ة الأ�س���عدة واملج���الت على امل�س���تويني 

املحلي والدويل.
واأ�س���ار اإل���ى اأن اختي���ار الحتف���اء بامل���راأة 
املهند�سة هذا العام، واإبراز عطائها واإجنازاتها 
يف القطاع الهند�س���ي، يوؤك���د اأهمية الدور الذي 
قدمته امل���راأة البحرينية يف ه���ذا القطاع، وذلك 
على غرار ما مت يف ال�س���نوات ال�س���ابقة بت�سليط 
ال�س���وء عل���ى البحرينيات املمي���زات يف الأعوام 

املا�سية يف القطاعات الأخرى.
وبهذه املنا�سبة، هناأ الوزير جميع موظفات 
الوزارة بيومهن، متمني���اً لهن التوفيق والنجاح 
يف كل م���ا يبذلنه م���ن جهود لالرتقاء مب�س���توى 
الجتماعي���ة  والتنموي���ة  العمالي���ة  اخلدم���ات 
بال���وزارة، موؤك���داً اأن الوزارة حري�س���ة على دعم 
املراأة العاملة اعتزازاً بدورها الفاعل وعطاءاتها 

الت���ي تع���زز اخلدم���ات العمالي���ة والتنموي���ة يف 
البحري���ن. ويف ال�س���ياق ذات���ه، قال حمي���دان اإن 
وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية كانت من بني 
ال���وزارات التي بادرت بت�س���كيل جلن���ة لتكافوؤ 
الفر�س، بالتع���اون مع املجل����س الأعلى للمراأة، 
كم���ا اهتمت بن�رش ثقافة تكاف���وؤ الفر�س واإدماج 
احتياجات املراأة بالتعاون مع املنظمات الأهلية 
�س���من ا�س���راتيجية التكام���ل املوؤ�س�س���ي، ويف 
اإطار تنفيذ اخلط���ة الوطنية املعتمدة للنهو�س 
ال���وزارة  حر�س���ت  حي���ث  البحريني���ة،  بامل���راأة 
با�س���تمرار عل���ى تق���دمي الدعم الفن���ي واملايل 
للجمعيات الن�س���ائية، وكافة الن�ساطات الرامية 

اإلى تعزيز دور املراأة.
وخ���الل الحتف���ال مت توزي���ع الزه���ور على 
املوظف���ات يف ال���وزارة، كم���ا مت تك���رمي )13( 

بحرينية موظفة يف الوزارة.

املنام���ة - اأمانة العا�س���مة: احتفلت اأمانة 
العا�س���مة يوم الإثنني املا�س���ي بي���وم املراأة 
البحريني���ة حت���ت �س���عار “امل���راأة يف املج���ال 
الهند�س���ي”، بح�س���ور مديرة اخلدمات الفنية 
�س���وقيه حميدان وع�سو جمل�س اأمانة العا�سمة 

اإميان القحطاين و50 موظفة.
وخالل الحتفال تقدمت حميدان بال�س���كر 
اإل���ى رئي�س���ة املجل�س الأعل���ى للمراأة �س���احبة 
ال�س���مو امللكي الأمرية �س���بيكة بن���ت اإبراهيم 
اآل خليف���ة عل���ى تف�س���لها بتخ�س���ي�س الأول 
م���ن دي�س���مرب م���ن كل ع���ام لالحتف���اء باملراأة 

البحرينية.
امل���راأة  وتف���ّوق  متّك���ن  اإل���ى  واأ�س���ارت 
البحرينية ومتيزها يف كاف���ة جمالت وميادين 

العم���ل ل�س���يما امله���ن ال�س���اقة، وم���ن بينها 
املجال الهند�س���ي الذي خا�س���ته ب���كل جدارة 
وا�س���تحقاق يف موقع العمل، بل اأ�سبحت تدير 
اأهم امل�س���اريع الك���ربى يف البحري���ن، لتربهن 
للجمي���ع اأنه���ا ق���ادرة عل���ى النج���اح يف تل���ك 
املعادلة ال�س���عبة، وهي معادل���ة النجاح داخل 

البيت كزوجة واأم، وخارجه كامراأة عاملة.
واأو�س���حت اأن ع���دد املوظف���ات يف اأمان���ة 
% منه���ن   25 61 موظف���ة،  يبل���غ  العا�س���مة 
مهند�س���ات، كم���ا ي�س���كلن 50 % م���ن اإجمايل 
مهند�س���ي الأمانة، وقد �ساهمن يف اإعمار ورقي 
حمافظ���ة العا�س���مة، وخدم���ة املقيم���ني فيها 
ب�سكل عام، و�سعني ب�سكل خا�س لتطوير اأمانة 

العا�سمة ورفعتها. 

م���ن جانبه���ا، قال���ت القحط���اين اإن املراأة 
تثبت يوماً بع���د يوم، اإنها �رشيك ا�س���راتيجي 
للرج���ل، بدًءا من املنزل، وحتى ميادين العمل، 
ومع منو املجتمع والتطور الثقايف والجتماعي، 
اأ�س���بح للم���راأة اأهمي���ة ودور كب���ري يف تنمي���ة 
املجتمع. وتابع���ت.. اأن للمراأة البحرينية جهود 
مثمرة يف اأغلب املجالت جعلتها يف مو�سع فخر 
لبلدها، فهي اليوم طبيبة ورئي�س���ة، مهند�سة 
وع�س���كرية، وزي���رة و�س���يدة اأعم���ال، خمرع���ة 
وحقوقية ول نن�سى اإنها اأولً واأخرياً اأم معطاءه، 

متفانية يف تربية اأبنائها.
األق���ت �سو�س���ن البوعرك���ي كلم���ة  فيم���ا 
املهند�سات، وقالت فيها “اإن املراأة البحرينية 
املهند�س���ة جنحت يف الدخول يف وقت مبكر يف 

اخت�سا�س���ات هند�س���ية �س���عبة مثل هند�س���ة 
البرول والإن�س���اءات والبنية التحتية، واأثبتت 
اليوم اأن الهند�س���ة لب�س���ت حك���راً على الرجال 
فقط، واأن املراأة قادرة على تخطي ال�س���عاب 

وك�رش احلواجز للو�سول اإلى اأهدافها”.
وت�س���من احتف���ال الأمان���ة عر����س فيل���م 
بانوراما ق�س���ري، يحكي عن م�سرية املراأة خالل 
الع�رش �س���نوات املا�س���ية من تاأ�سي�س املجل�س 
الأعلى للمراأة، ف�س���اًل عن الجنازات الهند�سية 
للم���راأة حتى مطلع ه���ذا العام، م���ن ثم كرمت 
الأمانة 15 مهند�س���ة من العام���الت لديها، مع 
عر�س���ها ل�س���ورهم و�س���ريهم الذاتية، نظرياً 
عل���ى جهودهن يف الأمانة وم���ا يبذلنه يف خدمة 

حمافظة العا�سمة والعمل البلدي.

املنامة - وزارة الداخلي���ة: كرم املوؤمتر 
الواح���د والأربع���ون لق���ادة ال�رشط���ة والأم���ن 
الع���رب خ���الل انعقاده مبق���ر الأمان���ة العامة 
ملجل����س وزراء الداخلي���ة الع���رب يف تون����س، 
وزارة الداخلي���ة البحرينية، مبنا�س���بة فوزها 
باملرك���ز الأول بفيلم عن ال�س���المة املرورية 
قامت باإع���داده الإدارة العامة للمرور، وذلك 
يف م�س���ابقة الأف���الم التوعية لع���ام 2017م، 
كما جاء التكرمي اعتزازا مب�س���اهمتها القيمة 

واملتميزة يف جمال التوعية الأمنية.
جاء ذل���ك عل���ى هام�س املوؤمت���ر، والذي 

تراأ����س الوف���د البحرين���ي فيه نائ���ب رئي�س 
الأمن العام العميد ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل 
خليفة، والذي تناول عدداً من املو�س���وعات 
املهم���ة واملدرجة على ج���دول الأعمال، منها 
ق�س���ية الدعم الإقليمي للحد من التنظيمات 
الإرهابي���ة املتطرف���ة يف املنطق���ة العربي���ة، 
انت�س���ارها،  ومن���ع  عليه���ا  الق�س���اء  وط���رق 
بالإ�س���افة اإل���ى و�س���ع اآلية لتعزي���ز وت�رشيع 
تبادل املعلومات، كما ت�سمن املوؤمتر عر�س 
بع����س التج���ارب الأمني���ة املتمي���زة لبع�س 

الدول الأع�ساء.

املنام���ة - الإدارة العامة للمباحث 
احتف���ال  اإط���ار  والأدل���ة اجلنائي���ة: يف 
مملكة البحري���ن بيوم املراأة البحرينية، 
وال���ذي يعق���د ه���ذا العام حتت �س���عار 
“املراأة يف املجال الهند�س���ي”، اأقامت 
الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 
احتفال لتك���رمي عدد من منت�س���باتها، 
وذل���ك برعاي���ة املدي���ر العام ل���الإدارة 

العميد عبدالعزيز الرميحي.
ويف بداي���ة احلف���ل، األق���ت رئي�س 
�س���عبة ال�رشط���ة الن�س���ائية الرائد بدور 
مع���اذ كلمة اأك���دت فيها ال���دور املهم 
للم���راأة البحريني���ة يف م�س���رية التنمية، 
م�س���يدة بدور رئي�س���ة املجل�س الأعلى 
للمراأة �س���احبة ال�س���مو امللكي الأمرية 
�س���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة يف اإعالء 
�س���اأن املراأة البحرينية وتخ�سي�س يوم 

�سنوي خا�س لتكرميها.
بي���وم  الحتف���ال  اأن  واأو�س���حت 
امل���راأة البحريني���ة يتوافق م���ع اجلهود 
الكب���رية الت���ي تق���وم به���ا كل ام���راأة 
بحريني���ة يف جمال عملها، واأ�س���بح هذا 
الي���وم من املنا�س���بات الوطني���ة التي 
حتظ���ى باهتمام وا�س���ع م���ن قبل جميع 
يف  والأهلي���ة  الر�س���مية  املوؤ�س�س���ات 
البحرين، وهي منا�س���بة لإلقاء ال�س���وء 
على املحطات املهمة يف م�س���رية عطاء 
وم�ساركة املراأة البحرينية يف دعم عجلة 

التنمية الوطنية يف خمتلف املجالت.
بعد ذلك، قام املدير العام لالإدارة 
العامة للمباحث والأدلة اجلنائية بتوزيع 
التقديرية على املكرمات  ال�س���هادات 
م���ن املهند�س���ات ومنت�س���بات الإدارة 

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية. 

حم���د  م�ست�س���فى   - املح���رق 
اجلامعي: اأقام م�ست�س���فى امللك حمد 
اجلامع���ي حف���ل تك���رمي للموظف���ات 
مبنا�س���بة يوم املراأة البحرينية وذلك 
املجتم���ع  يف  امل���راأة  ل���دور  تقدي���را 

والقطاع الوظيفي.
البح���وث  وذك���رت مدي���ر مرك���ز 
بامل�ست�سفى دلل احل�سن  والحراف 
اأن امل���راأة لها دور كب���ري وحموري يف 
بن���اء النه�س���ة وحتقي���ق الإجن���ازات، 
حيث متكنت من تويل منا�سب اإدارية 

متعددة يف اململكة.
املهند�س���ة  كف���اءة  واأك���دت 
البحرينية وحر�سها على تقدمي الأداء 
املتميز يف كافة القطاعات، حيث جاء 
ذل���ك احتفاء بي���وم امل���راأة البحرينية 
وال���ذي مت تخ�سي�س���ه ه���ذا العام يف 
املجال الهند�سي، م�سيفة اأن تكرمي 
�س���يمنحها  البحريني���ة  املهند�س���ة 
املزيد م���ن الدع���م والثق���ة بالنف�س 
باعتبارها �رشيك اأ�سا�س���ي يف م�س���رية 

البناء والتنمية.
تك���رمي  مت  املنا�س���بة،  وبه���ذه 
جميع املوظفات بامل�ست�سفى ومنهم 
املهند�س���ة بدور املناعي على كونها 
املهند�س���ة الوحيدة يف ق�سم الأجهزة 
الطبي���ة بامل�ست�س���فى، وذلك تقديرا 
مل���ا قدمت���ه امل���راأة البحريني���ة م���ن 
ت�س���حيات وعط���اءات مهم���ة دعم���ت 

م�سرية التنمية ب�سكل فعال.

املنام���ة - بن���ا: اأهاب���ت �س���فارة 
مملكة البحري���ن يف عّمان باملواطنني 
الها�س���مية  الأردني���ة  اململك���ة  يف 
بالبتعاد متاما ع���ن اأماكن التجمعات 
وامل�س���ريات و����رشورة توخ���ي احلذر 
�س���المتهم  عل���ى  حفاظ���اً  واحليط���ة 
واأرواحه���م اإزاء التط���ورات والأحداث 

التي ت�سهدها املنطقة حاليا.

“املباحث اجلنائية” 
تكرم منت�سباتها بيوم 

املراأة البحرينية 

“حمد اجلامعي” 
يحتفل بيوم املراأة 

البحرينية 

البحرين تدعو 
رعاياها يف الأرن 

لتفادي امل�سريات
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املنامة -بنا: ت�ضت�ض����يف البحرين يف الفرتة 
من 8 اإلى 10 دي�ض����مرب اجلاري الن�ضخة ال� 13 من 
منتدى حوار املنامة الإ�ضرتاتيجي الذي بات واحدا 
من اأهم الفعاليات ال�ضيا�ضية والفكرية ال�ضنوية 
التي جنحت اململكة يف تنظيمها، ومتكنت عربها 
من ا�ضتقطاب نخب العامل النافذة، والتعرف على 
روؤاهم واأفكارهم ب�ض����اأن التحدي����ات الأمنية التي 
ميك����ن اأن تواجهها دول املنطق����ة، وكيف ميكن 

التعامل معها والتغلب عليها.
ونظرا للنجاح ال����ذي حققته دورات املنتدى 
ال�ض����ابقة خالل اأكرث م����ن عقد كامل، �ض����يما على 
�ض����عيدي تعزي����ز الثقة باأج����واء البحري����ن الآمنة، 
وتنظي����م فعالية بهذا احلجم الكبري الذي ي�ض����هد 
ح�ض����ورا متميزا، ف����اإن منتدى هذا العام ي�ض����عى 
اأب����رز  مناق�ض����ة  الناجح����ة يف  م�ض����ريته  ليوا�ض����ل 
اأزم����ات الع����امل املعا�����رة، ولي�ض����ع خ����ربة كب����ار 

والقت�ض����اديني  وال�ضيا�ض����يني  الدبلوما�ض����يني 
القادمني من �ض����تى اأنحاء الع����امل يف مواجهة هذه 

الأزمات والتحديات.
ومع الرتتيبات التي جتري على قدم و�ض����اق 
لإخراجه باأف�ض����ل �ض����ورة ممكنة، تتميز دورة هذا 
الع����ام من املنت����دى عن �ض����ابقاتها يف الكثري من 
الأمور، فمن جانب، فاإنها تثري الهتمام بق�ض����ايا 
مل يعد من املمكن الت�ض����دي لها ب�ض����كل منفرد، 
وحتتم البحث ع����ن اآليات لتنظيم العمل اجلماعي 
ملجابه����ة مثل ه����ذه الق�ض����ايا والتحديات، وعلى 

راأ�س هذه الق�ضايا: مكافحة التطرف والإرهاب.
وي�ض����تعر�س ال�ض����يوف الذين ميثلون اأكرث 
من 20 دولة يف جل�ضات املنتدى كيف ميكن بناء 
ن�ضق اأمني م�ضتقر باملنطقة، وطبيعة ال�ضيا�ضات 
وم�ض����توى ال�راكات الأمنية و�ض����كل ال�ضتجابات 
الت����ي ميكن اأن ترد بها دول ال�رق الأو�ض����ط على 

م�ضاألة التطرف، ودور الوليات املتحدة � حتديدا � 
يف �ضمان اأمن وا�ضتقرار دول الإقليم ككل.

من جانب اآخر، يتعاطى املنتدى ومناق�ض����ات 
خربائه مع ق�ض����ايا الأم����ن الإقليمي ب�ض����كل اأكرث 
تف�ضيال وتركيزا باعتبار اأن البداية املثلى لإيجاد 
احللول للم�ضكالت والق�ضاء على التوترات واإنهاء 
احل����روب يف املنطق����ة تبداأ م����ع فهم م�ض����بباتها، 
وا�ض����تيعاب املب����ادئ احلاكمة لتفج����ر ال�راعات 

حولها، والإحاطة بتداعياتها.
ومن بني اأبرز هذه امل�ض����كالت التي ي�ض����لط 
املنتدى ال�ض����وء عليها احل����رب يف كل من اليمن 
و�ض����وريا، والو�ض����ع يف العراق، والأ�ض�س الواجب 
توفرها لت�ض����وية ال�راع هناك، خ�ضو�ض����ا يف ظل 
التط����ورات ال�ريع����ة اجلارية، ف�ض����ال بالطبع عن 
ق�ضايا داخلية اأخرى توؤثر على اأمن دول التعاون، 
وتلق����ي بظاللها ال�ض����لبية على ا�ض����تقرار الإقليم 

ككل، وذل����ك م����ن قبي����ل: التع����اون الدفاع����ي يف 
منطقة اخلليج و�ض����بل تنميته، وحتمية الإ�ض����الح 
القت�ضادي يف ظل اأو�ضاع يفر�ضها انهيار اأ�ضعار 

النفط يف الأ�ضواق العاملية وغري ذلك الكثري.
ورغم اأهمية الق�ض����ايا املثارة على ال�ض����احة، 
والت����ي حتت����ل م�ض����احة وا�ض����عة م����ن مناق�ض����ات 
املنت����دى، فاإن اأكرث ما ميي����ز دورة هذا العام من 
حوار املنامة الإ�ضرتاتيجي، هو قدرته على جتميع 
هذا احل�ض����د من كبار ال�ضيا�ضيني وم�ضوؤويل �ضنع 
الق����رار يف املنطق����ة والع����امل، وهي �ض����نة حميدة 
ا�ض����تنها املنتدى، وتعد اإحدى اأهم �ض����ماته التي 
يتميز بها، وت�ض����من له حتقيق ف����ارق بينه وبني 
كث����ري م����ن املنتدي����ات ال�ض����بيهة يف بقي����ة دول 

املنطقة والعامل.
املنت����دى  اأعم����ال  يف  ي�ض����ارك  اأن  وُيتوق����ع 
ع����دد كب����ري م����ن وزراء خارجي����ة ودفاع وروؤ�ض����اء 

اأركان وم�ض����وؤويل اأجهزة اأمنية وا�ض����تخباراتية يف 
العدي����د من ال����دول باملنطق����ة وخارجها، ف�ض����ال 
ع����ن الباحث����ني والأكادميي����ني والدبلوما�ض����يني 
واخلرباء واملحللني ال�ضيا�ض����يني والقت�ضاديني 
واملفكرين الإ�ض����رتاتيجيني من اآ�ض����يا واإفريقيا 
واأمري����كا ال�ض����مالية واأمري����كا الالتيني����ة واأوروبا 

وغريها.
ول�ضك اأن وجود �ضخ�ضيات م�ضوؤولة ونافذة 
م����ن �ض����تى اأنح����اء الع����امل، ل�ض����يما منه����ا الدول 
الكربى واملوؤث����رة، وم�ض����اركتها خرباتها واآراءها 
مع املتخ�ض�ضني والأكادمييني والإ�ضرتاتيجيني 
وغريه����م من تاأك����د ح�ض����ورهم اأعم����ال املنتدى، 
ُيك�ضب حوار املنامة الإ�ضرتاتيجي يف دورته لهذا 
الع����ام اأهمية ق�ض����وى �ض����واء على م�ض����توى فهم 
حقيقة ال�ضيا�ض����ات والتيارات ال�ض����ائدة احلاكمة 

للنظامني الإقليمي والعاملي.

انطالق جل�سات منتدى حوار املـنـامـة الإ�ستـراتـيـجـي الـيـوم
البحرين ت�رب موعدا جديدا مع روؤى نخب العامل ب�ضاأن حتديات املنطقة

احرتموا خ�سو�سية الرجل ول ت�سي�سوا الق�سية
املوؤ�ض�ضة الوطنية عن حالة عي�ضى قا�ضم ال�ضحية: 

اختتام دورة اإجراءات حوكمة الأمن ال�سيرباين
الطريف: مالحظات “الرقابة” ب�ساأن الأمانة “اإدارية” ومت ت�سحيحها 

ما ن�رته “$” ب�ضاأن مناق�ضة املاأكولت يخ�س “النواب” ولي�س “ال�ضورى”

الق�ض���يبية – جمل�س ال�ض���ورى: اأكد الأمني 
الع���ام ملجل�س ال�ض���ورى عبد اجللي���ل الطريف 
حر����س الأمان���ة العام���ة للمجل�س عل���ى اللتزام 
بجميع الأنظمة القانوني���ة واللوائح التنفيذية، 
جمي���ع  يف  اجل���ودة  درج���ات  اأعل���ى  وتطبي���ق 
الإج���راءات والقرارات التي تتخذها مبا ُي�ض���هم 

يف احلفاظ على املال العام.
ورًدا على املالحظات التي وردت يف تقرير 
الرقاب���ة املالية والإدارية، اأو�ض���ح ب���اأن الأمانة 
العام���ة عمدت اإل���ى تنفي���ذ املالحظ���ات التي 
وردت يف التقرير قبل �ضدوره، وهي مالحظات 
ل تع���دو كونه���ا اإدارية اإجرائية ب�ض���يطة، حيث 
متت معاجلة الو�ض���ع، موؤك���ًدا اأن الأمانة العامة 
تراجع الأنظمة واللوائ���ح، وتتاأكد من تطبيقها 

ب�ضكل م�ضتمر. 
وب�ضاأن املالحظة الواردة يف اإحدى ال�ضحف 
وو�ض���ائل التوا�ض���ل الجتماعي ح���ول التعاقد 
م���ع اأح���د الأط���راف لتق���دمي خدم���ة املاأكولت 
وامل�روبات، اأو�ضح الطريف باأن هذه املالحظة 
غري واردة يف تقرير الرقاب���ة املالية والإدارية، 
لفًت���ا اإلى اأن ه���ذه املالحظة رمب���ا تخ�س جهة 
اأخرى، داعًيا اإلى حتري الدقة واملو�ضوعية قبل 
ن�ر اأي معلومة قد ت�ض���يئ اإلى املجل�س واأمانته 

العامة. 
اأم���ا فيما يتعل���ق باملالحظات ال���واردة يف 
تقرير ديوان الرقابة املالي���ة والإدارية للعام، 

ميكن اإيجاز الردود يف التالية: 
املكافاأة ال�ضهرية لالأع�ضاء: يف �ضوء   .1
ما تن�س عليه اأحكام الالئحة الداخلية للمجل�س، 
مت اإع���داد اآلية بخ�ض���و�س اجل���زاءات املرتتبة 
على عدم ح�ض���ور اجلل�ضات اأو الجتماعات، ومت 

اعتمادها من قبل رئي�س املجل�س.
الهي���كل  اإن  التنظيم���ي:  الهي���كل   .2
التنظيم���ي املو�ض���وع ج���اء ليلب���ي احلاج���ات 
الوظيفي���ة املطلوبة، واإن ا�ض���تقاللية املجل�س 
اأتاح���ت لرئي����س ومكت���ب املجل�س )بن���اء على 

ال�ض���الحيات املفو�ض���ة لهما مبوجب القانون 
واللوائ���ح التنظيمية( �ض���لطة اإجراء ما يلزم من 
تعديالت علي���ه، كلما تطلب الأم���ر ذلك، حيث 
ات�ضح من الواقع العملي واملمار�ضة امليدانية 
ب���اأن هناك حاج���ة اإل���ى تعدي���الت طفيفة على 
الهيكل التنظيمي، مما ي�ضهم يف توفري املناخ 
املالئ���م للجه���از الإداري باملجل�س لال�ض���طالع 
بواجباته وم�ضوؤولياته الوظيفية، وتوفري كافة 
اخلدمات امل�ض���اندة لالأع�ض���اء لتاأدي���ة عملهم 
الت�ريعي والوطني ب�ض���هولة وي�ر، اإ�ضافة اإلى 
اأن التعدي���الت التي مت اإدخاله���ا على الهيكل 
التنظيم���ي نت���ج عنها حت�ض���ن يف كف���اءة الأداء 

وخف�س يف التكلفة.
العام���ة  الأمان���ة  توؤك���د  التوظي���ف:   .3
التزامها التام بتو�ض���ية ديوان الرقابة املالية 
والإداري���ة، وا�ض���تمرارها يف تطبي���ق اإج���راءات 
اللوائ���ح  يف  عليه���ا  املن�ض���و�س  التوظي���ف 

والأنظمة الداخلية للمجل�س.
العام���ة  الأمان���ة  توؤك���د  الرتقي���ات:   .4
التزامه���ا التام بعر����س جمي���ع الرتقيات على 
جلنة �ض���وؤون املوظفني، التزاًما باأحكام املادة 

)29( من لئحة �ضوؤون املوظفني. 
جلنة �ض���وؤون املوظف���ني: مت الأخذ   .5

بالتو�ض���ية الت���ي تن�س على عر�س الأو�ض���اف 
الوظيفية عل���ى جلنة �ض���وؤون املوظفني، علًما 
اأن���ه ق���د مت عر����س الأو�ض���اف الوظيفية على 
الإدارة التنفيذية برئا�ضة الأمني العام والأمناء 
العام���ني امل�ض���اعدين واملديري���ن، حيث متت 
املوافقة عليها بعد عر�ضها ومناق�ضتها ب�ضكل 

مف�ضل.
جلن���ة التظلم���ات: حتر����س الأمان���ة   .6
العامة عل���ى اإحالة كافة طلب���ات التظلمات من 
الأمني العام اإلى جلنة التظلمات حال ا�ضتالمها، 
اإل اأن���ه يف العدي���د م���ن التظلمات ي�ض���بق ذلك 
ال�ض���عي اإلى احلل ب�ض���كل ودي وتوافقي، دون 

احلاجة اإلى اإحالتها اإلى جلنة التظلمات. 
اإل���ى  املوؤقت���ة  النرثي���ة  ال�ض���لف   .7
امل�ض���اركات اخلارجي���ة: مت التاأكي���د والتعميم 
عل���ى جمي���ع مرافق���ي الوف���د ب�رورة ت�ض���ليم 
التقاري���ر املتعلق���ة ب����رف ال�ض���لف النرثي���ة 
املوؤقت���ة يف اأ�ض���بوع م���ن تاريخ انته���اء املهمة 

الر�ضمية. 
اإل���ى ذلك تنوه “البالد” اأن ما ن�رته ب�ض���اأن 
مناق�ض���ة املاأكولت، يف تقرير دي���وان الرقابة 
املالية والدارية يخ����س جمل�س النواب ولي�س 

جمل�س ال�ضورى.

املنام���ة - بن���ا: تابع���ت املوؤ�ض�ض���ة 
الوطنية حلق���وق الإن�ض���ان باهتمام بالغ 
ما تداولت���ه بع�س و�ض���ائل الإعالم حول 
الو�ضع ال�ض���حي لل�ضيد عي�ض���ى قا�ضم، 
والت�ريح���ات بع���دم ح�ض���وله على حقه 
يف الرعاية ال�ض���حية واخلدم���ات الطبية 

مبملكة البحرين.
وذكرت املوؤ�ض�ض���ة يف بيان لها بهذا 
اخل�ضو�س اليوم اأنها “من خالل موقعها 
احلقوق���ي، وكونها م�ض���وؤولة عن حماية 
وتعزيز حقوق الإن�ضان يف مملكة البحرين 

ووفقا مل���ا لديها من ولية وا�ض���عة اأكد 
عليه���ا قانون اإن�ض���ائها، تود املوؤ�ض�ض���ة 
الوطني���ة اأن تبني باأنه مت اإر�ض���ال ممثل 
املذك���ور يف م�ضت�ض���فى  لزي���ارة  عنه���ا 
البحري���ن ال���دويل؛ وذل���ك بغر�س بحث 

حالته والطمئنان عليها”.
واأك���دت املوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق 
الإن�ضان اأن قا�ضم يخ�ضع لرعاية �ضحية، 
داعية اجلميع اإلى �رورة احرتام احلق يف 
اخل�ضو�ضية كونها اأحد احلقوق الل�ضيقة 

بالإن�ضان، وعدم ت�ضيي�س الق�ضية.

املنام���ة - وزارة الداخلية: اختتمت 
اإدارة تكنولوجي���ا املعلوم���ات والإب���داع 
اللكرتوين وهيئة املعلومات واحلكومة 
التدريبية املتعلقة  الدورة  اللكرتونية، 
ال�ض���يرباين  الأم���ن  حوكم���ة  باإج���راءات 
لربنام���ج ثقة احلكومي التي عقدت على 
م���دى 4 اأيام مب�ض���اركة 200 متدرب من 
منت�ض���بي الإدارة العام���ة لدي���وان وزارة 

الداخلية.
تكنولوجي���ا  اإدارة  مدي���ر  واأع���رب 
املعلوم���ات والإب���داع اللك���رتوين ع���ن 
الإدارة  ع���ام  ملدي���ر  وتقدي���ره  �ض���كره 

العامة لديوان وزارة الداخلية على دعمه 
واهتمامه بكافة جوانب التطوير التي من 
�ضاأنها الرتقاء مبنظومة العمل الإداري، 
كما �ض���كر املحا�ر يو�ضف املالود ممثل 
هيئة املعلوم���ات واحلكومة اللكرتونية 
وجميع احل�ض���ور على تفاعلهم الإيجابي 

يف الدورة.
م���ن  العدي���د  ال���دورة،  وتناول���ت 
اجلوانب املهمة املتعلق���ة باأمن وحماية 
املعلوم���ات واأخطاره���ا وط���رق الوقاية 
املق���ررة  العقوب���ات  اإل���ى  بالإ�ض���افة 

للجرائم املرتتبة عليها.

قرار ترامب لن يغري من الو�سعية القانونية للقد�س
�ضارك يف الوقفة الت�ضامنية يف �ضفارة فل�ضطني... �ضيار: 

املنام���ة - بن���ا: �ض���ارك وكي���ل وزارة اخلارجية 
لل�ض���وؤون الإقليمية وجمل�س التعاون وحيد �ضيار يف 
الوقفة الت�ض���امنية يف �ض���فارة فل�ضطني ب�ضاأن قرار 
الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة الع���رتاف بالقد�س 

عا�ضمة لإ�رائيل.
وخالل الوقفة األق���ى الوكيل كلمة اأكد فيها اأن 
ق���رار الإدارة الأمريكية بالعرتاف بالقد�س عا�ض���مة 
لإ�رائي���ل يف مرحل���ة بالغة الدقة، قد اأحدث �ض���دمة 
كب���رية، نظرا للمكانة الروحي���ة والدينية والتاريخية 
الكبرية الذي متثلها هذه املدينة املقد�ض���ة، ف�ضال 
ع���ن التاأثريات ال�ض���لبية لهذا القرار على م�ض���تقبل 
عملية ال�ض���الم التي ن�ض���بو اإليها ونعم���ل جميعا من 
اأجله���ا، والت���ي توؤك���د جمي���ع مرجعياتها اأن ق�ض���ية 
القد�س من ق�ض���ايا الو�ض���ع النهائ���ي التي يتحدد 
م�ضريها من خالل املفاو�ضات بني الأطراف املعنية 
بهذه العملية. و�ضدد �ضيار اأن اتخاذ مثل هذا القرار، 
اإ�ض���افة اإلى كونه خمالفاً لقرارات ال�رعية الدولية، 
فه���و ل���ن يغ���ري م���ن الو�ض���عية القانوني���ة ملدينة 
القد�س، التي اأكدته���ا العديد من القرارات الدولية 

ذات ال�ض���لة، اإذ يكفينا اأن ن�ضري يف هذا ال�ضدد اإلى 
قرار جمل�س الأم���ن رقم 242 لعام 1967 الذي ن�س 
عل���ى الن�ض���حاب من الأرا�ض���ي التي احتل���ت يف عام 
1967 ومن �ضمنها القد�س، والقرار رقم 478 لعام 
1980 والذي يرف�س قرار احلكومة الإ�رائيلية ب�ضم 

القد����س واعتبارها عا�ض���مة اأبدية لدول���ة اإ�رائيل، 
وق���رار جمل�س الأمن رق���م 2334 لعام 2016 والذي 
اأك���د عدم اع���رتاف جمل����س الأمن بالتغي���ريات التي 
جتريها اإ�رائيل على حدود عام 1967 ومن �ض���منها 
القد�س باأي طريق يخالف م�ض���ار املفاو�ض���ات، كما 

اأن هناك العديد من القرارات ال�ضادرة عن اجلمعية 
العام���ة لالأم���م املتحدة الت���ي توؤكد ����رورة احرتام 
الو�ضع القائم تاريخيا يف القد�س، وعلى ان القد�س 

ال�رقية هي ار�س حمتلة ويجب انهاء احتاللها.
كم���ا اأكد الوكيل خالل كلمته اأن مملكة البحرين 

�ضتظل متم�ض���كة مبوقفها الثابت والرا�ضخ يف دعم 
وم�ض���اندة تطلعات ال�ض���عب الفل�ض���طيني ال�ضقيق 
وحقه امل�روع يف قيام الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة 
على ح���دود الراب���ع من يوني���و 1967، وعا�ض���متها 

القد�س ال�رقية.



