
ش���ن المبع���وث األميركي الخ���اص بإيران 
براي���ن هوك، هجوم���ا حادا عل���ى طهران، 
مشيرا إلى امتالك الواليات المتحدة أدلة 
جدي���دة عل���ى تورطها في زعزع���ة األمن 

واالستقرار في المنطقة.
صحاف���ي،  مؤتم���ر  ف���ي  ه���وك  وع���رض 
الخميس، أحد الصواريخ التي زودت بها 

إيران أذرعها التخريبية في المنطقة.
ووصف هوك النظام اإليراني بأنه “خارج 
ع���ن القان���ون”، و”يم���ارس دورا خبيثا في 
المنطق���ة”، وح���ث طه���ران عل���ى التخل���ي 
ع���ن دوره���ا “كأكب���ر داع���م لإلره���اب ف���ي 

المنطقة”.

وتطرق هوك إلى الملف اليمني،  «
قائال إن “طهران أمدت الميليشيات 

الحوثية بصواريخ مضادة للطائرات”، 
وحمل إيران مسؤولية األزمة 

اإلنسانية في اليمن وإطالة أمد 
الحرب.

سمو ولي العهد: نواة التطوير بفكرة مبدعة
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سمو ولي العهد مستقبال في قصر القضيبية أمس أصحاب األفكار االثنتي عشرة المتأهلين في مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة(

المنامة - بنا

يبدأ يوم الصمت االنتخابي اليوم 
اإلع���ادة  جول���ة  قبي���ل  )الجمع���ة( 

لالنتخابات النيابية والبلدية.
التنفيذي���ة  اللجن���ة  ودع���ت 
لالنتخابات إلى وقف جميع أعمال 
ف���ي جمي���ع  االنتخابي���ة  الدعاي���ة 
أنح���اء المملك���ة، قب���ل 24 س���اعة 

من الموعد المح���دد لالقتراع غدا 
)السبت(.

الدعاي���ة  وق���ف  أن  وبين���ت 
وس���ائل  يش���مل  االنتخابي���ة 
والرس���ائل  االجتماعي،  التواص���ل 
الهاتفية، وفت���ح المقار االنتخابية 

أو تواجد المرشح فيها.

الجنائي���ة  الكب���رى  المحكم���ة  قض���ت 
أعض���اء  آراء  وبإجم���اع  الرابع���ة، 
 5 أص���ل  م���ن   2 بإع���دام  المحكم���ة 
وقائ���ع   9 تض���م  بقضي���ة  متهمي���ن 
مختلفة عل���ى األقل. ودانت المحكمة 
المتهمي���ن بتش���كيل جماع���ة إرهابي���ة 

نف���ذت الوقائ���ع، منه���ا قت���ل الش���رطي 
أول س���لمان أنج���م في الحافل���ة التي 
اس���تهدفت بالق���رب م���ن كوب���ري دوار 
القدم، بع���د أن تدربوا على اس���تعمال 
األسلحة والمتفجرات في معسكرات 

بإيران.

الـيـوم... صمت “اإلعادة”

اإلعدام لمتهَمين بقتل شرطي

المنامة - بنا

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة  طرح���ت 
واآلثار في جلس���ة مجل���س المناقصات 
 4 لبن���اء  مناقص���ة  أم���س  والمزاي���دات 
مواقف س���يارات متع���ددة الطوابق في 
المح���رق، تق���دم إليها 4 عط���اءات، أقلها 
بنحو 8.2 مليون دينار، في حين أكبرها 

بقرابة 11.8 مليون دينار.

ويتكون المشروع من بناء وتوفير  «
886 موقفا الستخدام الزوار 

والسكان معا بالمحرق، ففي كل 
طابق من هذه المواقف شكل 

وتصميم مختلف لتمر السيارات 
على ارتفاعات ومطبات مختلفة 

األشكال مما يعطي كل طابق طابعا 
خاصا، إذ ال يوجد هناك تشطيب 
فوق الخرسانة التي يجب صبها 

بالموقع حيث يستند إل المبنى على 
الخرسان الظاهرة.

أك���د ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د 
األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير س���لمان بن حمد 
التجدي���د  أهمي���ة  خليف���ة  آل 
ف���ي أس���اليب تش���جيع طاقات 
باعتباره���ا  واإلب���داع  االبت���كار 
للتطوي���ر  المحرك���ة  الق���وى 
والنمو، فن���واة التطوير “فكرة” 

مبدعة.

8.2 مليون دينار 
لمواقف سيارات 

الرميحي: اإلعالم القطري يمارس دورا خبيثا لتش��ويه الرموزبالمحرق

إيران فشلت في عرقلة االنتخابات

المنامة - بنا

ق���ال وزير ش���ؤون اإلعالم علي الرميحي في مقابلة مع وكال���ة األنباء األلمانية )د.ب.أ( إن نجاح 
االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية بنس���بة مش���اركة بلغت 67 %، مّث���ل أكبر داللة عل���ى وعي وقدرة 

الشعب على هزيمة الدعوات المشبوهة.

وأوض���ح الرميح���ي “إي���ران وأذرعه���ا بالمنطقة 
وأعوانها بالداخ���ل والخارج حاولوا من البداية 
ع���دة  بدع���وات  االنتخابي���ة  العملي���ة  عرقل���ة 
للمقاطعة، فضال عن عشرات اآلالف من الرسائل 
اإللكتروني���ة، في محاولة واضحة للتأثير س���لبا 
على س���ير االنتخابات، ولكن وعي الش���عب كان 
كبي���را، وجاء إقباله على هذه االنتخابات األكبر 

في تاريخ المملكة السياس���ي”. واستنكر الوزير 
“ال���دور الخبيث الذي يقوم ب���ه اإلعالم القطري 
حالي���ا لتش���ويه الرم���وز العربي���ة واإلس���المية، 
وه���و ما برز مؤخ���ًرا في اس���تهدافه لولي العهد 
الس���عودي وش���يطنة دور المملك���ة وحلفائه���ا”، 
واعتبر أن هذا “يدحض ويكشف بوضوح زيف 

وزير شؤون اإلعالمدعوات قطر للمصالحة”.

رأى خب����راء ف����ي مج����ال الضرائب إن 
قرار البحري����ن بتحديد حد أدنى يبلغ 
5 ماليي����ن دين����ار لعائ����دات الش����ركات 
الت����ي س����تطبق عليه����ا ضريب����ة القيمة 
يجع����ل  أولي����ة،  كمرحل����ة  المضاف����ة 
تحصي����ل ه����ذه الضريبة مرن����ا مقارنة 
م����ع بع����ض الدول المج����اورة وهو  من 
ش����أنه مس����اعدة القطاع الخاص على 

التكيف ويس����اعد صغ����ار التجار. ومع 
قرب تطبيق ضريب����ة القيمة المضافة 
االستش����ارية  الش����ركات  ع����دد  ارتف����ع 
المعنية بشؤون الضرائب إذ أعلن في 
المنامة أمس األول عن إطالق شركة 
mca لخدم����ات ش����ؤون الضرائب في 
البحرين، بعد أن أطلقت عملياتها في 

وقت سابق في دبي.

مرونة في تطبيق “المضافة” واشنطن: النظام اإليراني خارج عن القانون
ه��وك: طه��ران مس��ؤولة ع��ن األزم��ة اإلنس��انية ف��ي اليمن

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

  هوك يعرض هياكل لصواريخ وأسلحة إيرانية بإحدى القواعد العسكرية في واشنطن أمس )إي بي ايه(

ندوة تثقيفية عن الضريبة تخللها تدشين شركة mca بالمنامة

فوز نجماوي ثمين“نوح العين” في الشارقةترامب يلغي لقاء بوتينإغالق مقهى شيشةشكوى من البعوض

طالب أهالي محافظتي الشمالية  «
والعاصمة وزارة الصحة برش 

المبيدات الحشرية بعد إزالة 
عمال النظافة حاويات القمامة، 

إثر انتشار أعداد كبيرة من الذباب 
والبعوض في األيام الماضية في 

معظم األحياء السكنية.

قام مركز التفتيش بوزارة  «
الصناعة والتجارة والسياحة 

بإغالق مقهى بمنطقة المنامة 
غلقًا إداريًا اذ كان يزاول النشاط 

التجاري من خالل تقديم الشيشة 
من دون الحصول على التراخيص 

المطلوبة لهذا النشاط.

أعلن الرئيس األميركي،  «
دونالد ترامب قراره بإلغاء 
لقائه مع نظيره الروسي، 

فالديمير بوتين، المزمع عقده 
على هامش قمة مجموعة 

العشرين في عاصمة األرجنتين 
بوينس آيرس.

وقع اختيار لجنة العروض على  «
مسرحية “نوح العين” لمسرح 

أوال كأفضل عرض مسرحي 
لتمثيل البحرين في مهرجان 

الشارقة للمسرح الخليجي في 
دورته الثالثة والتي ستقام في 

الفترة من -12 17 فبراير المقبل.

حقق فريق النجمة فوزا ثمينا  «
للغاية، بتغلبه على حساب االتحاد 

بنتيجة )87/82(، في ختام منافسات 
الجولة السادسة لدوري زين الدرجة 

األولى. بينما استعاد فريق الحالة نغمة 
الفوز الغائبة عنه، بفوزه المستحق على 

حساب البحرين بنتيجة )93/84(.
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أشادت وزارة الخارجية بالعرض الذي قدمه مبعوث الواليات المتحدة  «
األميركية الخاص إليران براين هوك في قاعدة عسكرية بمدينة 

واشنطن أمس عن الدور التخريبي إليران والذي يعكس إدراكا لحجم 

التهديد الذي تمثله على أمن واستقرار المنطقة والعالم ودعمها 
للعديد من الجماعات والميلشيات المسلحة في البحرين وغيرها من 

الدول العربية باألموال واألسلحة والمتفجرات والتدريب.

“الخارجية”: هوك أدرك حجم التهديد اإليراني

كشف المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد  «
الحمادي أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام 

شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة 
دولة أجنبية بقصد اإلضرار بمصالح المملكة القومية. وكانت 

النيابة قد تلقت بالغا من إدارة المباحث الجنائية بشأن قيام 
بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص، إذ 

ثبت تلقيهما أمواال من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني 
الوزير السابق بالحكومة القطرية.

إنجاز التحقيق بتخابر بحرينيين مع الدوحة

عباس إبراهيم

)02(



local
@albiladpress.com

ال��وزراء صاحب السمو  تلقى رئيس 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
خليفة برقية شكر جوابية من أخيه 
قابوس  السلطان  الجاللة  ص��اح��ب 
على  رًدا  ع��م��ان؛  سلطان  سعيد  ب��ن 
سموه  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 
الوطني  العيد  ذك��رى  بمناسبة  إليه 
لبالده، أعرب فيها عن خالص شكره 
على  ال��وزراء  رئيس  لسمو  وتقديره 
م��ش��اع��ر س��م��وه األخ���وي���ة ال��ن��ب��ي��ل��ة، 
م��ت��م��ن��ي��ا ل���س���م���وه م����وف����ور ال��ص��ح��ة 
البحرين  مملكة  ولشعب  والسعادة 

المزيد من التقدم والرقي.

المنامة - بنا

رئيس الوزراء   

يتلقى شكر 

السلطان قابوس

الصخير - الحرس الوطني

الوطن���ي  الح���رس  أركان  مدي���ر  اس���تقبل 
الل���واء الركن الش���يخ عبدالعزيز بن س���عود 
آل خليف���ة ف���ي مكتب���ه بمعس���كر الصخي���ر 
صب���اح أمس نائ���ب الس���فير البريطاني لدى 
المملك���ة مقبول علي. ورحب مدير األركان 
بنائب الس���فير ومرافقه الملحق العس���كري، 
مش���يدا بم���ا يرب���ط البلدي���ن الصديقين من 
عالق���ات وطيدة متمي���زة يعززه���ا التعاون 

المش���ترك ف���ي جمي���ع المج���االت خصوصا 
فيما يتعلق بالمجاالت العسكرية، كما شهد 
اللق���اء اس���تعراض عدد بريطاني���ة بالمجال 
االهتم���ام  ذات  المواضي���ع  م���ن  العس���كري 

المشترك.
حضر اللقاء رئيس ش���عبة ديوان الرئاس���ة، 
ورئيس ش���عبة العملي���ات والتدريب وأيًضا 

مساعد قائد وحدة العمليات الخاصة.

تميز العالقات العسكرية مع بريطانيا
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المنامة - بنا المنامة - وزارة الخارجية

اس���تقبل قائ���د الح���رس الملك���ي س���مو الل���واء 
الركن الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة صباح 
أمس في قيادة الحرس الملكي فريق الحرس 
الملك���ي الفائ���ز بالمرك���ز األول ف���ي منافس���ات 
مس���ابقة الماراث���ون العس���كري )22 ك���م تتاب���ع( 
البحري���ن  دف���اع  ق���وة  ووح���دات  ألس���لحة 
عاه���ل  كأس  مس���ابقات  ضم���ن  المندرج���ة 
الب���الد القائ���د األعل���ى صاح���ب الجالل���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة، حيث هنأ س���موه 
الفري���ق الفائ���ز، متمني���ا التوفيق لباق���ي الفرق 
والمش���اركين ف���ي المنافس���ات القادم���ة، وذلك 
بحض���ور العمي���د الركن حم���د خليف���ة النعيمي 

نائب قائد الحرس الملكي.
 وبه���ذه المناس���بة، أك���د س���مو قائ���د الح���رس 
الملك���ي أن قوة دف���اع البحرين تؤم���ن بأهمية 
الرياضة العس���كرية، والتي تضم���ن المحافظة 
على مس���توى اللياق���ة البدنية عند منتس���بيها، 
حي���ث إنه���ا تعد من أه���م الخصائ���ص الواجب 

توفرها في المقاتل العسكري.

تسلمت رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب أمس، أوراق اعتماد السفير أحمد الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لمملكة 
البحرين غير المقيم لدى جمهورية سنغافورة.

تحي���ات  الهاج���ري  نق���ل  اللق���اء،  وخ���الل 
عاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، ورئي���س ال���وزراء 
األمي���ر خليف���ة  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
بن س���لمان ال خليف���ة، وول���ي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 
س���لمان بن حم���د آل خليفة، إلى الرئيس���ة 
دوام  له���ا  وتمنياته���م  يعق���وب  حليم���ة 
الصحة والعافية، ولجمهورية س���نغافورة 

وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.
من جانبه���ا، كلفت يعقوب، الس���فير أحمد 
الهاج���ري نق���ل تحياتها إلى جالل���ة الملك 
وإلى س���مو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي 

العهد، متمنيًة له كل التوفيق والنجاح.
ع���ن  الجانب���ان  أع���رب  اللق���اء،  وخ���الل 

اعتزازهم���ا بالعالق���ات الثنائي���ة المتمي���زة 
وش���عبيهما  البلدي���ن  بي���ن  ترب���ط  الت���ي 
تعزي���ز  ض���رورة  مؤكدي���ن  الصديقي���ن، 

عالق���ات التع���اون في مختل���ف المجاالت 
االقتصادي���ة  المج���االت  ف���ي  خصوص���ا 

والثقافية.

سمو قائد الحرس الملكي مستقبال الفريق الفائز بالمركز األول في مسابقة الماراثون العسكري 

رئيسة جمهورية مستقبلة السفير أحمد الهاجري

قائ��د الح��رس الملك��ي يس��تقبل الفائ��ز ف��ي الماراثون الهاج��ري اعتم��اد  أوراق  تتس��لم  الجمهوري��ة  رئيس��ة 

“الدفاع” تؤمن بالرياضة العسكرية اعتزاز بالعالقات مع سنغافورة
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سمو ولي العهد مستقبال أصحاب األفكار 
المتأهلين في مسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”

س����م����و ول�������ي ال����ع����ه����د: ال����ب����ح����ري����ن ت�����زخ�����ر ب������ك������وادر م���ت���م���ي���زة

نـواة الـتـطـويـر تـبـدأ بـفـكـرة مـبـدعـة

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة أهمية التجديد في أس���اليب 
تش���جيع طاق���ات االبت���كار واإلب���داع باعتبارها القوى المحرك���ة للتطوير والنمو، فنواة التطوير “فكرة” مبدعة. وقال س���موه إن مملك���ة البحرين بقيادة عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة واصلت توفير البيئة الخصبة التي تسهم في تحفيز الشباب نحو صنع الفرص، مؤكًدا سموه ما تزخر 
ب���ه البحري���ن م���ن كوادر متميزة ف���ي القطاعين العام والخاص وري���ادة األعمال التي نفخر اليوم بمنجزاتهم وأفكارهم التي تس���تجيب م���ع متطلبات التنمية 

والتطوير التي ننشدها كأسلوب عمل منتج متواصل.