الجمعة 8 ديسمبر 2017 
20 ربيع األول 1439
8local@albiladpress.comالعدد 3342 محاكم

�سبط اآ�سَيويني يغ�سالن الأموال بعمليات الحتيال الإلكرتوين

مديرة ب�رشكة ات�سالت اأخّلت بواجباتها ومل تك�سف ا�ستيالءات املوظفني

خرقا حو��ضيب 118 �ضحية و�رسقا 457 �ألف دينار

ف�ضلتها �ل�رسكة و�ملحكمة عوَّ�ضتها عن �لف�ضل “�ملربَّر”

متكن �أف���ر�د �رسط���ة �إد�رة مكافحة �جلر�ئم 
�لقت�ض���ادية و�لف�ض���اد �لإلكرتوين من �ض���بط 
متهم���ني �آ�ض���يويني، �أجري���ا عملي���ات �حتي���ال 
�أوروبي���ة  دول  وع���دة  �أم���ركا  يف  �إلكرتوني���ة 
بو��ض���طة �أ�ض���خا�ص �آخرين، و��ض���تلما و�أر�ض���ا 
�أم���و�لً، ع���رب ����رسكات �ل�رس�فة �ملختلفة با�ض���م 
عّم���ال مطعم يعم���ان فيه، ��ض���تغلوهم يف تلك 
�لعمليات، ليتمكنو� من �حل�ض���ول على �ملبالغ 
�لنقدية �ملتح�ّضل عليها بالحتيال على �ملجني 
عليه���م �لبالغ عدده���م �أكرث من 118 �ض���حية، 
ملبل���غ جت���اوز 457 �ألف دينار، مت �إر�ض���اله كله 

�إلى �لهند.
وتتح�ض���ل وقائ���ع �ض���بط �لق�ض���ية، فيما 
ج���اء مبح����رس �لباغ �ملق���دم للنياب���ة �لعامة من 
�إد�رة مكافح���ة �جلر�ئم �لقت�ض���ادية و�لف�ض���اد 
�لإلكرتوين، و�لذي ت�ضّمن ورود باغ من �ل�رسطة 
�لعربي���ة و�لدولي���ة يف دول���ة بلجيكا، �ض���د �أحد 
�لأ�ض���خا�ص، و�لذي تبني �أنه ��ض���تلم مبلغ مايل 
من عملية �حتيال �إلكرتوين على �ض���يدة �أجنبية 

�جلن�ضية.

وبا�ض���تدعائه لاإد�رة ق���رر �أن هذه �لعملية 
مت���ت بتنظيم من �ملته���م �لأول، و�لذي يرغمه 
وبقي���ة زمائ���ه �لأربع���ة ع�رس و�لعامل���ني يف �أحد 
�ملطاعم على ��ض���تام مبالغ مالية متفاوتة من 
حمات �ل�رس�فة، و�لتي ير�ضلها �إليهم �أ�ضخا�ص 
جمهولني ول يعرفونهم �أ�ض���ًا؛ وذلك ليعيدو� 

�إر�ضالها �إلى �أ�ضخا�ص �آخرين يف �لهند.
وبالفع���ل مت �إجر�ء �لتحري���ات حول �ملتهم 
�لأول، و�ل���ذي تب���ني �أن���ه يجري عمليات غ�ض���ل 
�لأمو�ل �مل�ض���ار �إليها، و�لتي تب���ني �أنها ناجتة 
ذ يف �لهند،  ع���ن عمليات �حتيال �إلك���رتوين، ُتَنفَّ
و�ض���حاياها متو�جدين يف عدة دول منها �أمركا 
وبريطاني���ا و�لدمن���ارك وكند� وبلجي���كا ودول 

�أخرى.
ومت �لتو�ض���ل �إل���ى �أن �جلناة ي�ض���تخدمون 
عمليات �لخرت�ق حلو��ضب �ل�ضحايا، ويحدثون 
خل���ًا يف �أجه���زة �ل�ض���حايا �خلا�ض���ة؛ وذلك عرب 
ث���م  وم���ن  �لإلكرتوني���ة،  ح�ض���اباتهم  �خ���رت�ق 
يتولى �جلناة عملية �لت�ض���ال بهوؤلء �ل�ضحايا، 
مدع���ني �أنهم موظف���ون تابع���ون ل�رسكة عاملية 

معروف���ة، وبناء عل���ى تلك �لت�ض���الت يطلبون 
من �ل�ض���حايا �إر�ض���ال مبالغ مالية ل�ض���احلهم؛ 
ليتمكنو� من �إعادة فتح �أجهزتهم بعدما يحلون 
�مل�ض���كلة �إليه���م، وبالفعل ف���اإن �أكرث من 118 
�ضخ�ًضا وقعو� �ض���حية لتلك �لعمليات و�أر�ضلو� 
�إليه���م �لأمو�ل �لتي طلبوه���ا عن طريق �رسكات 

�ل�رس�فة، وذلك ل�ض���الح �ملجموعة �لتي يديرها 
�ملتهم �لأول.

و�أفادت �لتحريات �أن �ملتهم �لأول ��ضتعان 
ب� 13 �ضخ�ًضا، وهم لي�ضو� �ضوى عمال وطباخني 
يف �أح���د �ملطاعم، ورو�تبهم ب�ض���يطة ول تتجاوز 
120 دينار�؛ وذلك ل�ض���تام �لأمو�ل با�ض���مهم 

و�إعادة �إر�ضالها لأ�ضخا�ص متو�جدين يف �لهند.
وب�ض���وؤ�ل جمي���ع �لعم���ال ق���ررو� �أن �ملتهم 
�لأول ه���و �مل�ض���وؤول عنهم، و�أنه ��ض���تغلهم يف 
عمليات ��ضتام و�إر�ضال �لأمو�ل؛ مقابل ح�ضول 

كل منهم على ن�ضبة 2 % منها.
و�أ�ض���ارت �لأور�ق �إل���ى �أن �ملته���م �لث���اين 
��ض���تلم عن طريق هوؤلء �لعم���ال مبلًغا مقد�ره 
55 �أل���ف دينار فقط من �أ�ض���خا�ص مقيمني يف 
�ململك���ة �ملتحدة، وذلك يف غ�ض���ون �ض���هرين 
فقط خال �لعام 2016، كما �أر�ض���ل مبلًغا يقدر 
ب���� 77 �ألف دينار �إلى �أ�ض���خا�ص يف �لهند، فيما 
مت �لتو�ضل ملبلغ �إجمايل عرب ك�ضوفات ��ضتام 
�ملبالغ عرب �ل�رس�فات، �إلى �أنهم ��ضتلمو� جميًعا 

ما يزيد عن مبلغ 457 �ألف دينار.
�إلى ذلك قررت �ملحكم���ة �لكربى �جلنائية 
�لأول���ى تاأجي���ل حماكمة �ملتهمني حتى جل�ض���ة 
يوم 14 يناير �ملقبل؛ وذلك ل�ضتدعاء �ضاهدي 
�لإثب���ات بالق�ض���ية، و�أم���رت با�ض���تمر�ر حب����ص 
�ملتهم���ني �لأول و�لث���اين و�لثال���ث فيما �أمرت 

باإعادة �إعان بقية �ملتهمني باأمر �لإحالة.

�ألزمت �ملحكمة �لك���ربى �لعمالية �إحدى �رسكات 
�لت�ض���الت �أن تدف���ع ل�ض���الح مديرة �ض���ابقة فيها 
مت ف�ض���لها من دون �إخطار، مبلًغ���ا وقدره 18،500 
دينار مع �لفائدة بن�ض���بة 6 % �ضنوًيا، فيما رف�ضت 
تعوي�ضها عن �لف�ضل �لتع�ضفي؛ وذلك لأن �ملديرة 
�أخّلت يف وقت �ض���ابق لف�ض���لها بو�جب���ات وظيفتها 
يف ك�ض���ف �لتاع���ب �لذي �أجر�ه ع���دد من �ملوظفني 
يف �ل�رسكة، و�لذين ��ض���تغلو� ثغ���رًة يف توقيت �جلرد 
و��ض���تولو� على فروقات �ملبال���غ �ملوّردة من �أجهزة 

�لدفع �لذ�تي خال �لعام 2012.
وج���اء يف حك���م �ملحكم���ة �أن �ملدعي���ة كانت قد 
تقدمت بائحة دعوى، ذكرت فيها �أنها كانت تعمل 
ل���دى �ل�رسكة مبوج���ب عقد غر حمدد �مل���دة �عتباًر� 
م���ن 3/12/2006 لق���اء �أجر 1854 دين���ار� و500 
فل�ص، �إل �أنها بتاريخ 18/9/2016 قامت بف�ضلها 
م���ن �لعمل ومل توؤد لها م�ض���تحقاتها، �لأمر �لذي حد� 
بها لإقامة �لدعوى وطلب���ت يف ختامها �حلكم بالز�م 
�ملدع���ى عليها باأن ت���وؤدي لها �لأج���ور �ملتاأخرة عن 
8 �أيام من �ض���هر �أغ�ض���ط�ص مببلغ 494 دينار� و500 
فل����ص، وب���دل �لإج���ازة مببل���غ 1854 دين���ار� و500 
فل����ص، و�ض���هادة نهاي���ة �خلدم���ة، و�لتعوي����ص عن 
�لف�ض���ل �لتع�ض���في مببلغ 14،341 دين���ار، وكذلك 
�لتعوي�ص عن �لتاأخر يف �ضد�د �لأجور و�مل�ضتحقات 
طبًق���ا لنظام �لدخ���ار مببل���غ 16،382 دينار� و516 
فل�ضا و�مل�ضاريف و�لأتعاب و�لفو�ئد بو�قع 10 %.

وذك���رت �ملحكم���ة �أن �ل�رسك���ة �ملدع���ى عليها 

قدمت �ض���اهدي �إثبات، �لَذين قال �إن �ض���بب ف�ضل 
�ملدعية �كت�ض���اف �ل�رسكة وجود فروقات مالية بني 
�ملبال���غ �ملوردة للخزين���ة من �أجه���زة �لدفع �لذ�تي 
�ملتو�ج���دة بالفروع وب���ني �ملبالغ �مل���وردة للبنك، 
وبالتحقيق تبني ��ضتغال موظفي �ل�رسكة يف �لفروع 
لثغ���رة يف توقي���ت �جلرد لا�ض���تياء عل���ى �أجز�ء من 
�ملبال���غ �مل���وردة يف �ملاكينة �لع���ام 2012، ولكون 
�ملدعية مديرة �خلزينة �لرئي�ض���ة كان يتعني عليها 
عم���ل �ملطابقة �لازمة ب���ني �ملبالغ �لتي �ض���ّجلتها 

�ملاكينة و�ملوردة للبنك �ضهرًيا.
و�أو�ض���حت �ملحكم���ة يف حكمه���ا �أنه مل���ا كانت 
�ملدع���ى عليها هي �ملكلف قانوًنا باإثبات �ض���د�دها 
لأج���ر �ملدعي���ة ومل تقدم ما يدل عل���ى ذلك ومن ثم 
تكون ذمتها ماز�لت م�ض���غولة بالأجر عن تلك �ملدة، 
وه���و ما تق���دره �ملحكم���ة مببلغ 494 دين���ار� و400 

فل�ص وتلزمها باأد�ئه للمدعية.
وتابعت، حيث �إن �ملدعى عليها قد �متنعت عن 
�ضد�د �لأجر عن �لفرتة �ملطالب بها رغم �نتهاء عاقة 
�لعمل، �إذ خلت مدون���ات �لدعوى من عر�ص �ملدعى 
عليها على �ملدعية م�ضتحقاتها وفق �لت�ضوية، وقد 
�أ�ض���اب �ملدعية من جر�ء ذلك �رسًر� يف عدم �لنتفاع 
بالأجر مما تق�ضي معه �ملحكمة بتعوي�ضها �لقانوين 
بن�ض���بة 6 %. و�أ�ض���افت، حي���ث �إن �ملدعى عليها مل 
تقّدم ما يدل على ��ض���تنفاد �ملدعية ر�ضيد �إجازتها 
�ل�ض���نوية �أو ح�ض���ولها عل���ى �لب���دل �لنق���دي، وملا 
كان ذل���ك وكان���ت �ملدعية قد �لتحق���ت بالعمل يف 

3/12/2006 حتى 8/8/2016 ومن ثم ت�ض���تحق 
بدل �لإجازة عن �ل�ض���نتني �لأخرتني وك�ض���ور �ل�ضنة 
بو�ق���ع 40 يوًما �أج���ر، �إل �أن �ملحكم���ة تلتزم بطلبها 

وتق�ضي مببلغ 1854 دينار� و500 فل�ص.
وب�ض���اأن ما �أوردته �ملدعية ب�ضاأن م�رسوع �لدخار 
�ملعمول به يف �ل�رسكة باأن �ملوظف يقوم بال�ضرت�ك 
يف م����رسوع �لدخ���ار �ملعم���ول به يف �ل�رسكة بن�ض���بة ل 
تق���ل عن 4 % م���ن �لر�تب، وكان �لثابت بال�ض���ورة 
�ل�ض���وئية من �لت�ض���وية �لنهائي���ة �أن للمدعية مبلغ 
16،194 دين���ار� و868 فل�ض���ا كم�ض���تحقات �دخار، 
وم���ن ثم تاأخذ به �ملحكمة ول�ض���يما �أنها مل تقدم ما 

يفيد كيفية ح�ضاب �مل�ضتحق لها وتق�ضي به.

و�أ�ض���ارت �إل���ى �أن من �ملقرر يف ق�ض���اء حمكمة 
�لتميي���ز �أن���ه �إذ� كان عقد �لعمل حم���دد �ملدة، فاإنه 
ل يح���ق ل�ض���احب �لعمل �إنهائ���ه باإر�دت���ه �ملنفردة 
قبل �نق�ض���اء مدته، �إل �إذ� تو�فر لديه �أحد �لأ�ض���باب 
�ملن�ض���و�ص عليها يف �ملادة 113 من قانون �لعمل، 
فيح���ق ل���ه حينئ���ذ ف�ض���ل �لعام���ل دون تعوي����ص، 
و�أن تقدي���ر خط���اأ �لعامل وم���ا �إذ� كان يعت���رب �إخالً 
بالتز�ماته �جلوهري���ة �ملرتتبة على عقد �لعمل يربر 
ف�ض���له بدون مكاف���اأة �أو �إخط���ار �أو تعوي����ص طبًقا 
لن�ص �مل���ادة 114 م���ن قانون �لعمل من �مل�ض���ائل 
�ملو�ضوعية �لتي ي�ضتقل قا�ضي �ملو�ضوع بالف�ضل 

فيها وفًقا لظروف �حلال وطبيعة �لعمل.

و�نته���ت �إل���ى �أن �ملدعي���ة �أخّل���ت بالتز�ماتها 
�جلوهري���ة مما يفق���د �لثق���ة فيها ويربر ف�ض���لها، 
وكان �لثابت من �لو�ض���ف �لوظيفي للمدعية مر�قبة 
�لأر�ض���دة �لبنكي���ة لل�رسكة على �أ�ض���ا�ص يومي، وقد 
تبني بالتحقيق ��ض���تغال موظفي �ل�رسكة يف �لفروع 
لثغ���رة يف توقيت �جلرد و�ل�ض���تياء عل���ى �أجز�ء من 
�ملبال���غ �مل���وردة يف �ملاكينة �لع���ام 2012، ولكون 
�ملدعية مديرة �خلزينة �لرئي�ضة وكان يتعني عليها 
عم���ل �ملطابقة �لازمة ب���ني �ملبالغ �لتي �ض���جلتها 
�ملاكين���ة و�مل���وردة للبنك �ض���هرًيا ومل يت���م ذلك، 
�لأمر �لذي تكون معه �ملدعى عليها قد �نهت �لعقد 
بالإر�دة �ملنف���ردة مبربر تقبله �ملحكمة، ويتمثل يف 
�إخ���ال �ملدعية بالتز�ماته���ا �جلوهرية �ملرتتبة على 
عقد �لعمل، وهو ما ل يتو�فر معه ركن �خلطاأ �ملوجب 

للتعوي�ص يف حقها وتق�ضي �ملحكمة بالرف�ص.
فلهذه �لأ�ضباب ق�ضت �ملحكمة بالز�م �ملدعى 
عليه���ا باأن ت���وؤدي للمدعي���ة مبل���غ 18،543 دينار� 
و768 فل�ًض���ا، و�ض���هادة �خلدم���ة وفائدة بن�ض���بة 6 
% �ض���نوًيا م���ن �لأجر وبالأجر �ل���ذي تاأخر �رسفه خال 
�لأ�ضهر �ل�ضتة �لأولى، وتز�د هذه �لن�ضبة بو�قع 1 % 
عن كل �ض���هر تاأخر بعد ذلك ومبا ل يجاوز ن�ضبة 12 
% �ضنوًيا من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د و3 % 
لب���دل �لإجازة و�لدخار من تاري���خ رفع �لدعوى حتى 
�ل�ضد�د، ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات و�ألزمت كاًّ 
منهما باملنا�ض���ب من �مل�رسوفات و�أمرت باملقا�ضة 

ب�ضان �أتعاب �ملحاماة.

اإع��������داد: ع��ب��ا���س اإب���راه���ي���م

اإلغاء حب�س فنان معروف وتغرميه 200 دينار ل�سّبه نائبا �سابقا
اإلزام مالك باإعادة 99 األف دينار مل�ستاأجر َف�سَخ عقده معه

بعدما �رسف �ملدعى عليه تلك �لأمو�ل من خال 3 �ضيكات

قالت �ملحامية فاطمة �حلو�ج �إن �ملحكمة 
�لك���ربى �ملدنية ق�ض���ت باإل���ز�م مالك بناية 
مبنطقة �ض���احية �ل�ض���يف، باأن يرد ملوكلها 
-�مل�ض���تاأجر لتلك �لبناية- مبلًغا وقدره 99 
�ألف دين���ار؛ وذلك بعدما �رسف �ملدعى عليه 
تلك �لأمو�ل من خال 3 �ضيكات حمكوم عليه 
يف وقت �ض���ابق باإعادتها ملوكلها ومعها 20 

�ضيًكا �آخرين. 
و�أو�ض���حت �حل���و�ج �أن موكله���ا كان قد 
��ض���تاأجر بتاريخ 6/4/2010 من �ملطلوب 
�ض���ده �لبناي���ة �لو�قع���ة يف منطقة �ض���احية 
�ل�ض���يف من �ملنامة و�ملكونة من 13 طابًقا، 
وذل���ك نظر �إيجار �ض���هري وق���دره 33 �ألف 
�لإيجاري���ة  �لعاق���ة  تب���د�أ  �أن  دين���ار، عل���ى 
بتاري���خ  وتنته���ي   1/7/2010 بتاري���خ 

.30/6/2013
واأ�ض����افت اأن موكله����ا، ونف����اًذا ل�����روط 
�لعقد، فاإنه �ضّلم �ملدعى عليه عدد 36 �ضيًكا 
بقيمة �لإيجار لثاث �ض����نو�ت، كاماً ومقدًما، 
على �أن ي�ض����تحق �رسف كل �ض����يك عند تاريخ 
��ض����تحقاق �لأجرة لكل �ضهر على حدة، وتبد�أ 
ه����ذه �ل�ض����يكات م����ن 1/7/2010، وتنتهي 
بتاري����خ 1/6/2013، وقيم����ة كل منه����ا 33 
�ألف دينار، وجميعها م�ضحوب على بنك و�حد.

جاء يف �ملادة �لثاني���ة من �لعقد �ملتفق 

علي���ه بني ط���ريف �لتد�عي، �أن���ه يحق لأي من 
�لطرفني �إخاء �لعق���ار �رسيطة �إعطاء �لطرف 
�لآخر �إ�ض���عار مدته �ض���هر و�حد قبل �لتاريخ 
�ملح���دد لاإخ���اء، ل���ذ� ف���اإن موكله���ا �أخَطَر 
�ملدع���ى عليه بتاري���خ 25/6/2011 بعدم 
رغبته يف ��ضتمر�ر �لإيجار لنهاية مدة �لعقد، 
وعزمه على �إخاء �لعقار يف نهاية �ضهر يوليو 
2011 وف�ض���خ �لعق���د قبل �ملوع���د �ملحدد 
�تفاًق���ا بينهما، حيث �أعط���ى �لعقد لطرفيه 
حري���ة �إنهائ���ه قبل مت���ام مدت���ه �إذ� ما رغب 
�أحدهم���ا يف ذلك �رسيطة �إعط���اء �لطرف �لآخر 

�إ�ضعار مدته �ضهر و�حد.
ولفتت �إلى �أن موكلها قد �ئتمن �ملدعى 
علي���ه وو�ض���ع حت���ت ي���ده ع���دد 36 �ض���يًكا 
ك�ض���مان للوف���اء مبا ي�ض���تحق له م���ن �أجره 
للعق���ار حم���ل �لتد�ع���ي، �إل �أن �ملدعى عليه 
ق���د خان �لأمانة، وقام ب�رسف �ل�ض���يكات بعد 
تاري���خ �نته���اء �لعقد �ملح���دد بنهاية يوليو 
2011، مم���ا ��ض���طر معه موكلها �إل���ى �إقامة 
دعوى �أمام �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لأولى، 
طالًبا فيها �حلكم وب�ض���فة م�ضتعجلة بوقف 
����رسف �ل�ض���يكات �لت���ي حتت ي���د �ملطلوب 
�ض���ده، وعددها 23 �ض���يًكا، وبقيمة 33 �ألف 
دينار ل���كل منها؛ وذلك ملا يف ذلك من خطر 
د�ه���م يهدد طالب �لأم���ر، وباإلز�م �ملطلوب 

�ضده برد هذه �ل�ضيكات للمدعي.
وحي���ث �إن���ه قد �ض���در �أمر م���ن �ملحكمة 
�لكربى �ملدني���ة �لأولى يف �لدعوى �ض���الفة 
�لبي���ان وب�ض���فة م�ض���تعجلة بوق���ف ����رسف 
�ل�ض���يكات �ل� 23، ومو�ض���وًعا ُق�ِضَي يف تلك 
�لدعوى باإلز�م �ملطلوب �ضده برد �ل�ضيكات 
وت�ض���ليمها لطال���ب �لأم���ر وقيم���ة كل منها 
33 �أل���ف دين���ار، وقد مت تاأيي���د هذ� �حلكم 
��ضتئنافًيا مبوجب �حلكم �ل�ضادر من حمكمة 

�ل�ضتئناف �لعليا �ملدنية �لثانية.
لكن���ه و�أثناء نظر �لدع���وى قام �ملطلوب 
�ضده ب�رسف 3 �ضيكات من �ل�ضيكات �ضالفة 
�لبي���ان وقيمته���ا �لإجمالية 99 �أل���ف دينار، 
و�لتي ق�ض���ي باإلز�م���ه بردها �إل���ى موكلها، 
فيك���ون لاأخ���ر �حلق يف مطالبت���ه برد قيمة 

هذه �ل�ضيكات.
كما طالب���ت يف لئحة �لدع���وى �ملحكمة 
باأن متن���ع �ملدعى عليه من �ل�ض���فر وباحلجز 
�لتحفظي على �أمو�له يف ح�ض���اباته �لبنكية �أو 
�أي من �رسكاته �أو موؤ�ض�ض���اته �لعاملة مبملكة 
�لبحري���ن؛ وذل���ك لكون���ه �أجنب���ي �جلن�ض���ية 
ويخ�ض���ى من فر�ره من �ململكة، وخ�ض���يًة من 
�أن يقوم �ملدع���ى عليه بالت����رسف يف �أمو�له 
مبا ي�ض���تحيل معه �لتنفيذ عليه مبا ع�ضى �أن 

يحكم له به.

�ألغت �ملحكم���ة �لكربى �جلنائي���ة �لثانية 
�حلب����ص  عقوب���ة  �ل�ض���تئنافية(  )ب�ض���فتها 
�ملخففة من 30 �ض���هًر� �إلى 4 �أ�ض���هر فقط مع 
تغرمي���ه مبل���غ 50 دين���ار�، و�ملفرو�ض���ة على 
فن���ان كومي���دي بحرين���ي مع���روف، وق�ض���ت 
جمدًد� بتغرميه مبلًغا وقدره 200 دينار فقط؛ 
وذلك لإد�نته باإهانة و�تهام نائب �ض���ابق علًنا 
عرب من�ض���ات �لتو��ض���ل �لجتماعي، و�لتي مل 
ينكرها �ملمثل مربًر� فعل���ه باأنه ذكرها دفاًعا 
ع���ن مملك���ة �لبحري���ن. وكان قد �أبل���غ �لنائب 
�ل�ض���ابق مرك���ًز� لل�رسك���ة �أن���ه تفاج���اأ بعدد من 
�أ�ض���دقائه ومعارفه يتحدث���ون معه حول قيام 
�أح���د �ملمثل���ني �لكوميدي���ني �ل�ض���هرين يف 
�ململكة ب�ض���به وقذف���ه عرب مو�قع �لتو��ض���ل 
�لجتماع���ي “�لفي�ص بوك و�لإن�ض���تغر�م”، و�أنه 

وجه له �تهامات لوقائع غر �ضحيحة.
و�أ�ضار �لنائب �ل�ض���ابق �إلى �أن �لكثر من 
�لأ�ض���خا�ص �لذين و�ضلتهم تلك �لفيديوهات 
�ملعرو�ض���ة يف ح�ض���ابات �ملمثل قد �ض���دقو� 
تلك �ل�ض���ائعات، وكانو� يعاتبونه على فعلها، 
مبيًن���ا �أن �ملمثل و�ض���فه باأنه )�أب���و لهب و�أبو 
جه���ل(، وق���ال �إن���ه )كبره���م �ل���ذي علمه���م 
�ل�ضحر(، و)�ض���احب �للحية �لبي�ض���اء(، و)بابا 
نوي���ل �لبحرين(، و)�ملحر����ص �لأكرب( وغرها 

من �لعبار�ت.
وبالتحقي���ق م���ع �مل�ض���تاأنف “44 عاًم���ا” 
�عرتف مبا �أ�ض���ند �إليه، و�أنه �ضاحب �حل�ضابني 
�ملذكورين و�مل�ض���وؤول عما ين�رس فيهما، مربًر� 

�أنه بعمله هذ� كان يد�فع عن مملكة �لبحرين.
فاأحالت���ه �لنياب���ة �لعام���ة للمحاكم���ة على 
�عتب���ار �ن���ه �رتكب يف غ�ض���ون �لع���ام 2014، 

�لآتي:
�أولً: �أ�ض���ند عانيًة للمجني عليه وقائع من 

�ضاأنها �أن جتعله حماً للعقاب و�لزدر�ء.
ثانًي���ا: رمى عانيًة �ملجن���ي عليه باأن وجه 
�إليه �لألفاظ �ملبينة باملح�رس دون �أن يت�ض���من 

ذلك �إ�ضناد و�قعة معينة.
ثالًثا: ت�ض���بب عمًد� يف �إزعاج �ملجني عليه 

باأن �أ�ضاء ��ضتعمال �لهاتف.
ر�بًعا: ن�رس عانيًة �أخباًر� وتعليقات تت�ضل 
باأ����رس�ر �حلياة �خلا�ض���ة باملجني علي���ه و�أفر�د 
عائلته و�إن كانت �ض���حيحة، فقد كان من �ضاأن 

ذلك �لإ�ضاءة له.
وعاقبت���ه �ملحكم���ة �ل�ض���غرى �جلنائي���ة، 
غيابًي���ا، باحلب�ص ملدة �ض���نة و�حدة عن �لتهمة 
�لأول���ى، وملدة 3 �أ�ض���هر عن �لتهم���ة �لثانية، 
وملدة �ض���نة و�حدة عن �لتهم���ة �لثالثة، وملدة 
3 �أ�ض���هر و�لغر�مة مببلغ 50 ديناًر� عن �لتهمة 
�لر�بع���ة، وق���ررت كفالة 1000 دين���ار لوقف 

تنفيذ �لعقوبة حلني �ل�ضتئناف.
ومت  �حلك���م  ه���ذ�  �مل�ض���تاأنف  فعار����ص 
تخفيف���ه �إلى �حلب����ص ملدة 4 �أ�ض���هر فقط مع 
تاأييد تغرميه مبل���غ 50 ديناًر�، فلم يقبل هذ� 
�حلكم �أي�ًض���ا وطعن عليه بال�ضتئناف، و�لذي 
�نته���ى باحلكم بتغرميه و�إلغ���اء عقوبة �حلب�ص 

�ملحكوم بها عليه عن جميع �لتهم.
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هل تندفع اإيران يف خمططاتها 
يف املنطقة من دون اأن تاأبه للدول 
الك���رى وتلقي احلبل عل���ى غاربه 
بهذا ال�س���ياق؟ اإي���ران ال ميكن لها 
اأن تت�رصف وتتعامل بهذه ال�سورة 
احلمقاء والطائ�س���ة ومن دون روية 
مع الدول الك���رى، لكنها ت�رصفت 
وتت�رصف بال�سياق واالأ�سلوب اأعاله 
مع بل���دان املنطقة واأثبتت جتارب 
وخ�سو�س���ا  املن�رصم���ة  االأع���وام 
العام���ن االأخريي���ن بال���ذات اأنه���ا 
ت�س���ع م�س���الح بلدان املنطقة بل 
حتى �س���ياداتها الوطنية يف اأ�سفل 
قائم���ة اعتباراته���ا، اإي���ران ت���زداد 
تغ���وال عام���ا بعد ع���ام، ولك���ن هذا 
التغول اأم���ام بلدان املنطقة، الأنها 
مازالت ال متلك االأوراق واخليارات 
واالإمكانيات التي تتيح لها التغول 
اأم���ام البل���دان الكرى وخ�سو�س���ا 
الغربية منها، بل اإن االأخرية مازالت 
ت�ستطيع االإم�ساك بتالبيب طهران 
االأحي���ان  م���ن  كث���ري  يف  ودفعه���ا 
اإلى«التق���زم« اأمامها اإن لزم االأمر، 
كما حدث يف جتريع اخلميني كاأ�س 
ال�سم باإجباره على تقبل قرار وقف 
اإط���الق النار م���ع الع���راق، وكذلك 
اإجب���ار خامنئ���ي عل���ى جت���رع كاأ�س 
ال�س���م النووي باإرغامه على القبول 
باالتفاق الن���ووي وجتاهل خطوطه 

احلمر ال� 19! 
اأن ناأخ���ذه  لك���ن ال���ذي يج���ب 
باالعتب���ار، ه���و اأن طهران ت�س���عى 
للعب مع ال���دول الكرى وتوظيف 
معه���ا  للمن���اورة  اإمكانياته���ا  كل 
�ساعية يف نهاية املطاف اإلى عملية 
مقاي�س���ة لك���ي تخرج م���ن املولد 
بحم����س »كاف«، وبطبيع���ة احلال، 
اخلا�رص االأكر من تلك املقاي�س���ة، 
بلدان املنطقة الأنها اإن جرت فاإنها 

�ستجري على ح�سابها.
اأك���ر م���ن  اال�س���تعجال يب���دو 
وا�س���ح على اإيران خ�سو�سا عندما 
داع����س  عل���ى  االنت�س���ار  اأعلن���ت 
ون�س���بت ذلك لنف�س���ها بل للجناح 
اخلارج���ي للحر�س الث���وري بقيادة 
قا�سم �سليماين املرفو�س اإقليميا 
ودوليا، كما اأنها م�ستعجلة اأكر يف 
فر�س ميلي�س���يات احل�سد ال�سعبي 
يف الع���راق كق���وة �سيا�س���ية اإل���ى 
جانب ثقلها الع�س���كري، متاما مثل 
ح���زب اهلل اللبناين واحلوثين، كما 
اأنه���ا تعم���ل حثيثا بنف����س االجتاه 
يف �س���وريا من خالل اإن�س���اء كتائب 
طائفية لي�س باإمكان نظام االأ�س���د 

اأن يقف دونها. »اإيالف«.

أكثر من مبرر 
لموقف عربي 

من إيران )1(

إلى وزارة التربية 
والتعليم عن 
”YES“ برنامج

نلم����س جميع���اً حج���م اجله���ود اجلب���اّرة التي 
تقوم بتنفيذها م�س���كورة وزارة الرتبّية والتعليم 
وذلك بقيادة وزيرها الفا�س���ل �س���عادة الدكتور 
ماجد ب���ن عل���ي النعيمي، حي���ث ين�س���ب اهتمام 
ال���وزارة ووزيرها وامل�س���وؤولن فيها على تطوير 
قط���اع التعليم مبختل���ف جوانبه، ومب���ا يحمله من 
تخ�س�سات ومراحل درا�سّية، واجلميع �ساهد على 

هذه اجلهود رغم ال�سعوبات التي تكتنفها.
موؤخ���راً حت���دث معي ع���دد من اأه���ايل الطلبة 
  )YES ( الذين التحقوا موؤخراً برنامج يحمل ا�سم
وهو عبارة عن برنامج للتبادل الثقايف يف الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة، ويتم تنفي���ذه بالتعاون مع 
برنام���ج كيني���دي - لوغ���ار ال���ذي متول���ه وزارة 
اخلارجي���ة االأمريكية من خالل ال�س���فارة االأمريكية 
مبملك���ة البحرين، حي���ث مّت اختي���ار 12 طالباً من 
بن 200 طالب تقدم���وا لاللتحاق بهذا الرنامج 
وج���اء اختي���ار الطلّب���ة بع���د اجتيازه���م باق���ة من 
االختب���ارات العلمية واللغوية، اإلى جانب �سل�س���لة 

من املقابالت ال�سخ�سية. 

اأو�س���ح يل االأه���ايل اأن الرنام���ج ال���ذي كان 
قد ب���داأ ع���ام 2003، ينتظم من خالل���ه الطلبة يف 
امل�س���توى احل���ادي ع����رص باملدار����س االأمريكي���ة، 
وجميعن���ا ُيدرك جيداً م�س���تويات املدار�س هناك، 
ونتيج���ة لذل���ك، ب���رزت عل���ى ال�س���طح م�س���كلة، 
اأجده���ا براأيي اخلا�س، كبرية م���ا مل نفكر بطريقة 
احرتافي���ة واإيجابي���ة حللها، حيث اأو�س���حت وزارة 
الرتبية والتعليم يف البحرين اأن على هوؤالء الطلبة 
اإعادة الف�سل احلادي ع�رص بعد عودتهم اإلى اأر�س 
الوطن، االأمر الذي يعني خ�سارة عام درا�سي كامل 

بالن�سّبة لهوؤالء الطلّبة! 
اجلدير ذكره اأن االأفواج ال�سابقة من طلبة هذا 
الرنام���ج مل ُيفر�س عليهم ه���ذا النظام، واإحقاقاً 
للحق اأرى اأن ذلك لي�س من�سفاً البتة، فاملجموعة 
كما ذكرت يتم اختيارها عن طريق نظام من�س���ف 
وعادل وغري �س���هل على االإط���الق، وهم من خالل 
وجودهم هن���اك فاإنه���م مبثابة �س���فراء ململكتنا 
احلبيبة، ومن مواقع وواليات خمتلفة، حاول اأهايل 
الطلبة التوا�سل مع امل�سوؤولن يف الوزارة الإيجاد 

حل توفيقي ير�س���ي الطرفن ولكن دون جدوى! 
كما مل يبادر اأي م�س���وؤول باالجتماع بهوؤالء االأهايل 
لتقدمي �س���بب مقنع لقرار ال���وزارة، وهذا اأمر غري 
مقبول . ال اأعتقد اأن �س���عادة الوزير ير�سى بذلك، 
ويف اعتقادي ال�سخ�س���ي هوؤالء الطلّبة ي�س���تحقون 
التكرمي والتقدير، فقد ثابروا وعملوا امل�س���تحيل 
للح�س���ول على ه���ذه املنح���ة الت���ي قدمتها لهم 
ال�سفارة االأمريكية . �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
�س���لمان بن حمد اآل خليف���ة ويل العهد قام موخراً  
بزيارة ناجحة جداً اإلى الواليات املتحدة االأمريكية، 
وق���ام �س���موه اأثن���اء زيارت���ه باالجتم���اع بالطلب���ة 
الدار�س���ن هن���اك، ووّجه ال�س���فري مبتابعة اأحوال 
الطلب���ة البحرينين وتقدمي كل الدعم لهم، وهي 
بال �س���ك مبادرة رائعة من �س���موه. على يقن باأن 
�س���عادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي لن يرتدد 
اأبداً بدرا�س���ة هذه احلالة والبحث عن حل ُير�س���ي 
جميع االأطراف، وهذا لي�س غريبا على �سعادته ملا 
عُرف عن دعمه الدائم وت�س���جيعه اأبناءه الطلبة يف 

مدار�س مملكتنا الغالية .