ج���اء ذلك ل���دى لقاء س���موه في قصر 
األف���كار  بأصح���اب  أم���س  القضيبي���ة 
االثن���ي عش���ر المتأهلين في مس���ابقة 
الت���ي  )فك���رة(  الحكوم���ي  االبت���كار 
أطلقه���ا نهاية ش���هر س���بتمبر الماضي، 
إذ هن���أ س���موه األف���كار األربع���ة الت���ي 
فازت بهذه المس���ابقة، كما نوه بجهود 
مراح���ل  واجتيازه���م  المتقدمي���ن 
المس���ابقة الت���ي تج���اوب معه���ا أعداد 
كبي���رة من موظفي القط���اع العام مما 
عب���ر ع���ن ح���س عاٍل م���ن المس���ؤولية 

المش���اركة  ف���ي  والرغب���ة  الوطني���ة 
ف���ي  اإليجاب���ي  التغيي���ر  إلح���داث 

مختلف مجاالت األداء الحكومي.
وأع���رب س���موه ع���ن التطل���ع لتنفي���ذ 
األف���كار الفائ���زة؛ ليع���م مردودها على 
أرض الواقع، وأن يستمر طرح األفكار 
والمقترحات على جميع المس���تويات 
الحكوم���ي  العم���ل  آلي���ات  يع���زز  بم���ا 

ومستوى اإلنجاز.
وق���ال س���موه إن المس���ابقة أفس���حت 
المجال للكوادر الوطنية التي تخلص 

المؤسس���ات  مختل���ف  ف���ي  بعمله���ا 
الحكومي���ة لتقدي���م األف���كار التي من 
ش���أنها اإلس���هام في تعزيز مستويات 
م���ع  تماش���ًيا  والكف���اءة  اإلنتاجي���ة 
أه���داف األولوي���ات الحكومي���ة الت���ي 
تضع مصلحة الوطن والمواطن نصب 

األعين.
ون���وه س���موه بم���ا قدم���ه المش���اركون 
م���ن أف���كار للتطوير أو وض���ع الحلول 
كان���ت نتاًج���ا لم���ا يتعامل���ون معه في 
واقع عمله���م أو كمواطنين، مما حقق 

الهدف الرئيسي للمسابقة وهو تحفيز 
وتعزي���ز ثقاف���ة اإلبداع واالبت���كار بما 
ينت���ج األف���كار الخالق���ة الت���ي ترتقي 

بمستوى العمل واإلنجاز.
وتفض���ل صاحب الس���مو الملكي ولي 
النائ���ب  األعل���ى  القائ���د  نائ���ب  العه���د 
األول لرئيس مجلس الوزراء بتكريم 
أصح���اب هذه األف���كار متمنًيا س���موه 
لهم كل التوفيق والنجاح في مس���يرة 

عملهم.
وقدم أصحاب األفكار الفائزة بالمراكز 

األربعة من مسابقة االبتكار الحكومي 
عرض���ا أم���ام اللجن���ة التنس���يقية لدى 
صاح���ب  برئاس���ة  أم���س  اجتماعه���ا 
الس���مو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء حي���ث تطرقوا إل���ى محتوى 
ف���ي  الفائ���زون  وأع���رب  مش���اريعهم. 
مسابقة )فكرة( عن اعتزازهم بالفرصة 
الت���ي منحه���ا صاح���ب الس���مو الملكي 
ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء عب���ر 
المس���ابقة لطرح األفكار والمقترحات 
وترجمته���ا واقًعا ملموًس���ا، األمر الذي 
يبعث عل���ى الفخر ويمنحهم دوًرا في 

إحداث تغيير إيجابي ملموس.
وت���م تقدي���م 565 فك���رة م���ن خ���الل 
المس���ابقة مرت بمراح���ل مختلفة من 

التقيي���م والتأهيل لتصل 12 منها إلى 
المرحل���ة النهائية حي���ث فازت فيها 3 
أف���كار باختي���ار لجن���ة ال���وزراء وهي: 
فك���رة “ضياف���ة” ألحم���د الطريفي من 
“المنص���ة  وفك���رة  الخارجي���ة،  وزارة 
اإللكترونية للتطوع” للش���يخ س���لمان 
ب���ن أحم���د آل خليف���ة وب���دور مب���ارك 
التمي���م وم���ي صالح عبدهللا وهش���ام 
مبارك البوفالسة من وزارة الداخلية، 
وفك���رة “النظ���ام الوطن���ي للمواعي���د” 
لعادل يوسف القالف من وزارة العدل 
واألوق���اف،  اإلس���المية  والش���ؤون 
إضاف���ة إلى فك���رة “العم���ل الحكومي 
من المنزل” لعبدهللا محمد األحمد من 
وزارة الخارجية ونوف محمد األحمد 
م���ن وزارة المالية التي فازت باختيار 

الجمهور.

المنامة - بنا

اختتمت منافسات مسابقة الماراثون العسكري )22 كم تتابع( ألسلحة  «
ووحدات قوة دفاع البحرين المندرجة ضمن مسابقات كأس عاهل البالد 

القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحضور مساعد 
رئيس هيئة األركان للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة، صباح أمس في 

االتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين. وحقق الحرس الملكي المركز 
األول في منافسات المسابقة، وقام مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات 

في ختام المنافسات بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

ختام منافسات المسابقة

المنامة - وزارة الخارجية

بالع���رض  الخارجي���ة  وزارة  أش���ادت 
ال���ذي قدم���ه مبعوث الوالي���ات المتحدة 
األميركي���ة الخ���اص إلي���ران براين هوك 
ف���ي قاعدة عس���كرية بمدينة واش���نطن 
أم���س ح���ول ال���دور التخريب���ي إلي���ران 
وال���ذي يعك���س إدراكا لحج���م التهدي���د 
الذي تمثله على أمن واستقرار المنطقة 
والعال���م ودعمه���ا للعديد م���ن الجماعات 
البحري���ن  ف���ي  المس���لحة  والميلش���يات 
وغيره���ا م���ن ال���دول العربي���ة باألم���وال 

واألسلحة والمتفجرات والتدريب.
وإذ تع���رب وزارة الخارجي���ة ع���ن عميق 
المتح���دة  الوالي���ات  لح���رص  تقديره���ا 
األميركي���ة الصديقة على تعزير مختلف 
مملك���ة  م���ع  المش���ترك  التع���اون  أوج���ه 
البحرين على المستويات كافة، ودورها 

االستراتيجي الكبير وجهودها الضخمة 
ومبادراته���ا الفاعل���ة لمحارب���ة اإلره���اب 
بكل صوره وأش���كاله والتصدي لكل من 
يدعم���ه أو يمول���ه، فإنه���ا تج���دد موقف 
مملك���ة البحري���ن الثاب���ت الداع���م ب���كل 
قوة له���ذه الجهود ووقوفه���ا إلى جانب 
الواليات المتحدة األميركية في الحرب 
ض���د اإلرهاب تعزيًزا لألمن واالس���تقرار 

الدوليين.

ال��ب��ح��ري��ن ت���ج���دد دع��م��ه��ا ل��ل��ح��رب األم��ي��رك��ي��ة ض���د اإلره�����اب

“الخارجية”: هوك أدرك حجم التهديد اإليراني

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين  «
التفجير اإلرهابي الذي استهدف 

مجمع شركة أمن بريطانية 
خاصة في مدينة كابول بجمهورية 

أفغانستان اإلسالمية، مما أدى إلى 

مقتل عدد من األشخاص وإصابة 
آخرين، مؤكدة تضامن مملكة 

البحرين مع المملكة المتحدة 
وجمهورية أفغانستان اإلسالمية في 
مكافحة كل أشكال العنف والتطرف 

واإلرهاب.وأعربت وزارة الخارجية 
عن بالغ التعازي والمواساة ألهالي 
وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين جراء هذا 
العمل اإلرهابي اآلثم.

البحرين تدين تفجير كابول



برعاي���ة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، انطلقت أعمال 
ل���وزراء  االس���تثنائي  اإلس���المي  المؤتم���ر 
الثقاف���ة صب���اح أم���س بش���عار “جميًع���ا من 
أج���ل حماي���ة الت���راث اإلنس���اني ومواجهة 
التطرف”، بحضور رئيس���ة هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة واآلث���ار الش���يخة مي بن���ت محمد 
آل خليفة، المدير العام للمنظمة اإلسالمية 
للتربي���ة والعل���وم والثقاف���ة )األيسيس���كو( 
عبدالعزيز التويجري، المدير العام لمنظمة 
التعاون اإلس���المي يوسف العثيمين، وزير 
الثقاف���ة والس���ياحة واآلث���ار في الس���ودان 
رئي���س المؤتمر اإلس���المي العاش���ر لوزراء 
الثقافة عمر آدم.وف���ي افتتاح المؤتمر، قالت 
الش���يخة م���ي بن���ت محم���د “نجتم���ع الي���وم في 
البحري���ن، مؤمني���ن بالثقاف���ة أس���لوب مقاوم���ة 

لكل ما تواجهه بلداننا العربية واإلس���المية من 
تحدي���ات كبي���رة”، مؤك���دة أن اإلرث اإلنس���اني 
والمقوم���ات الحضاري���ة تعد وس���ائل يمكن من 
خالله���ا االرتق���اء بالبل���دان العربية واإلس���المية 
وتحويله���ا م���ن بل���دان مس���تهلكة للثقاف���ة إل���ى 

بلداٍن منتجة لالشتغال الثقافي.
وأضافت “دشنا فصاًل جديًدا من العمل الثقافي 
اله���ادف لتطوير البنية التحتي���ة الثقافية ضمن 
فعالي���ات المح���رق عاصمة الثقافة اإلس���المية، 
فجاء مركز زوار طريق اللؤلؤ، المعلم البحريني 
الثاني على الئحة اليونس���كو للتراث اإلنس���اني 
العالم���ي ش���اهًدا عل���ى أهمي���ة المنج���ِز الثقافي 
ال���ذي يصنع الهوية ألوطاننا ويعكس ما ألرضنا 

من إرث ثقافي وحضاري”. 
ب���دوره، أع���رب التويج���ري عن ش���كره وامتنانه 
وش���عًبا  وحكوم���ة  قي���ادة  البحري���ن  لمملك���ة 

“كان  وق���ال  االس���تثنائي  المؤتم���ر  الس���تضافة 
له���ذا  االس���تثنائية  ال���دورة  لعن���وان  اختيارن���ا 
المؤتم���ر، مؤك���دا أن الت���راث الوطن���ي العرب���ي 
واإلس���المي تراث إنس���اني عالم���ي، موضًحا أن 
حماية التراث تتضمن مواجهة التطرف بش���تى 
الط���رق األمني���ة، األس���اليب الفكري���ة والمناهج 

التربوية.
وتوج���ه التويجري بنداء إل���ى المجتمع الدولي 
قائ���اًل “أوجه نداء إلى المجتم���ع الدولي؛ للقيام 
مس���ؤوليته ف���ي حماي���ة الت���راث اإلنس���اني في 
الق���دس الش���ريف بخاص���ة، وفي جمي���ع أقطار 
األرض بعام���ة، ومواجه���ة التط���رف والطائفي���ة 
واإلره���اب، فحماي���ة الت���راث اإلنس���اني ليس���ت 
مهم���ة دول���ة من ال���دول ولكنه���ا مهمة إنس���انية 

عالمية مشتركة”.
وتم في المؤتمر توقيع مذكرات تعاون متنوعة 

لتفعي���ل مش���اريع ثقافي���ة وحضارية ع���دة، من 
بينه���ا توقيع مذكرة تفاهم ما بين األيسيس���كو 
العالم���ي،  للت���راث  العرب���ي  اإلقليم���ي  والمرك���ز 
الثقاف���ي  الت���راث  لحماي���ة  مش���اريع  تتضم���ن 
والطبيعي في الدول األعضاء لمنظمة التعاون 
الخب���راء  ق���درات  لبن���اء  وبرام���ج  اإلس���المي، 
والمختصي���ن ف���ي مج���االت التراث ف���ي الدول 

العربية واإلسالمية. 
كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين األيسيكو 
اس���تضافة  بش���أن  التونس���ية  الثقاف���ة  ووزارة 
العاصمة التونس���ية للمؤتمر اإلس���المي الحادي 
عشر لوزراء الثقافة تزامًنا مع االحتفاء بتونس 
عاصم���ة الثقاف���ة اإلس���المية للع���ام 2019 ع���ن 
المنطق���ة العربي���ة. وكان من بي���ن أهم منجزات 

جلس���ة العمل األول���ى في المؤتمر االس���تثنائي، 
اعتم���اد مش���روعين هما مش���روع “برنامج عمل 
لش���أن تعزيز الدعم اإلسالمي والدولي للحفاظ 
عل���ى الت���راث الحض���اري والثقافي ف���ي القدس 
الش���ريف”، ومش���روع “مس���ار المنام���ة لتفعي���ل 
العم���ل الثقاف���ي اإلس���المي المش���ترك لمواجهة 

التطرف والطائفية واإلرهاب”.
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ضم���ن فعالي���ات هيئ���ة البحرين للثقافة واآلثار بمناس���بة اختتام ع���ام “المحرق عاصمة الثقافة اإلس���امية 
للعام 2018”، ش���هد مس���رح البحرين الوطني أمس األول قرع جرس الس���ام بالتعاون مع االتحاد العالمي 
للسام والحب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ورئيسة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الش���يخة مي بنت محمد آل خليفة، ورئيس االتحاد العالمي للس���ام والحب هونج 

تاو تزي.

وأش����اد ت����او ت����زي بمملك����ة البحرين 
كونه����ا تعكس مثااًل للتعايش وتقبل 
اآلخر، مش����يًرا إلى أهمي����ة التعايش 
ف����ي دع����م عملي����ة الس����الم م����ا بي����ن 

شعوب العالم.
 ليق����وم بع����د ذل����ك بق����رع الجرس 3 
مرات عاكًسا معاني الحب والسالم 

والتعايش والتنمية المستدامة.
وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك 
عن تمنياته بأن يحمل العام الجديد 
لألوط����ان  والرخ����اء  الس����الم   2019

العربية واإلسالمية والعالم أجمع.
وإضاف����ًة إل����ى فعالية ق����رع الجرس 
تضمن����ت احتف����االت هيئ����ة الثقافة، 
افتت����اح مرك����ز زوار طري����ق اللؤل����ؤ 
واختتم����ت االحتفالية اش����تغالها مع 
مس����افر:  “أح����الم  العالم����ي  الع����رض 

قصة من المحرق”.
يذك����ر أن االتح����اد العالم����ي للس����الم 
م����رة  يق����رع جرس����ه ألول  والح����ب 
خارج الواليات المتحدة األميركية، 
عاكس����ا صوت الس����الم والحب الذي 

تتميز بها أرض مملكة البحرين.
وس����نويًا يدع����و االتح����اد ق����ادة م����ن 
مختل����ف المج����االت الحتف����ال بقرع 
الج����رس بالتزام����ن م����ع اجتماع����ات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
الفعالي����ات  ه����ذه  ف����ي  وش����ارك   
م����ن   288 الس����ابقة  األع����وام  ف����ي 
 36 منه����م  الب����ارزة  الش����خصيات 
رئي����س دولة وحكوم����ة، و8 حائزين 
على جائ����زة نوب����ل، وس����فراء وكبار 

المسؤولين في األمم المتحدة.

قرع جرس السالم بالمسرح الوطني سمو الشيخ محمد بن مبارك يشهد فعالية قرع جرس السالم

المنامة - بنا

“الثقافـــة” تختتــــم 2018 بقــــرع الجــــــرس
ف��ع��ال��ي��ة ت��ع��ك��س ص�����وت ال����س����ام وال����ح����ب وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة

جاء اختيار المحرق عاصمة للثقافة اإلسامية للعام 2018 خال الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسامي لوزراء الثقافة، والتي عقدت في 
مسقط العام 2015 نتيجة عراقة تاريخ هذه المدينة وإرثها اإلنساني وما تضمه من مكونات حضارية وثقافية متجذرة في التاريخ 

واإلرث اإلنساني، إضافة إلى تجسيدها لمقومات التنمية المستدامة التي تعكس أصالتها ومواكبتها لمسيرة العطاء الحضاري. 

 2018 للع���ام  الثقاف���ي  البرنام���ج  واختت���م 
بحدثي���ن بارزي���ن هم���ا افتت���اح مرك���ز زّوار 
موق���ع طري���ق اللؤلؤ المس���جل عل���ى قائمة 
الت���راث العالم���ي لليونيس���كو تح���ت رعاية 
جالل���ة المل���ك، حيث أك���د ولي العه���د نائب 
القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
س���لمان بن حمد آل خليف���ة أن طريق اللؤلؤ 
توثيق لموقع مش���ى علي���ه أجدادنا حاملين 
مش���اعل الح���ب والوف���اء واإلخ���الص له���ذا 

الوطن العزيز.
وال غراب���ة ف���ي أن يصن���ف مش���روع طريق 
اللؤل���ؤ عل���ى قائم���ة الت���راث العالم���ي، فه���و 
الطري���ق ال���ذي يم���ر بع���دد من أش���هر أحياء 

فرج���ان المحرق “طريق اللؤل���ؤ” في مدينة 
المح���ّرق ش���اهد حّي على حقب���ة من تاريخ 
اقتص���اد صي���د اللؤل���ؤ ف���ي الخلي���ج العربي 
لنح���و س���بعة آالف س���نة، وي���روي  الممت���د 
المح���ّرق  مدين���ة  قص���ة  حكاي���ة  تفاصيل���ه 
العريق���ة، عاصم���ة البحرين األق���دم، بيوتها 
العتيق���ة، ش���خوصها الخال���دة ف���ي الذاكرة، 
وعب���ق  والحضاري���ة،  المعماري���ة  ومعالمه���ا 

تاريخها المجيد.
ثان���ي األح���داث الت���ي ش���هدها خت���ام ع���ام 
المح���رق عاصم���ة الثقاف���ة اإلس���المية ه���ي 
فعالي���ة ق���رع ج���رس الس���الم م���ع االتح���اد 
ق���رع  حي���ث  والح���ب،  للس���الم  العالم���ي 
الج���رس ألول مرة خارج الواليات المتحدة 

األميركي���ة، مما يعكس مكانة البحرين، منذ 
مه���د الحض���ارات اإلنس���انية، ف���ي تحقي���ق 

أجواء السالم ما بين الشعوب.
إن مملك���ة البحرين تزخ���ر بالمواقع األثرية 
الت���ي يع���ود تاريخه���ا إل���ى حض���ارة دلمون، 
ومدين���ة المح���رق تع���د أح���د أه���م رواف���د 
العرب���ي،  والعال���م  الخلي���ج  ف���ي  الثقاف���ة 
بالثقاف���ة  باهتمامه���ا  المح���ّرق  واش���تهرت 

والعلوم.
ويتجس���د إرث مدين���ة المح���رق اإلنس���اني 
القديم���ة  واآلث���ار  المعماري���ة  المعال���م  ف���ي 
التي تش���هد عل���ى عراقة المدين���ة ومكانتها 
التاريخي���ة الت���ي عرف���ت بها كمرك���ز متميز 
للف���ن اإلس���المي القدي���م والمعاص���ر، وم���ن 

أش���هر المعال���م الت���ي ت���روي عراق���ة وأصالة 
تاريخ المدينة:

- “طري���ق اللؤل���ؤ”، وه���و موق���ع يش���هد على 
آخ���ر حقبة م���ن تاريخ اقتصاد صي���د اللؤلؤ 
في الخليج العربي الممتد لنحو سبعة آالف 
س���نة، وقد ت���م إدراج���ه على قائم���ة التراث 

العالمي لمنظمة اليونسكو في يونيو 2012.
- “بيت س���يادي”، ويعد مشهدا من المشاهد 
المعمارية التي ضمها مشروع طريق اللؤلؤ، 
وذلك للخصوصي���ة والجمالية اللتين ينفرد 

بهما هذا البيت من الجانب المعماري.
- “مس���جد سيادي”، وهو من أقدم المساجد 

التاريخية في مدينة المحرق.
- “بي���ت صاحب الس���مو الش���يخ عيس���ى بن 
عل���ي آل خليفة” ويتمي���ز بجدرانه الضخمة 
وأبواب���ه الصغي���رة المصمم���ة لحمايت���ه من 
الح���رارة ف���ي الصي���ف والب���رد الق���ارس في 
الش���تاء، ويع���د م���ن أفض���ل نم���اذج العمارة 

اإلسالمية بمنطقة الخليج العربي”.
- “قلع���ة عراد” وهي من المعال���م التاريخية 
بالمدين���ة، بني���ت ف���ي نم���ط نموذج���ي م���ن 
الحصون اإلس���المية خ���الل القرن الخامس 
البرتغال���ي  الغ���زو  قب���ل  ذل���ك  وكان  عش���ر، 
للبحري���ن الع���ام 1622م، وه���ذه القلع���ة هي 
واح���دة م���ن الحص���ون الدفاعي���ة المدمجة 

في البحرين وشكلها مربع.
- “قلع���ة بوماه���ر” وتقع في جن���وب منطقة 
بوماه���ر، بناه���ا الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحم���د 
الفات���ح بع���د انتص���ار آل خليفة ف���ي موقعة 

خكيكرة العام 1810م.

المنامة - بنا

ختام عام ثقافي بـ “طريق اللؤلؤ”

اختتام البرنامج الثقافي للعام 2018

توقيع مذكرات تعاون متنوعة لتفعيل مشاريع ثقافية وحضارية 

المنامة - بنا

نوه سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى 
البح���ري كاي ثام���و بوكم���ان ب���أن المملكة 
ممثلة في هيئة البحرين للثقافة والتراث 
نجحت بصورة مميزة وكبيرة في الجمع 
بي���ن اآلثار القديمة للم���دن والحفاظ على 
هويته���ا وفن العم���ارة الجديد والحديث، 
كم���ا ه���و الح���ال ف���ي مدينة المح���رق من 

خالل الحفاظ على هويتها القديمة.

وِفي تصريح لوكال���ة أنباء البحرين “بنا”، 
أش���اد الس���فير األلماني بالح���راك الثقافي 
الث���ري ال���ذي أصب���ح مح���ط أنظ���ار كثي���ر 
م���ن ال���زوار والس���ياح لمملك���ة البحري���ن، 
وم���ن بينهم الزوار األلم���ان والذين يأتون 
بص���ورة مس���تمرة، خصوص���ا ف���ي فص���ل 
الش���تاء، عل���ى مت���ن الس���فن الس���ياحية، 
لزي���ارة األماكن الثقافي���ة والتاريخية في 

مملكة البحرين.
الس���فير األلمان���ي بالعالق���ات  كم���ا أش���اد 

ب���الده والمملك���ة  الوطي���دة الت���ي ترب���ط 
ف���ي كافة المجاالت بما ف���ي ذلك المجال 
الثقاف���ي، مؤك���دا أن س���فارة ب���الده تقوم 
حالًي���ا بوض���ع خط���ة للع���ام 2019 للقي���ام 
والبرام���ج  الفعالي���ات  م���ن  بمجموع���ة 
المش���تركة ف���ي مملك���ة البحري���ن والت���ي 
األنش���طة  م���ن  الكثي���ر  عل���ى  ستش���مل 
الثقافي���ة، منوًه���ا بأن هناك فرق���ة ألمانية 
س���وف تقوم بحفلة في الصال���ة الثقافية 

في الرابع من ديسمبر المقبل.

2019 المش��تركة  الفعالي��ات  م��ن  حزم��ة  إط��اق 

السفير األلماني يشيد بالحراك الثقافي في البحرين

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

واإلره��اب والطائفي��ة  التط��رف  لمواجه��ة  المش��ترك  العم��ل  يفع��ل  المنام��ة”  “مس��ار 

تحويل البلدان اإلسالمية من مستهلكة إلى منتجة للثقافة



04local@albiladpress.com

الجمعة
30 نوفمبر 2018 

22 ربيع األول 1440

قال وزير ش���ؤون اإلع���ام علي الرميحي في 
مقابل���ة مع وكالة األنب���اء األلمانية )د.ب.أ( إن 
نج���اح االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية بنس���بة 
مش���اركة بلغ���ت 67 %، مّث���ل أكب���ر داللة على 
وعي وق���درة الش���عب على هزيم���ة الدعوات 
المشبوهة.وأوضح الرميحي “إيران وأذرعها 
بالمنطق���ة وأعوانها بالداخل والخارج حاولوا 
من البداية عرقلة العملية االنتخابية بدعوات 
عدة للمقاطعة، فضا عن عشرات اآلالف من 
الرس���ائل اإللكتروني���ة، في محاول���ة واضحة 
للتأثي���ر س���لبا عل���ى س���ير االنتخاب���ات، ولك���ن 
وع���ي الش���عب كان كبي���را، وج���اء إقباله على 
ه���ذه االنتخاب���ات األكبر ف���ي تاري���خ المملكة 

السياسي”. 
ألهمي���ة  المواط���ن  وإدراك  “بوع���ي  وأش���اد 
االنتخاب���ات والمش���اركة به���ا ف���ي ظ���ل حجم 

التحدي���ات القائمة”، مؤكدا أن “وعي الش���عب 
أو  طائفي���ة  اعتب���ارات  أي  م���ن  أعل���ى  ج���اء 
أيديولوجية أو حزبية أو والءات خارجية”. 

عل���ى  خط���وة  “العقوب���ات  إن  الوزي���ر  وق���ال 
م���ن  الدولي���ة؛  الش���رعية  لترس���يخ  الطري���ق 
أج���ل إجبار طه���ران على الحد م���ن تدخاتها 
وانتهاكاته���ا الصارخ���ة لس���يادة معظ���م دول 
المنطق���ة، ولكننا ندعو كا م���ن مجلس األمن 
مواق���ف  التخ���اذ  المتح���دة  واألم���م  الدول���ي 
أي  وس���د  الخط���وة  ه���ذه  إلكم���ال  حاس���مة؛ 
ثغ���رات تحاول طهران م���ن خالها تجاوز أثر 
العقوبات المفروضة عليها”.وأعرب الرميحي 
ع���ن انزعاجه من “تش���كيك البعض في وجود 
تدخات إيراني���ة بالبحرين، رغم توثيق هذه 
التدخ���ات باألدلة، ونظرها أم���ام القضاء، بل 
وإدانته���ا من قبل منظم���ات خليجية وعربية 

وإس���امية، فضا عن نجاح األمن البحريني، 
بالتعاون مع األش���قاء، في الكش���ف عن بعض 
الشبكات والخايا اإلرهابية المرتبطة بإيران، 
والتقدم بش���كاوى رس���مية بش���أنها إلى األمم 

المتحدة والمنظمات اإلقليمية والدولية”. 
يزال���ون  ال  “البع���ض  أن  م���ن  اس���تنكر  كم���ا 
يحصرون األمر برمت���ه في مجرد كونه نزاعا 
سياس���يا على خلفية طائفي���ة”. وانتقد الوزير 
اس���تمرار وس���ائل إع���ام أجنبي���ة ف���ي “حصر 
المعارض���ة في تنظيم أو أبن���اء طائفة بعينها، 
وهي الطائفة الشيعية، والحديث عن قيامهم 

بمقاطعة شبه كاملة للعملية االنتخابية”. 
بالعملي���ة  المش���اركة  “ح���ق  أن  عل���ى  وش���دد 
السياس���ية وح���ق المعارضة مكف���ول للجميع 
بالمملكة، وفق األطر الدستورية والقانونية”.

وش���دد على أن “مجلس الن���واب المنتخب لم 

ول���ن يكون أداة بيد الس���لطة وال بيد أحد، بل 
ه���و مجلس يعب���ر ع���ن إرادة الناخبين بجميع 
مكوناته���م واتجاهاتهم السياس���ية والفكرية 
ممارس���ة  نت���اج  ه���و  وتش���كيله  والعقائدي���ة، 
الناخبين حقوقهم في اختيار من يرونه األكفأ 
واألجدر بتمثيلهم، وسيمارس صاحياته في 
التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية في 

إطار مبدأ الفصل بين السلطات”. 
وع���ن الحكم القضائ���ي بحق رئي���س “جمعية 

الوف���اق” المنحلة علي س���لمان، قال الرميحي 
إن س���لمان ص���درت ض���ده أح���كام قضائي���ة 
عدي���دة؛ لي���س لكون���ه ش���يعيا أو معارض���ا أو 
للتضيي���ق على حرية التعبي���ر كما تردد بعض 
وس���ائل اإلع���ام، وإنم���ا ج���اء الحك���م األخير 
ض���ده عل���ى خلفي���ة اتهام���ه بارت���كاب أعمال 
عدائية ضد المملكة واإلضرار بأمنها القومي، 
والعنصري���ة،  الطائفي���ة  عل���ى  والتحري���ض 
والتخابر مع الحكومة القطرية بقصد إش���اعة 
االضطراب���ات والفوض���ى، وم���ا صاحبه���ا م���ن 

جرائم وأعمال عنف وتخريب.
وش���دد عل���ى أن “األم���ر برمته بي���د القضاء... 
وسبق لهذا القضاء أن برأ سلمان في الدرجة 
األول���ى للتقاض���ي، وخفض م���دة عقوبته في 
وقائ���ع قضائي���ة أخرى. ول���ه، كما لغي���ره، حق 

اللجوء لجميع أشكال التظلم القانونية”.
وش���دد الرميح���ي عل���ى أن “ح���ق الدول���ة في 
األح���كام  وتطبي���ق  القان���ون  س���يادة  ف���رض 

القضائي���ة، وتحدي���دا فيم���ا يتعل���ق بجرائ���م 
يع���د  ال  الب���اد،  أم���ن  واس���تهداف  اإلره���اب 
ب���أي حال م���ن األح���وال اس���تهداًفا للمعارضة 
أو النش���اط الحقوق���ي أو مساًس���ا بالمجتم���ع 

المدني”.
واستنكر الوزير “الدور الخبيث الذي يقوم به 
اإلعام القطري حاليا لتشويه الرموز العربية 
واإلسامية، وهو ما برز مؤخًرا في استهدافه 
لول���ي العهد الس���عودي وش���يطنة دور المملكة 
وحلفائها”، واعتبر أن هذا “يدحض ويكش���ف 

بوضوح زيف دعوات قطر للمصالحة”.
وس���خر م���ن محاول���ة البع���ض تصوي���ر جولة 
بكونه���ا  الموس���عة  الس���عودي  العه���د  ول���ي 
محاول���ة لتجمي���ل صورت���ه وص���ورة المملكة 
بع���د االنتقادات واالتهام���ات المرتبطة بمقتل 
جم���ال خاش���قجي، وأك���د أن األمي���ر محم���د 
سلمان ليس بحاجة ألي سبب لزيارة أي دولة 

عربية، وفي مقدمتها البحرين.

المنامة - بنا

الرميحي: وعي الشعب أكبر من االعتبارات الطائفية
واإلس���ام���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة  ال����رم����وز  ل��ت��ش��وي��ه  ال���ق���ط���ري  ل���إع���ام  خ��ب��ي��ث  دور 

“العالمي للنقابات”: نعتز بالتعاون مع البحرين
العمل ب��ت��ط��وي��ر س���وق  ال��ب��ح��ري��ن ق��ط��ع��ت ش��وط��ا ك��ب��ي��را  ح��م��ي��دان: 

التق���ى وزير العم���ل والتنمية االجتماعية جميل حمي���دان األمين العام لالتحاد 
العالم���ي للنقابات جورج مافريكوس. واس���تعرض حمي���دان آفاق تجربة العمل 
النقاب���ي ف���ي مملك���ة البحري���ن، فضالاً ع���ن الجه���ود المبذولة في مج���ال تطوير 
وتحديث النظم والتشريعات لتحقيق المزيد من المكاسب العمالية في البالد، 
���ا إل���ى أن العم���ل النقابي يحظ���ى باس���تقاللية تامة مكنته م���ن االضطالع  الفتاً
ب���دوره، وتعزي���ز المكتس���بات العمالية المتحقق���ة، في هذا العه���د الزاهر لعاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أن  اس���تطاعت  البحري���ن  إن  وق���ال 
إص���اح  ف���ي  كبي���ًرا  ش���وًطا  تقط���ع 
وتطوي���ر س���وق العم���ل، عب���ر انتهاجها 
الش���راكة المجتمعي���ة، وتعزي���ز مب���ادئ 
الحوار وإص���دار التش���ريعات الوطنية 
بقان���ون  المرس���وم  ومنه���ا  المتط���ورة، 
رقم )33( لس���نة 2002، بش���أن النقابات 
العمالية، األمر الذي ساهم في أن تنال 
ثق���ة المنظم���ات الدولي���ة المتخصصة، 
وعل���ى رأس���ها منظم���ة العم���ل العربية، 

ومنظمة العمل الدولية.
م���ن جانب���ه، أش���ار مافريك���وس إلى أن 
االتح���اد العالم���ي للنقاب���ات يض���م ف���ي 
عضويت���ه )95( ملي���ون عام���ل من )91( 
دول���ة في العالم، الفًتا إل���ى أن االتحاد 
يعت���ز بالتع���اون م���ع مملك���ة البحري���ن، 
خصوًص���ا أنه���ا م���ن ال���دول الرائدة في 
المنطق���ة التي أسس���ت لقواع���د العمل 
النقابي الحر والمستقل، ووفرت له كل 
س���بل الدعم للنجاح وتحقيق األهداف 

المنشودة.
وأش���ار إل���ى أن وج���ود قان���ون متطور 
كقان���ون النقابات العمالية والذي ينظم 
العاق���ة بين أط���راف اإلنت���اج الثاثة، 

يعتب���ر خي���ر دلي���ل على س���عي حكومة 
النقاب���ي  بالعم���ل  لارتق���اء  البحري���ن 
العم���ال  مصال���ح  ورعاي���ة  وتنظي���م 

والدفاع عن حقوقهم.

وزير العمل ملتقيا األمين العام لالتحاد العالمي للنقابات

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

احتف���ى مجل���س الش���ورى أمس بعض���وات المجلس، والبالغ عدده���ن 9 عضوات، في حف���ل أقيم برعاية رئي���س المجلس علي 
الصالح؛ تزامناًا مع احتفاالت يوم المرأة البحرينية 2018، والذي يقام احتفاءاً ب� “المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي”.

أن  الصال���ح  أك���د  التكري���م،  حف���ل  وخ���ال 
الم���رأة البحرينية أصبحت ركيزة أساس���ا من 
ركائ���ز التط���ور التش���ريعي، إذ أس���همت ف���ي 
ص���وغ العديد من القواني���ن المهمة والداعمة 
الستقرار المجتمع، معرًبا عن فخره واعتزازه 
بم���ا تحظ���ى به من دع���م ال مح���دود من لدن 
عاه���ل الباد صاحب الجال���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة، ورئيس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
خليف���ة، وول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليفة، إلى جانب الرعاية واالهتمام من لدن 
قرين���ة عاهل الب���اد رئيس���ة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة سبيكة 

بن���ت إبراهي���م آل خليفة. وأش���ار إلى أن هذا 
الدعم واالهتمام والرعاية، كانت نواة لتطور 
وتق���دم الم���رأة البحرينية، وإحرازه���ا للعديد 
م���ن اإلنج���ازات عل���ى المس���تويين الوطن���ي 
والدول���ي، معرًبا عن بال���غ تقديره وثنائه على 
م���ا قامت ب���ه عضوات مجلس الش���ورى على 
م���دى الفصول التش���ريعية األربع���ة الماضية، 
وم���ا بذلن���ه م���ن جه���ود وطني���ة مخلصة في 

سبيل دعم المسيرة الديمقراطية.
وق���ال الصال���ح إن الم���رأة البحريني���ة أثبت���ت 
كفاءته���ا وقدرته���ا عل���ى العط���اء والعمل في 
مختل���ف المج���االت، مؤك���ًدا أن االحتفاء بها 
ف���ي األول م���ن ش���هر ديس���مبر كل ع���ام ُيع���د 
محط���ة من محطات تمّيزه���ا وتألقها، وبداية 

لانطاق نحو تعزيز مكتسباتها وحقوقها.