فالح هادي الجنابي 

منذ 40 عاما وال�س���عب االإيراين 
يعاين من �س���طوة النظ���ام الديني 
احلاك���م يف اإي���ران ووط���اأة قوانينه 
املعادي���ة  القمعي���ة  التع�س���فية 
لالإن�س���انية، وقد تفنن يف ا�ستخدام 
كل االأ�ساليب القمعية �سد خمتلف 
االإيراين وب�س���كل  ال�س���عب  �رصائ���ح 
خا�س �س���د املراأة التي ا�سطبغت 
اأف���كاره مبعاداته���ا، وم���ع متادي���ه 
االنته���اكات املمنهج���ة حلقوق  يف 
االإن�س���ان وع���دم اكرتاث���ه بالقي���م 
وخ�سو�س���ا  الدولي���ة  واملعاي���ري 
الئح���ة حق���وق االإن�س���ان، ف���اإن ����رص 
ه���ذا النظ���ام وعدوانيت���ه املفرطة 
بداأت تظهر ب�س���ورة غري عادية يف 
اأفكاره  املنطقة والعامل، و�س���ارت 
ت�س���تهدف  املتخلف���ة  الرجعي���ة 
املنطق���ة  وبل���دان  جمتمع���ات 
والعامل بحيث �س���ار ي�سكل اأ�سا�س 
 قاع���دة ت�س���دير كل اأن���واع ال�رصور.
ال���دويل  والتجاه���ل  ال�س���مت 
وانته���اكات  جلرائ���م  واالإقليم���ي 
ال�س���عب  �س���د  االإي���راين  النظ���ام 
وخ�سو�سا جمزرة �سيف عام 1988 
الت���ي اأع���دم فيها 30 األف �س���جن 
�سيا�س���ي يحمل���ون اأف���كارا حتررية 
دميقراطي���ة اإن�س���انية، حفز النظام 
اأكر عل���ى متاديه وذهابه اإلى اأبعد 
م���ا يك���ون، فل���م يكتف بتاأ�س���ي�س 
اأحزاب وجماعات وميلي�سيات عميلة 
تابعة له، اإمنا �سار يعلن جهارا عن 
نواي���اه التو�س���عية العدوانية على 
خلفية ديني���ة باإقام���ة امراطورية 
ت�س���م كل بل���دان املنطق���ة وتطل 
 على البحر املتو�سط والبحر االأحمر!

هذا النظام الذي يعبث ب�س���واريخه 
وحر�س���ه الثوري االإرهاب���ي واأذرعه 
باأم���ن وا�س���تقرار بل���دان املنطقة، 
ويطلق الت�رصيحات تلو الت�رصيحات 
عن ا�س���تهداف هذا البل���د اأو ذاك، 
ب���ل �س���ار يتم���ادى اأك���ر فيه���دد 
ق���ارات اأخ���رى، ولذلك م���ن املهم 
ج���دا اأن يراج���ع املجتم���ع ال���دويل 
مواقفه ب�ساأن هذا النظام العدواين 
املثري للحروب واملعادي لل�س���الم، 
والب���د من العمل على الت�س���دي له 
ومواجهته من خالل جبهة اإن�س���انية 
عري�سة متتد من داخل اإيران نف�سها 
وبلدان املنطقة وبلدان العامل، من 
اأجل حما�رصة ودح���ر ال�رص القادم من 
 نظ���ام امل���اليل ورد كيده االأ�س���ود.

من���ذ اأع���وام طويل���ة والتحذي���رات 
كثرية و�سادرة من جانب املقاومة 
ب�س���اأن عدوانية ه���ذا النظام وكونه 
ي�س���كل خط���را على االأمن وال�س���الم 
العاملي، وكانت املقاومة االإيرانية 
قد دعت قب���ل اأعوام اإلى ت�س���كيل 
هكذا جبه���ة الأن هذا النظام �س���ار 
م�س���در تهدي���د للمنطق���ة والعامل. 

“احلوار املتمدن”.

تصحيح الوضع الشاذ 
في إيران مهمة إنسانية 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

حن ينتهي املواطن من قراءة تقرير 
دي���وان الرقابة املالي���ة 2016 – 2017 
ي�س���عر بانفع���االت م���ن االأ�س���ى واحلزن، 
الأن���ه ي�س���مع وي���رى كي���ف يت���م التالعب 
بامل���ال العام وهدر ميزانيات �س���خمة يف 
ال�سواد االأعظم من الوزارات واملوؤ�س�سات 
“االإهم���ال”  اأن�س���طة  وتع���دد  احلكومي���ة 
لت�س���مل كل ما ه���و موجود، مب���ا يف ذلك 
اإدارة �س���وؤون القا�رصين الت���ي يبدو اأنها 
اأ�س���يبت بالهزال وهي بهذا ال�سكل، فقد 
الحظ التقري���ر وجود �س���عف يف اإجراءات 
ت�س���ليم الرتكات ب�س���بب عدم قيام اإدارة 
اأم���وال القا�رصي���ن بح����رص ال���رتكات التي 
بلغ اأطرافها �س���ن الر�س���د ب�س���كل دوري 

ومنتظ���م وخماطب���ة اأ�س���حابها بخطابات 
م�سجلة بعلم الو�سول ال�ستالم اأن�سبتهم. 
اأت�س���ور اأن ه���ذا الزل���زال فري���د من 
نوعه “خمالف���ات اإدارة اأموال القا�رصين” 
الأنه �س���يغرق تركات املتوفن و�سيمحي 
اآثاره���ا كليا م���ن اخلريطة، لذلك ن�س���األ 
الي���وم باإحل���اح: كيف يحدث ه���ذا يف اأهم 
اإدارة بوزارة العدل وال�س���وؤون االإ�سالمية؟ 
واأي���ن هي منظومة العم���ل ذات التحديث 
م���ن  املرتاكم���ة؟  واخل���رات  والتطوي���ر 
الوا�س���ح اأن اخلطط وال�سيا�سات اخلا�سة 
باأموال القا�رصين ال ت�سري ب�سكل �سحيح، 
وكاأن هناك م�س���امري مغروزة يف الطريق، 
فنح���ن نتعامل م���ع اأم���وال قا�رصين وهذا 

يتطلب اأق�سى درجات االهتمام والرعاية.
وم���ن املخالف���ات الت���ي رمب���ا دقت 
ناقو�س اخلطر واأعطتنا ر�س���ائل حتذيرية 
واإر�س���ادية جتنب���ا للك���وارث ال ق���در اهلل 
م���ا ذكره التقري���ر حول �س���وؤون الطريان 
املدين والرقابة على العمليات املتعلقة 
بالرتاخي�س و�سالمة الطريان، فقد ات�سح 
اأن �س���وؤون الط���ريان لديه���ا 54 طائ���رة 
م�س���جلة يف ال�س���جل الوطني للطريان وال 
يوجد لديها مفت�سون متخ�س�سون ب� 20 
نوعا م���ن هذه الطائ���رات، واخلطر االأكر 
هو اإ�سناد عدد من عمليات التفتي�س على 
الطائرات اإلى مفت�س���ي عمليات طائرات 
ال ميلك���ون الرتاخي�س واخل���رة العملية 

يف نوع الطائرات اخلا�س���عة لتفتي�س���هم، 
وكذل���ك ال يقوم الط���ريان املدين باتخاذ 
اأي اإج���راء للتحق���ق م���ن الت���زام م�س���غلي 
الطائرات بتنفيذ الفحو�س���ات املتعلقة 

بتعاطي العقاقري املخدرة! 
اإن قط���اع الط���ريان وجمي���ع املرافق 
امل�ساندة له ال يحتمل اأي نوع من اخلطاأ اأو 
االإهمال حتى لو كان �س���غريا بحجم راأ�س 
الدبو�س، اإم���ا الكفاءة واجل���ودة واإال فال، 
واأن���ا �سخ�س���يا وبحكم تعلق���ي بالطريان 
وعلى دراية تامة بعامله ال�سا�س���ع اأعي�س 
يف اغ���رتاب قا����س ومرير حينما اأكت�س���ف 

هذه احلقائق يف قطاع الطريان بوطني!.

قطاع الطيران والقاصرين...
زلزال فريد من نوعه بتقرير الرقابة

اأكدنا دائما مبجل�س العالقات العربية الدولية 
“كارنرت” اأن كل من يدعم االإرهاب والتطرف وبث 
روح الكراهي����ة ون�����رص الطائفية، حتى ولو ب�س����كل 
غري مبا�رش، ه����و متورط فعليا به����ذه اجلرائم التي 
يدينها الدين االإ�س����المي والقيم االإن�س����انية، وكل 
من ال ي�س����تنكر االإرهاب االإيراين وعمالءه باملنطقة 
من ح�س����د �س����عبي وحوثين وح����زب اهلل، هو داعم 
و�رصيك فعل����ي لالإرهاب والتطرف �س����د االإن�س����ان 
والهوية القومي����ة العربية، ومنف����ذ مبا�رص ملخطط 

اإيران بتدمري هوية االأمة العربية وتاريخها ودورها 
االإن�ساين.

الب����د من الق����ول اأي�س����ا اإن ادع����اء البع�س اأن 
حزب اهلل مكون اأ�سا�سي لبناين، واإ�رصاكه باحلكومة 
اللبناني����ة، وعدم ا�س����تنكار ما قام ب����ه من عمليات 
اإرهابي����ة موجه����ة بالدرج����ة االأولى �س����د االإن�س����ان 
العرب����ي، وحماولة �س����ق وحدته العربي����ة القومية، 
واإح����الل الطائفية ون�رص الكراهية وت�س����ويق ثقافة 
الوالء والعمالة الإيران على ح�ساب الهوية العربية، 

يجعل ه����وؤالء �����رصكاء فعلين به����ذه اجلرائم التي 
يرتكبها عمالء اإي����ران باملنطقة، بقيادة حزب اهلل 
واحلوثي����ن، وغريه����م ممن ي�س����عى لتنفي����ذ هذا 

املخطط حتت �سعار مقاومة اإ�رصائيل.
هناك من يوفر الدعم الوا�س����ح الإرهاب حزب 
اهلل، وي�س����في ال�رصعية لعمالة ه����ذا احلزب الإيران 
عل����ى اأن����ه مك����ون لبن����اين ال يج����ب التعر�����س لكل 
عمليات����ه االإرهابي����ة واجلرائم الت����ي ارتكبها بحق 
االإن�س����ان والهوية العربية، مما ي�ستوجب حما�سبة 

كل م����ن ال ي�س����تنكر اإره����اب ح����زب اهلل، واعتباره 
�رصيكا فعليا بكل جرائم وعمالة هذا احلزب، ويجب 
الت�س����دي لهم بكل الو�س����ائل املمكن����ة مبا فيها 
قط����ع العالقات مع اأية حكومة اأو حزب �سيا�س����ي ال 
ي�س����تنكر اإرهاب هذا احلزب، حتى ال تتعر�س االأمة 
العربي����ة للمزيد من االإرهاب االإي����راين، وحتى يتم 
الت�س����دي للمخط����ط االإيراين االإ�رصائيلي لتق�س����يم 
االأمة العربية وعرقلة اجلهود اخلرية الإعادة الوحدة 

والت�سامن العربي.

شركاء اإلرهاب

 

ztawfeeqi
@gmail.com  زهير توفيقي

نزار جاف

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة



ت�شكيل جلنة انتخابات “الغرفة”

ال�ش����ناب�س - الغرف����ة: اأ�ش����در رئي�����س غرفة جتارة 
و�شناعة البحرين قراراً بت�شكيل جلنة االنتخابات للدورة 
)29( ملجل�س االإدارة برئا�ش����ة جا�شم ح�ش����ن عبدالعال، 
وع�ش����وية 8 اآخرين وهم: يو�ش����ف �ش����اح الدين، غ�شان 
قا�شم فخرو، را�شد عبدالرحمن، ندى اأحمدي، عبداجلليل 
العايل، زينات املن�ش����وري، خالد العو�شي، فريد غازي 

رفيع.
و�ش����تتولى ه����ذه اللجن����ة تلق����ي طلبات الرت�ش����يح 

والنظر فيها واالإ�رشاف على عملية االنتخاب.
الى ذلك، اأكد رئي�س الغرفة خالد عبدالرحمن املوؤيد 

اأن الغرفة �شتقدم الدعم الكامل للجنة االنتخابات.

الدوالر ي�شعد مقابل الني و“بيتكوين” تتجاوز 14 األًفا
لندن - رويرتز: حقق الدوالر بع�س املكا�شب مقابل الني اأم�س اخلمي�س حيث ا�شتعادت 
االأ�ش���واق العاملية بع�س ال�ش���هية للمخاطرة اإ�ش���افة اإل���ى التفاوؤل الناجت ع���ن توقعات باأن 
الوالي���ات املتح���دة �ش���تنجح يف اإقرار برنامج اإ�ش���اح �رشيب���ي. وكان الدوالر ق���د تراجع يوم 
االأربع���اء مقابل ال���ني بعدما اأعلن الرئي����س االأمريكي دونالد ترامب اأنه �ش���يعرتف بالقد�س 
عا�ش���مة الإ�رشائيل. لكن مع ارتفاع اأ�شعار االأ�شهم العاملية اخلمي�س اأقبل امل�شتثمرون جمددا 
عل���ى �رشاء العمل���ة االأمريكية التي جرى تداوله���ا بارتفاع 0.3 % اأم����س مقابل 112.60 ين. 
و�ش���عد موؤ�رش الدوالر الذي يقي�س اأداء العملة االأمريكية مقابل �شلة من �شت عمات رئي�شية 
اإلى اأعلى م�شتوى يف اأ�شبوعني. ونزل اليورو قليا اإلى 1.1792 دوالر بعدما تراجع اإلى اأدنى 
م�ش���توى يف اأ�ش���بوعني عند 1.1780 دوالر يوم االأربعاء. وقفزت عملة بيتكوين اإلى م�شتوى 
قيا�ش���ي مرتف���ع متجاوزة 14 األف���ا و500 دوالر بزيادة نحو �ش���بعة باملئة خ���ال يوم ام�س 

موا�شلة ارتفاعها املفاجئ من م�شتوى يقل عن األف دوالر يف بداية العام.
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اقتصاد
15 األف �سائح متوقع يف رحالت �سيد اللوؤلوؤ �سنويا

تبداأ االأ�شبوع املقبل وب�شعر 25 دينارا للتذكرة

م����ن املقرر اأن تبداأ �رشكتان جتاريتان ت�ش����غيل 
رحاتها االأولى ل�ش����يد اللوؤلوؤ يف تاريخ 14 دي�شمرب 
اجلاري للعامة وال�شياحة، وذلك بعد رفع احلظر عن 
هذه الرحات، يف حني مت ت�ش����غيل اأول رحلة ر�شمية 

اأم�س )اخلمي�س( لعدد من امل�شوؤولني يف احلكومة.
وتوق����ع مدي����ر االألع����اب املائية واملوا�ش����ات 
يف �رشك����ة “ديلم����ا مارينا” اأحمد �ش����رب، وه����ي اإحدى 
ال�رشكات املرخ�س لها تنظيم رحات �ش����يد اللوؤلوؤ، 
وت�شتقطب الرحات ال�شياحية البحرية ل�شيد اللوؤلوؤ 
ما بني 12 األف اإلى 15 األف �ش����ائح �ش����نوياً بف�شل 
التن�شيق بني خمتلف املوؤ�ش�شات الفاعلة يف القطاع 

ال�شياحي �شواء يف القطاعني العام واخلا�س.
واأكد �شرب اأن هذه الرحات مطلوبة ب�شكل كبري 
من قبل ال�شياح، م�شرياً اأنها �شتجد اقباال كبريا. اأما 
مدير �رشكة SCUBA LIFE حممد اجلا�شم، فاأ�شار 
اإل����ى اأن هناك طلبا من عدد م����ن الدول لتوافر مثل 
هذه الرح����ات، متفقاً مع التقدي����رات التي اأوردها 

زميله يف القطاع.
ولفت اجلا�ش����م اأن �رشكته بداأت ن�ش����اطها منذ 
نحو �شنتني يف الريا�شات املائية واأن هذا الن�شاط 
اجلدي����د ا�ش����بح ي�ش����كل ا�ش����افة نوعي����ة وفر�ش����ة 
لتنويع الدخل، خ�شو�شا اأن التحدي االأكرب ل�رشكات 
الريا�ش����ات املائية عدم قدرتها على العمل طوال 
فرتات ال�ش����نة، خ�شو�ش����ا يف ف�شل ال�ش����تاء، اإال من 
خ����ال بع�س ريا�ش����ات القوارب والتزل����ج باالألواح 

ال�رشاعية.
ال�����رشكات  ب����ني  املناف�ش����ة  ارتف����اع  ويتوق����ع 
ال�ش����ياحية لت�ش����غيل رح����ات بحرية ل�ش����يد اللوؤلوؤ 

خم�ش�شة لل�شياحة مع ارتفاع الطلب على مثل هذه 
الرحات خ�شو�ش����ا من ال�ش����ياح االأجانب، يف الوقت 
ال����ذي تعم����ل فيه هيئ����ة ال�ش����ياحة من خال �ش����بع 
مكاتب حول العامل على ا�شتقطاب اأكرث من 2500 

�شائح اأجنبي خال الفرتة املقبلة.
وكان يحظ����ر يف البحرين �ش����يد اللوؤلوؤ قبل اأن 
ت�ش����مح اململك����ة، يف اإط����ار خطة طموح����ة للنهو�س 
بقطاع اللوؤلوؤ، لاأفراد با�ش����تخراج الرخ�س اخلا�شة 
لل�ش����يد، يف حني �ش����مح لل�����رشكات بالب����دء برحات 
جتارية �ش����ياحية خم�ش�ش����ة للمواطنني وال�ش����ياح 

االأجانب.
و�ش����تفر�س ر�ش����وم �ش����ياحية قدرها 5 دنانري 
بينما ترتاوح اأ�ش����عار التذاكر التي توفرها �رشكتان 

حالي����اً بح�ش����ب موا�ش����فات الرحلة، وفقا مل�ش����ادر 
القطاع.

واأ�ش����ار �ش����رب اإلى اأن �رشكته ه����ي االأولى التي 
�ش����تبداأ بت�ش����يري الرحات ال�شياحية ل�ش����يد اللوؤلوؤ 
واأنه����ا ب����داأت بالفعل ا�ش����تعدادات كبرية من خال 

توفري 7 قوارب بحرية ب�شعة ركاب خمتلفة.
واأو�ش����ح اإلى اأن اأ�ش����عار التذاكر �ش����تبداأ بنحو 
25 دينارا لرحلة ت�ش����تغرق نحو 4 �شاعات اأو اأكرث، 
يت����درب فيه����ا امل�ش����اركون م����ن خ����ال مر�ش����دين 
متخ�ش�شني يف �شيد اللوؤلوؤ، على الطرق ال�شحيحة 

ال�شتخراج املحار واللوؤلوؤ.
وتوقع اأن تن�شم بني 3 اإلى 5 �رشكات، لت�شغيل 
رحات �شيد اللوؤلوؤ يف الفرتة املقبلة، خ�شو�شا مع 

وج����ود مرافق مهيئة يف مرف����اأ “راأ�س رية” باملحرق 
ال�شتقبال ال�شياح وانطاق ال�شفن.

واأ�ش����اد �ش����رب بجه����ود خمتلف اجله����ات وعلى 
راأ�شها هيئة البحرين لل�شياحة برئا�شة ال�شيخ خالد 
بن حمود اآل خليفة، اإذ �ش����اهمت خمتلف اجلهات يف 
تقدمي جميع الت�شهيات الازمة لبدء هذه الرحات 
الت����ي �ش����تنعك�س اإيجابا عل����ى االقت�ش����اد الوطني 

والن�شاط ال�شياحي يف البالد.
يذك����ر اأنه مت تد�ش����ني اخلطة الوطني����ة الإحياء 
�ش����ناعة اللوؤل����وؤ يف البحرين الت����ي اأُِق����َرت من قبل 
جمل�س الوزراء واللجنة التن�ش����يقية الهادفة حلماية 
البيئ����ة البحري����ة وتعزي����ز اآلي����ة تنظيم وا�ش����تغال 
ال�ش����يد البح����ري. وتن����درج ه����ذه الب����ادرة �ش����من 

اإ�ش����رتاتيجية الهيئة طويلة املدى لتطوير القطاع 
ال�ش����ياحي والتي تق����ع حتت مظلة ت�ش����ويق الهوية 
ال�ش����ياحية “بلدنا بلدك����م” والتي تركز على ترويج 
امل�ش����تويني  عل����ى  البحرين����ي  ال�ش����ياحي  املنت����ج 
االإقليم����ي والعاملي، واإب����راز املقومات ال�ش����ياحية 
لدعم اجلهود التي تعزز من اإ�ش����هام القطاع ب�شكل 
اإيجابي يف الناجت املحلي بالتوافق مع روؤية اململكة 

االقت�شادية 2030.
واأف����ادت هيئة البحري����ن لل�ش����ياحة اأن رحات 
�ش����يد وا�ش����تخراج اللوؤلوؤ �ش����تكون وف����ق اإجراءات 
تنظيمية ترتكز على حماية البيئة البحرية، اإذ ي�شمح 
للم�ش����اركني �ش����واء م����ن املواطن����ني اأو املقيمني 

وال�شياح ب�شيد 60 حمارة يف كل رحلة.

• )اأر�شيفية(	 من معر�س  مهرجان البحر لذي ا�شتعر�س �شناعة الغو�س البحرينية  

علي الفردان

املنامة - ال�ش���ناعة والتج���ارة: تراأ�س 
وزي���ر ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة زايد 
الزياين اأعمال االجتماع ال�ش���ابع والع�رشون 
للجنة االقت�ش���ادية امل�شرتكة بني الوزارة 
وغرفة جتارة و�شناعة البحرين، والذي ُعقد 
بح�ش���ور رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة خالد 
عبدالرحمن املوؤيد وعدٍد من اأع�شاء اللجنة 
م���ن اجلانب���ني. وا�ش���تهل وزير ال�ش���ناعة 
والتجارة وال�شياحة االجتماع بالتاأكيد على 
دعم احلكوم���ة ووزارة ال�ش���ناعة والتجارة 
وال�ش���ياحة لكاف���ة اخلط���وات واملبادرات 

الت���ي تق���وم به���ا غرفة جت���ارة و�ش���ناعة 
البحرين مبا ي�ش���ب يف �ش���الح االقت�ش���اد 

الوطني.
و�ش���من املو�ش���وعات املدرج���ة على 
ج���دول اأعمال���ه اأطلع الوزير احل�ش���ور على 
م�شتجدات اإن�شاء مدينة املعار�س اجلديدة، 
اإ�شافة اإلى م�ش���تجدات م�رشوع مركز تنمية 
ال���وزارة عل���ى  ال���ذي ت����رشف  ال�ش���ادرات 
ترتيبات ا�ش���تحداثه بالتع���اون مع اجلهات 
املعنية، وكذلك متت مناق�ش���ة م�شتجدات 

م�رشوع تطوير �شوق املنامة القدمي.

اإل���ى ذلك، اأع���رب الوزير ع���ن تقديره 
لكاف���ة اجلهود الت���ي بذلها جمل����س اإدارة 
غرفة جتارة و�شناعة البحرين والتي ت�شب 
يف جممله���ا يف �ش���الح القط���اع التج���اري 

واالقت�شاد الوطني عموما. 
ومن جهت���ه، اأعرب رئي�س جمل�س اإدارة 
الغرفة عن تقديره البالغ لوزارة ال�ش���ناعة 
والتج���ارة وال�ش���ياحة عل���ى كاف���ة اجلهود 
التي تبذلها يف �ش���بيل االرتقاء باالقت�شاد 
وا�ش���رتاتيجيات  روؤى  الوطن���ي وحتقي���ق 

احلكومة يف هذا اجلانب. 

الزياين يرتاأ�س االجتماع الـ27 للجنة االقت�سادية امل�سرتكة
ا�شتعرا�س امل�شتجدات ب�“مدينة املعار�س” و“تنمية ال�شادرات”

• جانب من االجتماع امل�شرتك	

تكرمي الرعاة والداعمني لـ“ا�ستثمر يف البحرين”
ل�سنا مالذا لل�رضائب.. و�سفافية اأنظمتنا املالية معرتف بها عاملًيا

البحرين رًدا على “قائمة االأوروبي للدول غري املتعاونة �رشيبيا”:

املنام���ة -بنا: يف 5 دي�ش���مرب 2017، وبعد 
جولة ق�شرية جدا من امل�شاورات النهائية، اأدرج 
االحت���اد االأوروبي مملكة البحرين �ش���من قائمة 
امل���اذات ال�رشيبي���ة، وا�ش���تندت القائم���ة اإلى 
مدى تبني معايري ال�شفافية وتبادل املعلومات 
ال�رشيبية، واملناف�شة ال�رشيبية العادلة وتطبيق 
مبادرة منظم���ة التعاون االقت�ش���ادي والتنمية 
فيم���ا يخ�س ت���اآكل الوع���اء ال�رشيب���ي وحتويل 
االأرباح. وتوؤمن مملكة البحرين اإميانا را�شخا باأنه 
ال ميك���ن اعتبارها ماذا �رشيبيا، بل اإنها معرتف 

بها عامليا بقوة و�شفافية اأنظمتها املالية.
وخاف���ا لبي���ان االحت���اد االأوروب���ي، وقعت 
البحري���ن يف 29 يوني���و 2017 اتفاقي���ة منظمة 
التعاون االقت�شادي والتنمية  ب�شاأن امل�شاعدة 
ال�رشيبي���ة  امل�ش���ائل  يف  املتبادل���ة  االإداري���ة 
واالتفاقي���ة متع���ددة االأطراف بني ال�ش���لطات 
املخت�ش���ة ب�ش���اأن التبادل التلقائي ملعلومات 
احل�ش���ابات املالية، واللتان مبوجبهما ت�شتطيع 
مملكة البحرين جمع املعلومات من موؤ�ش�ش���اتها 
املالي���ة وتبادله���ا تلقائيا ب�ش���كل �ش���نوي مع 

االأط���راف املوقع���ني عل���ى االتفاقيت���ني. وقد 
با����رشت مملك���ة البحري���ن يف الت�ش���ديق عل���ى 
االتفاقيتني وفقاً لاإجراءات الت�رشيعية املعمول 

بها يف اململكة. 
وميك���ن االطاع على بي���ان منظمة التعاون 
االقت�شادي والتنمية ال�شادر يف هذا اخل�شو�س 

عرب موقعها االإلكرتوين .
وكجزء من متطلبات تطبيق االإباغ امل�شرتك 
الت���ي ما زال���ت قيد التنفي���ذ، قام���ت البحرين 
بالفع���ل باإب���اغ املنت���دى العاملي لل�ش���فافية 
وتبادل املعلوم���ات يف امل�ش���ائل ال�رشيبية عن 
عزمه���ا عل���ى التب���ادل التلقائ���ي للمعلوم���ات 
ال�رشيبي���ة مع جمي���ع الدول االأع�ش���اء يف االحتاد 
االأوروبي.ومن جانب اآخر وافق جمل�س النواب يف 
5 دي�شمرب 2017 على اتفاقية قانون االمتثال 
ال�رشيبي للح�شابات االجنبية  )FATCA( بني 
حكومت���ي مملك���ة البحرين والوالي���ات املتحدة 
االأمريكي���ة، وع���اوة عل���ى ذل���ك فق���د وقع���ت 
اململكة على 51 اتفاقية �رشيبية ثنائية ت�ش���مح 
بتبادل املعلومات الأغرا�س ال�رشيبة. ومن �شمن 

هذه االتفاقيات 17 اتفاقية مع دول اأع�ش���اء يف 
االحت���اد االأوروب���ي، وقد ا�ش���تخدم العديد منها 

بالفعل لطلب معلومات من البحرين.
كما اأن البحرين ع�شو ن�شط اأي�شا يف املنتدى 
العامل���ي  لل�ش���فافية وتب���ادل املعلوم���ات يف 
امل�شائل ال�رشيبية، وهي ت�شعى جاهدة ل�شمان 
تعاونه���ا الكام���ل م���ع �رشكائه���ا يف االتفاقيات 
ال�رشيبية ومع اأع�ش���اء املنتدى العاملي، وكثري 
منه���م من الدول االأع�ش���اء يف االحتاد االأوروبي، 
وذلك ل�ش���مان تبادل كامل وعادل للمعلومات 
يف امل�ش���ائل ال�رشيبية.ه���ذا و�ش���تلتزم مملك���ة 
البحري���ن ب���اأن تكون ع�ش���وا يف االإطار ال�ش���امل 
الذي ي�ش���م اأكرث من 100 ع�شو يف تنفيذ حزمة 
برنامج مكافحة تاآكل الوع���اء ال�رشيبي وحتويل 

االأرباح.
االحت���اد  م���ع  ح���وارا  البحري���ن  و�ش���تبداأ   
االأوروبي حول هذه امل�شاألة ل�شمان فهم جهود 
اململك���ة الرامي���ة ل�ش���مان حتقيق ال�ش���فافية 
املالية والتعاون ال���دويل وبيئة تنظيمية قوية 

واالعرتاف بها.

املنام���ة - ال�ش���ناعة والتج���ارة: نظمت 
وزارة ال�ش���ناعة والتج���ارة وال�ش���ياحة حف���ا 
برعاي���ة الوزير زايد الزي���اين، لتكرمي الرعاة 
والداعم���ني ملنت���دى ومعر�س “ا�ش���تثمر يف 
البحرين 2017” وال���ذي اأقيم برعاية كرمية 
من لدن رئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة، 
وكذلك تكرمي امل�شانع امل�شاركة يف برنامج 
“�ُش���نع يف البحري���ن” وال���ذي ب���داأ تلفزيون 

البحرين ببثه اعتباراً من 8 نوفمرب 2017.

وخ���ال احلف���ل اأع���رب وزي���ر ال�ش���ناعة 
والتج���ارة وال�ش���ياحة ع���ن بال���غ تقديره لكل 
ال�رشكات واملوؤ�ش�ش���ات التجارية وال�شناعية 
واالإعامي���ة الراعي���ة للفعالي���ة الت���ي نظمت 
ن�ش���ختها الثاني���ة ع����رش بتاري���خ 31 اأكتوب���ر 
2017، وتاأتي ب�ش���كل �ش���نوي الإبراز الواقع 
اال�ش���تثماري املتج���دد واملتط���ور للمملكة، 
والفر�س املتنوعة لا�ش���تثمار يف ظل البيئة 
ال�ش���ديقة والبنية التحتي���ة املهياأة لتوطني 

كافة امل�شاريع االقت�شادية واال�شتثمارية.
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3.2 مليون دينار لأعمال بناء مبنى مكاتب “النواب”
فتح 36 مناق�صة تعود لـ 14 جهة حكومية

فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات يف جل�صته 
الأ�صــــبوعية يــــوم اأم�س 36 مناق�صــــة ومزايدة، عامة 
وحمــــدودة، تابعة اإلــــى 14 جهة حكوميــــة. واأظهرت 
اأحــــدث بيانــــات ن�رشت علــــى موقع املجل�ــــس اأن اأبرز 
املناق�صات تعود لوزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيــــط العمــــراين لأعمــــال بنــــاء مبنــــى مكاتب 
لتو�صــــعة جمل�ــــس النواب تقــــدم اإليهــــا 6 عطاءات، 
اأقلها بنحو 3.2 مليون دينار، يف حني اأكربها بقرابة 

4.8 مليون دينار.
وفتــــح املجل�س مناق�صــــتني اأخريــــني للوزارة 
اأي�ًصا، اأولهما لتقدمي خدمات ا�صت�صارية للت�صميم 
والإ�ــــرشاف علــــى اأعمــــال حتويــــل وحمايــــة كابــــات 
الكهرباء التــــي تتعار�س مع تطوير �صــــارع الفاحت 
تقــــدم اإليهــــا 3 عطــــاءات اأقلهــــا بقيمــــة 365 األف 
دينار، والثانية للعطــــاءات املالية لتقدمي خدمات 
اإدارة وت�صــــغيل مركز توبلي ملعاجلــــة مياه ال�رشف 
ال�صــــحي تقدم اإليها عطاء وحيــــد بنحو 354.9 األف 

دينار.
وبلــــغ جمموع اأقل العطاءات املقدمة نحو 11.4 
مليون دينار، وهي تت�صمن 135 عطاء، يف حني بلغ 
اإجمايل العطاءات املقدمة 162 عطاء، لكن ل�صعوبة 
احل�صول على تفا�صيل 27 عطاء مت ا�صتثناوؤها من 

املجموع.
والعطاءات الـ 27 التي مل يتم احت�صــــابها تابعة 
لإدارة املخازن املركزية ووزارة ال�صحة، تقدمت لها 
العديد من العرو�س، ويبدو اأن لها عاقة بتفا�صيل 

فنية مل تتوفر عنها معلومات على موقع املجل�س.
ونظر املجل�س يف 12 مناق�صات لإدارة املخازن 

املركزيــــة، اأبرزها لتوفري مفاتيــــح كهربائية تقدم 
اإليها عطاءان اأقلهما بقيمة 384.2 األف دينار.

كمــــا نظــــر املجل�ــــس يف 3 مناق�صــــات لهيئــــة 
الكهرباء واملاء، اأبرزها لتزويد وتركيب وتد�صــــني 
4 حمولت كهربائية بقدرة )100 اأم يف اأي( مبحطة 
الرفاع تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلها بنحو 1.9 مليون 
دينار واأكربها بقرابــــة 7.5 مليون دولر )ما يعادل 

2.8 مليون دينار(.

3 مناق�صــــات ل�رشكــــة نفــــط  وفتــــح املجل�ــــس 
البحريــــن )بابكــــو(، اأبرزها لدرا�صــــة جــــدوى جتديد 
ثــــاث طوربيــــدات توليــــد الكهرباء تقــــدم اإليها 9 
عطــــاءات اأقلهــــا بنحــــو 180.3 األف دينــــار واأكربها 

بقرابة 532.3 األف دينار.
كما فتــــح املجل�ــــس 3 مناق�صــــات ل�رشكة مطار 
البحرين، اأبرزهــــا لطلب تقدمي معلومــــات للمرحلة 
الأولى من فندق مطــــار البحرين الدويل تقدم اإليها 

3 عطــــاءات، ومل يتم الإف�صــــاح عن قيمــــة اأي منها، 
ومناق�صــــة ل�صــــيارة مزودة ب�صــــامل لطوارئ احلريق 

تقدم اإليها عطاء وحيد بنحو 399.7 األف دينار.
وكذلك فتح املجل�س مناق�صتني ل�رشكة طريان 
اخلليــــج، لختيــــار الداعــــم الفني الدوري لأ�صــــطول 
)طائــــرات B787( و�رشاء معدات �صــــيانة ملحركات 
 A321و  A320 Neo( لأ�صــــطول   )Leap1A(
Neo( تقدم اإليهما 8 عطاءات ُعلق اأحدها ومل يتم 

الإف�صاح عن قيمة اأي منها.
وفتــــح املجل�ــــس كذلــــك  مناق�صــــتني حللبــــة 
البحريــــن الدولية، اأبرزها لتوفري مولدات كهربائية 
ل�صباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج ل�صنة 
2018 اإلى 2020 تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلها بنحو 
1.1 مليون دينار واأكربها قرابة 2.1 مليون دينار.

ونظر املجل�س يف مناق�صــــتني لوزارة ال�صــــحة، 
اأبرزها لتوقيع عقد �صيانة �صاملة ملدة اأربع �صنوات 
لبع�س معــــدات التكييف والتهويــــة يف مباين جممع 
ال�صــــلمانية الطبي، تقدم اإليهــــا 10 عطاءات، اأقلها 

بنحو 119.1 األف دينار.
عــــاوة على ذلــــك، نظــــر املجل�س يف مناق�صــــة 
لــــوزارة الداخليــــة؛ لتوفــــري اأجهــــزة تربيــــد، تقــــدم 
اإليهــــا عطــــاءان، اأقلهمــــا بنحــــو 79.9 األــــف دينــــار، 
ومناق�صــــة لهيئة البحرين للثقافــــة والآثار مل�رشوع 
ال�صــــوت وال�صــــوء تقــــدم اإليها عطاء وحيــــد بقيمة 
320 األــــف دينــــار، ومناق�صــــة ل�رشكــــة تو�صــــعة غاز 
البحريــــن الوطنية لتو�صــــعة مبنــــى املخترب املقاوم 
لانفجار بامل�صــــنع رقم 2 تقدم اإليهــــا 3 عطاءات، 
ُعلــــق اأحدها واأقل عطــــاء بقيمــــة 762.4 األف دينار 
واأكربها بنحو 1.6 مليون دينار، ومناق�صــــة ملجل�س 
التنميــــة القت�صــــادية لتعيــــني �رشكــــة ا�صت�صــــارية 
لدرا�صــــة جدوى اإن�صاء مركز لدرا�صــــات علم الوراثة 
احليويــــة تقدم اإليها 3 عطــــاءات، اأقلها بقيمة 359 
األف دينار، ومناق�صــــة لوزارة �صوؤون الإعام لتنفيذ 
اأعمال اإن�صــــائية و�صــــيانة بالــــوزارة تقــــدم اإليها 6 
عطاءات، اأقلها بنحو 164.7 األف دينار، ومناق�صــــة 
ملركز البحرين لتنمية ال�صــــناعات النا�صــــئة )رواد( 
لتوفــــري حرا�س اأمن ملجمع �صــــرة التجــــاري، تقدم 

اإليها 9 عطاءات، اأقلها بنحو 273.2 األف دينار.

• اأبرز املناق�صات املطروحة	

“البحرين للتنمية”: 46 مليون دينار متويل م�شاريع املراأة 

انطالق معر�ض البحرين لل�شوكولتة والقهوة

املنامة -بنا: ك�صـــف الرئي�س التنفيذي 
جمموعة بنك البحرين للتنمية �صطام �صليمان 
الق�صـــيبي اأن حجم التمويـــل الراكمي الذي 
قدمه البنك مل�صاريع املراأة حتى نهاية �صهر 
اأكتوبر 2017 و�صل اإلى ما يقارب 46 مليون 
دينار، فيما بلغ عدد هـــذه التمويات 2022 
م�رشوعـــاً. جـــاء ذلك خـــال تكرمي الق�صـــيبي 
موظفـــات البنك من كافة الفروع واملراكز يف 
املقر الرئي�س للبنك باملنطقة الدبلوما�صية 
خال احتفاليـــة اأقامتها املجموعة مبنا�صـــبة 

يوم املراأة البحرينية 2017. 
واأو�صـــح الق�صـــيبي اأن جمموعـــة البنك 

تفخـــر بتحقيقهـــا الكثـــري من الإجنـــازات يف 
جمـــال دعـــم املـــراأة البحرينية، حيث ت�صـــل 
ن�صـــبة توظيـــف املـــراأة البحرينيـــة اإلـــى 43 
% مـــن اإجمـــايل عـــدد املوظفـــني، تتقلد 7 
موظفـــات منا�صـــب اإدارة اأق�صـــام، وحتمـــل 
11 موظفـــة درجة املاج�صـــتري، وح�صـــلت 6 
موظفات على �صهاداٍت احرافية متخ�ص�صة، 
وح�صـــول موظفتني علـــى درجتـــي الدبلوم 
والبكالوريو�س يف جمال الهند�صة الكيميائية 
والإلكرونيـــة، ممـــا يوؤكد بـــاأن البنك مبثابة 
حا�صنة تدرِّب وت�صـــتثمر الكفاءات املتميزة 

يف القطاع امل�رشيف.

املنامة - البحرين لل�صياحة واملعار�س: 
افتتح معر�س البحرين لل�صوكولتة والقهوة 
اأعمالــــه حتــــت رعايــــة الرئي�ــــس التنفيــــذي 
لهيئة البحرين لل�صــــياحة واملعار�س ال�صيخ 
خالــــد بــــن حمــــود اآل خليفة اأم�ــــس اخلمي�س، 
وذلــــك يف مركز البحرين الــــدويل للمعار�س 

واملوؤمترات.
و�صــــارك يف الفتتاح ال�صيخة وفاء بنت 
�صــــيف اآل خليفــــة ممثلــــًة لهيئــــة البحريــــن 
لل�صــــياحة واملعار�ــــس، وممثلــــني عــــن كل 
من غرفــــة جتارة و�صــــناعة البحرين وجمعية 
�صــــيدات الأعمــــال البحرينيــــة وغريهــــا مــــن 

الهيئات القت�صادية البحرينية.
وي�صــــارك يف املعر�ــــس هــــذا العــــام 60 
عار�صــــا حمليا وعامليا من البحرين، اإ�صــــافة 
اإلــــى م�صــــاركات متعددة من دولــــة الإمارات 
العربية املتحدة، وال�صعودية، وم�رش والأردن، 
والوليــــات  وفرن�صــــا  وبريطانيــــا  وتركيــــا 
املتحدة، اإ�صــــافة اإلى م�صــــاركات من اآ�صــــيا 
ومــــن اأذربيجــــان حتديدا.ومــــن املتوقــــع اأن 
يجذب املعر�س هذا العام نحو 30 األف زائر، 
وذلــــك بنــــاء على النجــــاح الذي حققــــه العام 

املا�صي بجذب اأكرث 15 األف زائر.
واأعربت ال�صــــيخة وفاء عــــن اإعجابها مبا 
عر�صــــه امل�صــــاركون من قهوة ذات نكهات 

خمتلفة مــــن داخل وخــــارج البحرين وكذلك 
التنوع يف اإعداد ال�صــــوكولتة، اإذ �صــــمل هذا 
التنــــوع اإعدادها بطريقة �صــــحية ذات نكهة 

لذيذة.
واأكــــدت اأن هــــذا املعر�س يعد فر�صــــة 
ممتازة للم�صاركني يف ا�صتعرا�س اإنتاجاتهم 
و�صــــناعتهم والتــــي مــــن بينهــــا �صــــناعات 
بداأت �صــــغرية واأخذت يف الزدهار من خال 
امل�صاركة يف مثل هذه املعار�س، منوهة اإلى 
�رشورة ت�صــــجيع مثل هذه ال�صــــناعات �صواء 
التــــي تعمــــل يف داخــــل البيــــوت اأو من خال 
املحــــات التجارية اأو تلك التــــي تكون على 
املواقع الإلكرونية و�صــــط مناف�صــــة كبرية 

وجميلة.
ويعمل معر�ــــس البحرين لل�صــــوكولتة 
والقهــــوة على جمع ال�صــــناعيني واأ�صــــحاب 
املتاجــــر واملحات واملهتمني حتت �صــــقف 
واحد، وت�صليط ال�صوء على اأف�صل املعدات 
املنتجــــني  مــــن  واملنتجــــات  واخلدمــــات 
واملوردين الإقليميــــني والدوليني، ويقدم 
واخلدمــــات  املنتجــــات  معظــــم  املعر�ــــس 
العامليــــة ذات ال�صــــلة باإنتاج ال�صــــوكولتة 
والقهوة ويوفر للعار�صــــني من�صــــة مثالية 
لبناء �رشاكات مثمرة وتطوير عاقات جتارية 

طويلة الأجل.

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد النوع وصف المناقصة الجهة

3,197,410.00 Dadabhai Construction 6 محدودة أعمال بناء مبنى مكاتب لتوسعة مجلس النواب األشغال والبلديات

1,938,634.00 GEA Middle East Trading 3 محدودة العطاءات المالية لتزويد وتركيب وتدشين 4 محوالت 
كهربائية بقدرة )100 أم في أي( بمحطة الرفاع الكهرباء والماء

1,089,849.00 RSS Bahrain 3 عامة توفير مولدات كهربائية لسباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج لسنة 2018 إلى 2020 حلبة الدولية

399,667.00 AMA Motors Co. 1 عامة سيارة مزودة بساللم لطوارئ الحريق

شركة المطار 
0.00 - 3 عامة العطاءات الفنية لطلب تقديم معلومات للمرحلة 

األولى من فندق مطار البحرين الدولي

359,000.00 Oliver Wyman 3 محدودة تعيين شركة استشارية لدراسة جدوى إنشاء مركز 
لدراسات علم الوراثة الحيوية التنمية االقتصادية

دينـــار مليـــون   1.9 بــــ  الرفـــاع  ملحطـــة  كهربائيـــة  حمـــولت   4
1 للفورمـــا  كهربائيـــة  مولـــدات  لتوفـــري  دينـــار  مليـــون   1.1

املحرر القت�شادي

“الإ�شالمية للت�شنيف” و“الدويل للوقف” يوقعان مذكرة تعاون
تريليون دولر قيمة الأوقاف الدولية

اأمل احلامد من املنامة

وقعت اأم�س اخلمي�س الوكالة الإ�صامية الدولية 
للت�صنيف )IIRA( مذكرة تعاون مع املعهد الدويل 
للوقـــف الإ�صـــامي )IIIW( مباليزيـــا يتم مبوجبها 
توفـــري خدمات الت�صـــنيف وبنـــاء القـــدرات وتعزيز 
ال�صـــفافية على م�صـــتوى قطـــاع الوقـــف يف البلدان 

الإ�صامية وغري الإ�صامية.
و�صي�صـــتمل التعـــاون بـــني املوؤ�ص�صـــتني على 
بذل جهود م�صـــركة يف جمال التطوير الفني املايل 
املتخ�صـــ�س على م�صـــتوى منظمات الوقف اخلريية 
واملوؤ�ص�صـــات الوقفيـــة يف خمتلف اأرجـــاء العامل من 
خـــال ور�ـــس العمل واملوؤمتـــرات وبرامـــج التدريب 

واملحا�رشات املتخ�ص�صة.
وقال الرئي�س التنفيذي للمعهد الدويل للوقف 
ال�صامي اأن�س ال�صويان اإن قيمة الأوقاف الإ�صامية 
البنـــك  بح�صـــب  دولر  تريليـــون  تتجـــاوز  الدوليـــة 
الإ�صـــامي للتنمية، وتقديـــرات املعهد تتجاوز هذه 
الأرقـــام؛ نظًرا لأن الكثري مـــن الأوقاف معطلة وغري 
م�صـــتغلة ب�صكل جيد، والتفاقية �صيكون لها دور يف 
تطوير منتجات م�صـــتقبا واإعادة اإحياء هذه الأوقاف 
املعطلة وحتويلها اإلى منتجات ا�صـــتثمارية مهيكلة 

ت�صاعد الوقف وت�صاعد املوقوفني عليهم.
واأو�صـــح “بالنظر اإلى احلجم ال�صـــخم ل�صـــناعة 
الوقـــف، نحـــن يف اأم�س احلاجـــة اليوم لبنـــاء �رشاكات 
ا�صـــراتيجية ذكية وفعالة وهذه التحالفات ت�صـــنع 
الفـــرق وت�صـــهل الكثـــري مـــن العقبـــات، �صي�صـــهل 
الربنامـــج امل�صـــرك يف ت�صـــنيف الأوقـــاف وفهـــم 
للوقـــف  والقانونيـــة  والدوليـــة  املاليـــة  اجلهـــات 
الإ�صـــامي، اإذ �صت�صوغ الوقف بطريقة يفهمها اأهل 
الخت�صا�س كما �صـــيقوم امل�رشوع مب�صاعدة جمال�س 
النظارة وجمال�س الأمناء ليكونوا اأكرث متكًنا يف اختبار 
وحت�صني موؤ�ص�صـــاتهم الوقفية واإداراتهم من خال 
م�رشوع الت�صـــنيف الوا�صـــح املعامل، والـــذي بالطبع 
ي�صهم بدوره تباًعا يف اإحال احلوكمة وحت�صني الأداء 
والرقابة من خال ت�صنيف �صنوي للموؤ�ص�صة يو�صح 
الجتاه ال�صـــاعد اأو الهابط لأدائها وانطاًقا من هذا 
التعاون، �صي�صهل باإذن اهلل م�صتقباً يف اإعادة هيكلة 
الكثري مـــن الأوقاف املعطلة وحتويلهـــا اإلى اأوقاف 
ا�صـــتثمارية مهيكلة من خال و�صـــع وطرح منتجات 
ماليـــة �صـــليمة متوافقة مـــع ال�رشيعة ت�صـــند الوقف 
وتنميـــه وتنفـــع املوقـــوف عليهم وتخدم الأ�صـــواق 

املالية الإ�صامية ككل”.
واأكد اأن اتفاقية التعاون مع الوكالة الإ�صـــامية 
الدوليـــة للت�صـــنيف بنيـــت على اأ�صـــا�س م�صـــاركة 
املوارد، وال�صـــتفادة من اأوجه التعا�صد، والتن�صيق 
ال�صـــراتيجي وال�صتفادة من امل�صـــالح امل�صركة 

مبا يخدم تطور �صناعة الوقف واملالية الإ�صامية.

بـــدوره، قـــال رئي�ـــس التخطيط ال�صـــراتيجي 
والعاقـــات الدوليـــة يف الوكالة الإ�صـــامية الدولية 
للت�صـــنيف فهيـــم اأحمد “تعتـــرب اتفاقيـــة التعاون 
مع املعهد الـــدويل للوقف الإ�صـــامي بالغة الأهمية 
بالن�صـــبة للوكالة الإ�صـــامية الدولية للت�صنيف، اإذ 
ميثل هذا التعاون تو�صعة رقعة خدمات الت�صنيفات 
املاليـــة  للموؤ�ص�صـــات  نوفرهـــا  التـــي  الئتمانيـــة 
الإ�صـــامية لت�صـــمل القطاع الوقفي، والتي �صتكون 
بذلـــك خطوة حمورية جتاه تعظيـــم اجلهود املبذولة 
يف �صـــبيل تاأ�صـــي�س م�صـــداقية اأكرب يف جمال اإدارة 
اأ�صـــول الوقف وتهيئة عامل حتفيـــز كبري يف عملية 
دمج موؤ�ص�صات الوقف يف الأ�صواق املالية الإ�صامية، 
وبالتايل تن�صـــيط حجم راأ�س املال الإ�صامي ب�صورة 
اأكـــرب مـــن اأي وقت م�صـــى، اإذ تقدر قيمـــة الأوقاف 
الإ�صـــامية بحـــوايل 100 مليار دولر اإلـــى تريليون 

دولر”.
اإلـــى ذلك، قالت الرئي�صـــة التنفيذيـــة للوكالة 
الإ�صـــامية الدولية للت�صـــنيف �صـــبني �صـــليم “من 
وجهـــة نظرنـــا كوكالـــة ت�صـــنيف تكر�ـــس عملها يف 
جمـــال التمويل الإ�صـــامي وتركز ب�صـــورة وا�صـــحة 
على ممار�صـــات احلوكمة كاأ�صـــا�س يف تقييم الطرف 

الثالث، فاإن ت�صـــنيفات الوقف تعترب خطوة جديدة 
بالن�صـــبة للوكالـــة الإ�صـــامية الدوليـــة للت�صـــنيف. 
ومتثـــل اأ�صـــول الوقـــف احتياطيـــات هائلـــة ميكن 
ال�صـــتفادة منها لتحقيق املزيد من التنمية وولوج 
اأعمق الأ�صـــواق املالية الرئي�صـــة، وتخطـــط الوكالة 
مـــن خـــال تقييماتها للعمـــل كمحفز لهـــذه التنمية 
املرتقبة يف هذا القطاع الواعد”. وعلى هام�س توقيع 
مذكـــرة التفاهم، قـــال رئي�ـــس الأوقـــاف اجلعفرية 
ال�صيخ حم�صن اآل ع�صفور لل�صحافيني اإن التفاقية 
تهـــدف بالدرجـــة الأولى لإيجـــاد �صـــيغة توافقية اأو 
اآلية لت�صـــنيف الأوقاف املوجودة حالًيا، مقدًرا حجم 
املوجودات العقارية الوقفية ال�صتثمارية يف العامل 
الإ�صـــامي مبـــا يفـــوق 6 تريليونـــات دولر، و�صـــخ 
هذا الكـــم الهائـــل من العقـــارات لدعم القت�صـــاد 
واقت�صـــادات الـــدول الإ�صـــامية لـــه اأهميـــة كربى 
خ�صو�صـــا يف الظـــروف احلاليـــة. واأكـــد اأن مـــا مييز 
العقـــارات الوقفية هي قلـــة املخاطـــر اأو انعدامها، 
فت�صـــنيفها واإدراجها يف بور�صة العقارات الوقفية 
ب�صيغة �رشعية مقبولة �صيكون له الأثر الكبري يف دعم 
اقت�صـــادات الدول حتى النا�صـــئة منها والإ�صـــامية 

ا. عموما والعربية خ�صو�صً

6 تريليونات دولر حجم املوجودات العقارات الوقفية الإ�صامية

ت�شوير: ر�شول احلجريي

• اأثناء توقيع مذكرة التفاهم	

• الع�صفور متحدًثا لل�صحافيني	



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
السادة اصحاب شركة صالون ظل القمر النسائي املسجلة مبوجب القيد رقم 

2-47400، طالبني تغيير اسم اجملموعة التجاري
من: صالون ظل القمر النسائي

الى: ديلمينا للمقاوالت ش.ش.و. ملالكتها ورده صباح جاسم عيسى احمد

من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

القيد: 2-47400  -  التاريخ: 6/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )----( لسنة 2017 
بشان تغيير اسم اجملموعة التجاري
لشركة صالون ظل القمر النسائي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
السيد HASSAN MOHAMMAD MOGER بالنيابة عن املالكة ألحذية كمبس 
الفرع  حتويل  طالباً   ،50235-2 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  فردية(  )مؤسسة 
الثاني من املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

2000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:

- خديجة عبداحلميد محمود محمد املال
HASSAN MOHAMMAD MOGER -

القيد: -2-50235  التاريخ: 5/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )----( لسنة 2017 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها  
املالك لــ مطعم ليلك )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم19214، 
بطلب حتويل الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني.

من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

القيد: 19214  التاريخ: 7/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم )9914( لسنة 2017 
بشان حتويل فرع مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها  
السادة اصحاب شركة سماء املنامةملواد البناء ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 

رقم 112453، طالبني تغيير االسم التجاري من
شركة سماء املنامة ملواد البناء ذ.م.م

MANAMA SKY BUILDING MATERIALS W.L.L
من: منامة سكاي بزنس كووبيرشن ذ.م.م

MANAMA SKY BUSINESS COOPERATION W.L.L
من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

القيد: 112453  التاريخ: 6/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم )185672( لسنة 2017 

بشان تغيير االسم التجاري
لشركة سماء املنامة ملواد البناء ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها  
تغيير  طالبني   ،106854 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  شركة  اصحاب  السادة 

االسم التجاري من
شركة الدخالوية ذ.م.م

إلى: شركة عرب اجلزيرة ذ.م.م

من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

القيد: 106854  التاريخ: 16/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن رقم )---( لسنة 2017 
بشان تغيير االسم التجاري

لشركة الدخالوية ذ.م.م

قيد رقم

83445-3

شقة / محل 

0

بناية

281

طريق

330

مجمع

308

التاريخ: 29/1/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-19080( اعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدمت إلينا السيدة أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: مرمي خالد عبداهلل صادق جنم
االسم التجاري احلالي: التفاحة لعمل وتركيب املظالت

االسم التجاري اجلديد: مرمي خالد عبداهلل صادق جنم
األنشطة احلالية: 1- أنشطة التشييد املتخصصة األخرى

األنشطة املطلوبة: 1- البيع نظير رسم أو على أساس عقد

تقدم إلينا السيد املعلن ادناه: محمد رفيق علي حسني بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى امنة محمد رفيق علي حسني 

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

)CR2017-188380( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

دميورا للستائر87326-2

االسم التجاريرقم القيد

احملل  حتويل  بطلب  علي  محمد  السيدعلي  صبوره  ادناه:  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى فاطمة السيدعبدالرحمن محمد الهاشمي

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

)CR2017-188560( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

ازياء اعز االوطان54263-1

االسم التجاريرقم القيد

احملل  حتويل  بطلب  الساده  ابراهيم  عبداهلل  سميره  ادناه:  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى السيد / رياض عبداللطيف فرحان الدوخي

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

التاريخ: 28/11/2017
)CR2017-184058( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

املنظومة الطالبية خلدمات الطباعة املكتبية79087-2

االسم التجاريرقم القيد 87326-3

54263-2
87326-4

دميورا للتجارة

املشير للتجارة والصناعة دميورا للتجارة

بأن مدعية: فخرية علي منصور اسماعيل
محامي املدعي: أحمد جاسم عبداهلل

ضد مدعى عليه األول: خالد ابراهيم سليمان الفصام

قد  بأنه  املذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  املدنية  الكبرى  احملكمة  تعلن  لذا 
حددت جلسة 2/1/2018 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001009699 :رقم الدعوى: 02/2017/11124/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 26-11-2017
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة

تبليغ باحلضور
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الرو�س���ية املنت����رة يف  الق���وات  اأن  واأ�س���اف 
�س���وريا الآن تركز على احلفاظ على اتفاقات وقف 

اإطالق النار وا�ستئناف مظاهر العي�ش يف �سالم.
من جانب اآخر، اأعلنت وزارة اخلارجية ال�سورية، 
اأم����ش اخلمي����ش، اأن الوف���د احلكومي �س���يعود اإلى 
جنيف الأحد للم�س���اركة يف املحادثات، التي ترعاها 

الأمم املتحدة.
وف���د  اإن  اخلارجي���ة  وزارة  يف  م�س���در  وق���ال 
احلكوم���ة “ي�س���ل اإلى جني���ف الأحد للم�س���اركة يف 
اجلول���ة الثامنة” م���ن املحادثات، بح�س���ب ما نقلت 

عنه وكالة الأنباء ال�سورية.
واأ�س���اف امل�س���در اأن “الوفد ال�سوري �سيعود 
اإلى دم�س���ق يف 15 دي�س���مرب”. وكان���ت املحادثات 
ا�س���توؤنفت الثالث���اء يف جنيف بعد توق���ف ل�3 اأيام 

دون ح�سور وفد احلكومة.
وب���داأت اجلول���ة الثامنة من املحادث���ات، التي 
تهدف اإلى و�س���ع حد للنزاع امل�س���تمر يف البالد منذ 

نحو 7 �سنوات يف 28 نوفمرب املا�سي.
وا�س���توؤنفت املحادث���ات، الثالث���اء، وميكن اأن 
تتوا�س���ل حتى اأوا�سط ال�سهر احلايل، اإذ تركز جولة 
املحادث���ات الراهنة ب�س���كل خا�ش على مو�س���وعي 

الد�ستور والنتخابات.
وا�س���طدمت املرحل���ة الأولى منه���ا، على غرار 
ب����رط  املعار�ض���ة  بتم�ض���ك  ال�ض���ابقة،  اجل���والت 
تنحي الأ�س���د، الأم���ر الذي اعتربه الوف���د احلكومي 

“ا�ستفزازياً” ومبثابة “�رط م�ضبق”.
وكانت الأمم املتحدة تاأمل باإطالق مفاو�سات 

مبا�رة بني الطرفني يف هذه اجلولة. 

القاهرة ـ رويترز: 

اأم����ش  م�ري���ة،  جناي���ات  حمكم���ة  ق�س���ت 
اخلمي�ش، باإعدام 13 �ضخ�ض���ا، و�ض���جن عدد اآخر، 
اأدينوا بالنتماء لتنظيم “اأجناد م�ر” املت�س���دد، 
و�ضن هجمات اأ�ضفرت عن مقتل واإ�ضابة الع�رات 

من قوات الأمن.
وج���اء يف لئح���ة التهام���ات يف الق�س���ية، اإن 
املتهمني “نفذوا 46 عملية اإرهابية ا�س���تهدفت 

قوات الأمن واملن�س���اآت العام���ة”، وفق ما ذكرت 
وكالة رويرتز.

ومن بني التهامات اأي�س���ا “تاأ�سي�ش واإن�ساء 
واإدارة تنظي���م اأجن���اد م����ر، عل���ى خ���الف اأحكام 
القانون بهدف تعطيل العمل بالد�س���تور، وتويل 
قيادة فيه والن�س���مام له، وت�سنيع وحيازة مواد 
مفرقعة وقنابل واأ�س���لحة نارية، وتلقي تدريبات 

خارج البالد”.
ويحاكم يف الق�سية 45 �ضخ�ضا، بينهم همام 

عطي���ة، ال���ذي تقول ال�رط���ة اإنه قائد وموؤ�س����ش 
التنظي���م. فيما قتل عطية املكن���ى )جمد الدين 
امل�ري( يف ا�ض���تباكات مع ق���وات االأمن امل�رية 

يف اأبريل 2015.
وق�س���ت املحكمة الي���وم بانق�س���اء الدعوى 
اجلنائية عن عطية ملقتل���ه. كما عاقبت املحكمة 
اأي�س���ا 17 متهما بال�س���جن املوؤب���د، و7 متهمني 
بال�س���جن ل�5 �س���نوات، ومتهمني اثنني بال�سجن 

ملدة 15 عاما، فيما براأت 5 متهمني.

ويحق للمحك���وم عليهم الطع���ن على احلكم 
اأمام حمكمة النق�ش، اأعلى حمكمة مدنية يف البالد.

وق���ال املحامي خال���د امل�ري، ال���ذي تولى 
الدف���اع عن عدد م���ن املتهمني يف الق�س���ية، اإنه 
�س���ياأخذ الإجراءات القانونية بالطعن على احلكم 

خالل 60 يوما من تاريخ �سدوره.
وكان تنظيم “اأجناد م�ر” قد اأعلن لأول مرة 
ع���ن هجمات���ه يف يناير 2014، قائال اإنه �ض���ن اأول 

هجوم يف نوفمرب 2013.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(

ال�سعودية: قرار ترامب غري م�سوؤول وم�ستنكر
الرياض ـ العربية.نت: 

اأ�س���در الديوان امللكي ال�س���عودي بياناً بخ�س���و�ش قرار الإدارة الأمريكية نقل �سفارتها يف دولة 
الحت���الل الإ�رائيل���ي اإلى القد�ش املحتلة. وذك���ر بيان الديوان امللكي: تابعت اململكة باأ�س���ف اإعالن 
ترامب العرتاف بالقد�ش عا�س���مة لإ�رائيل، و�س���بق حلكومة اململكة اأن حذرت من العواقب اخلطرية 
ملثل هذه اخلطوة غري املربرة وغري امل�سوؤولة. واأ�ساف البيان:  اململكة تعرب عن ا�ستنكارها واأ�سفها 
ال�س���ديد للقرار الأمريكي ب�س���اأن القد�ش ملا متثله من انحياز كبري �س���د حقوق ال�س���عب الفل�س���طيني 
التاريخية والثابتة يف القد�ش. وتابع:  حقوق ال�سعب الفل�سطيني كفلتها القرارات الدولية ذات ال�سلة 
وحظي���ت باعرتاف وتاأييد املجتمع الدويل. وذكر بيان الدي���وان امللكي: اإن هذه اخلطوة واإن كانت لن 
تغري اأو مت�ش احلقوق الثابتة وامل�سونة لل�سعب الفل�سطيني يف القد�ش وغريها من الأرا�سي املحتلة، 

ولن تتمكن من فر�ش واقع جديد عليها، اإل اأنها متثل تراجعا كبريا يف جهود الدفع بعملية ال�سالم.
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موسكو ـ اف ب: 

اأعلنت مو�سكو، اأم�ش اخلمي�ش، اأن 
رو�سيا تعترب القد�ش الغربية عا�سمة 
لإ�رائيل وال�رقية عا�سمة لفل�سطني.
وقال املتحدث با�س���م الكرملني، 
دميرتي بي�سكوف، اإن اعتبار الرئي�ش 
الأمريك���ي، دونال���د ترام���ب، القد�ش 
عا�س���مة اإ�رائيل اأدى لتعقيد الو�سع 
يف ال�رق الأو�سط و�س���بب انق�ساماً يف 

املجتمع الدويل.
كم���ا عربت رو�س���يا ع���ن “قلقها 
ح���ول  ترام���ب  ق���رار  ال�س���ديد” اإث���ر 
القد����ش، ودع���ت الأط���راف املعني���ة 
بالنزاع الإ�رائيلي - الفل�سطيني اإلى 

“�سبط النف�ش” واحلوار.
وذك���رت اخلارجي���ة الرو�س���ية اأن 
تط���ورات القد����ش ته���دد بت�س���عيد 
ال����راع، و�ض���ددت عل���ى اأن املوقف 
الأمريكي من القد�ش يهدد بت�س���عيد 

ال�راع الفل�سطيني الإ�رائيلي.
واأعلن���ت اخلارجي���ة الرو�س���ية اأن 
مو�سكو تعترب اأن القد�ش ال�رقية هي 
عا�سمة للدولة الفل�سطينية والقد�ش 

الغربية عا�سمة لإ�رائيل.

موسكو/القاهرة ـ رويترز: 
ق���ال الكرمل���ني، اأم�ش اخلمي����ش، اإن 
الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني، �سيزور 
م�ر ي���وم الثنني املقبل، حيث �س���يبحث 
م���ع نظريه امل�ري، عبد الفتاح ال�سي�س���ي 

ق�سايا ال�رق الأو�سط.
وجاء يف بيان ن�ر على موقع الكرملني 
اأن بوتني �س���يبحث مع ال�سي�سي “م�سائل 
تطوي���ر العالق���ات الرو�س���ية – امل�ري���ة 
والتجاري���ة- ال�سيا�س���ية  املج���الت  يف 

واملج���ال  الطاق���ة  القت�س���ادية وقط���اع 
الإن�س���اين”. وح�سب البيان، �س���يتم اأي�سا 
“تب���ادل االآراء ح���ول النق���اط الرئي�ض���ية 
جل���دول الأعمال الدويل، ل�س���يما ق�س���ايا 
منطق���ة  يف  وال�س���تقرار  الأم���ن  �س���مان 
ال�رق االأو�ض���ط و�ض���مال اأفريقيا”. وقال 
بي���ان الرئا�س���ة امل�ري���ة، من جانب���ه، اإن 
الزيارة �ست�سهد عقد جل�سة مباحثات بني 
ال�سي�س���ي وبوتني “لبحث �س���بل دفع اأطر 
التع���اون الثنائ���ي يف املج���ال تاملختلفة، 
خا�سة ال�سيا�سية والتجارية والقت�سادية 
وف���ى جمال الطاقة، ف�س���ال عن الت�س���اور 
وامللف���ات  الق�س���ايا  م���ن  ع���دد  ب�س���اأن 

الإقليمية ذات الهتمام امل�سرتك”.

سول ـ رويترز:
الكوري���ة  اخلارجي���ة  وزارة  قال���ت 
ال�س���مالية اإن التدريب���ات وا�س���عة النطاق 
بني اجلي�سني الأمريكي والكوري اجلنوبي 
ح���رب  ب�س���ن  الأمريكي���ة  والتهدي���دات 
ا�س���تباقية على بيونغ يانغ جتعل م�س���األة 
ان���دالع ح���رب يف �ض���به اجلزي���رة الكورية 
“حقيق���ة موؤكدة”. واألقى متحدث با�س���م 
الوزارة اللوم على ت�ريحات امل�س���وؤولني 
الأمريكيني “الداعي���ة للمواجهة احلربية” 

يف دفع �ضبه اجلزيرة اإلى �ضفا حرب.
واأ�س���اف املتحدث يف بيان “ال�سوؤال 
املتبقي الآن هو: متى �س���تندلع احلرب؟” 
واأ�ساف “نحن ل نتمنى ن�سوب حرب، لكن 

ينبغي لنا األ نختبئ منها”.
وت�ض���اعدت ح���دة التوترات يف �ض���به 
اجلزيرة الكورية ب�سدة يف ال�سهور الأخرية 
بع���د اأح���دث جت���ارب �س���اروخية ونووية 
لل�ض���غوط  حت���د  يف  بيوجني���اجن  اأجرته���ا 

الدولية وقرارات الأمم املتحدة.
وقال���ت كوري���ا ال�س���مالية الأ�س���بوع 
املا�س���ي اإنه���ا اختربت اأكرث �س���واريخها 
البالي�س���تية العابرة للق���ارات تطورا حتى 
الآن والقادر على الو�س���ول اإلى الوليات 
املتحدة. وقال اإت�ش.اآر مكما�سرت م�ست�سار 
الأمن القوم���ي يف البيت الأبي�ش يف بداية 
الأ�س���بوع اإن احتمالي���ة احل���رب م���ع كوريا 

ال�سمالية “تتزايد كل يوم”.