ورأى أنَّ االحتف���اء ه���ذا الع���ام بالم���رأة ف���ي 
يع���د  البل���دي،  والعم���ل  التش���ريعي  المج���ال 
مختلًفا عن األعوام الماضية، بعد أن ش���هدت 
االنتخابات النيابي���ة والبلدية عدًدا كبيًرا من 
المترش���حات في مختلف الدوائر االنتخابية، 
إل���ى جانب تحقيق عدد منه���ن الفوز بالمقعد 

النيابي والبلدي.
م���ن جانبه���ا، ألق���ت النائ���ب الثان���ي لرئي���س 
مجل���س الش���ورى جميلة س���لمان كلمة أكدت 
خاله���ا أن وجود المرأة البحرينّية في العمل 
التش���ريعي مّثل إضافة جدي���دة وعامل قوة 
إلضف���اء الج���ودة عل���ى مخرجات المؤسس���ة 
التش���ريعية، بعد أن أثبتت المرأة أنها جديرة 
بالمش���اركة ف���ي بن���اء المس���تقبل، فلق���د كان 
لحضوره���ا أث���ر واض���ح ف���ي مناص���رة ودعم 

الكثي���ر م���ن القضاي���ا وم���ا نجم ع���ن ذلك من 
إصدار جملة من التش���ريعات والقوانين التي 
لب���ت تطلع���ات أبن���اء البحرين رجااًل ونس���اء، 
خصوص���ا التش���ريعات الت���ي تعن���ى بالطف���ل 

والمرأة واألسرة عموًما.
وبّين���ت جميل���ة س���لمان أن مش���اركة الم���رأة 
البحريني���ة ف���ي المجل���س الوطن���ي، بالرغ���م 

م���ن تف���اوت نس���بة وجوده���ا مقارن���ة بأخيها 
الرجل، إال أنها اتسمت بالفاعلية في مختلف 
أنش���طة المجل���س بش���قيه )مجلس���ي النواب 
والش���ورى(، س���واء م���ن خ���ال عضويتها في 
اللج���ان الدائم���ة، والمؤقتة وترؤس���ها لبعض 
ه���ذه اللج���ان، أو من خال الدور التش���ريعي 

والرقابي الذي تقوم به.

إلى ذلك، أكدت األمين العام المساعد لشؤون 
العاق���ات واإلع���ام والبح���وث رئي���س لجنة 
تكافؤ الفرص باألمانة العامة للمجلس فوزية 
الجيب، الدور الذي تضطلع به البحرينية في 
الحي���اة العام���ة، والتط���ور ال���ذي ش���هده ه���ذا 
ال���دور اجتماعًيا واقتصادًيا وسياس���ًيا خال 

فترة تقارب عقدين من الزمن.

القضيبية - مجلس الشورى

الصالح: المرأة ركيزة للتطور التشريعي

مجلس الشورى يحتفي بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي

مديتة عيسى - وزارة العمل

والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  أك���د 
أن  حمي���دان  جمي���ل  االجتماعي���ة 
المرأة البحرينية تمكنت من خوض 
المهني���ة  المج���االت  م���ن  العدي���د 
والسياس���ية والتنفيذي���ة، وأثبت���ت 
كفاءة وجدارة مش���هودة. جاء ذلك 
ف���ي احتفال وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعية بيوم المرأة البحرينية، 
أم���س الخميس، بحضور مس���ؤولي 
ومس���ؤوالت ال���وزارة والموظف���ات، 
المناس���بة  به���ذه  حمي���دان  أك���د  إذ 

أن اهتم���ام ال���وزارة البال���غ بالم���رأة 
البحريني���ة يتمث���ل ف���ي العديد من 
المب���ادرات والمش���روعات النوعية. 
ال���ذي  والنه���ج  بالسياس���ة  وأش���اد 
رئيس���ة  العاه���ل  قرين���ة  تتبن���اه 
للم���رأة صاحب���ة  االعل���ى  المجل���س 
الس���مو الملكي األميرة سبيكة بنت 
تمكي���ن  ف���ي  خليف���ة،  آل  إبراهي���م 
وضم���ان  حقوقه���ا  وص���ون  الم���رأة 
تذلي���ل  ع���ن  فض���ا  مس���اواتها، 

الصعوبات التي تواجهها.

“العمل” تحتفي بموظفاتها

موقف إعالمي موحد لدعم الحقوق اإلسالمية العادلة

أك���د وزي���ر ش���ؤون اإلع���ام عل���ي الرميح���ي 
التع���اون اإلعام���ي وتب���ادل  أهمي���ة تعزي���ز 
األنب���اء  بي���ن وكاالت  والمعلوم���ات  األخب���ار 
العربية واإلس���امية، بما يس���هم ف���ي تعميق 
عل���ى  والحف���اظ  والتراب���ط،  األخ���وة  روح 
الهوية الثقافية والحضارية، ونش���ر الحقائق 
والمس���يئة  المغرض���ة  للحم���ات  والتص���دي 
الت���ي تس���تهدف األم���ة العربية واإلس���امية 
ف���ي وحدته���ا وهويته���ا التاريخي���ة وأمنه���ا 

واستقرارها.
واس���تعرض الرميح���ي ل���دى اس���تقباله أمس 
المدي���ر العام المس���اعد التح���اد وكاالت أنباء 
دول منظم���ة التع���اون اإلس���امي )يونا( زايد 
عب���دهللا بحض���ور المدي���ر العام لوكال���ة أنباء 
البحرين أحمد المناعي، س���بل تعزيز التعاون 
بي���ن ال���وكاالت األعضاء، بما يس���هم في بناء 
موق���ف إعام���ي موح���د تجاه دع���م القضايا 
والحقوق اإلس���امية العادلة، وفي مقدمتها 

القضية الفلسطينية.
ودع���ا الوزير إلى تعزيز التضامن اإلس���امي 

مهني���ة  إخباري���ة  رس���ائل  تقدي���م  ف���ي 
وموضوعي���ة وبناءة تعزز من روابط األخوة 
الصادق���ة ف���ي مواجه���ة خطاب���ات الكراهية 
والعنصرية واإلساموفوبيا، وتحمل األمانة 
والمس���ؤولية ف���ي الوقوف صف���ا واحدا إلى 
جان���ب حص���ن العروب���ة واإلس���ام المعت���دل 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية ف���ي التص���دي 
لحمات اإلس���اءة والتش���ويه التي تستهدف 
والحض���اري،  الري���ادي  بدوره���ا  المس���اس 
الع���رب  نص���رة  ف���ي  المش���رفة  ومواقفه���ا 

والمسلمين وخدمة اإلنسانية.

المنامة - بنا

العقوبات تجبر 
إيران على الحد 
من انتهاكاتها 

الصارخة

وزير اإلعالم مستقبال المدير العام المساعد لوكاالت األنباء اإلسالمية



كش���فت استش���اري أمراض القلب والقس���طرة لألطفال في مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب بقوة دفاع البحرين 
رئي���س اللجن���ة المنظمة لمؤتمر القس���اطر القلبية الثاني في مملكة البحرين س���عاد العامر، عن أن المركز ينظ���م اليوم الجمعة، تحت 
رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس اللجنة الطبية العليا الفريق طبيب الش���يخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، المؤتمر الثاني 
للقسطرة التداخلية للعيوب الخلقية لدى األطفال والبالغين، بحضور عدد من الخبراء واالستشاريين المتخصصين في هذا المجال 

من داخل البحرين وخارجها.

وبينت أن المؤتمر سيستمر للفترة من 30 
نوفمبر حتى 2 ديس���مبر المقبل، في قاعة 
المؤتم���رات ف���ي فن���دق الخلي���ج، مش���يرة 
إل���ى أن المؤتمر يقام بنس���خته األولى في 
البحرين، ويشارك به أكثر من 40 متحدًثا 
بحرينًيا وخليجًي���ا وعالمًيا، وتقدم خالله 
أكث���ر من 35 محاضرة وجلس���ة علمية و5 

ورش عمل.
ل����  تصريح���ات  ف���ي  العام���ر  وأوضح���ت 
المؤتم���ر  تحتض���ن  البحري���ن  أن  “الب���الد” 
المه���م للم���رة األول���ى، ال���ذي يعد النس���خة 
الثاني���ة م���ن مؤتم���ر القس���اطر التداخلي���ة 
للعيوب الخلقية ل���دى األطفال والبالغين؛ 
لما يحظى به من اهتمام كبير من األطباء 
والخب���راء المهتمي���ن ف���ي مجال قس���طرة 
القل���ب لتصحي���ح العي���وب الخلقي���ة دون 

الحاجة إلجراء عملية جراحية.
وأش���ارت إل���ى أن “القس���اطر” تع���د حالًي���ا 
من أح���دث التقنيات في عالج تش���وهات 
القل���ب الخلقي���ة التي تغن���ي المريض عن 
إج���راء عملية قلب مفتوح وما يتبعها من 

الحاجة للعناية الطبية لفترة طويلة.

وأش���ارت إل���ى أن المؤتم���ر ال���ذي ينظم���ه 
مرك���ز محمد بن خليف���ة آل خليفة للقلب، 
كص���رح متميز ورائد في عالج وجراحات 
القلب، س���يحضره خب���راء واستش���اريون 
ف���ي هذا المجال م���ن مختلف دول العالم، 
وس���يقدمون خ���الل 3 أيام للمؤتم���ر عدًدا 
بأح���دث  تعن���ى  الت���ي  المحاض���رات  م���ن 
التقني���ات والعالجات في مجال قس���طرة 
ل���دى األطف���ال  القل���ب للعي���وب الخلقي���ة 
العم���ل  ورش  م���ن  وع���دًدا  والبالعي���ن 
المتخصص���ة ف���ي مج���ال قل���ب األطفال، 
البح���وث  آخ���ر  اس���تعراض  إل���ى  إضاف���ة 
العلمية والدراسات وغيرها من المواضيع 
الرس���م  مث���ل  القل���ب  أطب���اء  ته���م  الت���ي 
التخطيطي لكهرباء القلب وعلم التشكيل 
“المورفولوجي���ا” وتصوي���ر القل���ب لألجنة 
ال���ذي يتي���ح تش���خيص العي���وب الخلقية 
عن���د الجني���ن قب���ل والدته؛ ليتس���نى عمل 

خطة عالج مناسبة حسب التشخيص.
وقال���ت س���عاد العام���ر إن المؤتم���ر ال���ذي 
ينظم���ه مركز محمد بن خليف���ة آل خليفة 
للقل���ب، يؤكد حرص المرك���ز ودوره الرائد 

ف���ي احتضان مثل ه���ذه المحافل العلمية 
الت���ي تق���دم الكثي���ر م���ن تب���ادل الخبرات 

والمهارات ألطباء المملكة.
وأوضح���ت العام���ر أن “المؤتم���ر س���ينقل 
حاالت قس���طرة مباش���رة من مركز القلب 
سأقوم بإجرائها مع فريق طبي مكون من 
أطب���اء م���ن مركز القل���ب وأطب���اء زائرين، 
وستنقل الحاالت مباشرة إلى المؤتمر مع 
ش���رح تفاصيل الحالة المرضية وتوضيح 
التقني���ات الحديثة التي تس���تخدم للعالج 
للمرض���ى  مجاًن���ا  المرك���ز  يوفره���ا  الت���ي 
ف���ي  الخب���راء  وس���يقدم  البحرينيي���ن، 
وأوراق  محاض���رات  متتاليي���ن  يومي���ن 
بحثية مهمة يستفيد منها أطباء األطفال 
عموما وأطباء قلب األطفال وغيرهم من 

المهتمين والباحثين في هذا المجال”.

“القسـاطر” 
تغني المريض 

عن إجراء عملية 
قلب مفتوح

عرض حاالت 
قسطرة من 

مركز القلب على 
أطباء زائرين
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اعتماد أم الحصم مدينة صحية
المناطق ع��ل��ى  ال��ب��رن��ام��ج  تعميم  ع��ل��ى  نعمل  ال��ع��اص��م��ة:  م��ح��اف��ظ 

منح���ت منظم���ة الصح���ة العالمي���ة، محافظة العاصمة ش���هادة اعتم���اد أم الحصم لقب 
المدين���ة الصحي���ة كأول منطق���ة ف���ي البحرين تن���ال هذا االعتم���اد الدولي، ف���ي إنجاز 
جدي���د يضاف لس���جالت إلى مملكة في مجاالت الصحة والبيئ���ة والتنمية االجتماعية 

والحضرية.

وتحق���ق اإلنج���از بفض���ل التع���اون الوثيق 
بي���ن وزارة الصح���ة ومحافظ���ة العاصم���ة 
م���ن خالل إط���الق برنام���ج “المنامة مدينة 
صحي���ة” في م���ارس 2017، قب���ل أن توقع 
المحافظ���ة م���ع المنظم���ة خط���اب تع���اون 
ف���ي فبراي���ر 2018، تبعه���ا زي���ارة تقييمية 
لخبيرة المنظمة في أكتوبر الماضي إلى أم 
الحصم، حيث وجدت أن جميع المؤشرات 
الثماني���ن المعتم���دة م���ن قب���ل المنظمة تم 
تحقيقه���ا، بما أه���ل المنطقة للحصول على 

اللقب.
ج���اء ذل���ك ف���ي الحف���ل أقامت���ه محافظ���ة 
العاصم���ة، بحض���ور وزي���رة الصح���ة فائقة 

الصالح، ومحافظ العاصمة الش���يخ هش���ام 
وإبراهي���م  خليف���ة،  آل  عبدالرحم���ن  ب���ن 
الزي���ق ممث���ل منظمة الصح���ة العالمية في 

السعودية والكويت والبحرين.
وقال���ت الصالح بهذه المناس���بة: “إن إعالن 
ف���ي  صحي���ة  منطق���ة  كأول  الحص���م  أم 
المملك���ة يضيف لنا جميع���ًا نجاحًا آخرًا لما 
أنجزته البحرين في كافة المجاالت بوجه 
عام، وفي مجال الصحة للجميع وبالجميع 
بشكل خاص، إذ أن برنامج المدن الصحية 
يع���د أح���د أه���م البرام���ج الوقائي���ة التابعة 
ف���ي  العالمي���ة، ويس���هم  الصح���ة  لمنظم���ة 
تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة”.

م���ن جهت���ه، أع���رب المحاف���ظ ع���ن فخ���ر 
واعت���زاز العاصم���ة بمن���ح منظم���ة الصحة 
العالمي���ة لق���ب المدين���ة الصحي���ة إلح���دى 
عل���ى  الالئ���ق  موقعه���ا  لتأخ���ذ  مناطقه���ا، 
ش���بكة الم���دن الصحي���ة العالمي���ة، وتصبح 
أم الحص���م األنموذج والمث���ال الرائع تحت 
“المنام���ة مدين���ة صحي���ة”، مؤك���دًا  ش���عار 
م���ع  بالتع���اون  العاصم���ة،  محافظ���ة  ع���زم 

مختل���ف الجه���ات ذات العالق���ة، مواصل���ة 
العم���ل لتعميم البرنامج على جميع مناطق 

المحافظة.
من جانب���ه، قال الزي���ق إن: “برنامج المدن 
الصحي���ة في البحرين يش���هد تقدم���ًا كبيرًا 
في فترة زمنية قياس���ية، مع التفرد بتنفيذ 
بعض المبادرات واألنشطة اإلبداعية التي 

تجعل من البحرين سباقة ومتفردة.

محافظ العاصمة ووزيرة الصحة يتوسطان ضيوف الحفل والمكرمين

وزير شؤون الكهرباء والماء منح شهادات تأهيل مركبي أنظمة الطاقة الشمسية

المنامة - محافظة العاصمة

وأوضحت العامر أن مثل هذه المؤتمرات  «
والندوات العلمية تحظى باهتمام كبير 

من القيادة في المملكة؛ إذ إنها االستثمار 
األقوى الذي يصب في مصلحة الوطن 

والمواطن؛ لما لها من أثر كبير في تحسين 
جودة الخدمات الصحية وتقديم أحدث 

العالجات للمرضى من خالل استقطاب 
المزيد من الخبرات والمهتمين في هذا 

المجال خالل هذه الفعاليات العلمية 
المهمة.

وأعربت العامر عن شكرها وتقديرها للدعم  «
الكبير الذي يقدمه رئيس المجلس األعلى 
للصحة لمثل هذه المؤتمرات، عبر رعايته 

التي تدل على اهتمامه باألطباء والكادر 

الصحي، موصلة جل شكرها وتقديرها 
إلدارة مركز محمد بن خليفة آل خليفة 

للقلب متمثلة بمدير مركز القلب بدران 
ريسان وإدارة المركز على الدعم المتواصل 

ولجميع فريق العمل الذي شارك في 
التنظيم واإلعداد للمؤتمر، مبينة أن 

“اللجنة المنظمة المؤتمر، التي أتشرف 
برئاستها، تضم فريقا يشارك فيه العديد 
من االستشاريين واألطباء منهم شيرين 

الشيخ، نيل كالس، وائل جاسم، وزكريا 
حبيل”.

وأعلنت العامر أن العمليات التي سيتم  «
نقلها مباشرة للمشاركين هي عمليات 

قسطرة تداخلية يتم فيها تثبيت دعامة 

لتوسيع تضيق في الشريان األورطي وأخرى 
تثبيت دعامة لتوسيع تضيق في الشريان 

الفرعي الرئوي.

وذكرت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر  «
“شهد المؤتمر إقبااًل واسًعا للمشاركة في 
فعالياته، من أطباء القلب وأطباء األطفال 
وأطباء النساء وبالوالدة، وممرضات القلب 

واألطفال، والفنيين في هذا الجانب، 
والمختصين بتصوير القلب واألشعة، 

وغيرهم من المهتمين في مجال قسطرة 
القلب لألطفال والبالغين، في مجمع 

السلمانية الطبي، والمستشفيات والمراكز 
والعيادات الخاصة من داخل وخارج 

البحرين”.

 اهتمام كبير باألطباء

سعاد العامر

بدور الماكي من الرفاع

البحرين تستضيف أول مؤتمر عن “قساطر األطفال”
م��خ��ت��ص��ا  40 وم����ش����ارك����ة  ع����ب����داهلل  ب����ن  م���ح���م���د  ب���رع���اي���ة 

Û  ،كالعادة المس���تمرة بكل دورة انتخاب، كش���فت خسارة بعض المترشحين
هشاشة الشعارات التي يصدحون بها، والتي لم تتخط الفضفضة الغارقة 

في المصلحة الشخصية، والخاصة، والفردية.
Û  فبعد الخس���ارة المفاجئة )لهم(، وغير المس���تغربة للناس، س���ارع منهم من

س���ارع إلغالق هاتفه، وش���طب حساباته في ش���بكات تواصل االجتماعي، 
وباألخ���ص “االنس���تغرام”، و”التويت���ر”، بع���د أن كان يس���هر اللي���ل بطول���ه، 

ليصدع الرؤوس بشعارات الوطنية وأخواتها.
Û  ومنه���م م���ن بادر بعمل “إنفول���و” للعديد من أبناء وبن���ات الدائرة، كرد فعل

غاضب���ة عل���ى خس���ارته، ومنهم م���ن أغلق مجلس���ه، والذي كان ي���ردد بأنه 
سيكون مساحة دائمة ومستمرة للناس.

Û  آخرون، انقطعوا عن المس���ارعة لروضات المس���اجد، والتي كانوا بفترة ما
قبل سقوطهم، أول من يقف بصفوفها األولى، وأول من يصافح المصلين، 

بصوت مرتفع.
Û  وتق���دم ه���ذه الس���لوكيات إل���ى المجتم���ع أمثلة حي���ة عن حج���م األمراض

االجتماعي���ة التي أبتلي بها، وعن مدى الحجة الملحة، لفضح من يمهرون 
ب���� “النف���اق” و”التل���ون” و”التدلي���س” كوس���يلة ينال���ون خالله���ا، تصحي���ح 

أوضاعهم، على حساب أماني، وكرامة غيرهم.
Û  ه���ذه الس���لوكيات، تتطلب جه���ود تكافلي���ة لتنوير مجتمع، ح���ول مفاهيم

ال���والء لألوط���ان، واختيار الكف���اءات، من أصحاب المع���ادن النقية، الذين 
ال يغيره���م منص���ب، وال م���ال، وال وجاهه، ب���ل يزيدهم رفعة عن���د الناس، 

ويزيدهم إخالصا، ومحبة، ووفاء، تجاه ناخبيهم.
Û  ه���ذا النض���وج والوع���ي الجماعي، إن ص���ح التعبير، ساس���ه مطلب وطني

وأخالق���ي لضم���ان وصول المس���تحقين، وقط���ع الطريق على المرش���حين 
“الفش���نك” الذي���ن ال يخاف���ون هللا، وال ي���رون بالعهود، أو الوعود، أو قس���م 

اليمين، أدنى ثقل على ظهورهم.

مرشحون 
“فشنك”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المحرق - محافظة المحرق

اس���تقبل محاف���ظ المحرق س���لمان بن هندي 
المناع���ي مؤل���ف كت���اب “حق���وق وضمان���ات 
المتقاع���د م���ع اإلدارة والتحكي���م ف���ي العق���د 
الحم���ادي،  هللا  م���ال  المستش���ار  اإلداري” 

وال���ذي أه���داه نس���خًة موقع���ًة م���ن الكت���اب 
ال���ذي يحتوي عل���ى خبرات علمي���ة أكاديمية 
وأخرى تطبيقية تتس���م بالعمق في المعالجة 
والجدة واالبتكار والتأصل العملي التحليلي 

التطبيقي. 

محافظ المحرق يستقبل الحمادي

المنامة - األوقاف الجعفرية

نجح���ت إدارة األوقاف الجعفرية 
في أن تك���ون أول مبنى حكومي 
يس���تخدم نظام الطاقة الشمسية 
في مبنى اإلدارة بضاحية السيف 
بالتع���اون م���ع ش���ركة “س���والر 1”؛ 
تمهيًدا لتوسيع استخدام التقنية 
والعق���ارات  العب���ادة  دور  ف���ي 
الوقفية.وكش���ف رئي���س األوقاف 
الجعفرية محس���ن آل عصفور عن 
قرب افتت���اح المش���روع بالتزامن 
الوطن���ي  بالعي���د  االحتف���ال  م���ع 

ال����47 وعي���د جلوس عاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
ه���ذه  عصف���ور  آل  وتمث���ل 
المناس���بات الوطني���ة مصدر فخر 
واعت���زاز لنا جميًعا، وفرصة طيبة 
واإلنج���ازات  المش���اريع  إلط���الق 
التي تس���اهم ف���ي تحقيق أهداف 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
المس���تدامة بما يتواف���ق مع رؤية 

البحرين 2030.

مبنى “الجعفرية” يستخدم “الشمسية”

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

المنامة - بنا

أوضح���ت هيئ���ة الكهرب���اء والم���اء ردا على 
عمود “فجر جديد” المنشور بصحيفة “البالد” 
ي���وم 20 نوفمبر 2018 الع���دد 3689 بعنوان 
“الكهرب���اء واإلضرار بالمواطن”، أنها ال تدخر 
جهًدا لتقدي���م خدمتي الكهرباء والماء على 
أعلى مستوى من الجودة واألداء، وبكفاءة 
عالية وضمان توصيله���ا في الوقت المحدد 
من خالل تطوير وتوس���عة القدرة اإلنتاجية 
للحف���اظ  والم���اء؛  الكهرب���اء  نق���ل  لش���بكتي 
على أعلى مس���تويات الكف���اءة واالعتمادية 
بم���ا يحق���ق الموازنة بي���ن الم���وارد المتوفرة 

واالحتياجات المتزايدة.
وقالت الهيئة إنه���ا تعمل على جعل قطاعي 
الكهرب���اء والماء قادرين عل���ى تلبية الطلب 
المتنام���ي عل���ى اس���تخدام الكهرب���اء والماء 
ف���ي جميع أنح���اء المملكة ألغ���راض التنمية 

والتوس���ع العمران���ي والصناع���ي والتجاري، 
وم���ن ث���م توفي���ر خدم���ة أفض���ل للمواطنين 
والمقيمين والعمل على جذب االستثمارات 
األجنبي���ة. وإضافة إلى ذل���ك، عمدت الهيئة 
للتح���ّول اإللكتروني ف���ي خدماتها المقدمة؛ 
وذل���ك م���ن أج���ل التيس���ير عل���ى المواطنين 
والمشتركين، كما تهدف دائما إليجاد أسهل 

الطرق على المشتركين إلنهاء خدماتهم.
كما عمدت الهيئة إلبرام اتفاقيات التس���وية 
التي تس���هل على جميع المش���تركين تسديد 
مس���تحقاتهم المتأخ���رة، وف���ي ه���ذا الص���دد 
تقدم تس���هيال ألصحاب الحسابات التجارية 
مم���ن يتعثرون في س���داد فواتي���ر الكهرباء 
والماء مدة 18 ش���هرا لتقس���يط هذه المبالغ، 
وه���ي م���دة زمني���ة كافي���ة لتقس���يط المبالغ 
المتأخ���رة. وفيم���ا يتعل���ق لم���ا تط���رق إلي���ه 
الكات���ب بش���أن طل���ب الهيئ���ة لرقم حس���اب 

الش���اكي ال���ذي ذكره ف���ي مقال س���ابق، فإن 
الهيئة تود أن توضح أنها طلبت رقم حساب 
الش���اكي لدراس���ة حالته، والعم���ل على وضع 
الح���ل المناس���ب لحالت���ه، وتش���دد أنها تولي 
اهتمام���ا بالغا بجميع الش���كاوى التي تردها، 
إال أن الش���كوى الت���ي وردت ف���ي المق���ال لم 
تكن ش���ائعة أو ش���كوى عامة، وإنما ش���كوى 
فردي���ة تتطل���ب النظ���ر ف���ي تفاصيله���ا م���ن 
أجل العم���ل على حّلها. كما وأن الهيئة تقوم 
بح���ل العدي���د من المش���كالت الفردي���ة التي 
ترده���ا س���واء م���ن خ���الل وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي أو عبر تطبي���ق “تواصل” أو من 
قب���ل الصحافة واإلذاعة، وتنظ���ر الهيئة في 
جمي���ع الح���االت كل ِح���دة، بحس���ب ظروف 
وخصوصيات كل ش���كوى، ف���ي الوقت الذي 
تقدم الحلول الشاملة للشكاوى العامة، وبما 

يحقق تسهيل الخدمات على المشتركين.

والم���اء  الكهرب���اء  ش���ؤون  وزي���ر  من���ح 
بمرك���ز  أم���س  صب���اح  مي���رزا  عبدالحس���ين 
التدري���ب التاب���ع لهيئة الكهرب���اء والماء في 
س���ترة شهادات تأهيل مركبي أنظمة الطاقة 
الشمس���ية من المقاولين واالستش���اريين، إذ 
بلغ���ت نس���بة نج���اح الدفعتي���ن المتتاليتي���ن 
المقاولي���ن  م���ن  ش���ركة   65 لتمن���ح   %  78

واالستشاريين الشهادات الالزمة؛ الستكمال 
إجراءات التأهيل مع هيئة الكهرباء والماء.

للمقاولي���ن  كلم���ة  مي���رزا  الوزي���ر  وألق���ى 
فيه���ا  أبلغه���م  المش���اركين  واالستش���اريين 
بح���رص القي���ادة في البحرين على تش���جيع 
وأش���اد  النظيف���ة  الطاق���ة  م���ن  االس���تفادة 
فيها بنس���بة المش���اركة األعلى منذ تدش���ين 
برنام���ج التدريب ف���ي يناي���ر 2017.  ووجه 

الش���كر لمقدمي الدفعة الثالث���ة والرابعة من 
البرنامج التدريبي: شركة J Lanka وشركة 
CESI، وهما شركتان عالميتان تختصان في 
الطاقة المتجددة.  كما ألقى المنّس���ق المقيم 
لألم���م المتح���دة والممث���ل المقي���م لبرنام���ج 
األم���م المتح���دة اإلنمائ���ي أمين الش���رقاوي 
كلم���ة أكد فيها التزام برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي بدعم مركز الطاقة المستدامة.

الهيئ��ة تدرس حال��ة الش��اكي لوضع الحل المناس��ب

الدفعتي��ن م��ن  المتدربي��ن  نج��اح  نس��بة   %  78

“الكهرباء”: شكوى “فجر جديد” فردية

منح شهادات لمركبي األنظمة الشمسية



قال السفير األميركي لدى البحرين جاستين سيبريل إن العنف القائم على النوع االجتماعي يتخطى الخطوط العرقية 
واالجتماعية االقتصادية والدينية في كل مكان، مؤكدا أن ما يحدث في البحرين، يحدث أيضًا في الواليات المتحدة 

وفي كل بلد آخر. 

االحصائي���ات  س���يبريل  وأس���تعرض 
االخيرة ل�هيئة األمم المتحدة للمساواة 
بي���ن الجنس���ين وتمكي���ن الم���رأة، مبينا 
إن ٪37 من النس���اء العربيات تعرضن 
لش���كل من أش���كال العنف في حياتهن. 
كل  م���ن  واح���دة  تعرض���ت  وبالمث���ل، 
أربع نس���اء أميركيات للعنف الجس���دي 
الش���ديد عل���ى يد ش���ريك حمي���م وذلك 
وفقًا إلحصائيات مراكز الس���يطرة على 

األمراض في الواليات المتحدة. 
وأض���اف أن أكث���ر من 6 نس���اء من بين 
10 م���ن الناجي���ات م���ن العن���ف يبقي���ن 

صامتات بش���أن تجربتهن وال يلتمس���ن 
الدع���م أو الحماي���ة. كم���ا يؤث���ر العن���ف 
القائ���م عل���ى الن���وع االجتماع���ي عل���ى 
الرجال والفتيان كذلك، س���واء بش���كل 
مباش���ر بوصفه���م ناجي���ن من الع���ن، أو 
بش���كل غي���ر مباش���ر م���ن خ���ال دائ���رة 
العن���ف. لذل���ك، فمن األهمي���ة بمكان أن 
يت���م مش���اركة الرج���ال والفتي���ان ف���ي 
لمن���ع  المبذول���ة  المحادث���ات والجه���ود 
العن���ف القائ���م عل���ى الن���وع االجتماعي 

واالستجابة له.
أحتف���ال  بمناس���بة  الس���فير،  وأش���ار 

مجلس الشورى باليوم العالمي للقضاء 
عل���ى العنف ضد النس���اء، إل���ى أن وزير 
بومبي���و  ماي���ك  األميرك���ي  الخارجي���ة 
كت���ب ف���ي ه���ذا الجان���ب قائ���ا “العنف 
ضد المرأة هو قضية عالمية تؤثر على 
مايي���ن األش���خاص س���نوًيا. كل امرأة 
وفتاة تس���تحق حياة خالية من العنف. 
لق���د كان يوم 25 من نوفمبر بداية ل�16 
يوًما من النشاط ضد العنف القائم على 

النوع االجتماعي”.
وأك���د س���يبريل أن الوالي���ات المتح���دة 
تشجع المساواة بين الجنسين وتمكين 

حج���ر  ه���و  وه���ذا  والفتي���ات،  النس���اء 
الزاوية في سياس���تها الخارجية. وقال 
“نحن ُندرك أن العنف القائم على النوع 
االجتماع���ي يعي���ق بش���كل كبي���ر قدرة 
األف���راد - وخاص���ة النس���اء والفتي���ات 

- عل���ى المش���اركة الكامل���ة في أس���رهم 
ومجتمعاتهم والمساهمة فيها - إذ يؤثر 
ه���ذا الن���وع  م���ن العنف عل���ى المجتمع 
ككل، وتظهر آثاره الضارة على الصحة 

والعدالة واالقتصاد واألمن الدولي”. 
إل���ى  المتح���دة  وتش���ير تقاري���ر األم���م 
أن إجمال���ي التكالي���ف المباش���رة وغير 
المباش���رة للعن���ف ضد الم���رأة قد تصل 
إل���ى 2 % م���ن إجمالي النات���ج القومي 

على مستوى العالم. 
وأوضح السفير أن باده تواصل عملها 
لزيادة تنسيق جهود الوقاية من العنف 
واالستجابة عبر وكاالت الحكومة ومع 
أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في 
ذل���ك الحكوم���ات الش���ريكة والمجتم���ع 
المدن���ي والقط���اع الخ���اص. وعلى حد 
تعبير بومبيو، “تلتزم الواليات المتحدة 

بتعزي���ز المس���اواة بين الجنس���ين ومنع 
النس���اء  ض���د  العن���ف  أش���كال  جمي���ع 
والفتي���ات وال���رد علي���ه”. فعلى س���بيل 
المث���ال، كان���ت الوالي���ات المتحدة عام 
2017  واح���دة من كبار المانحين لهيئة 
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 
وتمكي���ن الم���رأة، إذ س���اهمت بأكثر من 
16 ملي���ون دوالر للمس���اعدة ف���ي إنهاء 

العنف ضد النساء في أنحاء العالم.  
وذكر أن إنهاء هذا الوباء العالمي للعنف 
المبني على الن���وع االجتماعي يتطلب 
منا جميعًا - نس���اءًا ورجاالً - في جميع 
أنح���اء العالم اتخاذ إج���راءات؛ وخال 
ال 16 يومًا من الفعاليات، دعونا نجدد 
التزامن���ا بالعم���ل مع���ًا، ي���دًا بي���د إلنهاء 

العنف القائم على النوع االجتماعي.

المنامة - بنا

بالتع���اون  المدني���ة،  الخدم���ة  دي���وان  عق���د 
للتأمي���ن  العام���ة  المالي���ة، والهيئ���ة  م���ع وزارة 
االجتماع���ي اللق���اء التعريفي الثال���ث الذي تم 
خاله ش���رح آلية إدخال إجراءات مستحقات 
ترقي���ة نهاية الخدمة والحس���اب الختامي في 
برنامج التقاعد االختياري لاختصاصيين في 

إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية. 
وت���م ف���ي اللق���اء اس���تعراض الخط���ة الزمني���ة 
االختي���اري  التقاع���د  إج���راءات  إلدخ���ال 
للموظفي���ن المقبولين وتواري���خ خروجهم من 
الخدمة على مجموعتين، حيث س���يكون آخر 
ي���وم عمل للمجموعة األول���ى بتاريخ 31 يناير 
2019. أم���ا المجموع���ة الثانية، فس���يكون آخر 

يوم عمل لهم بتاريخ 28 فبراير 2019. 
كم���ا ت���م التأكي���د ف���ي اللق���اء أن���ه يج���ب على 
الجه���ة الحكومي���ة التدقيق عل���ى المدفوعات 
قب���ل إغ���اق النظام إلع���داد الروات���ب وإدخال 
مس���تحقات ترقي���ة نهاي���ة الخدم���ة وفروقات 
الترقي���ة الس���ابقة، وإش���عار الموظ���ف بضرورة 

اس���تكمال إجراءات التقاعد م���ع الهيئة العامة 
دلي���ل  توفي���ر  وس���يتم  االجتماع���ي،  للتأمي���ن 
له���ذه  تفصيل���ي  ش���رح  يتضم���ن  استرش���ادي 
اإلج���راءات عل���ى الموق���ع اإللكترون���ي لديوان 

الخدمة المدنية. 
كم���ا تم ف���ي اللقاء ش���رح آلية ش���راء س���نوات 
التقاع���د  برنام���ج  ضم���ن  االفتراضي���ة  الم���دة 
االختي���اري، وتأكي���د ض���رورة طباع���ة فات���ورة 
ش���راء خدمة افتراضية من جانب المختصين 

الحكومي���ة  بالجه���ات  البش���رية  بالم���وارد 
للموظفي���ن الراغبين بش���راء س���نوات الخدمة 
االفتراضية.  وأش���اد االختصاصيي���ن بإدارات 
الموارد البش���رية بالجهات الحكومية بالش���رح 
ال���ذي ت���م تقديم���ه من جان���ب دي���وان الخدمة 
العام���ة  والهيئ���ة  المالي���ة  ووزارة  المدني���ة 
للتأمي���ن االجتماعي، وتوضيح الخطة الزمنية 
الس���تكمال إجراءات التقاعد االختياري والرد 

على جميع االستفسارات التي وردت.

طالب أهالي محافظتي الشمالية والعاصمة وزارة الصحة برش المبيدات الحشرية بعد إزالة عمال النظافة حاويات القمامة، ما 
أدى إلى انتشار أعداد كبيرة من الذباب والبعوض خالل األيام الماضية في معظم األحياء السكنية بالمحافظتين.