بوينوس ايرس ـ أ ف ب:

اأمر الق�ساء الرجنتيني اأم�ش اخلمي�ش 
برف���ع احل�س���انة ع���ن الرئي�س���ة ال�س���ابقة 
كري�ض���تينا كري�ض���ر وتوقيفه���ا بتهم���ة 
عرقل���ة التحقي���ق يف العتداء عل���ى مركز 
يهودي ا�س���فر ع���ن مقتل 85 �ضخ�ض���ا يف 
1994. وكانت الرئي�سة الي�سارية ال�سابقة 
)2015-2007( انتخبت ع�ضوا يف جمل�س 
ال�س���يوخ وتتمتع ب�س���فتها هذه بح�سانة 

برملانية.
الف���درايل  القا�س���ي  الم���ر  واأ�س���در 
كارلو����ش بونادي���و ال���ذي طل���ب توقيف 
كري�ض���ر بتهمة “اخليانة” وطلب حب�سها. 
لك���م  اكتوب���ر  يف  ا�س���تدعاها  ق���د  وكان 

الرئي�سة ال�سابقة رف�ست اتهاماته.
واعترب القا�ض���ي ان كري�ض���ر ابرمت 
اتفاقا مع ايران يف 2012 ي�سمح للم�ستبه 
به���م اليراني���ني بالف���الت من الق�س���اء 
الرجنتين���ي. وين�ش ه���ذا التفاق على ان 
ي�س���تمع ق�س���اة ارجنتيني���ون يف طه���ران 
مل�سوؤولني ايرانيني كبار ي�ستبه بتورطهم 
يف االعت���داء الن ذلك متع���ذر يف بوينو�س 
اآير�ش. ووافق الربمل���ان الرجنتيني على 

االتفاق لكن ايران مل حترتم بنوده.

أثينا ـ اف ب:
هاج���م الرئي����ش الرتك���ي رجب طيب 
اأردوغ���ان، ام����ش اخلمي�ش، ق���رار الرئي�ش 

الأمريكي دونالد ترامب ب�ساأن القد�ش.
وذك���ر اأردوغ���ان، خ���الل زيارت���ه اإلى 
الأمريك���ي  الرئي����ش  ق���رار  اأن  اليون���ان، 
بالع���رتاف بالقد����ش عا�س���مة لإ�رائيل، 
“ي�سحق القوانني الدولية”، وا�سفا القرار 

لأنه “موؤ�ضف للمنطقة والعامل”.
وق���ال الرئي�ش الرتك���ي، خالل موؤمتر 
اليون���اين  ال���وزراء  رئي����ش  م���ع  �س���حايف 
األيك�س���ي�ش ت�س���يربا�ش من اأثين���ا، “قرار 
بالقد����ش  املتعل���ق  املتح���دة  الولي���ات 
موؤ�ض���ف بالن�ض���بة ملنطقتن���ا وللعامل وهو 
ال���دويل حت���ت  مبثاب���ة �ض���حق للقان���ون 

الأقدام”.
واأ�س���اف الرئي�ش الرتك���ي “اإن اتخاذ 
مث���ل ه���ذه اخلطوة �س���يجر املنطق���ة اإلى 
الن���ار”، مو�س���حا “�س���نجمع زعم���اء الدول 
الإ�سالمية يف مدينة اإ�سطنبول يوم الأربعاء 

املقبل لبحث م�ساألة القد�ش”.

أوتاوا ـ أ ف ب:
اأعلن رئي�ش الوزراء الكندي، جا�ستني 
ال�س���فارة  اأن  اخلمي����ش،  الي���وم  ت���رودو، 
الكندية لدى اإ�رائيل �ستبقى يف تل اأبيب.
اأ�س���ئلة  عل���ى  ردا  ت���رودو  وق���ال 
ال�س���حافيني خالل زيارته لل�سني: “نحن 

لن ننقل �سفارة كندا من تل اأبيب”.
واأ�ض���ار رئي�س الوزراء اإل���ى اأن “كندا 
لديها �سيا�س���ة طويلة الأمد ب�س���اأن ال�رق 
الأو�س���ط، تتمث���ل يف اأنن���ا م���ن ال����روري 
اأن نعمل عل���ى حتقيق ح���ل الدولتني من 
خالل مفاو�ض���ات مبا�رة، ولذلك ن�ض���تمر 
بالتعامل ب�س���كل بن���اء م���ع دول املنطقة 

واأ�ضدقائنا و�ركائنا حول العامل”.
وياأت���ي ذل���ك يف �ض���ياق ردود فع���ل 
متباين���ة على ال�س���احة الدولي���ة على قرار 
الرئي����ش الأمريك���ي دونال���د ترامب نقل 
ال�سفارة الأمريكية اإلى القد�ش واعتبارها 

عا�سمة لإ�رائيل.

برلين ـ رويترز:
اأكدت امل�ضت�ض���ارة االأملاني���ة، اأجنيال 
م���ريكل، ام����ش اخلمي����ش، الت���زام اأملانيا 
بق���رارات جمل�ش الأمن الدويل فيما يخ�ش 

الت�سوية ال�رق اأو�سطية وو�سع القد�ش.
وقالت مريكل لل�س���حافيني، تعليقا 
عل���ى ق���رار الرئي����ش الأمريك���ي دونال���د 
ترام���ب نق���ل ال�س���فارة الأمريكي���ة اإل���ى 
القد����ش واعتباره���ا عا�س���مة لإ�رائي���ل: 
“نحن متم�س���كون بالقرارات الأممية ذات 
ال�ساأن، وهي تن�ش بو�سوح على اأن و�سع 
القد�ش يجب مناق�س���ته �سمن مفاو�سات 
ح���ول حل الدولت���ني”. كما دع���ت مريكل 
اإل���ى ا�ض���تئناف مفاو�ض���ات مبا����رة بني 
و�س���بق  والإ�رائيلي���ني.  الفل�س���طينيني 
ملريكل اأن اأعلن���ت يوم الأربعاء اأن اأملانيا 
ل توؤيد قرار الإدارة الأمريكية ب�س���اأن نقل 

�سفارتها اإلى القد�ش.

رو�سيا: القد�ش الغربية 
لإ�رائيل وال�رقية لفل�سطني

روسيا

كوريا الشمالية 

اإلرجنتين

بوتني يزور م�ر 
الثنني املقبل

تهديدات اأمريكا جتعل 
احلرب حتمية

مذكرة توقيف بحق 
الرئي�سة ال�سابقة 

اأردوغان: قرار ترامب 
ي�سحق القوانني الدولية

ترودو: ال�سفارة الكندية 
�ستبقى يف تل اأبيب

اأملانيا متم�سكة بو�سع 
القد�ش وحل الدولتني
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هادي لغوتريي�س: اإيران وراء جرائم احلوثيني باليمن

موجات غ�سب ن�رصة للقد�س... فل�سطني تنتف�س

رو�سيا: �سوريا حتررت بالكامل من داع�س

اأحكام بالإعدام ملدانني بق�سية “اأجناد م�رص”

“هيومن رايت�ش” قلقة ازاء جتاوزات “املتمردين”

جرحى يف مواجهات و�سفارات الإنذار تدوي يف جنوب اإ�رائيل

وفد دم�سق يعود للم�ساركة مبحادثات جنيف

 وق���ال ه���ادي يف ر�س���الته الت���ي ن�رتها 
وكالة الأنباء الر�س���مية �س���باأ اإن “تدخل اإيران 
ال�سافر يف ال�س���اأن اليمني والتباهي والتفاخر 
بذلك ه���و ما عمد اإلى اإمعان تلك الع�ض���ابات 
النقالبي���ة اإل���ى تدم���ري البنى التحتي���ة للبلد 
وتفج���ري املن���ازل عل���ى الآمنني وا�س���تخدام 
خمتلف و�سائل التعذيب وكافة اأنواع الأ�سلحة 
مب���ا فيه���ا الدباب���ات يف ح���رب �ض���وارع على 
الآمن���ني واغت�س���اب الدولة وممار�س���ة كافة 

اأنواع اجلرائم التي يندى لها اجلبني”.
واأ�س���اف:”اإننا نخاطبك���م الي���وم والعامل 
اأجمع لالنت�سار لالإن�سانية وقيم الأمم املتحدة 
املثل���ى الت���ي ال تق���ر مبث���ل تل���ك االأفع���ال 
واملمار�س���ات احلوثي���ة املقيت���ة م���ن خ���الل 
تطبيق القرارات االأممية حتت الف�ضل ال�ضابع 
املت�س���لة باأفع���ال النقالبيني الت���ي متادى 

عبثها وا�ستهتارها باملجتمع الدويل”.
وقامت ميلي�سيات احلوثي الإيرانية بقتل 
الرئي�ش ال�سابق علي عبد اهلل �سالح وقيادات 
عليا يف حزب املوؤمتر ال�س���عبي يف �سنعاء بدم 
بارد، اإ�سافة اإلى قتل اأكرث من 200 اأ�سري من 
قوات املوؤمتر، وتفجري املن���ازل على روؤو�ش 
�س���اكنيها، بعدما اأعلن �سالح النتفا�سة على 

ميلي�سيات اإيران.
“هيوم���ن  منظم���ة  اأعرب���ت  ذل���ك،  ال���ى 
رايت����ش ووت����ش” اأم����ش اخلمي�ش ع���ن قلقها 
ازاء “التج���اوزات” التي ارتكبه���ا املتمردون 
احلوثيون يف االأيام االأخرية خالل ا�ضتباكاتهم 

مع اأن�سار الرئي�ش ال�سابق علي عبداهلل �سالح 
الذي قتلوه الإثنني.

وقال���ت الباحث���ة يف املنظمة ح���ول اليمن 
كري�س���تني بيكريل���ه لوكال���ة فران����ش بر����ش 
“يج���ب اأن يتذك���ر احلوثي���ون اأن مقتل علي 
اإزاء  التزاماته���م  يبط���ل  ل  �س���الح  عب���داهلل 
املناط���ق  يف  واملدني���ني  ال���دويل  القان���ون 

اخلا�سعة ل�سيطرتهم”.
وذكرت باأنه منذ اأن �سيطر احلوثيون على 
العا�سمة �س���نعاء عام 2014، وثقت املنظمة 

حالت “اعتق���ال تع�س���في” و”اختفاء ق�ري” 
و”تعامل م�س���يء” خ�سو�س���ا بحق معار�سني 

و�سحافيني.
م���ن  مقلق���ة  “معلوم���ات  اأن  واو�س���حت 
�س���نعاء اأفادت يف الأيام الأخرية اأن احلوثيني 

�ضاركوا يف هذه التجاوزات”.
احلوثي���ني  ب���ني  ا�ض���تباكات  واندلع���ت 
واأن�س���ار �س���الح من���ذ انهي���ار التحال���ف بينه 
وبينهم الأ�سبوع املا�س���ي. وت�سببت املعارك 
يف العا�س���مة اليمنية منذ الأول من دي�س���مرب 

مبقت���ل 234 �ضخ�ض���اً واإ�ض���ابة 400 اآخري���ن 
بجروح.

واأ�ضارت معلومات غري موؤكدة الى تنفيذ 
اأح���كام اع���دام تع�س���فية. ومار����ش احلوثيون 
�س���غوطا على زعماء قبائل يف حمافظات عدة 

ليعلنوا ولءهم لهم.
واأدى الن���زاع يف اليمن ال���ى مقتل 8750 
�ضخ�ض���ا منذ مار����س 2015، بينه���م اأكرث من 
1500 طفل بال�س���افة ال���ى 50600 جريح، 

معظمهم مدنيون.

واأ�سيب 9 فل�سطينيني بجروح جراء ا�سطدام 
�ضاحنة اإ�رائيلية بعدد كبري من املركبات يف مدينة 

بيت حلم
واأك����د املتحدث با�س����م ال�رطة الفل�س����طينية، 
املق����دم ل����وؤي ارزيق����ات، اأن ال�س����ائق لذ بالف����رار 
باجت����اه �ض����ارع راأ�س بيت ج����اال، واأن ال�رطة با�رت 

التحقيق باحلادث.
وذكر �ض����هود عيان يف املنطق����ة التي وقع يف 
ال�س����طدام، اأن ال�سطدام كان متعمدا، واأن �سائق 
املركب����ة م�س����توطن “اأراد من خالله����ا اإحلاق ال�رر 

باملواطنني”، وفق ما ذكرت وكالة “وفا”.
وعّم الإ�راب ال�سامل فل�سطني اأم�ش اخلمي�ش، 
احتجاج����اً عل����ى الع����رتاف الأمريك����ي، ودعت حركة 
حما�ش اإلى انتفا�س����ة جديدة، ما يزيد املخاوف من 

تدهور اأمني على الأر�ش.
وع����ززت الق����وات الإ�رائيلي����ة من انت�س����ارها 
�سباح ام�ش  و�سط القد�ش وحميط البلدة القدمية، 
و�ضريت يف �ض����وارعها وطرقاتها دوريات ع�ضكرية 

و�رطية، ون�ضبت حواجز تفتي�س.
ودوت �سافرات الإنذار يف املناطق الإ�رائيلية 
املحيط����ة غ����زة، يف وقت ت�س����تمر ال�س����دامات بني 

اجلي�����ش الإ�رائيلي واآلف املتظاهرين يف ال�س����فة 
الغربي����ة والقطاع تنديدا بق����رار الوليات املتحدة 

العرتاف بالقد�ش عا�سمة لإ�رائيل.
م�س����توطنات  يف  الإن����ذار  �س����افرات  ودوت 
جنوب اإ�رائيل، م�س����ريا اإلى اأنباء عن اإطالق قذائف 

�ساروخية على بلدات اإ�رائيلية من قطاع غزة.
وقالت رويرتز اإن تطبيقا اإ�رائيليا لالإنذار من 
ال�سواريخ ي�سري اإلى اإطالق �سواريخ على اإ�رائيل 
م����ن مواق����ع خمتلفة ق����رب قط����اع غ����زة، ول تاأكيد 

مبدئي ل�ضقوط اأي �ضاروخ.
من جانب����ه، اأعلن رئي�ش الوزراء الفل�س����طيني، 
رام����ي احلم����داهلل، ام�����ش، ردا عل����ى ق����رار الرئي�ش 
الأمريكي دونالد ترامب ب�ساأن القد�ش، اأن القد�ش 
عا�سمة فل�سطني، والقرار ل يغري هويتها العربية.
وقال احلمد اهلل خالل موؤمتر �سحايف له يف غزة: 
“القد�ش عا�سمة دولة فل�سطني وهي اأكرب واأعرق 
من اأن يغري اإجراء اأو قرار هويتها العربية”، وا�سفا 
خط����وات ترامب ب�س����اأن القد�����ش باأنه����ا “اإجراءات 

م�ستنكرة ومرفو�سة وم�ستفزة”.
واأ�ض����ار رئي�����س احلكوم����ة الفل�ض����طينية اإل����ى 
اأن ه����ذه الإج����راءات ه����ي تقوي�����ش ل����كل اجلهود 

املبذولة لإحياء عملية ال�س����الم، وتاأجيج لل�راع، بل 
واإنهاء للدور الذي كان����ت الوليات املتحدة تلعبه 

كراع لعملية ال�سالم. 
و�ضدد احلمداهلل على “اأن الوحدة الوطنية هي 
�س����مام الأمان يف هذه املرحل����ة التاريخية الفارقة 

التي متر بها ق�س����يتنا الوطني����ة، والإجراءات التي 
عرب عنها خطاب الرئي�ش الأمريكي”.  

وق����د اأث����ار ق����رار ترام����ب ردود فعل غا�س����بة 
داخل فل�س����طني وم����ن العديد من ال����دول العربية 

والإ�سالمية.

• اأفراد من ميلي�سيات احلوثي يف �سنعاء.	

• اإ�ضابة ع�رات املتظاهرين الفل�ضطينيني يف مواجهات مع قوات االحتالل )رويرتز(	

• جنود رو�ش اأمام عرباتهم الع�سكرية يف �سوريا.	

دبي ـ أ ف ب:

بعث الرئي�س اليمني عبدربه من�سور هادي، اأم�س اخلمي�س، ر�سالة اإىل الأمني العام للأمم 

املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، اأكد فيها اأن تدخل اإيران ال�سافر يف اليمن �سجع ميلي�سيات احلوثي 

التابعة لها يف الإمعان يف جرائمها �سد اليمنيني.

واأحاط هادي يف برقية عاجلة للأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيوغويتري�س بعثها بجملة 

الأحداث والأعمال القمعية والقتل وامللحقة والأ�سر والإخفاء التي متار�سها ميلي�سيات احلوثي 

الإيرانية “التي تعمل مبنهجية ع�سبوية وطائفية على تدمري البلد واإق�ساء كل اأطيافه ومكوناته 

واأجندتهم  وخمططاتهم  نواياهم  ك�سفه  عند  ِب��ه  غ��دروا  الذين  �سالح  ال�سابق  حليفه  فيها  مبا 

الدخيلة”.

الضفة الغربية/غزة ـ وكاالت: 
اأ�سيب نحو 104 فل�سطينيني اأم�س اخلمي�س بر�سا�س جي�س الحتلل الإ�سرائيلي، يف مواجهات 

اندلعت يف مدن خمتلفة يف ال�سفة الغربية املحتلة، احتجاجاً على القرار الأمربكي باعتبار القد�س 

عا�سمة للكيان ال�سرائيلي. وخرجت تظاهرات يف كافة املدن الفل�سطينية اأم�س اخلمي�س، احتجاجاً 

على القرار الأمريكي، يف مناطق اخلليل ونابل�س وبيت حلم والقد�س ال�سرقية املحتلة ورام اهلل.

وقال البيان اإن الإ�سابات وقعت خلل مواجهات اندلعت يف مدن قلقيلية وطولكرم )�سمال(، 

ا�ستخدام  بالختناق جراء  الإ�سابات  ع�سرات  اإىل  بالإ�سافة  اهلل،  رام  ومدينة  وبيت حلم )جنوبا( 

الغاز امل�سيل للدموع، واإ�سابة واحدة بالر�سا�س احلي.

عواصم ـ وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، اأم�س اخلمي�س، اأن اجلي�س الرو�سي “اأجنز” املهمة يف �سوريا، واأن 

هذا البلد “حترر بالكامل” من م�سلحي تنظيم داع�س املت�سدد.

واأفاد ال�سابط الكبري، �سريغي رود�سكوي، خلل موؤمتر �سحايف، باأن “مهمة اجلي�س الرو�سي 

القا�سية بهزم تنظيم داع�س الإرهابي امل�سلح اأجنزت”، واأن “الأرا�سي ال�سورية حتررت بالكامل” 

من التنظيم الإرهابي.

على  لقطات  يف  الرئي�سية،  العمليات  اإدارة  عن  امل�سوؤول  رود�سكوي  كولونيل  اجل��رال  وظهر 

تلفزيون رو�سيا 24، وهو يقول: “كانت املرحلة الأخرية من دحر الإرهابيني م�سحوبة بن�سر غري 

م�سبوق ل�سلح اجلو الرو�سي”.

اجتماع طارئ ملجل�ش الأمن ب�ساأن القد�ش اليوم
 نيويورك ـ وكاالت: 

الأم���ن  جمل����ش  اإن  دبلوما�س���يون  ق���ال 
�س���يعقد جل�س���ة طارئ���ة الي���وم اجلمع���ة على 
الأرج���ح بن���اء عل���ى طلب م���ن ثماني���ة بلدان، 
لبح���ث قرار الرئي�ش الأمريك���ي دونالد ترامب 
ب�س���اأن القد�ش املحتلة. وج���اء يف بيان للبعثة 
“بعث���ات  اأن  املتح���دة  الأم���م  يف  ال�س���ويدية 
بوليفي���ا وم�ر وفرن�س���ا واإيطاليا وال�س���نغال 
وال�س���ويد وبريطاني���ا واأوروغ���واي تطلب من 
الرئا�سة” اليابانية ملجل�ش الأمن “عقد اجتماع 

طارئ للمجل�س )...( قبل نهاية االأ�ضبوع”.
واأعلن ترام���ب، الأربعاء، اعرتاف الوليات 

املتح���دة بالقد����ش عا�س���مة لإ�رائي���ل وب���دء 
التح�سريات لنقل �س���فارة بالده من تل اأبيب 
اإلى القد�س، يف حت���د للدول العربية والغربية 
التي كانت قد حذرت من خطورة هذه اخلطوة.

وانهال���ت ردود الفع���ل العربية والدولية 
الراف�س���ة للقرار ترام���ب، معتربة اإي���اه قرارا 

“اأحاديا خمالفا للقوانني الدولية”.
و�ض���دد االأم���ني الع���ام لالأم���م املتح���دة، 
اأنطوني���و غوتريي����ش، عل���ى اأن ل بدي���ل ع���ن 
ح���ل الدولت���ني لل�راع ب���ني الفل�س���طينيني 
والإٍ�رائيليني، م�سريا اإلى اأن القد�ش “ق�سية 
و�سع نهائي ينبغي حلها من خالل املفاو�سات 

املبا�رة”.

عمان ـ وكاالت:
 ح���ذر العاهل االأردين املل���ك عبد اهلل الثاين، 
والرئي����ش الفل�س���طيني حمم���ود عبا����ش، خ���الل 
مباحث���ات اأجرياه���ا اأم����ش اخلمي����ش يف عمان، من 
اأن اأي اإج���راءات مت����ش بو�س���ع القد����ش القانوين 

والتاريخي تعترب “باطلة”.
وذك���ر بيان �س���ادر عن الدي���وان امللكي اأن 
عبداهلل الثاين وعبا�ش اجتمعا يف عمان لبحث قرار 
وا�ض���نطن االع���رتاف بالقد�س عا�ض���مة الإ�رائيل 
ونق���ل ال�س���فارة الأمريكي���ة اإليه���ا، معتربين اأنه 
“ي�س���كل خرقا للقانون ال���دويل وقرارات ال�رعية 

الدولية”.
واأك���د الزعيم���ان اأن “اأي اإجراءات ت�س���تهدف 
امل�س���ا�ش بالو�س���ع القان���وين والتاريخي ملدينة 
القد�ش تعت���رب باطلة، و�ستف�س���ي اإلى مزيد من 

التوتر والعنف يف املنطقة والعامل اأجمع”.
ودع���ا امللك اإل���ى “تكثيف اجله���ود العربية 
والإ�سالمية والدولية حلماية حقوق الفل�سطينيني 
والعرب وامل�سلمني يف مدينة القد�ش، التي متثل 

مفتاح حتقيق ال�ضالم واال�ضتقرار يف املنطقة”.
وح����ش عل���ى “البناء عل���ى الرف����ش الدويل 
للقرار الأمريكي، لتف���ادي اأي خطوات اأحادية قد 

تقوم بها دول اأخرى”.
واك���د امللك وعبا�س اأن “القرار الذي اتخذته 
الإدارة الأمريكي���ة �س���يكون ل���ه عواق���ب وخيمة، 

يف  وامل�س���يحيني  امل�س���لمني  م�س���اعر  وي�س���تفز 
العاملني العربي والإ�سالمي”.

وق���ال الرئي����ش الفل�س���طيني عق���ب اللقاء 
بح�سب البيان، اإنه يف �سوء القرار “اأمامنا خطوات 
كثرية لنق���وم بها من خالل اجلامعة العربية وقمة 

)منظمة التعاون االإ�ضالمي(”.
واأك���د اأن ق���رار الرئي����ش الأمريك���ي دونالد 
ترام���ب “مرفو�ش جملة وتف�س���يال”، م�س���يفا اأن 
وا�ض���نطن “به���ذا املوق���ف الذي اتخذت���ه اأبعدت 
نف�س���ها كث���ريا ع���ن العم���ل ال�سيا�س���ي يف ال�رق 

الأو�سط”.

وا�ض���ار ال���ى اأن “ما يج���ري االآن يف كل العامل 
م���ن رف����ش للقرار الأمريك���ي ب�س���اأن القد�ش مبا 
والأردن،  العربي���ة وفل�س���طني  الأرا�س���ي  فيه���ا 
ر�س���ائل مهمة لرتامب باأن قراره ل ميكن القبول 

به اإطالقا”.
وكانت القد����ش ال�رقية تتبع اململكة اإداريا 
قب���ل اأن حتتله���ا اإ�رائي���ل ع���ام 1967. وتعرتف 
اإ�رائيل با�راف اململكة االأردنية على املقد�ضات 
الإ�س���المية يف املدين���ة. وي�س���كل و�س���ع القد�ش 
احدى اكرب الق�س���ايا ال�سائكة لت�سوية النزاع بني 

ا�رائيل والفل�سطينيني. 

قمة أردنية فلسطينية.. قرار ترامب عن القدس “باطل”

قال وزير الدفاع الربيطاين، غيفن ويليام�س���ن، اأم�ش اخلمي�ش، اإن الربيطانيني الذين يقاتلون مع تنظيم داع�ش يجب 
دد مواقعهم واأن يتم قتلهم وعدم ال�ض���ماح لهم بالعودة للبالد. واأ�ض���اف ويليام�ض���ن: “بب�ساطة، راأيي هو اأن اإرهابيا  اأن حتحُ
ميتا ل ميكنه اإحلاق ال�رر بربيطانيا”، و�ض���دد على �رورة اأن “نبذل كل ما بو�س���عنا لتدمري هذا التهديد والق�س���اء عليه”، 
وفقا ل�سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية. وتعهد ويليام�سن بتتبُّع املقاتلني، الذين فروا اإلى دول اأخرى غري �سوريا والعراق، 
ومنعهم من العودة اإلى بريطانيا. واأردف اأنه يجب العمل على اأن “ل تكون هناك م�ساحة اآمنة لهم”، م�سددا على �رورة “اأن 
ل يتمكن���وا م���ن الذهاب لبلدان اأخرى لن����ر كراهيتهم وثقافة املوت”. وجاء كالم وزير الدف���اع بعيد مثول رجل يف الع�رين 
من عمره اأمام حمكمة، الأربعاء، بتهمة التخطيط لغتيال رئي�س���ة الوزراء الربيطانية، ترييزا ماي، يف هجوم بقنبلة و�س���كني. 
واتهم نعيمور زكريا رحمن بالتخطيط لتفجري عبوة اأمام مقر ماي يف داونينغ �سرتيت، ثم حماولة الدخول اإلى املبنى ب�سرتة 
انتحارية و�س���كني بهدف قتلها. ومثل رحمن اأمام املحكمة اإلى جانب عمران )21 عاما( املتهم مبحاولة االن�ض���مام لتنظيم 

داع�ش املتطرف. ومت توقيف الرجلني ب�سكل منف�سل يف 28 نوفمرب.

يجب قتلهم وزير: “بريطانيو داع�س” 

القدس المحتلة ـ اب: 

اأعل���ن رئي�ش ال���وزراء الإ�رائيلي، 
بنيام���ني نتنياه���و، ام����ش اخلمي����ش، 
اأنه يتوق���ع اأن حت���ذو دول اأخرى حذو 
يتعل���ق  فيم���ا  املتح���دة،  الولي���ات 

بالقد�ش.
موؤمت���ر  يف  نتنياه���و  وق���ال 
ب���وزارة  الفيدي���و  ع���رب  دبلوما�س���ي 
اخلارجي���ة الإ�رائيلي���ة: “نح���ن عل���ى 
ات�س���ال بدول اأخ���رى، �س���تتخذ قرارا 
مماث���ال ب�س���اأن الع���رتاف )بالقد����ش 
عا�ض���مة الإ�رائي���ل(، ولي�س ل���دي اأي 
ال�ض���فارات  م���ن  مزي���دا  اأن  �ض���ك يف 
اإل���ى القد����ش بع���د نق���ل  �س���تنتقل 

ال�سفارة الأمريكية اإليها”.
ومل يو�ضح نتنياهو ما هي الدول 
التي تت�سل بها اإ�رائيل بهذا ال�ساأن. 
واأ�ض���اد نتنياهو بق���رار ترامب، قائال 
اإن “الرئي�ش ترامب ربط نف�س���ه لالأبد 

بتاريخ عا�سمتنا”.

نتنياهو: دول اأخرى �ستحذو 
حذو الوليات املتحدة

• العاهل الأردين عبد اهلل الثاين والرئي�ش الفل�سطيني حممود عبا�ش.	



 

البالد سبورت

انف��رد فريق املنامة بص��دارة دوري زين 
الدرجة األوىل لكرة الس��لة، حينام تغلب 
عىل حس��اب غرمي��ه التقلي��دي األهيل، 
بنتيج��ة كارثية قوامه��ا )69/36(، يف لقاء 
يعترب “كالس��يكو” كرة الس��لة البحرينية 
ال��ذي أقيم بينهام مس��اء أمس الخميس، 
عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، ضمن 
ختام منافسات الجولة 13 واألخرية للقسم 

األول من الدور التمهيدي للدوري.
وش��هد اللقاء رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة، ويأيت حضور 
سموه الش��خيص ومتابعته للمباريات من 
أرضي��ة الصالة، يف إط��ار االهتامم الكبري 
الذي يوليه س��موه ملس��ابقات لعبة كرة 
الس��لة، وتأكي��ًدا لضامن توف��ري األجواء 
املثالية للعبة، حي��ث يحمل عىل عاتقيه 
تلبي��ة احتياجات جمي��ع األندية وتوفري 

األرضية الخصبة لنجاح املسابقات.
واعتىل املنامة بهذا الف��وز لقمة الرتتيب 
الع��ام للدور بعد أن رف��ع رصيده إىل 23 
نقطة، منهًيا القسم األول للدور التمهيدي 
يف الص��دارة، في��ام حل األه��يل يف املركز 
الث��اين بع��د أن رفع��ت نقطة الخس��ارة 

رصيده إىل 22 نقطة.
واس��تحق املنامة تحقيق الفوز قياًس��ا ملا 
قدمه م��ن أداء جامعي قوي يف الش��قني 
الدفاعي والهجوم��ي، عالوة عىل امتالكه 
دك��ة بدالء قوية س��اهمت يف تحقيق 39 
نقطة “أي أكرث من نصف نقاط الفريق”. 
يف املقاب��ل، مل يقدم األه��يل األداء الفني 
املتوقع منه وظهر بأس��وء صورة له خالل 
املوس��م، خصوًصا يف الش��وط الثاين الذي 
ش��هد تراجًعا كب��ريًا يف أداء الفريق، وبدا 
ع��ىل الفريق تأثره بغي��اب قائده وصانع 

ألعابه حسني شاكر.

الشوط األول

كانت بداية املباراة متوسطة من الفريقني 

يف ظل تب��ادل للتس��جيل وإضاعة الكثري 

من الكرات السهلة مع أفضلية التقدم يف 

النتيجة لصالح املنامة.

جاءت بداية املباراة دون املستوى الفني 
املتوق��ع من الفريقني، وغلب عليهام كرثة 
إضاع��ة الفرص الس��انحة للتس��جيل من 
مختلف املواضع، واعتمد كال الطرفني عىل 
االخرتاق��ات من تحت الحل��ق مع بعض 
مح��اوالت التوصي��ب الثاليث م��ن خارج 

القوس وس��ط أفضلي��ة للمنامة منتصف 
الرب��ع األول 12/8 ، قبل أن ينجح مدرب 
األه��يل عرب تدخل��ه بالوقت املس��تقطع 
م��ن إعادة متوضع العبي��ه ومتكن األصفر 
من خطف التق��دم 12/13، قبل أن ينهي 

الفرتة ملصلحته بالفارق نفسه 15/14. 

وعزز األه��يل مطلع الرب��ع الثاين تقدمه 
17/14 ع��رب الهج��وم الرسي��ع بواس��طة 
حس��ن الع��ريب، غ��ري أن املنام��ة ع��ادل 
النتيجة رسيًعا بثالثية ميثم جميل قبل أن 
يس��تعيد التقدم بأربع نقاط متتالية من 

الالعب نفسه 21/17.

 واختل��ف اللعب بعده��ا متاًما، إذ فرض 
املنام��ة أس��لوًبا دفاعًيا قوًي��ا مع هجوم 

رسيع وتقدم بفارق كبري.
وحاف��ظ املنامة عىل تقدمه بعد ذلك من 
خالل الدفاع القوي وسيطرته عىل مفاتيح 
اللع��ب يف فريق األهيل الذي كان معظم 
العبيه يف أس��وأ أحوالهم الفنية من خالل 
اإلخف��اق املس��تمر يف الرمي��ات الثالثية 

وكذلك يف بعض الثنائيات.
وس��جل املنامة أفضلية واضحة بعد ذلك 
منهيا الربع الثاين وهو متقدم يف النتيجة 
39/21، بعد أن فاز يف الربع الثاين 25/6.

الشوط الثاني

وكان��ت األفضلية الواضح��ة للمنامة يف 
الرب��ع الثالث الذي ب��دأه الفريق بقوة 
مس��جال أفضليته ومعتم��دا دفاعا قويا 
منع األه��يل م��ن التحك��م يف الكرة أو 
اللع��ب بأريحية تحت الحلق، يف الوقت 
الذي س��ري فيه املنامة الهجوم كام يريد 
من خالل التحكم بالكرة واستهالك كامل 
وق��ت الهجمة م��ع التنوي��ع يف اللعب 
بني اللع��ب تحت الحل��ق أو من خالل 
االخرتاقات التي نجح من خاللها الفريق 
يف توس��يع الفارق ملصلحت��ه وصوال إىل 
إنه��اء الرب��ع الثالث متقدم��ا يف املباراة 
51/31. ومل يختل��ف الح��ال يف الرب��ع 
األخري الذي واصل فيه املنامة فرض قوته 
وسط اس��تالم أهالوي تام وسّلم املباراة 
بكل ه��دوء للمنامة، إذ عجز األهيل عن 
التسجيل حتى الدقيقة السادسة للربع، 
فيام واصل املنامة التحكم بنتيجة املباراة 
وأخذ يف تعميق الفارق بالرميات الثالثية 
يف طريق��ه لحس��م فوز مري��ح وبنتيجة 

كارثية 69 / 36.

كارثي��ة بنتيج��ة  ينته��ي  البحريني��ة..  الس��لة  كالس��يكو 
 سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد فوز المنامة على األهلي

علي مجيد             محمد الدرازي

أم الحصم               اتحاد السلة 

جانب من اللقاءسمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اللقاء

نتيجة كارثية انتهت عليها المباراة        )تصوير: رسول الحجيري(
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عق��د مجل��س إدارة االتح��اد املل��ي 
للفروس��ية وس��باقات القدرة اجتامعا 
برئاسة رئيس االتحاد امللي للفروسية 
وس��باقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئة س��مو الش��يخ فيصل بن 
راش��د آل خليفة وبحض��ور عدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة.
ورحب س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 
إدارة  مجل��س  بأعض��اء  خليف��ة  آل 
االتحاد مق��درًا الجه��ود الكبرية التي 
يق��وم به��ا االعضاء يف س��بيل االرتقاء 
بالجان��ب االداري يف االتح��اد وتطوير 
رياض��ة الخي��ل يف اململك��ة معتربًا ان 
هذه الجه��ود والعمل ب��روح الفريق 
الواح��د الس��بيل الوحي��د للمحافظة 
عىل االنجازات التي حققها االتحاد يف 
مختل��ف الجوانب والعمل عىل تعزيز 

املكتسبات.
واشاد س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة بالدعم الكبري الذي يقدمه 
ممثل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس االعىل 

للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
االوملبي��ة البحرينية الرئي��س الفخري 
س��مو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لالتحاد االمر الذي شكل دافعا ملجلس 
االدارة وجميع منتس��بي رياضة الخيل 

يف اململك��ة من اج��ل العمل بكل جد 
واخ��الص لتحقي��ق وس��ائل االرتق��اء 
برياض��ة اآلب��اء واالج��داد ومواصل��ة 

مسريتها املظفرة.
واعترب س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 

آل خليف��ة أن انطالقة موس��م القدرة 
وقفز الحواجز يف هذا املوسم والنتائج 
امللفتة للفرس��ان تبرش مبوس��م متميز 
من الناحيتني اإلداري��ة والفنية متمنيا 
للفرسان واالسطبالت التوفيق والنجاح.

ورشع املجتمع��ون يف مناقش��ة البنود 
املدرجة عىل جدول االعامل ومن بينها 
الجدول الزمني ملوسم بطوالت القدرة 
وقفز الحواجز وجامل الخيل العربية، 
ومناقش��ة األمور اإلدارية والفنية التي 
تس��اهم يف االرتقاء بالعمل اإلداري يف 
االتح��اد، املش��اركة يف دورة األلع��اب 
االسيوية والتي ستقام يف جاكرتا سبتمرب 
2018، التحضريات الس��تضافة اململكة 
الجتامعات الجمعية العمومية لالتحاد 
الدويل نوفمرب 2018، ومناقش��ة طلب 
إحدى الرشكات تنظيم بطولة دولية يف 
التقاط االوتاد خ��الل احتفاالت العيد 
الوطن��ي باإلضافة اىل تعمي��م اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية حول اش��رتاطات 
الرتخي��ص املتعلق��ة مبزاولة النش��اط 

الريايض.

الدولي االتحاد  واجتماعات  اآلسيوية  بالدورة  المشاركة  مناقشة 
في اجتماع مجلس اإلدارة برئاسة فيصل بن راشد

لقطة من االجتماع 

تغطية                  اللجنة اإلعالمية
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خطف النرص أول 3 نقاط بدوري 
الدرج��ة األوىل للك��رة الطائ��رة 
بعدما أطاح بفريق اتحاد الريف 
بثالثة أشواط نظيفة يف املواجهة 
الت��ي جمع��ت الطرفني مس��اء 
أم��س األول الخميس عىل صالة 
االتحاد البحرين��ي للكرة الطائرة 
مبدينة عي��ىس الرياضية يف ختام 
منافس��ات الجول��ة الثالث��ة من 

املسابقة.
وأنه��ى النرص األش��واط بنتيجة 
في��ام   16/25  ،17/25  ،18/25
أدار املباراة طاقم الحكام الدويل 
املك��ون من ع��يل عبدالحميد و 

محمد خاتم.
وبهذا الف��وز حق��ق النرص أول 
ثالث نقاط بعدما تلقى هزميتني 
م��ن املحرق واأله��يل يف الجولة 
األوىل والثاني��ة، ليبط��ل مفاجأة 
اتحاد الري��ف، بينام الزال األخري 
من دون أي نقط��ة بعدما تلقى 
الخس��ارة الثالثة، حي��ث يتطلع 
ينعش  انتصار  لتحقيق  الريفيون 

آمالهم يف البقاء بدوري الكبار.

األداء  بفض��ل  الن��رص  وتف��وق 
والفاعلي��ة  املنظ��م  الجامع��ي 
الهجومية ليكسب املواجهة بكل 

جدارة واستحقاق.
ويف املب��اراة األوىل التي جمعت 
املح��رق وبن��ي جمرة، اس��تطاع 
املح��رق أن يجهز عىل منافس��ه 
بثالث��ة أش��واط نظيف��ة جاءت 
نتائجها كالت��ايل 21/25، 20/25، 
12/25 لريفع رصيده إىل 6 نقاط 

من فوزين وخسارة ليحافظ عىل 
موقع��ه يف املركز الثالث بس��لم 
الرتتي��ب العام خل��ف داركليب 
املتص��در واأله��يل الث��اين، بينام 
الزال رصي��د بني جمرة خال من 
النق��اط بعدم��ا تلقى الخس��ارة 

الثالثة عىل التوايل.
وأدار املباراة طاقم حكام مكون 
من األول املرشح الدويل عيل مي 

والدويل الثاين أحمد عبدالعال.

وبه��ذا الف��وز ع��وض املح��رق 
خس��ارته األخ��رية الت��ي تلقاها 
من داركلي��ب يف الجولة املاضية 
ليستعيد توازنه عىل أمل مواصلة 
االنتص��ارات يف الجوالت القادمة 
من مسابقة الدوري، بينام يبحث 
بني جم��رة عن االنتص��ار األول 
ليع��زز حظوظه يف البقاء بدوري 
الدرج��ة األوىل وع��دم الهب��وط 

للدرجة الثانية.

يشارك 22 العبا اعتباراً من مساء اليوم يف سلسلة بطوالت التصنيف املحيل لنادي البحرين للتنس يف 

نسختها الخامسة يف فردي التنس، رصح بذلك خالد ناس رئيس لجنة النشاط الريايض بالنادي.

موضحا أن اللجنة املنظمة قامت مساء أمس األول بسحب قرعة املباريات بحضور عضو اللجنة خالد 

جناحي ومجموعة من الالعبني املشاركني، وأشاد رئيس اللجنة بحرص معظم أعضاء النادي عىل املشاركة 

يف التصنيف واملنافسة الرشيفة بينهم للوصول ألفضل تصنيف ممكن خاصة مع نهائية املوسم يف الشهر 

الحايل، ويتنافس الالعبون عىل مدى 5 أيام، وتختتم املباريات يوم االثنني املقبل باملباراة النهائية وتكريم 

الفائزين. ويتضمن برنامج مباريات اليوم 8 مباريات حيث يتقابل املرشح األول عبد الرحمن جناحي مع 

خالد قيوم ويتقابل محمد رشف مع خالد جناحي بينام يواجه الرتيك أمري أسيك الالعب أرشف العتباين 

ويتقابل املرشح الثاين الهندي نالني شوكابا مع الفائز من لقاء قدري رزق وأحمد املحمود.

ختام الجولة الثالثة لدوري الكرة الطائرة

النصر يخطف أول انتصار... وفوز ثان للمحرق

للتنس ال��م��ح��ل��ي  ال��ت��ص��ن��ي��ف  ب���ط���والت  ان���ط���الق 

حسن علي

)تصوير- خليل ابراهيم( طائرة النصر تعبر أجواء اتحاد الريف بامان  
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األندية تهنئ سموه بالتخرجمئوية نجماوية

فعالية جماهير األهلي لم تستمرغياب رابطة جمهور المنامة!

“التايغر” حاضر خلف األسوار

حقق فريق النجمة فوزًا عريًضا عىل حساب سامهيج، 
بنتيجة )113/58(، يف اللقاء الذي جمعهام مساء أمس، يف 

إطار منافسات الجولة 13 من الدور التمهيدي لدوري زين. 
وحافظ النجمة بهذا الفوز عىل مركزه يف املرتبة السادسة 

بعد أن رفع رصيده إىل 19 نقطة، فيام رفعت نقطة الخسارة 
رصيد سامهيج إىل 12 نقطة يف قاع الرتتيب. ومل يواجه 

النجمة أي صعوبة من السيطرة عىل أشواط املباراة األربع 
التي فاز فيها بالنتائج اآليت: 32/8، 20/16، 34/13 و27/21.

يف بادرة طيبة قدم ممثلو أندية 
الحالة واملنامة واألهيل باقات ورود 

إىل سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة ُقبيل انطالق مباراة 
القمة يوم أمس وذلك مبناسبة تخرج 

سموه من جامعة )ويستمنيسرت( 
الربيطانية وحصوله عىل شهادة 
البكالوريوس بامتياز يف السياسة 

والعالقات الدولية.

حرضت جامهري املنامة كعادتها بكثافتها 
العددية الكبرية ملساندة فريقها يف مباراة 

“الديريب” وهذا أمر ليس بغريب عليها كونها 
دامئاً ما تكون يف طليعة الحارضين وخصوصاً 

يف املباريات القوية واملهمة، ولكن الغريب 
وامللفت يف األمر غياب رابطتها التشجيعية 

عن اللقاء بأكمله يف مشهد مل نتعود عليه يف 
مثل هذه اللقاءات، واقترص تشجيعها بالتفاعل 
الفردي والتصفيق ملا يقدمه العبوها من بعض 

اللقطات الجميلة وإحراز النقاط.

رضبت جامهري األهيل مشهداً رائعاً بحضورها 
القوي والذي انحرص يف املدرجات املصاحبة 
للمقصورة الرئيسية من الجهة اليرسى، عرب 
التشجيع املثايل الحاميس قبل وأثناء اللقاء 

وكان له دوراً إيجابياً يف أنفس الالعبني الذين 
قدموا مستوى مرٍض ومقنع بالنسبة لهم 

وخصوصاً يف الربع األول الذي كانا فيه طرفاً 
متألقاً ومنافساً فيام بعد فقد أخذوا موقف 
التفرج فقط يف ظل تخلفهم بالنتيجة التي 

استمرت حتى النهاية.

رغم عقوبة االيقاف املفروضة بحقه من ِقبل 
إدارة ناديه، إال أن النجم حسني شاكر أىب أن 

يكون بعيداً عن زمالئه يف مثل هذه الظروف. 
إذ تواجد شاكر مع الفريق يف لقاء أمس بأرضية 

امليدان ُقبيل انطالق اللقاء، وجلس يف املقاعد 
األمامية املبارشة لدكة بدالء فريقه، وقبل ذلك 

تواجد يف تدريب األمس األول بصالة النادي، يف 
موقف ينم عن أخالقه الرفيعة وحبه لفريقه 

ولزمالئه يف الوقوف معهم ومساندتهم من أي 
موقع تواجد فيه.

اليوم التصفيات التمهيدية 
لمسابقة الرميات الثالثية

محمد الدرازي:

تقام بعد ظهر اليوم الجمعة عىل 
صالة “زين” مبجمع صاالت بأم 

الحصم، التصفيات التمهيدية 
ملسابقة الرميات الثالثية التي 

ينظمها االتحاد البحريني لكرة 
السلة عىل هامش مهرجان كل 

النجوم الذي يقام مبناسبة عيد جلوس 
صاحب الجاللة امللك والعيد الوطني املجيد 

الجمعة الخامس عرش من ديسمرب الجاري برعاية كرمية من رئيس 
االتحاد سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة.

ويشارك يف التصفيات التمهيدية ملسابقة الرميات الثالثية 13 العبا 
اختارتهم األندية، حيث سيتأهل خمسة العبني للمسابقة النهائية.

وستقوم لجنة مهرجان كل النجوم بتوزيع الالعبني املختارين 
للمشاركة يف املباراة وفق مراكزهم، وذلك عن طريق القرعة التي 

ستقام اليوم عىل هامش التصفيات التمهيدية ملسابقة الرميات 
الثالثية، إذ ستكون التصفيات منقولة مبارشة عرب حساب االتحاد يف 

تطبيق “انستغرام”.
إىل ذلك، يواصل اتحاد السلة االستعدادات عىل قدم وساق إلقامة 

هذه الفعالية الرياضية الوطنية املميزة. واستحدث االتحاد هذا العام 
طريقة اختيار النجوم املشاركني يف املهرجان، وذلك عرب التوصيت 

اإللكرتوين ألول مرة عىل مستوى فعاليات االتحادات الوطنية بعيدا 
عن الطرق التقليدية، لتكون خطوة نوعية يف طريقة اختيار الالعبني 

املشاركني بالدوري البحريني؛ للمواجهة املرتقبة بني فريقني، متكونني 
نجوم محليني ومحرتفني أجانب، وكذلك اختيار العبني لعدد من 

املسابقات الفردية، إذ آلية التصويت اإللكرتونية نحو أربعني شخصية 
لها عالقة باللعبة، منهم مدربون وإداريون وإعالميون والعبون 

سابقون وعدد من املهتمني يف كرة السلة.

حسن علي

قال عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة، رئيس 
اللجنة النسائية عيل السيد إن 

فريق السيدات سيشارك بالدورة 
الرابعة لألندية العربية للسيدات 

التي ستحتضنها إمارة الشارقة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
خالل شهر فرباير املقبل تحت 

مسمى نادي املحرق رسمياً.

وأضاف السيد ل� “البالد سبورت” 
أن االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة تسلم موافقة رسمية من 
نادي املحرق ملشاركة الفريق 

تحت مسامه يف الدورة العربية، 
أسوة بالنسخة املاضية 2016 

والتي شارك فيها كذلك مبسمى 
املحرق.

وكان فريق السيدات قد شارك 

باسم النادي األهيل يف النسخة 
الثانية التي أقيمت عام 2014.

وأكد رئيس اللجنة النسائية بأن 
الفريق ماض يف تحضرياته بقيادة 

الجهاز الفني الوطني املكون 
من املدرب إبراهيم عيل الورقاء 

ومساعده محمد حسن بورويس 
والذي يتدرب بصورة مستمرة 

عىل صالة االتحاد مبدينة عيىس 

الرياضية وسط متابعة مستمرة 
من قبل اللجنة النسائية والجهاز 

اإلداري.
وتطلع السيد ألن يصل الفريق 

إىل مراحل متقدمة من الجاهزية 
الفنية والبدنية وأن يكتمل 

الفريق بعنارص الخربة بهدف 
تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه فوق 

منصة التتويج بعد أن نجح يف 

النسخة السابقة )الشارقة 2016( 
من تحقيق املركز الثاين وامليدالية 

الفضية، مشرياً إىل أن الرؤية 
بخصوص الالعبات املحرتفات 
مرتبطة برؤية الجهاز الفني 

وامليزانية املخصصة لذلك من قبل 
وزارة شئون الشباب والرياضة 

بالتنسيق مع لجنة رياضة املرأة 
التابعة للجنة األوملبية البحرينية.

سيدات الطائرة يشاركن باسم نادي المحرق بدورة الشارقة

االتح��اد  رئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة، 
تقيم جمعية ذخ��ر البحرين اليوم 
الجمع��ة فعالية “قده��ا وقدود” 
واملخصصة لالعب��ني أصحاب ذوي 
املجتمعية  األنشطة  العزمية ضمن 
التي تتبناها الجمعية بالرشاكة مع 

االتحاد البحريني لكرة السلة.

وتش��مل الفعالية عىل العديد من 
الفعاليات والربامج، وأبرزها دوري 
كرة الس��لة عىل الكرايس املتحركة، 
حي��ث تحظ��ى الفعالي��ة باهتامم 
خاص من رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس بن 
ع��يل آل خليفة. وتأيت رعاية رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 

له��ذه الفعالي��ة املهمة؛ تجس��يدا 
ينتهجها  التي  للرشاكة املجتمعي��ة 
س��موه م��ن خ��الل دع��م فئات 
املجتم��ع كافة، وتطوي��ع الرياضة 
يف خدم��ة املجتم��ع البحريني يف 
واإلنس��انية.   الخريي��ة  املج��االت 
وخاطبت اللجنة املنظمة للفعالية 
ن��ادي املحرق ون��ادي املنامة؛ من 
أج��ل خوض مب��اراة ودية لفريقي 

كرة الس��لة بالناديني عىل الكرايس 
املتحرك��ة قب��ل املب��اراة النهائي��ة 
العزمية؛  بالدوري ألصحاب  املقامة 
من أجل تقديم ش��كل من أشكال 
الدعم املعنوي للمش��اركني، حيث 
س��يلعب نج��وم املح��رق واملنامة 
مباراة اس��تعراضية ع��ىل الكرايس 
املتحركة للم��رة األوىل ويف مبادرة 

غري مسبوقة عىل املستوى املحيل.

وقد وجهت اللجنة املنظمة لفعالية 
“قده��ا وق��دود” دع��وة مفتوحة 
للجامه��ري كافة؛ لحض��ور الحدث 
ومش��اهدة الربامج املع��دة وذلك 
بالصال��ة الرياض��ة التابعة لالتحاد 
االحتياج��ات  ل��ذوي  البحرين��ي 
الخاصة مبنطق��ة الرفاع، ابتداء من 
الس��اعة الثالثة بع��د الظهر حتى 

السابعة والنصف مساء. سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

العبو المحرق والمنامة يشاركون في فعالية “قدها وقدود”
تقام اليوم برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي وبتنظيم من “ذخر البحرين”

علي السيدمن سحب القرعة 

حسين شاكر متواجداً مع الجماهير العبيه

من لقاء النجمة وسماهيج أمس

لقطات من تقديم باقات الورود لسمو الشيخ عيسى بن علي

لقطة لجماهير األهليلقطة لجماهير المنامة
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اعترب النائب األول لرئيس املجلس 
الرئيس  األعىل للشباب والرياضة 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة 
فن��ون القت��ال املختلط��ة س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
أن مشاركة فريق سموه للمالكمة 
املفتوح��ة  إفريقي��ا  ببطول��ة 
فيصل  باملالكم  ممث��ال  للمالكمة 
أرامي، ه��ي بوابة عب��ور لتأكيد 
البحريني عىل  والتواجد  الحضور 
املستوى العاملي يف هذه الرياضة.
وقال س��موه: “إننا رسمنا خارطة 
الطريق نحو تأكيد تواجد مملكة 
البحري��ن ع��ىل س��احة املالكمة 
العاملية، وذلك م��ن خالل فريق 
KHK BOXING الذي دش��ناه 
باملؤمت��ر الصحايف ال��ذي عقدناه 
يف نوفم��رب امل��ايض واعتمدنا فيه 
الفري��ق فيصل  مش��اركة مالكم 
أرامي يف النزال الذي س��يجمعه 
جوني��ور  الكونغ��ويل  باملقات��ل 
ماكسيموس يف فئة الوزن الثقيل 
ببطولة إفريقيا، والتي من املقرر 
أن تقام بجمهورية الرأس األخرض 
مساء يوم السبت املوافق التاسع 

من ديسمرب الجاري”.
وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة أن هذه البطولة 
س��تكون هي انطالقتنا الحقيقية 
نح��و مش��اركات قادم��ة ع��ىل 
مس��توى القاري وال��دويل، والتي 
نتطلع من خاللها للظهور بالشكل 
اإليجايب الذي سيزيد من إرصارنا 
نحو امليض إىل تنفيذ الخطة التي 
وضعناها؛ من أجل تأسيس قاعدة 
صلبة لرياضة املالكمة البحرينية، 
لتك��ون قادرة عىل مواصلة نهجنا 
يف تحقيق التواج��د البحريني يف 
ه��ذه الرياضة، الت��ي تعترب من 
أش��هر الرياضات الفردية، وتتميز 
بالتحدي واملنافسة القوية، فضال 
عام تتمت��ع به م��ن تنظيم كبري 
ومتابعة إعالمية واسعة من كربى 
الشبكات التلفزيونية التي تسعى 
دامئا إلبراز هذه الرياضة بالشكل 
املميز، والتي أخذت حيزا واس��عا 
م��ن الش��هرة يف تاري��خ الرياضة 

العاملية.
الجه��ود  أن  إىل  وأش��ار س��موه 
ستستمر؛ من أجل مواصلة رعاية 

ودع��م الرياض��ات القتالي��ة عرب 
اإلسرتاتيجية التي حددها سموه، 
والتي وجه لتنفيذها وفق الربامج 
لبناء منتخبات وطنية  التطويرية 
قادرة عىل متثيل الوطن يف جميع 
الرياض��ات القتالية عىل الش��كل 
الت��ي تؤك��د قدرتها ع��ىل إحراز 
مزي��د من اإلنجازات ورفع اس��م 
مملكة البحرين عاليا يف مختلف 
موضحا  والبطوالت،  املش��اركات 
سموه أن هذه اإلس��رتاتيجية قد 

تضمن��ت مراح��ل تطوي��ر تلك 
الرياضات، والت��ي بدأت برياضة 
فن��ون القت��ال املختلط��ة، والتي 
اتجه��ت بوصلتها نح��و النهوض 
س��موه  متمنيا  املالكمة،  برياضة 
التوفي��ق  كل  ذات��ه  الوق��ت  يف 
والنج��اح ملالكم الفري��ق فيصل 
أرامي بتقديم أفضل املس��تويات 
يف هذا الن��زال، وأن يكون الفوز 
حليفه أول مشاركة خارجية كربى 

للبحرين والفريق.

 أرامي يصل لمرحلة 
الجهوزية 

وصل مالكم فريق خالد بن حمد 
 KHK ملنظمة التاب��ع  للمالكمة 
الجوهزي��ة  إىل  أرام��ي  فيص��ل 
الفني��ة املطلوب��ة، وذلك تحضريا 
للنزال الذي سيجمعه بالكونغويل 
جوني��ور مكس��يموس، يف بطولة 
إفريقيا للمالكم��ة للوزن الثقيل، 
ش��عار  تح��ت  س��تقام  والت��ي 
“#من_س��يكون_ملك_أفريقيا، 

والت��ي تحتضنها جزيرة “س��ال” 
بجمهورية الرأس األخرض.

وكان املالك��م أرام��ي ق��د ب��دأ 
املش��اركة  له��ذه  التحض��ريات 
طاق��م  بقي��ادة  ش��هرين  قب��ل 
فن��ي متكامل، ركز خ��الل الفرتة 
اللياقة  مع��دل  لرفع  اإلعدادي��ة 
البدني��ة، ثم انتق��ل إىل الحصص 
التكتيكية التي ركز عليها الجهاز 
الفن��ي ع��ىل ط��رق الحامية من 
اللكامت وطرق املباغتة والهجوم 

عىل املالكم املنافس.
يذكر أن س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة قد دشن مشاركة 
املالك��م أرامي يف ه��ذه البطولة، 
ع��رب املؤمتر الصح��ايف الذي عقد 
ب� “فندق س��وفوتيل- الزالق” يف 
نوفم��رب املايض، بحضور س��موه 
والرئي��س التنفيذي ملنظمة خالد 
بن حمد الس��يد محمد ش��اهد، 
 KHK BOXING فريق ومدير 
فابيان بونارص،  ولفيف من األرسة 

اإلعالمية البحرينية واألجنبية.

مشاركة KHK BOXING تأكيد لحضور البحرين على المستوى الدولي  
من خالل بطولة إفريقيا المفتوحة للمالكمة.. خالد بن حمد: 

الرفاع                    المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أكد رئيس جهاز لعبة الكرة 
الطائ��رة بن��ادي بن��ي 

مرهون  زي��د  جمرة 
اس��تعداد الن��ادي 
لتنظي��م املهرجان 
للك��رة  الث��اين 
للصغار،  الطائ��رة 
ينظم��ه  وال��ذي 

البحريني  االتح��اد 
الطائ��رة  للك��رة 

بالتعاون م��ع نادي بني 
جمرة يوم غد الس��بت تحت 
رعاية رئيس االتحاد البحريني 
للك��رة الطائ��رة الش��يخ عيل 
بن محم��د آل خليفة احتفاال 
بذكرى العي��د الوطني املجيد 
عىل صالة النادي مبنطقة بني 

جمرة.
وأض��اف مره��ون ل��� “البالد 

ق��ام  الن��ادي  أن  س��بورت” 
بالتحض��ري واإلع��داد للفعالية 
بالتنس��يق والتعاون مع اتحاد 
الطائرة، حيث سيشارك  الكرة 
يف املهرج��ان 38 فريق��اً م��ن 
املحلي��ة  األندي��ة  مختل��ف 
املنضوية تحت مظلة االتحاد، 

معرب��ا ع��ن س��عادته الكبرية 
مبشاركة هذا العدد الكبري من 
الفرق، والذي سيساهم بالشك 
يف نج��اح املهرج��ان وإخراجه 

بصورة متميزة.
وذكر بأن نادي بني جمرة عمل 
عىل توفري مختلف املستلزمات 

الخاص��ة باملهرج��ان بالتعاون 

مع االتحاد، حيث سيتم توزيع 

كؤوس وميداليات، كام س��يتم 

توزي��ع عدد م��ن الكوبونات 

الخاص��ة بدخ��ول متنزه عني 

عذاري عىل جميع املشاركني.

وأوضح ب��أن املهرج��ان الثاين 

للصغار يقام بدعم ورعاية من 

متن��زه عني ع��ذاري ومحالت 

الغزال الريايض، شاكراً ومقدرا 

دعمهام هذا املهرجان، وهو ما 

س��يكون له أبلغ األثر يف نجاح 

املهرجان، مؤك��داً حرص نادي 

بني جمرة عىل توفري مختلف 

ف��رص النج��اح الالزمة يف ظل 

الرشاك��ة والتعاون القائم بينه 

وبني االتحاد.

كوبون لكل مشارك من “عذاري”

مرهون: 38 فريقا بالمهرجان الثاني للكرة الطائرة
حسن علي

زيد مرهون

المالكم فيصل أراميسمو الشيخ خالد بن حمد

اتحاد ألعاب القوى يكرم الحكام والمدربين

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب القوى: أقام االتحاد البحريني 
أللعاب القوى حفال تكرميياً ملدريب األندية الوطنية والحكام 

مبقر االتحاد مبدينة عيىس الرياضية بحضور نائب الرئيس محمد 
عبداللطيف بن جالل وأمني الرس راشد البوعينني، ورئيس لجنة 

املسابقات والحكام محمد عيل محمد.
وخالل الحفل نقل بن جالل للمدربني والحكام تحيات وتقدير 

النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى، رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مشيداً 
بالجهود الكبرية التي بذلوها خالل املوسم املايض 2016 - 2017. 

وأكد بن جالل أن املدربني والحكام شكلوا عنرصا مهاًم لنجاح 
مسابقات املوسم الريايض املنرصم من خالل ما قاموا به من 

جهد وعطاء متميز أمثر عن إخراج املوسم الريايض بأفضل صورة 
منوها بتعاون األندية املحلية املنضوية تحت مظلة االتحاد. 

وأضاف “نقدر عالياً جهود املدربني وما بذلوه من عطاء مخلص 
يف سبيل تجهيز فرقهم للمسابقات املحلية واملساهمة الفاعلة يف 
نجاح بطوالتنا والعمل عىل اكتشاف املواهب ورعايتها ليشكلوا 

ركيزة أساسية يف نجاح املوسم..”. 

جانب من التكريم

أشاد األمني العام للجنة األوملبية 
عسكر  عبدالرحمن  البحرينية 
الت��ي  املرشف��ة  باإلنج��ازات 
تحققه��ا املنتخب��ات الوطنية 
للدراج��ات الهوائية عىل كافة 
املس��تويات بفض��ل الجه��ود 
املخلص��ة م��ن قب��ل االتحاد 
البحرين��ي للدراجات الهوائية 
برئاس��ة الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، وإرصار وعزمي��ة 
املتمي��ز  والعط��اء  الالعب��ني 

لألطقم الفنية واإلدارية.
ج��اء ذل��ك ل��دى اس��تقباله 
ملنتخ��ب الدراج��ات الهوائية 
الحاصل عىل امليدالية الفضية 
يف سباق الفردي العام للناشئني 
يف البطول��ة العربي��ة للطريق 

التي اختتمت مؤخراً يف مدينة 
والتي  املرصي��ة  الش��يخ  رشم 
كان��ت من نصيب الدراج عيل 
ن��ارص احمد، وذل��ك بحضور 
عض��و مجل��س إدارة اللجن��ة 
األوملبية عيل اسحاقي ورئيس 
للدراجات  البحرين��ي  االتحاد 
الهوائية الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، واملدير التنفيذي 
عبدالجليل  الرياضية  للشؤون 
أسد وعدد من أعضاء مجلس 

إدارة االتحاد.
وأكد عسكر أن اللجنة األوملبية 
البحريني��ة تنظ��ر بعني الفخر 
واالعت��زاز إىل اإلنجازات التي 
البحرين  أبن��اء  كاف��ة  حققها 
االس��تحقاقات  مختل��ف  يف 

إنجازات  بينها  ومن  الخارجية 

منتخ��ب الدراج��ات الهوائية 

ال��ذي رشف الوطن يف العديد 

من البطوالت الخارجية، منوهاً 

بالدع��م والرعاية التي يحظى 

بها الدراجون من مجلس إدارة 

االتح��اد، األمر ال��ذي أمثر عن 
تحقي��ق تلك النتائ��ج املميزة 
عىل كاف��ة األصعدة، مش��يداً 
بالدراج عيل نارص أحمد الذي 
تألق يف البطولة وحقق املركز 

الثاين.
وأكد األمني العام دعم اللجنة 
لجميع  البحريني��ة  األوملبي��ة 
االتح��ادات الرياضية الوطنية 
وم��ن بينها اتح��اد الدراجات 
مس��رية  ملواصل��ة  الهوائي��ة 
املرشفة  الرياضية  اإلنج��ازات 
التي تسهم يف رفع راية الوطن 
متمنياً أن يش��كل هذا اإلنجاز 
حاف��زا للدراج��ني وجهازه��م 
أج��ل  م��ن  والفن��ي  اإلداري 

مواصلة التميز والنجاح. 

عسكر يتوسط منتخب الدراجات الهوائية

عـســكـر يسـتـقـبل منـتـخـب الـدراجـات الهــوائيــة 
ضاحية السيف              اللجنة األولمبية



تح��ت رعاية رئي��س املجل��س األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
الفخري  الرئي��س  البحرينية  األوملبي��ة 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، تنطلق يف الواح��دة من ظهر 
النس��خة  منافس��ات  “الجمعة”  اليوم 
الثامنة من بطولة املغفور له بإذن الله 
تعاىل سمو الش��يخ فيصل بن حمد آل 
خليفة “طيب الله ثراه” لجامل الخيل 
العربية األصيلة، والتي ينظمها االتحاد 
املليك للفروسية وسباقات القدرة عىل 
ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات 
القدرة، والتي تس��تمر منافساتها حتى 

يوم غد “السبت”.
وبه��ذه املناس��بة، قال رئي��س االتحاد 
القدرة  للفروس��ية وس��باقات  املل��يك 
نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو 
الش��يخ فيصل ب��ن راش��د آل خليفة: 
“نؤك��د جاهزيتنا النطالق منافس��ات 
بطولة املغفور له بإذن الله تعاىل سمو 
الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب 
الله ثراه لجامل الخيل العربية األصلية. 
نحن سعداء باس��تمرارنا لتنظيم هذه 
البطولة الغالية يف موسمها الثامن عىل 
الت��وايل، تخلد ذكرى املغفور له س��مو 
الش��يخ فيصل ب��ن حم��د آل خليفة، 

والت��ي تأيت تنفي��ذا لتوجيهات س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، بإقامة 
هذه البطولة س��نويا، تساهم يف دعم 
مسرية تطوير وارتقاء رياضة الفروسية 

البحرينية”.
وأضاف س��موه أن ه��ذه البطولة من 
أهم البطوالت التي تحافظ عىل الرتاث 
البحريني األصي��ل، خصوصا يف ظل ما 
متتلك��ه مملكة البحرين من س��الالت 
مميزة ونادرة للخيول العربية األصيلة، 
ع��ىل اعتب��ار أن البحري��ن موطن من 
مواط��ن الخيل العريب األصيل، مش��ريا 
س��موه إىل أن البحرين اس��تطاعت أن 
تحافظ عىل اس��مها ومكانتها املرموقة 

عىل الصعيد العاملي يف هذا الجانب.
وأوضح س��موه أن االتحاد املليك يويل 
اهتامما كب��ريا بتنظيم ه��ذه البطولة 
من خ��الل اإلع��داد املبك��ر والتجهيز 
بالصورة التي تليق باس��مها ومبكانتها 
والس��معة التي متتلكها، خصوصا وأنها 
من البطوالت املحلية التي القت صدى 
واسعا، وشهدت مشاركة كبرية يف النسخ 
املاضي��ة من امل��الك البحرينيني الذين 
حرصوا عىل املش��اركة إلب��راز وإنجاح 
ه��ذا الحدث، مبينا س��موه أن االتحاد 
يسعى يف هذه النسخة ملواصلة سلسلة 
النجاح��ات الت��ي حققته��ا البطول��ة، 

والت��ي تنعكس ع��ىل تعزي��ز قدرات 
املال��ك البحريني والعارض الذي ميتلك 
املواهب؛ لدفعه وتش��جيعه للمشاركة 
ومتثي��ل البحرين مبختلف املش��اركات 
واألحداث الرياضية الخارجية املختلفة، 
متمني��ا س��موه لجميع املش��اركني يف 
النسخة الثامنة التوفيق يف املنافسات، 
مقدرا س��موه يف الوق��ت ذاته الجهود 
املتميزة لرئيس وأعضاء اللجنة املنظمة 
وجمي��ع اللج��ان اإلداري��ة والفني��ة، 
لإلع��داد بالش��كل ال��ذي يتوافق مع 
تطلعات س��مو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليفة لنجاح هذه النسخة.