وأش���ار األهال���ي عبر “الب���اد” إل���ى أن األحياء 
الس���كنية امتألت بالحش���رات والذب���اب، وغزا 
م���ن  وش���كوا  الم���دارس،  س���احات  البع���وض 
تكاث���ر أعداد كبيرة ألحقت ض���ررا بالطلبة في 

المدارس والمواطنين في أحيائهم السكنية.
وقال���وا “يج���ب عل���ى وزارة الصحة وش���ركات 
النظافة أو بالتعاون فيما بينهم أن تقوم برش 
المبيدات الحشرية بعد إزالة حاويات القمامة، 
المن���ازل  الحش���رات  ه���ذه  اقتحم���ت  حي���ث 
الحاوي���ات  إزال���ة  بع���د  باألخ���ص  والحدائ���ق 

وتجمع األوساخ ومستنقعات مياه األمطار”.
وبين المواطن يوسف عبدالنبي أن الحشرات 
الس���امة والذب���اب تغزونا في موس���م الصيف، 
لك���ن م���ن الغري���ب أن تنتش���ر بص���ورة كبي���رة 
اآلن، ودع���ا إلى رش مبيدات حش���رية مركزة 
بالمناط���ق المتضررة لتقليص حجم المش���كلة 

الذب���اب  م���ن  الكبي���رة  األع���داد  إل���ى  نظ���رًا 
والحش���رات وعل���ى األقل بالق���رب من مداخل 

المنازل.
كم���ا لف���ت المواط���ن أحم���د رض���ي إل���ى تفاقم 
تكاث���ر الحش���رات والذب���اب يع���ود إل���ى وجود 

مس���تنقعات من مي���اه األمطار، وقد قمنا برش 
المبي���دات الحش���رية لك���ن ل���م يكن هن���اك حاً 
فع���االً، إذ ع���ادت الحش���رات والذب���اب للظهور 
بش���كل أكب���ر الحقًا، منوه���ًا بأن���ه ال يمكنهم أن 

يفتحوا نوافذ المنازل أو السيارات.

شرح تعريفي عن إجراءات مستحقات المقبولين للتقاعد االختياري 

شكوى من امتالء األحياء السكنية بالحشرات والذباب

اس��تعراض الخط��ة الزمني��ة لإلدخ��ال وتواري��خ الخ��روج األهالي يطالبون “الصحة” برش المبيدات بعد إزالة القمامة

التعريف بإجراءات المقبولين للتقاعد االختياري البعوض والذباب يغزوان المناطق السكنية

اختتم���ت إدارة ش���ؤون الق���رآن الكريم بوزارة العدل والش���ؤون اإلس���المية واألوقاف أخيرا تصفيات مس���ابقة بيان القرآنية 
لطلبة المدارس بمشاركة 211 طالبا من المدارس الحكومية والخاصة.

للش���ؤون  ال���وزارة  وكي���ل  وق���ال 
اإلس���امية فريد المفت���اح “إن الرعاية 
الملكي���ة الس���امية له���ذه الجائ���زة على 
م���دى 24 عاما، ما هي إال دليل اهتمام 
الب���اد عل���ى خدم���ة  وح���رص عاه���ل 
كتاب هللا تعالى ونش���ر تعاليمه وقيمه 
بي���ن مختلف فئات المجتم���ع والعناية 
وحملت���ه  الكري���م  الق���رآن  بحف���اظ 
وطباعة المصحف، مستذكًرا في ذات 
الس���ياق الدور الرائد للمغف���ور له بإذن 
هللا تعال���ى س���مو الش���يخ عب���دهللا بن 
خال���د آل خليف���ة؛ باعتب���اره المؤس���س 
األول له���ا، إذ ارتق���ت وتط���ورت ه���ذه 
وإش���رافه  مظلت���ه  تح���ت  الجائ���زة 

ورؤيته الس���ديدة، ويواصل المس���يرة 
األعل���ى  المجل���س  رئي���س  ذل���ك  ف���ي 
للشؤون اإلسامية الشيخ عبدالرحمن 
ب���ن محمد بن راش���د آل خليفة، ووزير 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة”.
الش���ؤون  إس���هامات  “إن  واس���تطرد 
اإلس���امية وجهوده���ا المتمي���زة ف���ي 
مج���ال العم���ل القرآني وخدم���ة كتاب 
هللا تعال���ى وبالتنس���يق م���ع المجل���س 
األعل���ى للش���ؤون اإلس���امية، ُتوج���ت 
أخي���را بالمراكز المش���رفة التي حققها 
أبناء البحرين في المسابقات القرآنية 
الدولي���ة، والت���ي ُتض���اف إل���ى س���جل 

اإلنجازات الحافلة للمملكة في مجال 
الق���رآن الكري���م، فض���ا عن المش���اركة 
المس���ابقات  معظ���م  تحكي���م  ف���ي 
القرآني���ة الت���ي تنظمها ال���دول العربية 
حازه���ا  الت���ي  للخب���رة  واإلس���امية؛ 

واكتسبها منتسبو الشؤون اإلسامية 
لمس���ابقات  والتنظي���م  اإلع���داد  ف���ي 

القرآن الكريم الدولية”.
من جهة أخرى، اختتمت إدارة شؤون 
عم���ل  ورش���ة  أخي���را  الكري���م  الق���رآن 

لمحكم���ي ومحكمات جائ���زة البحرين 
الكب���رى للق���رآن الكري���م ف���ي دورته���ا 
الرابعة والعش���رين، وافُتتحت الورشة 
بتعري���ف المحكَّم وبي���ان اآلداب التي 

يجب أن يتحلى بها.

وأوض���ح المحكمين أن نظام التحكيم 
ج���ودة  عل���ى  يعتم���د  المس���ابقة  ف���ي 
تطبي���ق مه���ارات التجوي���د، والحفظ، 
والوقف واالبتداء، واألداء والتفسير، 
مش���يًرا إل���ى أن المحكَّم الب���د أن يتقن 
ع���دًدا م���ن المه���ارات كط���رح الس���ؤال 
وتنبيه المتس���ابق، عاوًة على التمييز 
أنواعه���ا،  بمختل���ف  األخط���اء  بي���ن 
والدراي���ة بمذاه���ب العلم���اء والخاف 

وسرعة التقييم وتحديد الدرجة.
كم���ا تناول���ت ال���ورش مجموع���ة م���ن 
الجوانب النظرية والتطبيقات العملية 
عل���ى عين���ة مختارة من ت���اوة الطلبة 
ف���ي مجمله���ا  لتش���كل  والمتس���ابقين، 
تجربًة غنية، تس���هم في تعزيز حضور 
مملك���ة البحرين في مس���ابقات القرآن 
الكري���م الدولي���ة، إضاف���ًة إل���ى جائ���زة 

البحرين الكبرى للقرآن الكريم.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

“الشؤون اإلسالمية” تختتم تصفيات “بيان”

أحد املتسابقني

السفير األميركي

“حمد للتعايش”: االنفتاح متأصل وغير “مستورد”
التسامح ف��ي  المملكة  م��ب��ادرات  لدعم  مستعدون  األوروب����ي:  االت��ح��اد 

اجتم���ع رئي���س مجل���س أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الس���لمي الش���يخ خالد 
ب���ن خليف���ة آل خليف���ة بعض���و لجن���ة الش���ؤون الخارجي���ة ببرلم���ان االتح���اد األوروب���ي 
رئي���س مجموع���ة أصدقاء البحرين في البرلمان النائب ايف���و فايغل، وعدد من أعضاء 
المجموع���ة والبرلمانيي���ن، ف���ي غداء عم���ل أقامته س���فيرة مملكة البحري���ن لدى مملكة 

بلجيكا واالتحاد األوروبي بهية الجشي.

وأك���د الش���يخ خال���د ب���ن خليف���ة آل خليفة أن 
الت���ي يقوده���ا  مس���يرة التس���امح والتعاي���ش 
عاه���ل الباد صاح���ب الجالة المل���ك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة نح���و العالم لها انعكاس���اتها 
واالقتصادي���ة  السياس���ية  المس���تويات  عل���ى 
واالجتماعية كافة وعلى المدى البعيد، مشيرا 
إلى أن فلس���فة العاهل ورؤاه الس���ديدة، والتي 
صاغها جالته في إعان مملكة البحرين، تعد 
وثيقة عالمية يمكن االسترشاد بمضامينها في 
حماي���ة حقوق اإلنس���ان والمجتمع���ات ووضع 

سياسات قويمة لكفالة الحريات.
الحكيم���ة  جالت���ه  مب���ادرات  إن  وق���ال 

واإلنجازات العالمية التي تحققت للمركز تنبع 
من أصالة تاري���خ مملكة البحرين، موضحا أن 
ما تشهده البحرين اليوم من ازدهار في مجال 
التس���امح والتعايش الس���لمي ليس مس���توردا 
أو مفروض���ا م���ن الخ���ارج، بل ه���و متأصل في 
أخاقي���ات المجتم���ع البحريني ال���ذي كان وال 
يزال يتمي���ز باالنفتاح واحت���رام اآلخر؛ بفضل 
سياس���ات ق���ادة البحري���ن م���ن آل خليف���ة عبر 

تاريخها العريق. 
الش���ؤون  لجن���ة  عض���و  أع���رب  جانب���ه،  م���ن 
ع���ن  األوروب���ي  االتح���اد  ببرلم���ان  الخارجي���ة 
ش���ديد إعجاب���ه بما تقوم ب���ه مملك���ة البحرين 

بقي���ادة العاه���ل من خطوات رائ���دة في طريق 
إرس���اء دعائم الس���لم واالس���تقرار االجتماعي 

في العالم. 
وأوض���ح ف���ي حديث���ه أن االتح���اد األوروب���ي 
يقدم كل الدعم والتش���جيع لمبادرات البحرين 
ف���ي مج���ال التس���امح والتعايش الس���لمي؛ لما 

له���ا من أثر بالغ في مكافح���ة ظواهر الكراهية 
والتميي���ز العنصري، خصوصا في ظل انتش���ار 
ظواهر اإلس���اموفوبيا ومعاداة الس���امية. كما 
أك���د أن البرلم���ان األوروب���ي مس���تعد لتقدي���م 
مختلف التسهيات؛ من أجل إطاق مبادرات 

هادفة مشتركة بين البرلمان والمركز.

جانب من االجتماع

المنامة - مركز عيسى الثقافي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التق���ى األمين الع���ام لمجل���س التعليم 
بمكتب���ه  الش���ويخ،  عبدالغن���ي  العال���ي 
باألمانة العامة، رئيس جامعة البحرين 
الطبي���ة - الكلي���ة الملكي���ة للجراحي���ن 
العتوم.واّطل���ع  س���مير  إيرلن���دا  ف���ي 
عل���ى جهود الجامعة لارتق���اء بأدائها، 
بمش���روع  مش���اركتها  ذل���ك  ف���ي  بم���ا 
المؤسس���ي  األكاديم���ي  االعتم���اد 

ال���ذي تنف���ذه األمان���ة العام���ة، وتنفي���ذ 
م���ا ج���اء ف���ي الئح���ة البح���ث العلم���ي 
الص���ادرة ع���ن مجلس التعلي���م العالي، 
وتعزي���ز مواءم���ة البرام���ج األكاديمية 
وأك���د  العم���ل.  س���وق  متطلب���ات  م���ع 
انطاًقا من اهتمام المجلس بتش���جيع 
التعليم���ي  القط���اع  ف���ي  االس���تثمار 

الحيوي، واالرتقاء بمخرجاته.

“التعليم العالي” يدعم “البحرين الطبية”

06local@albiladpress.com

الجمعة
30 نوفمبر 2018 

22 ربيع األول 1440

بدور المالكي

مروة خميس

ال���س���ف���ي���ر األم�����ي�����رك�����ي ي�����دع�����و ل���ل���ح���د م�����ن ال�����ن�����وع االج���ت���م���اع���ي

37 % من النســـاء العربيــــات تعرضـــن للعنــــف

مشاركة 211 
طالبا من المدارس 
الحكومية والخاصة
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أش�������اد ن�������وار ع����ب����دهللا ال���م���ط���وع 
ال��م��رش��ح ال��ن��ي��اب��ي ف���ي ال���دائ���رة 
في  ج��اء  بما  الجنوبية  التاسعة 
ك��ل��م��ة ول����ي ال��ع��ه��د ن���ائ���ب ال��ق��ائ��د 
ل��رئ��ي��س  األول  ال���ن���ائ���ب  األع���ل���ى 
السمو  ص��اح��ب  ال�����وزراء  مجلس 
ال��م��ل��ك��ي األم��ي��ر س��ل��م��ان ب��ن حمد 
دعم  فيها  أك��د  ال��ت��ي  خليفة،  آل 
الشباب  لقطاع  المستمر  س��م��وه 
وال��ري��اض��ة، وال��ت��ي أل��ق��اه��ا خالل 
حفل افتتاح »قمة الشباب 2018«، 
إحدى مبادرات البرنامج الوطني 
والرياضة  الشباب  لتطوير قطاع 

»استجابة«.

المطوع وقمة 
الشباب

قال المرشح البلدي في الدائرة الشمالية 11 محمد حبيب عبدالنبي إنه سيسعى 
في أن يكون على تواصل مباش���ر ودائم مع جميع أبناء الدائرة على حد س���واء 
لمعرف���ة جمي���ع المتطلبات الت���ي يحتاجها المواطن والمقيم، مؤك���دا بأن المهمة 
ل���ن تكون س���هلة، ولك���ن بتعاون وتكات���ف الجميع والعمل معًا س���تزول الصعاب، 

وسنجد الحلول المناسبة.

واض���اف:” ال أنس���ى بأن أتق���دم بجزيل 
الش���كر والتقدير لكل بحريني لبى نداء 
الوط���ن واراد أن يكون له صوت يمثله 
برلماني���ا وبلدي���ا، وأخ���ص بالش���كر كل 
م���ن وض���ع ثقته ب���ي واختارن���ي ألكون 
ممث���ا له في المجلس البلدي، وكل من 
عمل وس���اهم ف���ي حملت���ي اإلنتخابية 
ومازال���ت أمامن���ا جول���ة ثانية، ونس���أل 

هللا التوفيق”.
يذك���ر أن حبيب ذهب لجولة ثانية بعد 
حصول���ه في الجولة األولى على 2321 
صوتا وتحمل حملته ش���عار ألن الوطن 

يستحق العطاء.

محمد حبيب: سأتواصل بشكل دائم

دعا مترش���ح تاس���عة الش���مالية المحامي يوس���ف زينل الناخبين للمشاركة بجولة 
الحسم يوم السبت من خالل التصويت لألجدر.

ي���ؤازرون  وأك���د زين���ل أن البحرينيي���ن 
خيار التغيير اإليجابي من خال قراءة 
الجول���ة  النتخاب���ات  األولي���ة  النتائ���ج 
أم���ر مبش���ر  ذل���ك  أن  األول���ى، ومؤك���دا 

بالخير في الطريق يوم جولة اإلعادة.
وراه���ن على تاريخ���ه النضالي ومواقفه 
الوطني���ة، والت���ي عب���ر عنه���ا تح���ت قبة 
برلم���ان 2002 وتواصل���ه المس���تمر م���ع 
دوري���ا  لمجلس���ه  وفتح���ه  المواطني���ن 
لتبادل ال���رأي مع المواطني���ن وما يمثله 

من منصة تعبير وتشاور مستمر.
وق���ال إنه ف���ي حال نيله الثقة الش���عبية 
االقتصادي���ة  الخط���ط  جمي���ع  س���يضع 

الرقاب���ة  مجه���ر  تح���ت  الحكومي���ة 
البرلماني���ة خصوص���ا م���ا يم���س جي���ب 
المواطني���ن ومررتها المجالس الس���ابقة 

في غفوة الزمن.
لتموي���ل  المتصاع���د  التوج���ه  أن  وذك���ر 
الميزاني���ة العام���ة بالضرائ���ب من جيب 
يمك���ن  وال  مرف���وض،  أم���ر  المواطني���ن 
المهادن���ة بال���رأي ف���ي ه���ذا الموض���وع، 
ول���ن يكون صوت���ي تحت قب���ة البرلمان 
ذات  واألس���ر  للمواط���ن  نصي���را  إال 
الدخ���ل المحدود، فه���ي القاع���دة األكبر 
والش���ريحة األوس���ع الت���ي تنتظ���ر م���ن 
البرلم���ان أن يك���ون م���اذا للحق ونصرة 

المظلومين.
ولف���ت إل���ى أن قضاي���ا الم���رأة س���تكون 
األب���رز ضمن محاور االهتمام البرلمانية، 
خصوصا ما يتعلق بزيادة ش���بكة األمان 
م���ن  واألرام���ل  للمطلق���ات  االجتماع���ي 
خال توسيع اإلعفاءات عنهن بالرسوم 

والضرائب.
وق���ال: البحري���ن تس���تحق برلمان���ا قويا 
يمث���ل ارادة ش���عب البحري���ن ومطالب���ه 
الحقيقية، وذلك يتطلب من الناخب أن 
يصوت للصوت الوطني العابر للطوائف 

والمتزن والخبرة المهنية التراكمية.

زينل ملتقيا بخليط متنوع من األهالي بمجلسه

ال���م���واط���ن م����ن ج���ي���ب  ال���م���ي���زان���ي���ة  ل���ت���م���وي���ل  ال  زي����ن����ل: 

إعفاء المطلقات واألرامل من الرسوم
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نظم���ت حمل���ة المرش���ح النيابي أحمد الس���لوم مس���اء األربع���اء لقاء مفتوح���ا تحت عنوان 
“التكنولوجي���ا وف���رص عمل الش���باب” كان ضيفه���ا والمتحدث فيها رج���ل األعمال عادل آل 
صف���ر صاحب الباع الطويل في القطاع التكنولوجي والتعليمي بالبحرين، ورئيس مجلس 

إدارة مجموعة آل صفر القابضة.