21 مسابقة و113 خيال 

وق��د اعتمد االتحاد املليك مس��ابقات 
البطولة التي سيش��ارك فيها 113 خيال 
من املهور واألف��رس والفحول مبختف 
أعامرها، حيث ستبدأ املسابقات اليوم 
عىل أن تختتم منافس��اتها غدا السبت، 
حيث سيش��هد الي��وم األول الذي يبدأ 
عند الس��اعة الواحدة ظهرا، إقامة 12 
مس��ابقة، األوىل مسابقة املهرات )سنة 
واح��دة أ(، الثاني��ة مس��ابقة املهرات 
الثالثة مس��ابقة  )س��نة واح��دة ب(، 
املهرات )س��نتان أ(، الرابعة مس��ابقة 
املهرات )سنتان ب(، الخامسة مسابقة 

املهرات )ثالث س��نوات أ(، السادس��ة 
مس��ابقة املهرات )ثالث س��نوات ب(، 
السابعة مسابقة األفراس )-4 6 سنوات 
أ(، الثامن��ة مس��ابقة األف��راس )-4 6 
س��نوات ب(، التاسعة مسابقة األفراس 
)7 س��نوات فام فوق(، العارشة بطولة 
امله��رات )عمر س��نة(، الحادية عرشة 
بطولة امله��رات )عمر -2 3 س��نوات( 

الثانية عرشة بطولة األفراس.
فيام سيشهد اليوم الثاين من املنافسات، 
وال��ذي ينطلق عند الس��اعة 3 عرصا، 
إقامة 9 مسابقة، األوىل مسابقة األمهر 
)سنة أ(، الثانية مس��ابقة األمهر )سنة 

ب(، الثالثة مس��ابقة األمهر )س��نتان(، 
الرابعة مسابقة األمهر )ثالث سنوات(، 
 6  4-( األفح��ل  مس��ابقة  الخامس��ة 
األفحل  مس��ابقة  السادسة  س��نوات(، 
)7 س��نوات فام فوق(، السابعة بطولة 
األمه��ر )عمر س��نة(، الثامن��ة بطولة 
األمهر )-2 3 س��نوات( التاسعة بطولة 

األفحل.

كتيب تعريفي

أصدر االتحاد املليك للفروسية وسباقات 
القدرة، كتيبا تعريف��ا خاصا بالبطولة، 
والذي ضم كلمة لسمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة، وكلمة لس��مو الشيخ 
فيص��ل بن راش��د آل خليفة، وأس��امء 
رئي��س وأعضاء اللجن��ة العليا واللجنة 
املنظم��ة واللج��ان اإلداري��ة والفني��ة 
والطبي��ة، ومعلومات عن املس��ابقات 
ومواعيد انطالقها وأس��امء املش��اركني 
يف جميع فئات املس��ابقات املعتمدة، 
وإعالن��ات خاص��ة بال��رشكات الراعية 

لهذه البطولة.

نقل مباشر

س��تحظى منافس��ات البطولة بتغطية 
تلفزيوني��ة مبارشة عرب قن��اة البحرين 
الرياضي��ة، وذل��ك ب��إرشاف املخرجني 
يوس��ف مال الل��ه ولحدان ال��ذوادي، 
الذوادي،  ن��واف  واملتابعة والتنس��يق 
حيث ت��م تخصيص اس��تيديو تحلييل 
ص��دام  اإلعالم��ي  الزمي��ل  س��يديره 
نارص بالتع��اون مع الزمي��ل اإلعالمي 
نارص العمري، وكل م��ن عايض نارص، 
واملذيعة ش��يامء عبدالل��ه، ويأيت ذلك 
بفض��ل الجه��ود الكبرية الت��ي تبذلها 
اللجنة اإلعالمية برئاس��ة مدير املكتب 
اإلعالمي لس��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ومركز املعلوم��ات توفيق 
الصالحي من خالل التنس��يق املشرتك 

مع قناة البحرين الرياضية.

انطالق بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية األصيلة.. اليوم
ت������ح������ت رع���������اي���������ة ن��������اص��������ر ب���������ن ح���م���د

تغطية                 اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ فيصل بن راشد سمو الشيخ ناصر بن حمد

ينظم نادي راش��د للفروس��ية وس��باق 
الخي��ل يف الثانية من بع��د ظهر اليوم 
الجمعة السباق الس��ادس لهذا املوسم 
والذي سيقام عىل كؤوس رشكة الخليج 
“جيب��ك”  البرتوكياموي��ات  لصناع��ة 
الع��ريب  الحص��ان  وك��ؤوس مؤسس��ة 
لخدم��ات الفروس��ية والبيطرية وكأس 
نادي راش��د للفروسية وس��باق الخيل 
وذلك عىل مضامر سباق النادي مبنطقة 

الرفة بالصخري.
وس��يبدأ السباق بالش��وط األول الذي 
س��يقام ع��ىل كأس مؤسس��ة الحصان 

الع��ريب لخدمات الفروس��ية والبيطرية 
واملخص��ص للجي��اد املبتدئ��ات “نتاج 
مح��يل” مس��افة 1000 مرت مس��تقيم 
والجائزة 1500 دينار ومبشاركة 6 جياد.
ويقام الش��وط الثاين ع��ىل كأس نادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل لجياد 
س��باق التوازن “مس��تورد “ للفرس��ان 
املتمرنني مس��افة 1200 مرت مس��تقيم 
والجائ��زة 1500 دين��ار ومبش��اركة 11 
ج��واداً. ويق��ام الش��وط الثال��ث عىل 
كأس مؤسسة الحصان العريب لخدمات 
الفروس��ية والبيطري��ة لجي��اد الدرجة 

الرابعة واملبتدئات م��ن خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” ملسافة 1200 
مرت والجائزة 2000 دينار ومبش��اركة 9 
جي��اد. ويقام الش��وط الرابع عىل كأس 
البرتوكيامويات  لصناع��ة  الخليج  رشكة 
لجي��اد جمي��ع الدرج��ات واملبتدئات 
لألفرس “نتاج محيل” مسافة 1200 مرت 
والجائزة 1500 دينار ومبشاركة 6 جياد.
ويقام الش��وط الخامس عىل مؤسس��ة 
الحص��ان الع��ريب لخدمات الفروس��ية 
والبيطرية لجياد س��باق التوازن “نتاج 
محيل”مسافة 1800 مرت والجائزة 1500 

دينار ومبشاركة 6 جياد.
ويقام الشوط السادس عىل كأس رشكة 
لسباق  البرتوكيامويات  لصناعة  الخليج 
الت��وازن “مفت��وح” مس��افة 1600 مرت 
والجائ��زة 1500 دينار وسيش��هد أكرب 

مشاركة يف سباق اليوم ب 15 جوادا. 
وتتجه األنظار صوب الش��وط الس��ابع 
واألخري الذي سيقام عىل كأس مؤسسة 
الحص��ان الع��ريب لخدمات الفروس��ية 
والبيطرية واملخصص للجياد املستوردة 
مسافة 2200 مرت والجائزة 2000 دينار 

ومبشاركة 8 جياد.

كؤوس “الحصان العربي” و “جيبك” تشعل صراع األقوياء
ف��ي الس��باق الس��ادس للخي��ل اليوم 

الصخير               نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

حسن المدحوبعبدالرحمن جواهري
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افتت��ح رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
للرماية الشيخ عيل بن عبدالله آل 
اآلسيوية  البطولة  خليفة رس��ميا 
تقام  والت��ي  للرماي��ة،  الع��ارشة 
اليابانية  العاصمة  منافس��اتها يف 
طوكي��و يف الف��رتة م��ن 8 وحتى 
12 ديس��مرب الجاري، ومبش��اركة 
أك��ر من 400 رام��ي ورامية من 
27 دولة آس��يوية يتنافسون عىل 
تحقي��ق املراك��ز األوىل بالبطولة 

ملختلف الفئات العمرية.
وقد تفضل الشيخ عيل بن عبدالله 
آل خليفة بإعالن افتتاح البطولة 
اآلسيوية العارشة للرماية باليابان 
خ��الل حفل االفتت��اح الذي أقيم 
يوم أمس يف مدينة واكو س��ايتاما 
اليابانية، حي��ث تنطلق فعاليات 
البطول��ة رس��ميا الي��وم، والت��ي 
ستش��هد أربع��ة فئ��ات عمرية، 
وهي الرجال والسيدات والشباب 

الرم��اة  والناش��ئني. وس��يتنافس 
من كال الجنس��ني عىل منافسات 
املسدس الهوايئ والبندقية الهوايئ 
طوال فرتة البطول��ة التي تتكون 
من 12 مسابقة، والتي تعد أيضا 
مؤهلة ملنافس��ات دورة األلعاب 
والتي  للش��باب،  الثالثة  األوملبية 
س��تقام يف مدينة بيونس أريوس 

باألرجنتني يف أكتوبر 2018.
وخالل كلمت��ه يف حفل االفتتاح، 
أعرب الشيخ عيل بن عبدالله آل 
خليفة عن بالغ ش��كره وتقديره 
إىل رئي��س االتحاد الياباين للرماية 
كيشريو ماتسومارو وبقية أعضاء 
االتح��اد الياب��اين للرماي��ة، وإىل 
اللجنة املنظم��ة للبطولة وجميع 
املس��ؤولني والقامئني عىل تنظيم 
البطول��ة اآلس��يوية للرماية عىل 
اس��تعدادا  الجب��ارة؛  جهوده��م 
بتنظي��م ه��ذه البطول��ة وتهيئة 

املنشآت بالشكل املطلوب لتخرج 
البطولة مبستوى تنظيمي رائع.

اآلس��يوية  الرماي��ة  إن  وق��ال 
تطورت بش��كل ملحوظ وأثبتت 
علو كعبها ع��ىل الصعيد العاملي 
وال��دويل يف الس��نوات األخ��رية، 
معربا عن فخ��ره واعتزازه للرماة 
نتائج  الذين حقق��وا  اآلس��يويني 
وإنجازات مرشفة للقارة اآلسيوية 
يف مختلف البطوالت والفعاليات 
العاملي��ة، ليؤك��د م��دى اهتامم 
ودعم جميع االتحادات اآلسيوية 

لهذه الرياضة. 
وأض��اف ب��أن االتحاد اآلس��يوي 
يقدر متاما بالعمل الدءوب الذي 
األعضاء  االتح��ادات  ب��ه  تق��وم 
يف س��بيل دع��م ه��ذه الرياضة 
بالص��ورة املطلوب��ة، موضحا بأن 
البط��والت اآلس��يوية هي فرصة 
مواتية للرماة اآلسيويني الكتساب 

الخ��ربة، وتحقيق أفض��ل النتائج 
الت��ي يتطل��ع لها املش��اركون يف 
متمنيا  اآلسيوي،  االستحقاق  هذا 
للجميع دوام التوفيق والنجاح يف 

البطولة.
تب��دأ الي��وم رس��ميا منافس��ات 
البطولة اآلسيوية العارشة للرماية 
بإقامة منافسات البندقية الهوايئ 

10 أمتار لفئتي الرجال والسيدات 
وكذلك منافسات البندقية الهوايئ 
10 مرت لفئة الناشئني، كام سيشهد 
الي��وم الثاين للبطولة منافس��ات 
أمت��ار   10 اله��وايئ  البندقي��ة 
للناشئات وللشباب وللشابات. أما 
اليوم الثالث من البطولة سيشهد 
الهوايئ  املسدس  منافسات  إقامة 

للرج��ال والس��يدات  أمت��ار   10
اليوم  فيام س��يكون  وللناش��ئني، 
الرابع ه��و خت��ام البطولة الذي 
سيشهد إقامة منافسات املسدس 
والش��باب  للناش��ئات  اله��وايئ 
والش��ابات، يليه بعد ذلك حفل 

ختام البطولة.
املنظم(  )البل��د  الياب��ان  وتع��د 
أك��ر ال��دول مش��اركة باألفراد، 
حيث يش��ارك 56 راميا ورامية يف 
البطولة، وتليه بع��د ذلك الصني 
التي تش��ارك ب��� 36 رام ورامية، 
وكذل��ك الهند ب��� 36 ف��ردا، ثم 
الصني تايبي��ه ب� 30 فردا، وكذلك 
س��نغافورة ب� 30 فردا، ومنغوليا 
ب��� 25 فردا، وإيران ب��� 24 فردا، 
والكويت ب� 17 ف��ردا، وفيتنام ب� 
16 فردا، وكازاخستان ب� 15 فردا.

كلمة علي بن عبداهلل خالل االفتتاح

علي بن عبداهلل يعلن افتتاح البطولة اآلسيوية العاشرة للرماية 
المكتب اإلعالمي                 اتحاد الرماية اآلسيوي

أشار إلى أن اللعبة اآلسيوية أثبتت علو كعبها في الساحة العالمية



الجمعة 8 ديسمبر 2017 
20 ربيع األول 1439
20sports@albiladpress.comالعدد 3342 رياضة

)وكاالت(: كش��ف أس��طورة الك��رة 
األرجنتيني��ة ليونيل مي��ي، عن ردة 
فعل��ه إذا مل يلب��ي منتخ��ب ب��اده 
طموح��ات الجامه��ر خ��ال بطولة 

كأس العامل 2018 يف روسيا.
وقال ميي يف مقابلة مع ش��بكة “يت 
“إذا  سبورتس”التليفزيونية:  واي يس 
مل ترس األمور معنا بشكل جيد، فعلينا 
أن نختف��ي جميع��ا م��ن املنتخب، 
سيكون من الصعب أن يستمر أحدنا 
ألننا نتواجد هنا منذ سنوات طويلة”.
وأش��ار مي��ي إىل أن العدي��د م��ن 
مواطني باده يأملون يف رحيل الجيل 
الحايل من العبي املنتخب األرجنتيني 
ألنه��م يلعبون منذ وق��ت طويل ومل 

يحققوا شيئا.
وتابع:”املنتق��دون س��ئموا من رؤية 
نف��س الوجوه، نش��عر بامل��رارة ألننا 
نعرف م��ا ينتظرنا إذا س��ارت األمور 

بشكل س��يئ، الناس تريد نتائج وإذا 
مل ت��ر ه��ذا فإنه��ا تت��وق إىل وجوه 

جديدة”.
املجموع��ة  يف  األرجنت��ن  وتلع��ب 
الرابع��ة للمونديال رفق��ة منتخبات 

نيجريا وأيسلندا وكرواتيا.
وأكد ميي أنه يرى منتخب أيسلندا 
عىل سبيل املثال، فريقا منظام للغاية، 
وميكنه تسجيل األهداف من الكرات 
الثابت��ة، وميتلك العب��ن من أصحاب 
الرسعات العالية القادرين عىل تنفيذ 

الهجامت املرتدة بكل قوة.
 وبالنس��بة ملنتخ��ب كرواتيا، أش��ار 
مي��ي إىل أن ه��ذا الفري��ق ي��رك 
بعض املس��احة للمنافس ليك يلعب 
بأريحي��ة، في��ام أوض��ح أن منتخب 
نيجري��ا ثالث منتخب��ات املجموعة 
قادر عىل “تس��جيل أربعة أهداف أو 
ترك مساحات يف كل مكان”، يف إشارة 

إىل تذبذب مستوى هذا الفريق.
األرجنتين��ي جونزالو  الاع��ب  وكان 
هيجواي��ن، ه��و أكرث الاعب��ن تلقيا 
منتخ��ب  صف��وف  يف  لانتق��ادات 
فرص��ا  أض��اع  أن  بع��د  “التانج��و” 
تهديفي��ة محقق��ة خ��ال املباريات 
النهائية الثاث التي لعبتها األرجنتن 
وخرسته��ا، موندي��ال الربازيل 2014 

وكوبا أمريكا عامي 2015 و2016.
س��امباويل،  خورخ��ي  يض��م  ومل   
املدير الفني للمنتخ��ب األرجنتيني، 
هيجواي��ن لخوض املباري��ات األربع 
األخرة يف تصفي��ات أمريكا الجنوبية 
املؤهلة ملونديال 2018، كام مل يشارك 
يف جولة الفريق يف األرايض الروس��ية 
يف نوفمرب املايض، والتي خاض خالها 

مباراتن وديتن.
 وتحدث ميي ع��ن هيجواين قائا: 
“بيب��ا )هيجواي��ن( يع��اين كثرا من 

االنتقادات، أعتقد أن��ه أصبح أفضل 
خ��ال هذا الوق��ت ال��ذي مل ينضم 
في��ه إىل املنتخب، يج��ب أن يتواجد 
)يف روس��يا 2018(، ألنه العب أسايس 
وأحد أفضل املهاجمن يف العامل ودامئا 

ما يدلل عىل ذلك”.
 وكش��ف نجم برش��لونة اإلسباين، أن 
ماس��كرانو  وزميله خافير  مواطن��ه 
لدي��ه رغب��ة يف الرحيل ع��ن النادي 
الكتال��وين، حي��ث ق��ال: “س��أتفهم 

موقف��ه إذا رح��ل إىل ن��اد آخر، ليك 
يحظى باللعب ملزيد من الوقت، إنه 
يف عامه األخ��ر وال يرغب يف اختتام 
العام وهو ع��ىل مقاعد البدالء حتى 

لو كانت مقاعد بدالء برشلونة”.
 وأثار ميي الشكوك حول عودته إىل 
نادي نيويلز أولد بويز، مبسقط رأسه 
مبدينة روساريو، الذي لعب فيه وهو 
طفل صغ��ر، والذي يعد أحد أنصاره 

أيضا، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

 وأوضح أن السبب وراء عدم حسمه 
لهذا األمر ال يرجع إىل س��بب ريايض 
بل بس��بب الوضع املتأزم التي متر به 

األرجنتن.
 وأوضح ميي قائا: “لقد قلت مرات 
عدة أنن��ي أرغب يف اللع��ب لصالح 
نيويلز، ولكن ال أعلم ماذا س��يحدث، 
ج��زء من هذه الش��كوك يع��ود إىل 

الوضع الحايل للباد”.

ليونيل ميسي

)وكاالت(: أكد كريستيانو رونالدو، 
نجم فريق ريال مدريد اإلس��باين، 
ع��ىل رغبت��ه يف التتوي��ج بدوري 
أبط��ال أوروبا م��ع املل��يك للعام 

الثالث عىل التوايل.
وقال رونالدو يف ترصيحات نقلتها 
صحفية “دييل مي��ل” اإلنجليزية: 
“نأمل أن نتمكن من الفوز بدوري 
أبط��ال أوروبا م��رة أخ��رى، كان 
ال��يء املهم هو املرور عرب مرحلة 
املجموع��ات، وهدفن��ا اآلن ه��و 

التتويج باللقب”.
وس��يكون ذلك هو اللقب الثالث 
ع��ىل الت��وايل لفريق زي��ن الدين 
زيدان، بع��د التغلب ع��ىل الجار 
أتليتك��و مدريد ب��ركات الرجيح 
يف نه��ايئ 2016، وع��ىل يوفنتوس 

اإليطايل 4-1 يف نهايئ 2017.
وق��د حق��ق رونالدو، ال��ذي رفع 
رصيد أهدافه يف دوري األبطال إىل 
114 هدفا، رقام قياسيا جديدا من 
خال تس��جيله يف جميع مباريات 
دور املجموع��ات ه��ذا املوس��م، 

ولديه تسعة أهداف بشكل عام.
ويف ه��ذا الصدد قال ال��دون: “أنا 
س��عيد جدا، أردن��ا أن ننتهي من 
مرحلة املجموعة بش��كل جيد مع 
انتصار، وس��جلت أيضا، وساعدت 
الفريق عىل الف��وز بهدف جميل، 
الرقم القيايس مهم أيضا، أنا مرسور 

حقا”.
دور  مدري��د،  ري��ال  وأنه��ى 
املجموعات يف وصاف��ة املجموعة 
الثامن��ة، خلف املتص��در توتنهام 

هوتس��بر اإلنجليزي، وقد يتواجه 

الفري��ق املل��يك يف مث��ن النه��ايئ، 

مع واحد م��ن الث��ايث اإلنجليزي 

مانشسر سيتي، مانشسر يونايتد، 

الفرن��ي  العم��اق  أو  ليفرب��ول 

باريس سان جرمان.

)وكاالت(: تغن��ت الصفحات الرياضية 
للصح��ف اإلنجليزي��ة الص��ادرة أمس 
الخميس، بتأه��ل 5 فرق إنجليزية إىل 
مثن نهايئ مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لك��رة القدم، عىل ض��وء نتائج الجولة 

األخرة.
وأكمل ليفربول عقد الفرق اإلنجليزية 
املتأهل��ة، بع��د ف��وزه الس��احق عىل 
س��بارتاك موس��كو بس��باعية نظيفة، 
“مرور”بعن��وان  وخرج��ت صحيف��ة 
“الجنة السابعة” قائلة “كوتينيو يسجل 
هاتريك يف أنفيلد لتتأهل جميع الفرق 

اإلنجليزية إىل األدوار األقصائية”.
من ناحيتها، أشارت صحيفة “ذا صن” 
إىل ف��وز ليفرب��ول الس��احق بعنوان 
“اإلنجليز املكتملون”، وذكرت أيضا أن 
العب ليفربول الصاعد رايان بروس��ر 
تع��رض إلهانات عنرصي��ة من منافس 

خال املباراة أمام س��بارتاك موسكو يف 
دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما.

أما صحيفة “دييل س��تار” فاستعرضت 
انتصار ليفربول بعنوان “امأل حذاءك”، 
وذك��رت يف عن��وان آخر “بي��ب يفقد 
ملس��ته” بعد تعرض مانشس��ر سيتي 
للهزمية أم��ام ش��اختار 2-1 يف مباراة 

“تحصيل حاصل”.
 وأش��ارت الصحيف��ة أيضا إىل متس��ك 
مدرب آرس��نال آرس��ن فينجر باعبيه 
الذين ال يحظون بفرصة املش��اركة يف 
الدوري املمتاز، مثل جاك ويلشر وثيو 

والكوت وأوليفييه جرو.
وأخ��را تناولت صحيف��ة “دييل ميل” 
فوز ليفربول بعنوان “س��بعة مذهلة” 
وقالت أيضا إن مدرب مانشسر سيتي 
جوسيب جوارديوال خرس أول مباراة له 

منذ أبريل املايض.

كريستيانو رونالدو

غالف صحيفة ذا صن 

في حال الفشل

اللقب الثالث 

العالمة الكاملة

استراليا تنجو من قبضة الفيفا
)وكاالت(: رفض االتحاد الدويل لكرة القدم، تويل شؤون االتحاد األسرايل 
للعبة، وسيعمل بدال من ذلك مع االتحاد املحيل إلنهاء رصاع طويل عىل 
السلطة. وفشل االتحاد األسرايل لكرة القدم، يف مترير إصاحات بحلول 
املوعد النهايئ الذي حدده الفيفا األسبوع املايض، مام مهد الطريق أمام 

االتحاد الدويل لتعين لجنة إلدارة اللعبة يف الباد.
لكن االتحاد األسرايل قال أمس الخميس، إنه سيشكل مجموعة عمل 
برفقة الفيفا، واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، سعيا إلنهاء حالة الجمود 

بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية، التي تنتخب أعضاء اللجنة 
التنفيذية. وقال االتحاد األسرايل يف بيان: “اتخذت لجنة االتحادات 
الوطنية يف الفيفا، قرارا بدعم تشكيل مجموعة عمل يف اجتامعها 

األخر، حيث متت مناقشة جهود االتحاد األسرايل لزيادة حجم جمعيته 
العمومية”. وأضاف: “سيسافر مسؤولون من الفيفا واالتحاد اآلسيوي إىل 

أسراليا يف العام الجديد، للعمل مع االتحاد األسرايل واألطراف املعنية 
األخرى من أجل التوصل التفاق حول أهداف وتشكيل مجموعة العمل 

ومدتها والجدول الزمني”.
وطلب الفيفا من االتحاد األسرايل إعادة تشكيل جمعيته العمومية، 

لتصبح أكرث دميقراطية لكن املقرح الذي قدمه رئيس االتحاد األسرايل 
ستيفن لوي، مل يتم إقراره يف االجتامع السنوي األسبوع املايض.

وقال لوي: “قرار الفيفا مينحنا جميعا فرصة إللقاء نظرة عىل كيف ميكن 
للجمعية العمومية أن متثل بأفضل شكل مجتمع كرة القدم األسرالية، 

باشراك مبارش من مسؤويل الفيفا واالتحاد اآلسيوي يف العملية”.

أزمة ريال 
)وكاالت(: قال الفرني زين الدين زيدان، املدير الفني لنادي ريال مدريد 

اإلسباين، إنه سيجد حااً لتعويض إصابة الاعب الدويل الفرني رافائيل 
فاران مدافع الفريق، خال مباراة بوروسيا دورمتوند.

وقال زيدان يف ترصيحات نقلها موقع”الربنابيو” عقب املباراة “لقد تعرض 
إلصابة وسيخضع الفحص، لن يتواجد يوم السبت وهذا أمر مؤكد، سرنى 

ا”. ا جيداً حالة خيسوس فاييخو، عىل العموم سوف نجد حااً ونضع فريقاً
وعن إمكانية أن يكون ماركوس يورينتي حااً قال “يورينتي لعب بالفعل يف 

ا، ولكن ليس مع الفريق األول”. هذا املركز سابقاً
وعن املباراة تابع “بعد إصابة رافا وجدنا صعوبات، لوكاس كان عىل 

الجانب، ولكن يف النصف ساعة األوىل كنا جيدين مع وجوده يف األمام، 
دخول سيبايوس ويورينتي كان مهام، واألهداف هي األهم دامئاًا”.

ورفض الحديث عن كيبا أريزاباالجا حارس بيلباو وقال “لدي اثنن من 
حراس املرمى، أنا مدرب ريال مدريد وأنا سعيد معهام، أنا أقول دامئاًا اليء 

ا وميكنه أن يعطي أكرث مثل الجميع”. نفسه، كيلور جيد جداً
وعن املنافس القادم يف البطولة “أستطيع أن أتخيل ريال مدريد يف فرباير/ 

ا، أعتقد أنه سيكون لدينا أيام لطيفة، يوم اإلثنن سوف نرى  شباط جيداً
الفريق الذي سنلعب أمامه”. وأكمل عن إصابة فاران “ال بد يل من العثور 
عىل حل لذلك ووضع فريق تنافي يريد أن يفوز، أنا آسف لاعبن الذين 

.” أصيبوا، اليوم رافا كان املصاب ولكن لدينا فريق وسنجد حااً
ا وتحسن،  ا جداً وأشاد بسيبايوس “أنا سعيد ملا قام به اليوم، لقد كان جيداً
ليس من السهل الدخول يف املباراة”. وفتح الباب أمام إمكانية ضم العبن 

ا لرن ما  يف الشتاء “لدينا إمكانية لذلك وسرنى، ما زال لدينا ثاثن يوماً
سيحدث فيها، كل عام يكون لدينا هذا االحتامل”.

)وكاالت(: قدم املرصي محمد صاح 
مستوى مميز للغاية مع ليفربول 

اإلنجليزي، منذ انتقاله إليه الصيف 
املايض، قادما من روما اإليطايل.

وتحدثت شبكة “سكاي سبورتس” 
الربيطانية، عن التألق الافت للنجم 

املرصي، مع فريق ليفربول اإلنجليزي 
هذا املوسم، وذلك بعد انتقاله للريدز 

يف املركاتو الصيفي األخر.
ونرشت الشبكة تقريرا بعنوان: “ملاذا 

محمد صاح يعترب نجاحا كبرا لسياسة 
التعاقدات يف ليفربول؟”.

وأشارت الشبكة إىل أن إدارة التعاقدات 

يف ليفربول تستحق التحية، لتعاقدها 
مع صاح هذا عىل الرغم من أن له 

تجربة غر ناجحة سابقة يف الربمييرليج 
مع فريق تشيلي. واستعانت الشبكة 

بترصيحات الكشاف روب ماكنزي، 
إلبداء رأيه يف هذا األمر، والذي قال إن 
ليفربول كان ميكن ببساطة أن يتجاهل 

صاح رغم تألقه يف الدوري اإليطايل، 
بالنظر إىل أن أسلوب اللعب يف 

الكالتشيو مختلف كثرا عن الربمييرليج، 
وبسبب تجربة الاعب السابقة غر 

الناجحة مع البلوز. وتابع: “إدارة 
الريدز تحلت بالشجاعة، وتعاقدت معه 

وراهنت عىل حامس الاعب ورغبته يف 
استغال الفرص وإثبات نفسه مجددا 

يف البطولة اإلنجليزية”.
ويتصدر صاح حاليا ترتيب هدايف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز برصيد 12 

هدفا، كام لعب دورا محوريا يف تأهل 
منتخب باده مرص لبطولة كأس العامل 
التي ستقام العام املقبل عىل األرايض 

الروسية، حيث سيعود الفراعنة 
للمونديال بعد غياب 28 عاما.

سياسية ناجحة 

بالماس - ل  االفيس 

شتوتغارت - ليفركوزن

س��ت��راس��ب��ورغ  - ب�����وردو 
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“ديـار المحـرق” تنظـم 
جولـة للصحافيـين للتعـرف 

علـى المشاريـع الجديـدة 

 “النسيم الدولية” تحصد المركز األول في سباق الترايثلون “بناغاز” تحتفل بيوم المرأة البحرينية 

حتت رعاية الرئي�س التنفيذي ال�شيخ 
حمم���د بن خليف���ة اآل خليف���ة، اأقامت �رشكة 
غ���از البحري���ن الوطني���ة “بناغ���از” احتفاال 
جلميع موظفات ال�رشكة مبنا�شبة يوم املراأة 
البحريني���ة حتت �ش���عار “امل���راأة يف املجال 
الهند�شي”، وذلك بح�ش���ور اأع�شاء الهيئة 
االإداري���ة واأع�ش���اء جمل����س اإدارة النقاب���ة 

العمالية. 
ويف بداي���ة االحتف���ال، األق���ى املدي���ر 
العام للم�ش���اريع والقائ���م باأعمال الرئي�س 
التنفي���ذي حممد بورا�ش���د كلم���ة بالنيابة 
ع���ن االإدارة التنفيذي���ة قدم فيها اأ�ش���دق 
الته���اين والتربيكات اإلى جميع املوظفات 

به���ذه املنا�ش���بة ال�ش���عيدة، اأع���رب فيه���ا 
عن �ش���عادته يف هذا اليوم ال���ذي يتم فيه 
ام���راأة بحريني���ة �ش���اهمت يف  تك���رمي كل 
م�شرية التنمية يف مملكة البحرين بكل فخر 
واعتزاز، م�ش���يدا بتفاين موظف���ات ال�رشكة 
واإ�ش���هاماتهن البارزة يف جمال تطوير اأداء 
العمل وحت�شني االإنتاجية والتي هي مو�شع 
�ش���كر وتقدير من قبل جمل�س اإدارة ال�رشكة 

واالإدارة التنفيذية.
بعده���ا األقت اأمني ال�رش ورئي�ش���ة جلنة 
امل���راأة بالنقاب���ة العمالي���ة لل�رشك���ة ثاجبة 
ال�شبيعي كلمة قدمت فيها خال�س تهانيها 
القلبية اإل���ى املراأة البحريني���ة بهذا اليوم 

ال�ش���عيد، معرب���ة ع���ن �ش���كرها وتقديرها 
الإدارة ال�رشك���ة عل���ى ه���ذه ال�ش���نة احلميدة 
وحر�ش���ها على اإقامة ه���ذه االحتفالية كل 

عام.
 كم���ا اأعرب���ت خ���الل كلمتها ع���ن بالغ 
�ش���كرها لقرين���ة العاهل رئي�ش���ة املجل�س 
االعلى للمراأة �شاحبة ال�شمو امللكي االمرية 
�ش���بيكة بنت ابراهيم اآل خليفة على كل ما 
تقدمه من دعم وم�ش���اندة للمراأة البحرينية 
والإدارة ال�رشك���ة حيث وفرت املناخ املالئم 
البعيد عن التمييز، متمنيًة اأن ي�ش���تمر هذا 
الدعم من قبل اإدارة ال�رشكة لتمكني املراأة 

من تبوء منا�شب قيادية بال�رشكة.

فازت مدر�ش���ة الن�شيم باملركز 
االأول يف �ش���باق الرتايثلون وقالت 
مدي���رة املدر�ش���ة: “اإّنن���ا يف اإدارة 
املدر�ش���ة لفخورون بدعم وتكرمي 
طلبتن���ا املوهوبني اأكادميّيا وفنّيا 

وريا�شيا”.
“حّق���ا �رشّرن���ا بفوز  واأ�ش���افت 
الطالب اأحمد املحميد من ال�ش���ف 
الث���اين ع����رش بامليدالي���ة الذهبي���ة 
للذكور واالإناث على م�شتوى العامل 
يف انطالق���ة م�ش���ابقات الرتايثلون 

للج���ري الت���ي اأقيم���ت يف الكويت 
نهاي���ة اأكتوبر املن�رشم، وقد جتلت 

روع���ة االأداء م���ن طال���ب موه���وب 
ب�شكل ال ي�شّدق”.

فندق وندم جاردن يحتفل بإضاءة شجرة عيد الميالد
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انت����رت الفرتة القليلة املا�ضي���ة عرب مواقع 
التوا�ض���ل االجتماع���ي، ورق���ة نع���ي تفي���د بوفاة 
املمث���ل ال�ض���وري اأمين زي���دان، وكان اخلرب الذي 
اثار �ض���جة كب���رة جمرد كذبة، حي���ث نفى زيدان 

النب���اأ جملة وتف�ض���يال، موؤك���دا اأنه جمرد �ض���ائعة 
بغي�ض���ة اأطلقها بع�ض احلاقدين اأ�ضحاب العقول 
الفارغ���ة، وت�ض���اءل قائال:  ما ال���ذي يجنيه مطلقو 

ال�ضائعات؟ ملاذا كل هذا ال�ضخف ؟
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العثمانية  ال��دول��ة    
على  احل�����رب  ت��ع��ل��ن 

البندقية.

 1932
اإم����رباط����ور اإث��ي��وب��ي��ا 
يقود  ال��ث��اين  منليك 
ق������وات ب������الدة اإل����ى 
ه�����زمي�����ة ال�����ق�����وات 
االإي���ط���ال���ي���ة وط����رد 
احل����اك����م االإي����ط����ايل 

منها.

1936
�ضوموزا  اأن�ضتا�ضيو 
حكم  ي��ت��ول��ى  االأب 

نيكاراغوا.

1941
املتحدة  ال���والي���ات   
ت�������دخ�������ل احل��������رب 
اإلى  الثانية  العاملية 

جانب احللفاء.

1947
ال�ضيا�ضية  اللجنة    
جلامعة الدول العربية 
ح�ره  اجتماعاً  تعقد 
روؤ������ض�����اء ح��ك��وم��ات 
وذلك  العربية  الدول 
تق�سيم  ق��رار  لإحباط 
واحليلولة  فل�ضطني 
دول����ة  ق���ي���ام  دون 

اإ�رائيل.

 1949
االأمم  وكالة  تاأ�ضي�ض 
امل����ت����ح����دة الإغ����اث����ة 
الالجئني  وت�ضغيل 

الفل�ضطينيني.

مسافات

“فارس ميديا” البحرينية تقدم جلجامش بـ “دبي التجاري” 

أيهما أهم في كتب األطفال.. النص أم الرسوم؟

�ض���من فعالية )عرو�ض دبي 
الدولية(  الطفل والدم���ى  مل�رح 
الدولية ت�ضارك موؤ�ض�ضة “فار�ض 
مب�رحي���ة  البحريني���ة  ميدي���ا” 
االطف���ال والعائل���ة )جلجام����ض.. 
البح���ث عن زهرة اخلل���ود( وذلك 
مبرك���ز دب���ي التج���اري العاملي، 
باإمارة دبي يوم 15 من دي�ض���مرب 

اجلاري
املهرج���ان ميت���د عل���ى مدار 
اأ�ضبوع كامل، ويت�ضمن اإقامة 18 
ا م�رحًيا جماهرًيا، ُتقدمها  عر�ضً
البحري���ن  م���ن  عاملي���ة  ف���رق   6
وفرن�ض���ا  وا�ض���بانيا  واالم���ارات 
وكازخ�ض���تان وتون�ض، وهي فرق 
متخ�ض�ضة يف العرو�ض امل�رحية 

وعرو�ض الدمى املحببة لالأطفال، 
بواقع 3 عرو�ض لكل فرقة يومًيا 
بلغات خمتلفة من بينها العربية 

واالإجنليزية.
امل�رحي���ة م���ن تاألي���ف عادل 
املحميد واخراج احمد جا�ضم ومن 

بطولة ع���دد م���ن الفنانني منهم 
جمع���ان الرويعي ودانة اآل �ض���امل 
�ض���اهني  ر�ض���يد وحممد  واحم���د 
وفهد الزري وعائ�ضة حممد، مدير 
االنت���اج الع���ام ح�ض���ني الرفاعي 
مبتابعة من ح�ض���ني مرزوق وهي 
من انتاج موؤ�ض�ض���ة فار�ض ميديا 

وا�راف خالد الرويعي.
 امل�رحي���ة يف طابعه���ا العام 
م�رحية توؤكد عل���ى اهمية تاريخ 
البحري���ن وعمقه���ا ب���ني البلدان 
والع�ض���ور وذل���ك ع���رب اح���داث 
م�رحي���ة خمتلفة تنا�ض���ب الطفل 
بجمي���ع االعم���ال، حي���ث يه���دف 
ال���ى املتع���ة واملعرف���ة  العم���ل 

بتاريخ الوطن.

“الثقافة” تحتفي بالمرأة البحرينية والعربية على طريقتها الخاصة

اقامت  هيئ���ة البحرين للثقافة برناجًم���ا ثقافًيا يكر�ض 
فعالياته الإب���راز جوانب خمتلفة مما حتمله امل���راأة البحرينية 
والعربية من مواطن لالإبداع واجلمال تنعك�ض يف جممل نتاجها 
الثقايف، وذلك يف اطار احتفاًء املنامة عا�ضمًة للمراأة العربية، 

وبالتزامن مع احتفاالت اململكة بيوم املراأة البحرينية.
ا  وقالت الهيئة يف بيان �ض���حايف اأن الربنامج �ضم معر�ضً
فنًيا ي�ض���لط ال�ضوء على اأعمال فنانات بحرينيات �ضاهمن يف 
االرتقاء بامل�ض���هد الفني املحل���ي، وجنحن يف متثيل اململكة 
عل���ى امل�ض���تويني االإقليمي وال���دويل واحل�ض���ول على اأهم 
اجلوائز العربية، كما يقام عر�ض اأزياٍء يبني ما ترتديه املراأة 
العربية من اأزياء ت�ض���تح�ر م�ضاهد من حياة املراأة العربية يف 

املا�ضي وتعيد اإحياء الزي التقليدي بتفا�ضيله املميزة.
ولفت���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة اأن االحتفالي���ة تقام 
بالتع���اون م���ع �ض���فارات 10 دول عربية )اململك���ة االأردنية 
الها�ض���مية، االإمارات العربية املتحدة، اجلمهورية التون�ضية، 
اململك���ة  ال�ض���عبية،  الدميقراطي���ة  اجلزائري���ة  اجلمهوري���ة 
العربية ال�ض���عودية، جمهورية ال�ضودان، �ضلطنة ُعمان، دولة 
فل�ض���طني، دول���ة الكوي���ت، واجلمهوري���ة اليمنية(، ف�ض���اًل 
عن االأزي���اء التقليدية للمراأة البحريني���ة والتي متتاز بالدقة 
يف الت�ض���ميم والتن���وع يف تقني���ات التطري���ز واحلياكة، مثل 
الكورار، والنقدة، واأنواع االأن�ضجة املحلية املختلفة كالزري، 

والربي�ضم.

�ضيكون ع�ضاق الروائي واالأديب 
البحرين���ي الكب���ر اأم���ني �ض���الح مع 
ن���دوة بعن���وان “ فتنة ال����رد” وذلك 
مبق���ر اأ����رة االدب���اء والكت���اب ي���وم 
االح���د املقبل املوافق 10 دي�ض���مرب 
و�ض���يدير الن���دوة الناق���د امل�رح���ي 

يو�ضف احلمدان. 
ال�ضيناري�ض���ت  وكاتب  الروائ���ي 
البحرين���ي اأمني �ض���الح، عالمة بارزة 
يف عامل ترجمة االإبداعات ال�ضينمائية، 
فقد رفد املكتبة البحرينية والعربية 

بالعديد من الكتب يف هذا املجال.

نجوم البحرين والعالم على السجادة الحمراء

افتتاح خيالي لمهرجان دبي السينمائي الدولي
 افتتح مهرجان دبي ال�ضينمائي الدويل اأبوابه 
م���ع عر�ض ال� غ���اال  الفاخر يف مدين���ة جمرا، يوم 6 
دي�ض���مرب، وذلك بح�ض���ور مواهب حملية واإقليمية 
وعاملي���ة، �رفت ال�ض���جادة احلمراء لتطل���ق ثمانية 
اأيام من ال�ضحر. و�ضهدت ليلة االفتتاح عر�ض فيلم 
الوي�ض���رتن )HOSTILES(. والفيل���م م���ن اإخراج  
�ض���كوكوپر  وبطولة  كري�ض���تيان بيل  و روزاموند 

پايك  و وي�ض �ضتودي .
 وق���د اأطلق فيلم االفتتاح ا�ض���ارة بدء عرو�ض 
اأفالم املهرجان بدورته الرابعة ع�رة حيث �ضيقدم 
لع�ض���اق وجمهور ال�ض���ينما اأكرث من 140 فيلماً من 
HO 51 بل���داً. وت���دور اأحداث فيلم ع���داوات  )-

TILES( يف عام 1892.
 اإْذ يوافق القائد الع�ضكري الكابنت  بيل ، على 
م�ض����ض، مبرافقة اأحد زعماء احلرب ورئي�ض قبيلة  
�ض���يان ، املحك���وم عليه بامل���وت، وعائلته يف رحلٍة 
خطرة �ض���من اإقطاعي���ات القبيلة. وخ���الل الرحلة 
ال�ض���اقة وامُلهلك���ة م���ن  ف���ورت برينج���ر  يف  نيو 
ميك�ض���يكو  و�ضوالً اإلى مراعي  مونتانا ، ي�ضادفون 
اأرمل���ة  روزامون���د پايك  �ُض���فيت عائلته���ا يف تلك 

البقاع على يد ع�ضابات مناوئة. 
وت����َرف مهرج���ان دب���ي ال�ض���ينمائي ال���دويل 
بح�ض���ور �ضمو ال�ض���يخ من�ض���ور بن حممد بن را�ضد 
اآل مكت���وم حفل افتتاح���ه. كما وامتالأت ال�ض���جادة 
احلمراء باأ�ضاطر وجنوٍم لالحتفاء بال�ضينما واالأفالم 
وبح�ض���ور بحريني متثل يف عدد م���ن جنومها وكان 
يف مقدمتهم ال�ضيناري�ض���ت القدير فريد رم�ض���ان، 
والنجمة الكبرة زهرة عرفات والنجمة هيفاء ح�ضني 
واملخرج عمار الكوهجي وغادة ال�ضني وغرهم الى 
جانب جنوم العامل امثال كيت بالن�ضيت، وحيد حامد، 
هند �ضربي، فاني�ضا ويلليامز، ديفيد هاربور، ي�را، 
منى وا�ض���ف، عايدة ريا�ض، �ض���فية العمري، اأحمد 
عز، منة �ض���لبي، روزمند باي���ك، نايلة اخلاجة، حممد 
را�ض���د بوعلي، كال�ض باجن، �ض���ونام كاب���وور، توبا 
بويوك�ض���تون، واأولغا كاريلينكو، جمدي اأحمد علي، 

ونادي���ن ن�ض���يب جنيم، وه���اين ال�ض���يباين، ومروان 
حام���د، وبا�س���ل خي���اط، ون�رسي���ن طاف����ش، ودمي���ة 
اجلن���دي، ومي�ض حمدان، ودومينيك كووك، مارتينا 
جيديك، وعه���د كامل، ومهدي الرب�ض���اوي، واأحمد 
عب���داهلل و رائ���د اأن�ض���وين، وذلك قب���ل التوجه اإلى 
قاعة اأرينا يف مدين���ة جمرا ملتابعة فيلم االإفتتاح.  
وخالل حفل االفتتاح، قدم املهرجان  جائزة تكرمي 
مهرج���ان دب���ي ال�ض���ينمائي الدويل  اإل���ى اأربعة من 
عمالقة ال�ضينما وهم: الكاتب امل�ري امُلبدع  وحيد 

حامد ، وي�ضتهر الكاتب امل�ري القدير  وحيد حامد  
باأعمال���ه امُلبدعة واملثرة للجدل، والتي �ض���اهمت 
يف تط���ور ال�ض���ينما امل�ري���ة خ�ضو�ض���ا والعربي���ة 
عموم���ا. واملمثل الربيطاين العمالق  �ض���ر باتريك 
�ض���تيوارت  الذي ميل���ك تاريخاً حاف���اًل يف التمثيل 
ال�ض���ينمائي، والتلفزيوين وامل�رحي حلوايل ن�ضف 
قرن، ح�ض���ل خالله���ا على جوائز ع���دة مثل  غولدن 
غلوب ، و  اإميي ، و  اأوليفييه ، و جائزة نقابة ممثلي 
ال�ضا�ض���ة . واملمثل الهندي امل�ضهور  عرفان خان ، 

والذي يعترب ظاهرة مميزة يف ال�ضينما والتلفزيون 
يف الهن���د منذ اأوائل ت�ض���عينيات القرن املا�ض���ي، 
ويف ر�ض���يده اأك���رث م���ن 80 عم���اًل هندياً، اإ�ض���افة 
اإلى م�ض���اركته يف العدي���د من االأف���الم الربيطانية 
والهوليودي���ة. اأم���ا اجلائ���زة الرابعة، فق���د قدمت 
اإلى املمثلة واملخرجة االأ�ض���رتالية  كيت بالن�ض���يت 
، احلائ���زة على جائزة االأو�ض���كار مرتني. وياأتي هذا 
التك���رمي مبثاب���ة تقدي���ر مل�ض���اهماتهم القيمة يف 

جمال ال�ضينما.

    BUZZ      
أحداث

ح���اول اأن تك���ون �ض���احب اأخ���الق عالية مع 
الزمالء

يوف���ر لك هذا اليوم بع����ض احللول املالية 
ويغر و�ضعك 

ركز على االأمور املهمة وت�ض���ل يف النهاية 
اإلى اخلامتة ال�ضعيدة

انتب���ه ل�ض���حتك ول�ض���المتك، واحر�ض على 
و�ضول ر�ضالتك 

تكون حماطاً ابتداء من اليوم بزمالء رائعني 
جداً وال تف�ضل 

اخ���رج يف رحلة ا�ض���تجمام مع االه���ل نهاية 
اال�ضبوع 

ح���اول ان تثب���ت جناح���ك يف طري���ق العمل 
واحلياة 

يدفعك اليوم املميز جداً واحلافل 
باملفاجاآت نحو اآفاق جديدة 

جتد نف�ضك بني احلني واالآخر منزعجاً وقلقاً 
وم�ضطرباً

يتحدث هذا اليوم عن درا�ضة جيدة واتخاذ 
قرار مهم 

�ض���ع روزنامة وا�ض���حة ملفكرتك ال�ض���حية 
والغذائية

اأنت �ض���احب اإرادة اأقوى من ال�ضخر، وهذا 
ما اأثبته اأخراً 
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لطاملا �ض���األنا اأنف�ضنا كمهتمني واأولياء اأمور.. 
اأيهما اأهم يف كتب االأطفال التي نقتنيها الأبنائنا.. 

التاأليف اأو الن�ض املمتاز اأم الر�ضم املبهر؟
كل املوؤ����رات تفي���د اأن ع���امل كت���اب الطفل 
�ضهد نه�ضة ر�ضم ال نه�ض���ة كتابة، فجميع الكتب 
التي اأمامنا يطغى عليها الر�ضم على ح�ضاب الن�ض 
حتى انك ت�ض���عر اأحيان���ا ان الن�ض موجود كي يربر 
الر�ضوم اجلميلة، يف حني كان الغر�ض االأ�ضلي من 

الر�ضوم هي ان ت�ضاعد الن�ض وجتمله. 
وع���ن العالقة ب���ني الن�ض والر�ض���وم يف كتب 
ا�ض���تطلعت  املحل���ي  امل�ض���توى  عل���ى  االأطف���ال 
“البالد” اآراء بع�ض املخت�ضني وهم كاتب االأطفال 
املعروف اإبراهيم �ض���ند، ومن دار ال�ضباح ال�ضعيد 
املتخ�ض�ضة باإ�ضدارات االأطفال اأحمد ن�ضيف.      

نادرة هي الكتب الناجحة في 
التوفيق بين هذين العنصرين

يق���ول اإبراهيم �ض���ند: العمل االأدب���ي املتميز 
املوج���ه لالأطف���ال يعتم���د ب�ض���كل اأ�ضا�ض���ي عل���ى 
التكامل االإبداعي بني الن�ض والر�ض���وم امل�ضاحبة 
له. اإذ مل نقل اأن الر�ض���وم الت�ضكيلية تتفوق اأحيانا 
على الن�ض االإبداعي خا�ض���ة لدى اأطفال ال�ضنوات 
املبك���رة م���ن العمر اي ف���رتة ما قبل الدخ���ول اإلى 
املدر�ض���ة من -3 6 �ض���نوات، حيث تتميز ال�ض���ور 
املر�ض���ومة يف كتب االأطفال بالب�ض���اطة والو�ضوح 
واخلل���و م���ن التفا�ض���يل الكث���رة ويرتب���ط فهم 

الر�ض���وم بعمر الطفل، فكلما منا الطفل وتزايدت 
خرباته املكت�ض���بة تغرت نظرته وتذوقه للر�ضوم 
املو�ض���وعة له. اإن الر�ضوم الت�ضكيلية باخت�ضار ال 
تعد بالن�ض���بة للطفل كو�ضيلة للت�ض���وير، بل هي 
اأداة للتعب���ر واإث���ارة اخليال واكت�ض���اب املهارات 
ملعرف���ة العامل من خالل ال�ض���ور اللوني���ة. من هنا 
ن�ض���تطيع الق���ول اإن ال�ض���ورة ال تق���ل اأهمي���ة عن 
الن����ض، فالكت���اب الناج���ح بالن�ض���بة لالأطفال هو 
الكتاب الق���ادر على اجلمع بني االثنني، ال�ض���ورة 
املع���ربة والن�ض االإبداعي املتمي���ز. هذه املعادلة 
مهم���ة جدا لدى التعامل مع االأطفال، خ�ضو�ض���ا يف 

اإنتاج الكتب املطبوعة.
وي�ض���يف �ض���ند “نحن يف البحرين على �ضبيل 
املث���ال لدينا عدد كبر من الفنانني الذين اأبدعوا 
يف ر�ض���وماتهم املخ�ض�ضة لالأطفال ونفتخر بهوؤالء 
املبدع���ني الذين اأ�ض���بحوا ي�ض���كلون عالمة مهمة 
وب���ارزة لي�ض على ال�ض���عيد املحلي فقط بل برزوا 
على امل�ض���تويني اخلليج���ي والعرب���ي، وهم كفئة 
اإبداعي���ة اأكرث عددا من كتاب االأطفال املعروفني، 
لكنه���م مل يحقق���وا النج���اح الباهر املاأم���ول منهم 
مقارنة بكتاب الن�ضو�ض االإبداعية الأكرث من �ضبب 

ال داع���ي للتطرق لها. لكن الذي اأريد التاأكيد عليه 
ه���و اأن الع����ر الذي نعي�ض فيه هو ع�ر ال�ض���ورة، 
ع�ر التفكر الب�ري، ف� “�ضورة واحدة تكفيك عن 
األف كلمة” كما يقال، لكن هل جنحنا يف اإنتاج كتب 

لالأطفال تتاألق فيها ال�ضورة مع الن�ض االإبداعي؟
نادرة ه���ي الكت���ب الناجح���ة يف التوفيق بني 
هذين العن�رين، يف حني نرى اأن اغلب التجارب قد 
اأ�ض���ابها الف�ض���ل، الأن عملية اإنتاج الكتب اأ�ضبحت 
�ض���ناعة تت�ض���دى له���ا موؤ�ض�ض���ات ذات اإمكانات 
مادية وفنية واإدارية وب�ري���ة عالية اجلودة، هناك 
ر�ض���امون حمرتف���ون وكتاب وخمرج���ون متميزون 
الكت���ب  الإنت���اج  املوؤ�ض�ض���ات  ه���ذه  ت�ض���تقطبهم 

امل�ضورة الناجحة”.
واختتم �ض���ند حديث���ه بالقول “االإب���داع اليوم 
ال يعرتف اإال بالتخ�ض����ض والتدريب امل�ض���تمر وال 
مكان يعرتف ب���ه للنوايا احل�ض���نة، وكتب االأطفال 
امل�ض���ورة الناجح���ة جنح���ت الأنه���ا ا�ض���تطاعت اأن 
تتف���وق على الكت���ب الرديئ���ة والر�ض���وم الكئيبة 
والن�ض���و�ض �ض���عيفة املحتوى، ولكي نقدم كتابا 
ناجح���ا يجب اأن نرى بعيون الطف���ل ونفكر بعقلية 

ال�ضغار”.

الصورة تجذب وتبهر وتختصر الزمن 
على دور النشر

ويقول اأحمد ن�ض���يف من دار ال�ضباح ال�ضعيد 
املتخ�ض�ضة باإ�ضدارات ومنتجات االأطفال: نعي�ض 
حالي���ا مرحل���ة انتق���ال جدي���دة يف طريق���ة عر�ض 
ق�ض����ض االأطفال، حيث يتم االعتم���اد الكلي على 
ال�ض���ورة اجلاذبة لعني الطفل واملالم�ضة ملراآه مع 
االإيجاز يف عدد كلمات الن�ض املكتوب واخت�ضارها 

مع مراعاة اإي�ضال م�ضمون ور�ضالة الق�ضة وهدفها 
اإلى الطفل بعيدا عن الن�ض التقليدي الكال�ضيكي 
امل�ض���تت لعقلية الطف���ل والتي ت�ض���بب له امللل 
وال�ضجر، وهذا ال�ض���كل هو اخلط اجلديد املتبع يف 

كل دول اخلليج ويف العامل العربي اأي�ضا.
وي�ض���يف “بع�ض كتب االأطفال اليوم تكتفي 
فقط بو�ض���ع ال�ض���ور دون احلاجة اإل���ى اأي نوع من 
الن����ض، فرمبا جن���د كلمة اأو كلمت���ني فقط وبقية 
اجلاذب���ة واجلميل���ة  بال�ض���ور  مزين���ة  ال�ض���فحات 
للطفل، ويف الوقت نف�ض���ه ت�ض���ل املعلوم���ة اإليه 
بكل ي����ر �ض���هولة دون اأي تعقيد واإرب���اك، وحتى 
ق�ض�ض االأطفال باللغات االأخرى التي ن�ضاهدها يف 
معار�ض الكتب ت�ض���ر بنف�ض هذا االجتاه، فاليوم 
هو ع�ر ال�ضورة ولي�ض الن�ض الكال�ضيكي القدمي، 
فالطف���ل اأول ما يجذبه يف اأي ق�ض���ة هي ال�ض���ورة 
ولي����ض الن�ض، فال�ض���ورة جتذب وتبه���ر وتخت�ر 

الزمن على دور الن�ر واملوؤلفني”.

اأ�سامة املاجد

دبي
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 أمين صالح يتحدث عن فتنة السرد بأسرة الكّتاب

• اإبراهيم �ضند:	



البيتزا النابولية تدخل قائمة الرتاث العاملي
دخل فن �ص���نع البيتزا النابولي���ة قائمة الرتاث العاملي ملنظمة الأم���م املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة )يون�صكو( اأم�س اخلمي�س؛ لين�صم اإلى لعبة امتطاء جياد من اإيران وطواحني 
ه���واء هولندية. وقال���ت املنظمة على تويرت بعد اجتماع عقد يف مدينة جيجو بكوريا اجلنوبية 
واتخ���ذ في���ه قرار �ص���م فن �ص���نع البيت���زا النابولي���ة لقائمة ال���رتاث غري امل���ادي “تهانينا 
#اإيطاليا!”. وتقول اإيطاليا اإن �صنع البيتزا، بدءا من مرحلة الإعداد وقذف العجني يف الهواء 

اإلى خبزه يف فرن على لهب اخل�صب امل�صتعل، جزء من ثقافتها وفنون الطعام بها.
وتت�ص���م البيت���زا النابولية التقليدي���ة بطبقتها الرقيقة ن�ص���بيا با�ص���تثناء احلواف التي 
تنتفخ عند اخلبز كاإطار دراجة �صغري جدا. وللبيتزا النابولية نوعان تقليديان هما املارينارا 
التي تو�صع عليها الطماطم والثوم والزعرت والزيت، واملارجريتا وهي الأكرث �صهرة وتو�صع 

عليها الطماطم وجنب املوتزاريال والزيت والريحان.

جزيرة يف الكاريبي للبيع.. دون نقود

اأمـيـركـي يـدعـي مـلـكـيـة اأرا�ض بـالـفـ�ضـاء.. ويـبـيـعـهـا
برغ���م اأن معاهدة الأمم املتح���دة تن�س على اأن 
الف�ص���اء اخلارجي لي����س متاحا لأي ط���رف لأن يزعم 
ملكيته ل���ه، اإل اأن هذا مل مينع رجل اأعمال واحد على 
الأق���ل من بيع اأرا����س على اأقرب الأجرام ال�ص���ماوية 

اإلى الأر�س.
فرمب���ا يتمي���ز رواد الأعم���ال بتفكريه���م خارج 
ال�ص���ندوق، لك���ن رجل الأعم���ال الأمريك���ي ديني�س 

هوب، فكر خارج الكوكب باأ�رسه.

ففي ح���ني كان ل ميلك هوب ثمن قطعة اأر�س 
على الأر�س وجد اأنه ثري يف الف�ص���اء، حيث اكت�صف 
اأن الف�ص���اء اخلارج���ي الآن مث���ل الغ���رب الأمريك���ي 

القدمي يفتقر للقوانني والتنظيم.
واأقرب م���ا لدينا اإلى قانون يحكم الف�ص���اء هو 
“معاهدة الف�ص���اء اخلارجي”، التي و�ص���عتها الأمم 
املتحدة يف العام 1967، وت�صادق عليها اليوم اأكرث 
من 100 دولة، وحترم ه���ذه املعاهدة على اأي دولة 

حق���وق ملكية للف�ص���اء اخلارج���ي اأو اأي م���ن الأجرام 
ال�صماوية.

اإل اأن املعاه���دة مل ت���اأت عل���ى ذك���ر ال�رسكات 
اخلا�ص���ة اأو الأفراد، وهذه الثغرة �ص���جعت ديني�س 
ه���وب على طل���ب توثي���ق ملكيت���ه للقم���ر، فقام 
باإر�ص���ال خطاب ر�ص���مي اإلى الأمم املتحدة طالبها 
في���ه باإخط���اره ب���اأي اعرتا����س قان���وين على طلب 
امتالكه للقم���ر، اإل اأن املنظمة الدولية مل تبعث له 

اأي اعرتا�س، وفق ما قال هوب.
الأمر لي�س مزحة اأبدا بالن�صبة لهوب، فقد اأ�ص�س 
موقعا خا�ص���ا ب�ص���فارة القمر للتوا�ص���ل مع �ص���كان 

الأر�س املهتمني ب�رساء عقارات خارج كوكبهم.
بعده���ا كان ه���وب يبي���ع قطعة ف���دان الأر�س 
ب�19 دولرا و99 �ص���نتا، لي�صل ال�ص���عر النهائي مع 
ال�رسائب القمرية اأو الف�صائية اإلى 24 دولر لقطعة 

الأر�س الواحدة مهما كان موقعها على القمر.

تقرير �ضيئ         
ملحبي ال�ضفر

ك�صفت درا�ص���ة، هي الأولى من نوعها، عن 
اأن التغ���ري املناخ���ي �ص���يوؤثر ب�ص���كل كبري على 
الرح���الت اجلوي���ة يف امل�ص���تقبل؛ لت�ص���بح اأكرث 
�صعوبة على امل�صافرين ب�صبب املطبات اجلوية 
القا�ص���ية. وذك���رت الدرا�ص���ة اأنه ب���ني العامني 
2050 و2080 �صت�صبح املطبات اجلوية القوية 
�ص���يئا تواجهه معظ���م الرحالت اجلوية، م�ص���رية 
اإلى اأن حدتها �ص���تكون كافي���ة لتحريك الركاب 
والأمتع���ة داخ���ل الطائ���رة، وف���ق ما ذك���ر موقع 
“بزن����س اإن�ص���ايدر”. واأ�ص���افت الدرا�ص���ة التي 
ن�رست يف جملة “ر�صائل البحوث اجليوفيزيائية”، 
اأن الحتبا����س احل���راري �ص���يوؤدي اإل���ى ارتف���اع 
درجات احلرارة، التي �ص���توؤدي بدورها اإلى رياح 
م�ص���طربة قوية عل���ى الرتفاع ال���ذي حتلق فيه 

الطائرات، لتزيد من حدة املطبات اجلوية.

بيع نظارة ت�ضر�ضل   
يف مزاد “�ضر�ض”

بيعت نظارة القراءة اخلا�صة برئي�س وزراء 
بريطانيا الأ�ص���بق ون�صتون ت�رس�صل بثمن باهظ 
يف م���زاد علني، مما يعك�س الهتمام امل�ص���تمر 
بزعي���م بريطاني���ا يف زم���ن احل���رب العاملي���ة 
الثاني���ة. ومت بيع النظ���ارة ذات الإطار املموه، 
مقابل 6000 جنيه ا�ص���رتليني )8000 دولر(، 

اأي اأكرث من 3 اأ�صعاف ال�صعر املتوقع.
م���ن  بالق���رب  العلن���ي  امل���زاد  واأقي���م 
ت�ص���ارتويل، وه���و عق���ار ريفي لت�رس�ص���ل يقع 
جنوب �رسق لن���دن. وقالت دار مزادات كاثرين 
�صوثون اأوك�صنريز اآند فاليورز اإنه كان “مزادا 

�رس�صا” عرب الهاتف والإنرتنت.

م�ضاع ل�ضجن ملكة 
جمال �ضابقة

ي�ص���عى ممثلو الدعاء الأت���راك اإلى احلكم 
باأق�ص���ى عقوبة وهي ال�صجن ملدة �صنة واحدة 
�ص���د ملكة جمال �ص���ابقة؛ ب�ص���بب من�صور على 
و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماعي، اعترب “مهينا” 
ل�ص���حايا النقالب الفا�ص���ل، ال���ذي وقع العام 
املا�ص���ي. وكانت اإي���رت اإي�ص���ن )18 عاما(، قد 
ج���ردت من لقب ملكة جم���ال تركيا 2017 بعد 
يوم واحد من املناف�ص���ة يف �ص���بتمرب املا�صي؛ 
ب�ص���بب تغريدة لها �ص���بهت فيها دماء �صحايا 
حماول���ة النق���الب بدم���اء دورته���ا ال�ص���هرية، 
بح�صب منظمي امل�صابقة. واتهم ممثلو الدعاء 
يف اإ�ص���طنبول، اإي�ص���ن ب� “اإهان���ة علنية لقطاع 
م���ن اجلمهور، بن���اء على اختالف���ات يف الطبقة 
الجتماعي���ة، اأو الع���رق اأو الديان���ة اأو الن���وع اأو 

الإقليم”، وفقا ل�صحيفة “حرييت” الرتكية.
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اليون�ضكو: “القط الع�ضريي” تراث عاملي
اأعلن���ت منظمة الأم���م املتحدة للرتبي���ة والعلوم والثقاف���ة اليون�ص���كو، اإدراج فن القط 
الع�ص���ريي )ف���ن تزيني ج���دران املنازل يف منطق���ة ع�ص���ري(، يف القائمة التمثيلية اخلا�ص���ة 
بالرتاث الثقايف غري املادي لدى املنظمة الدولية التابعة لالأمم املتحدة، بح�صب وكالة الأنباء 

ال�صعودية “وا�س”.
ج���اء ذلك خ���الل الجتماع الثاين ع�رس للجنة احلكومية الدولية ل�ص���ون الرتاث الثقايف غري 

املادي يف جزيرة جيجو يف كوريا اجلنوبية خالل الفرتة 4 اإلى 9 دي�صمرب اجلاري.
واأو�صح املندوب الدائم لل�صعودية لدى منظمة اليون�صكو اإبراهيم البلوي، اأن املندوبية 
عملت على هذا امللف مع جمعية نحن تراثنا ووزارة الثقافة والإعالم، اإ�صافة اإلى التن�صيق مع 

الدول الأع�صاء يف اليون�صكو ل�صمان ت�صجيل امللف.

يحلم اجلميع بالعي�س مثل الأثرياء يف جزيرة خا�صة بهم مع �رسكاء حياتهم، وهذا 
لالأ�صف ما يعني احلاجة اإلى ميزانية مليونري ليتحقق.

ولكن���ك ل���ن حتتاج الآن اإلى اإنف���اق الأموال الطائلة الت���ي تتخيلها لتحقيق هذا 
احللم، بعد اأن مت عر�س جزيرة يف الكاريبي للبيع.

ف���اإذا كنت ترغب يف �رساء �ص���اطئ اخلليج الدامي على جزيرة الحتاد يف �ص���انت 
فين�صنت والغرينادين، فما عليك �صوى امتالك العملة الإلكرتونية “بيتكوين”.

وعلى وجه الدقة، عليك اأن متتلك ما قدره 600 بيتكوين، والتي ت�ص���اوي حاليا 
5.3 مليون جنيه اإ�صرتليني اأي نحو 7 ماليني دولر اأمريكي.

ولن تقب���ل �رسكة “Bloody Bay” �ص���وى هذه العملة الفرتا�ص���ية مقابل بيع 
قطعة اأر�س تبلغ م�صحتها 13 فدانا، ما يزيد عن 5 هكتارات على اجلزيرة ال�صتوائية.
وقال متحدث با�صم ال�رسكة اإن “قطعة الأر�س �صتباع ل�صخ�س ما، حكيم اأو �صجاع 
مب���ا فيه الكفاية ليكون حا�ص���ال منذ وقت مبكر على البيتكوين قبل انت�ص���ار ظاهر 
العملة املعماة اأو امل�صفرة، ورمبا هذا ما قد يجعله، قريبا، يرفع نخب �صفقة العمر”.
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اأول م�ضتعمرة عربية 
على كوكب املريخ

اأعلن���ت الإم���ارات العربي���ة املتحدة نيته���ا بناء اأول م�ص���تعمرة عربية كاملة على �ص���طح 
كوكب املريخ. ون�رست ال�ص���فحة الر�صمية للمنتدى القت�صادي العاملي على موقع التوا�صل 
الجتماعي “في�ص���بوك”، الأحد املا�ص���ي، مقطع فيديو يظهر امل�صتعمرة التي تنوي الإمارات 

العربية املتحدة بناءها على �صطح كوكب املريخ، والتي �صتحمل ا�صم “مدينة احلكمة”.
وي�ص���ري مقط���ع الفيدي���و اإلى جتهيز الإمارات للم�ص���تعمرة الف�ص���ائية ك���ي تكون قابلة 
ل�ص���تقبال الب�رس، اإذ ت�ص���م وحدات بحوث علمية، لإجراء درا�صات على توليد طاقة، والإ�صعاع، 
واجلاذبية، وا�صتك�ص���اف املياه. ومن املتوقع تخ�ص���ي�س الإمارات م�صاحة من املدينة لتكون 
منطق���ة خ�رساء لإنت���اج الغذاء وامل���اء، وتنظم احلي���اة يف مدينة احلكمة روبوت���ات قادرة على 

التعامل مع الت�صاري�س والرتبة اخل�صنة للمريخ، اإ�صافة ملهمات اأخرى تتعلق بال�صيانة.
كما ت�ص���م امل�ص���تعمرة مقرا حلكومة “مريخية” مت�ص���لة بكوكب الأر�س، تربطها اأنفاق 
خا�ص���ة، وجمهزة لإقامة 600 األف ن�صمة ب�ص���كل دائم، فيما �صت�صتقبل 200 األف زائر �صهريا 

من كوكب الأر�س.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

منظر جميل ملدينة القد�س وقت الغروب
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مدير التحرير
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�صواحل، ومن 3 اإلى 7 اقدام يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 21، وال�صغرى 17 درجة مئوية.

الطق�س غائم جزئيا وبارد 
ن�صبيا ومغرب مع ت�صاعد 

التربة يف وقت لحق.

الرياح جنوبية من 12 اإلى 17 عقدة وتتحول 
اإلى �صمالية غربية من 20 اإلى 25 عقدة هذه 

الليلة وت�صل من 28 اإلى 33 عقدة احيانا.

القد�ض عرو�ض عروبتنا

)رويرتز( املمثلة امل�سرية يا�سمني رئي�س يف افتتاح مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل الـ 14 
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