أنص���ار  م���ن  كبي���را  اللق���اء حض���ورا  وش���هد 
ومؤيدي الس���لوم في الدائرة الخامسة التي 
تشمل مناطق “الباد القديم، الماحوز، الزنج، 

السقية، بو عشيرة، السلمانية، بو غزال”.
 وأش���ار ع���ادل آل صف���ر خ���ال اللق���اء إل���ى 
الفرص الواعدة الكبيرة التي يتيحها القطاع 
العم���ل،  مج���ال  ف���ي  للش���باب  التكنولوج���ي 
مؤكدا أن المس���تقبل الوظيف���ي للتكنولوجيا 
ب���أن  ب���كل تأكي���د، وض���رب آل صف���ر مث���اال 
الطبي���ب أو المهن���دس عل���ى س���بيل المث���ال 
بالرغ���م من أهميتهم للمجتمع با ش���ك، لكن 

ارتباط���ا  مرتبط���ة  س���تكون  عملهم���ا  ف���رص 
مباش���ًرا بالتخص���ص عينه في مستش���فى أو 
ش���ركة مق���اوالت، لك���ن قط���اع التكنولوجي���ا 
س���يكون صاح���ب النس���بة األكب���ر م���ن فرص 
العم���ل ف���ي المس���تقبل ألن���ه لن تخلو ش���ركة 
وال مصن���ع في المس���تقبل القري���ب من إدارة 
للتقنية، بل ربما تعتمد الش���ركة بالكامل على 

متخصصين بالتكنولوجيا.
وق���ال آل صف���ر إن كل عم���ل ش���ريف ومحل 
تقدي���ر مهم���ا صغ���ر ش���أنه طالم���ا كان ح���اال 
وقانونيا، لكننا نأمل دائما أن يكون الش���باب 

البحريني ه���م الصفوة بعلمه���م وإمكاناتهم، 
الوظيفي���ة  الف���رص  يحصل���وا  أن  ونتمن���ى 

األرقى دائما التي تليق بهم وبالبحرين.
 من جهته، أكد المرشح النيابي أحمد السلوم 
أن برنامجه االنتخابي يعطي أولوية قصوى 
لتأهيل الش���باب البحريني ف���ي هذا الجانب، 
وتأهيله���م لس���وق العمل المحل���ي واإلقليمي 
م���ن خ���ال التكنولوجي���ا الحديث���ة، وس���يتم 

للراغبي���ن  مس���تمرة  تدريبي���ة  دورات  عق���د 
م���ن الش���باب في ه���ذا الص���دد بالتع���اون مع 
مث���ل  المعني���ة  والجه���ات  الخ���اص  القط���اع 
تمكين وغيرها.  وأثنى السلوم على كلمة آل 
صفر، وأكد أن كل المس���تقبل في العمل بات 
لصالح القطاع التكنولوجي، وهناك عش���رات 
م���ن ف���رص العم���ل المتاحة في ه���ذا المجال 

والطلب مستمر.

السلوم وآل صفر بمنصة الندوة

الس��لوم ضي��ف  والتعليم��ي  التكنولوج��ي  الب��اع  صاح��ب  صف��ر  آل 
فرص العمل األكبر بقطاع التكنولوجيا

ن�����اخ�����ب أل������������ف   12 ب������ي������د  ال����������ق����������رار 

نان “أولى الشمالية” حارس البيئة وهازم السرطان يسخِّ

تجولت باقات الورود بين النس���اء في اللقاء الذي نظمه المترش���ح بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة عمار البناي 
بحض���ور ع���دد كبي���ر من أبناء الدائرة تعبيًرا ع���ن العرفان واالمتنان ل� 2068 قلًبا وروًحا وعقاًل، جامًعا بين مناس���بة 
االحتف���ال بي���وم المرأة البحرينية الذي يصادف الس���بت األول من ديس���مبر وانتخابات الجولة الثانية مع منافس���ه 

النائب عبدالرحمن بومجيد.

وارتج���ل البن���اي خطاًب���ا ب���دأه بتوجيه 
الش���كر والتقدير لكل من منحه صوته، 
وختم���ه بعب���ارة “الس���بت المقب���ل ه���و 
الفيصل، وأنتم من سيضع النقاط على 

الحروف”.
واختار مقدمة مؤثرة اس���تهلها بالقول 
“ال أدري م���اذا أق���ول أم���ام 2068 قلب���ا 
وأحبون���ي  حملون���ي  وعق���ا  وروح���ا 

واحترموني )...(”.
وزاد قول���ه “أعل���م أنك���م كنت���م تتمنون 
حس���مها م���ن الجول���ة األول���ى، وبالطبع 
ه���ذا م���ا تمنيت���ه، ولك���ن هن���اك نس���بة 
وتناس���ب، لكن أن نحقق نس���بة 48.05 
% فهي نسبة جًدا عالية، وأثق أنكم لن 
تتركوني يوم الس���بت، وسنكمل ونضع 
النق���اط عل���ى الح���روف نح���و التغيير، 

فاألفضل قادم بإذن هللا تعالى )...(”.
وتطرق إلى منافس���ه قائًا “معي أخي 
وه���و  بومجي���د  عبدالرحم���ن  النائ���ب 
المنافس، فإن وصل سنقف ونبارك له، 
وإن وصلت فسنش���كره على السنوات 
مس���يرة  ونواص���ل  فيه���ا  خ���دم  الت���ي 
العط���اء ألهل البحرين وألهالي الدائرة 

.”)...(

وعبر عن التطلع ألن تكون السنوات األربع المقبلة مختلفة لننجز ونحقق الطموح، فعمل النائب اليوم ال يقتصر على “فريج”  «
وال على “مجمع” فنحن في الدائرة الرابعة بالعاصمة لدينا 15 مجمًعا حفظتهم عن ظهر قلب، وطوال السنوات الماضية كنت 

عمار البناي يخاطب حضورا حاشدا عشية الصمت االنتخابيأتجول بينكم وأتواصل معكم ونقرأ الطموح الذي نعمل من أجله في السنوات األربع المقبلة.

محمد حبيب

وح���ف���ظ���ت���ه���م م����ج����م����ع����ا   15 ال�����ع�����اص�����م�����ة  راب��������ع��������ة  ف��������ي 

البناي: عمل النائب ال يقتصر على “فريج”

لم تعد أولى الشمالية مساحة محددة باألمتار، وال خارطة جوية محددة بالخطوط الوهمية، اليوم هي ساحة معركة سياسية بين 
حارس البيئة شبر الوداعي وهازم السرطان ياسر نصيف. صندوق اقتراع الدائرة البلدي مصاب بنزلة سياسية حادة، فالمحاربان 

يعكفان حالًيا على وضع لمساتهما األخيرة على الوصفة السياسية التي توجه بورصة الناخبين لصالحهما.

الدائرة  نفق  يلوح في ظام  الذي  الضوء 
االنتخابي قادم من باربار التي تعد قلعة 
السياسي  اللعب  أوراق  أن  إال  ال��وداع��ي، 
دائ��م��ا م��ا ت��ك��ون ح��ب��ل��ى ب��ال��م��ف��اج��آت غير 

المتوقعة.
ال��س��اح��ل  اب���ن  يستنشقه  ال����ذي  ف��ال��ه��واء 
للتنفس  صاحيته  م��دى  معلوما  يعد  ل��م 
أبناء  م��ن  اثنين  خ��س��ارة  بعد  السياسي، 
القرية ذاتها، واستدارة بوصلة التحالفات 
الت��ج��اه��ات غ��ي��ر م���ح���ددة، ون��ش��اط ري��اح 
صناديق  لبعثرة  تسعى  ال��ت��ي  اإلش��اع��ات 
االقتراع  مراكز  أبواب  وأغلقت  االقتراع. 

النزال األول��ى على نصر وقتي  في جولة 
بحصده  ال��وداع��ي  شبر  المترشح  لصالح 
لصالح  صوتا   539 مقابل  أص���وات،   808

وصيفه المترشح ياسر نصيف.
وفي الوقت الذي يراهن فيه ابن الساحل 
ع��ل��ى ت��م��دد أس��ط��ول ع��اق��ات��ه ف��ي مياه 

ال���دائ���رة، ب���دأت ج��ب��ال م��ن ال��ج��ل��ي��د تطل 
ب��رأس��ه��ا، م��ح��اول��ة ق��ط��ع ط��ري��ق اإلب��ح��ار 
على األسطول وإغراقه في لحظة غفلة، 

وتحالفات غير حميدة من الداخل.
صوتا   269 بمقدار  الوداعي  تفوق  ورغ��م 
ف��ي ال��ج��ول��ة األول����ى ع��ن م��ن��اف��س��ه ياسر 

التحالفات  ع��ق��د  أن  إال  ن��ص��ي��ف، 
م���ع ال��خ��اس��ري��ن األق���وي���اء، 

وت�����ف�����ع�����ي�����ل ال�����م�����ج�����ال 
ال��م��غ��ن��اط��ي��س��ي ال��ق��روي 

وال��ع��ائ��ل��ي م���ن ش��أن��ه 
المعادالت،  يغير  أن 
وي���رج���ح ك��ف��ة أح��د 

المنافسين.
وس��ي��زي��ح ي���وم غد 

ال��س��ب��ت ال��س��ت��ار عن 
ف�����ص�����ول ال���م���ع���رك���ة 
مقعد  على  الحاسمة 
الشمالية  أول��ى  بلدي 

نحو  قوامها  يبلغ  التي 
12 ألف ناخب.

غدا يــــزاح الستـار عـــن فصــول 
المعركة الحاسمة

 محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد من أم الحصم



أحكام على 21 متهما  بتأسيس جماعة إرهابية
الهرب على  ف��اري��ن  وأع��ان��وا  مرخصة  غير  أسلحة  وأح����رزوا  ح���ازوا 

ص���رح رئي���س نياب���ة الجرائم اإلرهابية المستش���ار المحامي العام أحمد الحم���ادي بأن المحكمة الكبرى الجنائي���ة الرابعة قد أصدرت 
حكما أمس على 21 متهما عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خالفا ألحكام القانون واالنضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس 
نشاطا إرهابيا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

 والتدري���ب والتدرب على اس���تعمال األس���لحة 
والم���واد المفرقع���ة، وإخفاء متهمين والش���روع 
في تهري���ب محكومي���ن، وإعان���ة متهمين على 
الف���رار من وج���ه القضاء بمعاقب���ة المتهم األول 
بالس���جن لم���دة 15س���نة، وتغريم���ه مبل���غ  200 
أل���ف دين���ار، والمته���م الثاني بالس���جن لمدة 15 
س���نة، وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، والمتهمين 
م���ن الثال���ث حت���ى التاس���ع بالس���جن لم���دة 10 
أل���ف   100 مبل���غ  منه���م  وتغري���م كل  س���نوات، 
دينار، والمتهمين من العاش���ر حتى الثالث عشر 
بالسجن لمدة سبع سنوات، والمتهم الرابع عشر 
بالسجن لمدة خمس سنوات، والمتهم الخامس 
10 بالس���جن لمدة سبع س���نوات، وتغريمه مبلغ 
100 ألف دينار، والمتهم السادس عشر بالحبس 

الس���ابع عش���ر  والمتهمي���ن  أش���هر،  لم���دة س���تة 
والتاس���ع عش���ر والعش���رين والحادي والعشرين 
بالحب���س لمدة ثالث س���نوات والمتهم���ة الثانية 
عش���رة بالحبس لمدة سنة والمتهم الثامن عشر 
بالحبس لمدة س���تة أش���هر وبإس���قاط الجنسية 
البحريني���ة عن المتهمي���ن من األول حتى الرابع 

عشر وبمصادرة جميع المضبوطات.
وتع���ود تفاصي���ل الواقعة إل���ى أن النيابة العامة 
ق���د تلق���ت بالغ���ا م���ن اإلدارة العام���ة للمباح���ث 
الجنائية عن قيام أحد المتهمين والمتورط في 
العدي���د م���ن الجرائم اإلرهابية داخ���ل البحرين، 
وه���و هارب ومتواجد بجمهورية إيران بتجنيد 
مته���م آخ���ر للعم���ل معه ف���ي تنفي���ذ مخططاته 
اإلرهابي���ة داخل البالد وذلك باس���تالم وإخفاء 

الم���واد والعب���وات المتفجرة واألس���لحة النارية 
وإنش���اء  الب���الد  داخ���ل  بتهريبه���ا  يق���وم  الت���ي 
مخ���ازن إلخفائه���ا لحين توزيعه���ا على عناصره 
األخ���رى لتنفيذ مخططه اإلجرامي باس���تهداف 
مركب���ات الق���وات األمني���ة واس���تهداف رج���ال 
األم���ن، كما كلفه بتش���كيل خلي���ة إرهابية داخل 
البحرين، وتجنيد العديد من العناصر لمعاونته 
ف���ي تنفيذ ذلك المخطط اإلرهابي، حيث تمكن 
م���ن تش���كيل تل���ك الخلي���ة وتجني���د المتهم���ون 

لمعاونت���ه ومس���اعدته ف���ي نش���اطه اإلرهاب���ي 
ف���ي اس���تالم تلك األس���لحة والذخي���رة والمواد 
والعب���وات المتفج���رة وتقس���يمها إل���ى كمي���ات 
متعددة وتصنيعها وإخفائها بمس���اكنهم تمهيدا 
لتوزيعه���ا على باقي عناصر الجماعة اإلرهابية، 
المتهمي���ن  م���ن  اثني���ن  إخض���اع  ت���م  أن���ه  كم���ا 
لتدريب���ات عس���كرية بجمهوري���ة الع���راق عل���ى 
كيفي���ة اس���تخدام المتفج���رات واألس���لحة، كما 
قام بع���ض المتهمين ب���أدوار مختلفة في إيواء 
أعض���اء الجماع���ة وتقدي���م الدع���م اللوجس���تي 
له���م وإخفائه���م عن الس���لطات األمني���ة؛ تمهيدا 
لتهريبهم خ���ارج البحرين إل���ى جمهورية إيران 

بطريقة غير شرعية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة القولية، ومنها شهود  «
اإلثبات واألدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعا منهم 15 متهم محبوسا إلى 

المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع األمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت 
القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع 

القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
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ص���رح المدي���ر الع���ام ل���إدارة العام���ة 
للمباحث واألدلة الجنائية بأن شرطة 
م���ن  تمكن���ت  المخ���درات  مكافح���ة 
القب���ض على ش���خص بحوزت���ه كمية 
من مادة الشبو المخدرة، تقدر قيمتها 

السوقية بحوالي 36 ألف دينار.
األولي���ة  التحري���ات  أن  وأوض���ح 
أش���ارت إلى حيازة المش���تبه به، مواد 
مخ���درة بغرض ترويجها، وبعد تأكيد 
الالزم���ة،  األدل���ة  وجم���ع  المعلوم���ات 
ت���م مباش���رة أعمال البح���ث والتحري 

والت���ي أس���فرت ع���ن تحدي���د هويته، 
مضيف���ا أن���ه بع���د اس���تصدار إذن من 
عل���ى  القب���ض  ت���م  العام���ة،  النياب���ة 
المذك���ور، وبتفتيش منزل���ه تم العثور 
عل���ى الم���واد المخ���درة إضاف���ة إل���ى 
بع���ض األدوات الت���ي تس���تخدم ف���ي 
التعاطي. وأش���ار المدير العام لإدارة 
الجنائي���ة  واألدل���ة  للمباح���ث  العام���ة 
إلى أنه ت���م تحريز المواد المضبوطة، 
واتخاذ اإلج���راءات القانونية؛ تمهيدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض علي حائز “شبو” بـ 36 ألفا

اإلعـدام لـشـابـيـن أديـنـا بــقـتـل شــرطــي
ال��خ��م��س��ة ال��م��ت��ه��م��ي��ن  ع���ن  ال��ج��ن��س��ي��ة  وإس����ق����اط   3 ل����  س���ن���وات  و7  و10  ال���م���ؤب���د 

قض���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائية الرابعة، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة بإع���دام 2 من أصل 5 متهمين بقضية تضم 9 وقائع مختلفة على األقل، 
إذ دانتهم بتش���كيل جماعة إرهابية نفذت تلك الوقائع، منها قتل الش���رطي أول س���لمان أنجم في الحافلة التي اس���تهدفت بالقرب من كوبري دوار 
الق���دم، وكذل���ك أحدث���وا تفجيرات أخرى، ش���رعوا فيها جميعا بقتل 15 ش���رطيا آخرين، فضال عن إصابة زوج وزوجته في إح���دى الوقائع، بعد أن 

تدربوا على استعمال األسلحة والمتفجرات في معسكرات بإيران.

وحكم���ت بالس���جن المؤب���د عل���ى المته���م األول 
ف���ي القضي���ة والمقي���م في إي���ران، كم���ا غرمته 
والمحكومي���ن باإلع���دام مبل���غ 500 دين���ار ل���كل 
منه���م، وعاقب���ت المتهمي���ن الراب���ع والخام���س 
بس���جن أحدهما 10 س���نوات و7 سنوات لآلخر، 
فض���ال ع���ن األمر بإس���قاط الجنس���ية البحرينية 
جمي���ع  وبمص���ادرة  الخمس���ة  المتهمي���ن  ع���ن 
المضبوط���ات ع���دا س���يارة مس���تأجرة ضبط���ت 

بحوزتهم لتنفيذ مخططاتهم.
وكان���ت النياب���ة العام���ة وجهت للمتهمي���ن أنهم 
الع���ام  2011 حت���ى  الع���ام  م���ن  الفت���رة  خ���الل 
2017، انضم���وا وآخ���رون مجهول���ون لجماع���ة 

إرهابي���ة وش���اركوا في التدرب على اس���تخدام 
األس���لحة والمتفجرات الرتكاب أعمال إرهابية 
واس���تهداف رجال الش���رطة والمواقع الحيوية 
واألمني���ة وإح���داث تفجي���رات وأعمال ش���غب 

وتخريب.
وق���ام كل من المتهمين الثاني والثالث، بتفجير 
عب���وة بالطري���ق العام بقص���د اس���تهداف رجال 
الش���رطة وح���ازا بغي���ر ترخيص م���واد متفجرة 
بقص���د اس���تخدامها ف���ي أنش���طة تخ���ل باألمن 
الع���ام، وأتلف���ا مس���لحة أمني���ة تابع���ة للداخلي���ة 
األش���غال،  ل���وزارة  مملوك���ة  ضوئي���ة  وإش���ارة 
ووجه���ت إل���ى المتهم األول تهمة االش���تراك مع 

الثان���ي والثال���ث في ارت���كاب الجرائم الس���ابقة 
حيث أمدهما بالمفرقعات.

وفي الواقعة الثانية فقد استهدفوا فيها دورية 
أمني���ة بعب���وة متفج���رة ق���رب مدرس���ة غرناطة 
االبتدائية للبنات بمنطقة سترة واديان بتاريخ 
14 فبراي���ر 2017، ووجه���ت للمتهمي���ن الثان���ي 
والثالث تهمة الش���روع في قتل سيدة وزوجها 
األم���ن  رج���ال  اس���تهداف  محاولتهم���ا  خ���الل 
بالمنطق���ة، بتفجي���ر عب���وة أثناء مرور الش���رطة 
والتي أصابت المجني عليهما بسبب تواجدهما 
ف���ي المكان وق���ت التفجي���ر، وتس���بب التفجير 
في إتالف دورية أمنية وس���ور مدرس���ة س���ترة 

االبتدائية للبنات ولوحة إرش���ادية وعمود إنارة 
والسيارة المملوكة للمجني عليه وسيارة أخرى 
تص���ادف وجودها في الموقع، واش���ترك المتهم 

األول في تلك الجرائم بإمدادهما بالمتفجرات.
أما في الواقعة الثالثة التي حصلت بتاريخ 13 
أغس���طس 2017، فقد اس���تهدف فيها المتهمان 

الثان���ي والثال���ث مدرع���ة أمنية بعب���وة متفجرة 
قرب مركز شرطة سترة وهو ما تسبب بإتالف 
مركبة مس���لحة أمنية وس���ور ومبنى مستشفى 
س���ترة لل���والدة، وق���د س���اعدهما المته���م األول 

بإمدادهما بالمفرقعات.
الواقع���ة الرابعة تمثلت ف���ي أن المتهمان الثاني 
والثالث بتاريخ 2 أكتوبر 2017 استهدفا رجال 
األم���ن بعب���وة متفج���رة بمنطق���ة البرهامة على 
ش���ارع البديع، فوجهت لهما النيابة العامة تهمة 
الش���روع ف���ي قت���ل 6 من أف���راد الش���رطة عمدا 
مع س���بق اإلصرار والترصد، وأنهم���ا زرعا عبوة 
مفرقع���ة بالق���رب من س���ور أح���د الم���زارع على 
ش���ارع البديع عند نقطة تمركز الش���رطة، والتي 
أصابتهم بإصابات بليغة، كما تس���ببا في إتالف 
10 مركب���ات أمنية ج���راء التفجير بالعبوة التي 

أمدهما بها المتهم األول.

الحافلة المستهدفة
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ش���ارك وفد م���ن اإلدارة العام���ة للمباحث واألدل���ة الجنائية في المؤتم���ر الدولي الرابع 
للعلوم الجنائية، والذي نظمته أخيرا في الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

بعن���وان  علمي���ة  دراس���ة  الوف���د،  وق���دم 
والس���ريع  الحدي���ث  “االس���تخالص 
الن���ووي م���ن عين���ات العظ���ام  للحم���ض 
واألس���نان” ته���دف إل���ى الحص���ول على 
نتيج���ة مرجعي���ة للجث���ث المتحلل���ة في 
م���دة ال تتج���اوز 5 س���اعات، عوض���ا عن 
الم���دة المعم���ول به���ا والتي تص���ل إلى 3 

أيام.
والق���ت الدراس���ة العلمي���ة تقدي���را م���ن 
لم���ا تش���كله  المؤتم���ر؛  ف���ي  المش���اركين 
م���ن إضافة ف���ي نطاق العل���وم الجنائية، 
أداء  كف���اءة  رف���ع  ف���ي  وإس���هامها 
المختب���رات الجنائي���ة من خالل س���رعة 
التنفيذ مع تحري الدقة في الوقت ذاته.

استعراض دراسة عن الحمض النووي

أقام���ت اإلدارة العامة لإصالح والتأهيل 
الن���زالء الذي���ن  حف���ل تكري���م ع���دد م���ن 
للتأهي���ل  ناص���ر  مرك���ز  م���ن  تخرج���وا 
ذويه���م  بحض���ور  المهن���ي،  والتدري���ب 

وممثلي عدد من الجهات المعنية.
العام���ة  ل���إدارة  الع���ام  المدي���ر  وأك���د 
أح���د  المرك���ز،  أن  والتأهي���ل  لإص���الح 
المش���اريع اإلس���تراتيجية الهادفة لتوفير 
مس���ار تعليم مهني وبرامج مهنية علمية 
تمكن النزالء من الحصول على الش���هادة 
الدراس���ة  إتم���ام  بع���د  المهني���ة  الثانوي���ة 
ف���ي المرك���ز، كما يه���دف إلى إع���ادة دمج 
النزالء وتسهيل انخراطهم في المجتمع، 
بع���د قضاء فت���رة محكومتيه���م؛ ليعودوا 
أعض���اء مس���اهمين ف���ي تق���دم وازده���ار 

المجتمع.
وف���ي خت���ام الحف���ل، س���لم المدي���ر العام 
والتأهي���ل  لإص���الح  العام���ة  ل���إدارة 

الخريجين الشهادات.

تكريم النزالء 
خريجي “ناصر 

للتأهيل”

 صرح رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت 
حكًم���ا أم���س عل���ى 3 متهمي���ن عن تهم تولي قي���ادة في جماعة إرهابي���ة واالنضمام إليه���ا خالًفا ألحكام القانون واالش���تراك في 
أعماله���ا تنفي���ًذا لغ���رض إرهاب���ي وتس���لم أموال من جماعة تباش���ر نش���اطا إرهابًيا واس���تغاللها لمصلحتها في مباش���رة نش���اطها 
اإلرهابي، بمعاقبة األول بالس���جن المؤبد والمتهم الثاني بالس���جن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار والمتهم الثالث 

بالحبس لمدة 3 سنوات.

تخلص الوقائع عن قيام قيادات في تنظيم 
بتجني���د  اإلرهاب���ي  فبراي���ر”   14 “ائت���الف 
المته���م الثان���ي وضمه إلى عناص���ر التنظيم 
للعم���ل تحت مظلته وخدمة أهدافه؛ للقيام 
بعملي���ات الش���غب والتخري���ب والمس���يرات 
غير المرخصة والعمليات اإلرهابية بمنطقة 
لنقله���ا  مالي���ة  مبال���غ  تس���ليمه  وت���م  ب���وري 
واستغاللها لصالح نشاط التنظيم، كما ثبت 
قيام المته���م الثاني بتجني���د المتهم الثالث 
وضمه للتنظيم س���الف البيان ليكون خليفة 
له في حال أن تم القبض عليه وقام بربطه 
م���ع القي���ادات الخارجي���ة، كم���ا ثب���ت قي���ام 
المته���م األول التابع لتنظيم س���رايا المختار 

للتنظي���م  الثان���ي  المته���م  بض���م  اإلرهاب���ي 
بغرض النتقال للعم���ل الميداني في منطقة 
بوري باستخدام المتفجرات وكلفه بالبحث 
واالقتصادي���ة  الحكومي���ة  األه���داف  ع���ن 
الس���تهدافها ع���ن طري���ق عملي���ات التفجير 
به���دف ض���رب المصال���ح الوطني���ة عل���ى أن 
يت���م تزويده عب���وة متفج���رة محلية الصنع 
الس���تخدامها وفق التكليف���ات التي يتلقاها 

من تنظيم سرايا المختار اإلرهابي.
واس���تندت النيابة العامة ف���ي التدليل على 
ثب���وت التهم ف���ي حقهم إلى األدل���ة القولية 
المتهمي���ن  واعت���راف  إثب���ات  ش���هود  منه���ا 
واألدل���ة الفني���ة، فت���م إحال���ة المتهمين إلى 

الرابع���ة وت���م  الكب���رى الجنائي���ة  المحكم���ة 
تداول القضية بجلس���ات المحكمة بحضور 
محام���ي المتهمي���ن ومكنته���م م���ن الدف���اع 
له���م  ووف���رت  القانوني���ة  الدف���وع  وإب���داء 
جميع الضمان���ات القانونية وقضت بحكمها 
س���الف البيان، وللمتهمين ح���ق الطعن على 
الحكم الصادر أمام محكمة االس���تئناف في 
المواعي���د المقررة قانوًنا إذا قامت أس���باب 
قانوني���ة تحمل���ه لذل���ك، كما يس���مح النظام 
القضائ���ي البحريني من بع���د مرحلة الطعن 
أمام االستئناف الطعن أمام محكمة التمييز 
وه���ي من الضمانات القانونية المكفولة ألي 

متهم.

تس��لموا أم��واال الرت��كاب جرائ��م تض��ر بس��لم البحري��ن

الحكم على 3 قياديين بـ “سرايا المختار”

إنجاز التحقيق بتخابر بحرينيين مع الدوحة
األم��ن زع��زع��ة  بهدف  قطري  سياسي  م��ن  ترخيص  دون  أم���واال  تلقيا 

صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي بأن النيابة العامة 
أنج���زت تحقيقاتها في واقعة قيام ش���خصين بحرينيي���ن بتهمة التخابر مع من 
يعم���ل لمصلحة دول���ة أجنبية بقصد اإلضرار بمصالح المملكة القومية، وبتلقي 
أموال على خالف أحكام القانون، فضالً عن عدم اإلفصاح بالدائرة الجمركية 
عما بحوزتهما من مبالغ مالية وحددت جلسة بتاريخ 12 مارس 2018؛ لنظرها 

أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة األولى.

وكانت النيابة قد تلقت بالغا من إدارة 
المباح���ث الجنائية بش���أن م���ا توصلت 
قي���ام ش���خصين  م���ن  إلي���ه تحرياته���ا 
بحرينيي���ن بجم���ع وتلق���ي أم���وال م���ن 
الجه���ة  م���ن  ترخي���ص  دون  الخ���ارج 
المختصة وبالمخالفة ألحكام القانون، 
إذ ثب���ت تلقيهم���ا أم���واال م���ن المدع���و 
الوزي���ر  ثان���ي  آل  خال���د  ب���ن  عب���دهللا 
الس���ابق بالحكومة القطرية، من خالل 
حس���اباتهما البنكي���ة أو بالت���ردد عل���ى 
قطر واس���تالم األموال من���ه نقدا على 

دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.
تس���لم  ع���ن  التحري���ات  أس���فرت  كم���ا 
أحدهما م���ن ذلك القط���ري مبالغ مالية 
للترشح في االنتخابات النيابية المزمع 
الع���ام ولدع���م حملت���ه  إجراؤه���ا ه���ذا 
االنتخابي���ة، وأن���ه بتكثي���ف التحريات 
عن صلة المتهمين بالمس���ؤول القطري 
يتلقي���ان  ألجله���ا  الت���ي  واألغ���راض 
األموال منه فضالً عن الدافع من وراء 
تقدي���م الدع���م المال���ي لحمل���ة أحدهما 
الغ���رض  االنتخابي���ة، كش���فت ع���ن أن 

من تلقي تلك األموال هو اس���تخدامها 
ف���ي أمور من ش���أنها اإلض���رار بمصالح 
الب���الد، وم���ن بينها التدخل في الش���أن 
الداخلي بالتأثير في عمل المؤسس���ات 

التش���ريعية بالمملك���ة من خ���الل العمل 
ف���ي المجلس النياب���ي على نحو يخدم 
التوجهات واألهداف القطرية المناوئة 

للبحرين.
 وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي 
بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية 
الت���ي تجري فيما بين المتهمين، وثبت 
منها صحة م���ا توصلت إليه التحريات 
هذا، وبناء عل���ى أمر النيابة تم القبض 
على المتهمي���ن بمطار البحرين الدولي 
ل���دى عودتهم���ا من دولة قط���ر حاملين 
معهم���ا مبالغ نقدية تج���اوزت مقدارها 
12 أل���ف دينار بحرين���ي و5 آالف ريال 
قط���ري دون أن يفصحا ع���ن حيازتهما 
ث���م  إياه���ا بالدائ���رة الجمركي���ة، وم���ن 
ت���م ضبطهم���ا وعرضهم���ا عل���ى النيابة 
العام���ة رفق���ة م���ا يحوزان���ه م���ن نق���ود 

ومضبوطات أخرى.

أحمد الحمادي

المنامة - النيابة العامة

المنامة - بنا

نظ���م جه���از الش���رطة الخليجي���ة الثالث���اء في مق���ر الجه���از بأبوظبي 
اجتماًع���ا بين الجهات الش���رطية المختصة ف���ي وزارات الداخلية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

 يأت���ي ه���ذا االجتم���اع وفًق���ا لس���ياق 
وضع المنهجيات ورس���م السياس���ات 
الجنائي���ة، واعتم���اد التدابي���ر األمنية 
لتعزي���ز التع���اون األمن���ي بي���ن أجهزة 
الشرطة في دول مجلس التعاون في 
مجال مكافحة الجريمة، إذ تم خالل 
االجتماع االتفاق على تنظيم العملية 
الدولتي���ن  بي���ن  المش���تركة  الجنائي���ة 
لرص���د الظواه���ر اإلجرامي���ة المتعلقة 

باالحتيال بمختلف أشكالها.
حض���ر االجتماع مدير جهاز الش���رطة 
س���عيد  مب���ارك  العقي���د  الخليجي���ة 
الخييلي، ورئيس وفد دولة اإلمارات 
حم���د  العقي���د  المتح���دة  العربي���ة 
راش���د الزعاب���ي، ورئيس وف���د مملكة 
البحري���ن المقدم عل���ي الجودر، وعدد 
م���ن الضب���اط المختصين ف���ي مجال 

مكافحة الجرائم.

تنسيق العمليات الجنائية مع اإلمارات
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تفي���ض األنب���اء المت���واردة من الداخ���ل اإليراني ب���أن معاق���ل االنتفاضات 
الش���عبية التي ش���كلتها منظمة مجاهدي خلق لتنس���يق ح���راك المنتفضين 
وحمايتهم من اآللة البوليسية التابعة للماللي وحشد جهودهم تحت شعار 
)كلنا معا... ال تخافوا( تحرق الش���ارع اإليراني حراكا وتظاهرات احتجاج 
تماما كما تحرق أيقونات الماللي في الشارع والتقاطعات – صور خميني 
ووريثه خامنئي ومن لف لفهم في قمع المواطن اإليراني وس���لبه حريته، 
حيث نش���رت منظم���ة مجاهدي خل���ق اإليرانية المعارض���ة، مقاطع فيديو 
تظه���ر معارضي���ن يقومون بإح���راق صور لرموز النظ���ام اإليراني، في عدد 
م���ن محافظات الب���الد، كدليل جديد على ضيق الش���ارع بسياس���ات القمع 

التي يمارسها نظام الماللي.
وأظه���ر مقطع فيديو مصور بمحافظة لرس���تان، أش���خاصا وهم يضرمون 
الن���ار في البوابة الرئيس���ية لمقر قوات الباس���يج، التابع���ة للحرس الثوري 
المعارضي���ن،  قم���ع  عل���ى  الب���الد  داخ���ل  مهامه���ا  تترك���ز  الت���ي  اإليران���ي، 

واالحتجاجات السلمية، ودعم النظام.
وف���ي منطق���ة كهريزك، بالعاصمة طهران، أض���رم معارضون النار في صور 

المرشد اإليراني المحتال علي خامنئي، والمرشد األسبق الخميني.
وكانت الصور تابعة لوزارة االس���تخبارات واألمن اإليرانية، المسؤولة عن 

تنفيذ عمليات االعتقال والتعذيب، وحتى قتل، المعارضين.
وت���رك المعارضون “يافطة” خاصة بهم في موقع تلك التي أحرقوها، جاء 

فيها: “الموت لالستبداد واألصولية”.

يذكر أنه منذ أواخر العام الماضي، تشهد إيران عددا من االنتفاضات  «
الشعبية واإلضرابات واالحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر 
الرواتب وتردي األوضاع المعيشية في عدد من قطاعات االقتصاد، 

بما في ذلك الصلب والتعليم والتعدين والنقل ومعامل قصب 
السكر. “الحوار”.

عندما يؤمن كل فرد منا بأنه يس���هم بدوره في تش���كيل انطباع، ومن 
ث���م واقع مبي���ن وواضح لدى اآلخري���ن، ويتأكد ب���أن كل قول أو فعل 
يص���در منه فإنه يمثله، كما أنه يمث���ل بتراتيبية طبيعة الجماعة التي 
ينتمي إليها، وبالتالي يمثل الوطن الذي ينتمي إليه، حينها يكون في 
موضع اإلحس���اس بالمس���ؤولية الكب���رى، والتي تحتم علي���ه أن يبذل 

قصارى جهده ألجل أن يكون هذا التمثيل في أفضل صورة ممكنة.
ه���ذه المعادل���ة، ال تقتص���ر عل���ى المس���ؤولين وكب���ار الش���خصيات أو 
الش���خصيات المعروفة أو المشهورة فحسب، بل تشمل كل فرد، مهما 
ع���ال مقام���ه، أو مهما بدت بس���اطته؛ إذ يتابع أي تص���رف فردي ليمثل 
- وفق���ا للمعادل���ة - في نهاي���ة المط���اف الجماعة واالنتم���اء، وال يمثل 
الف���رد وح���ده حتى لو حاول التنصل من ه���ذا االنتماء أو الفعل فتلك 

محاوالت تعد بال جدوى، في كل حال من األحوال.
ووفقا لذلك، إننا مطالبون بأن نحسن تمثيلنا، أن نحسن قولنا وفعلنا، 
لي���س إلرضاء ش���خصنا فقط، وهو األس���اس والمبدأ، لك���ن لمن ننتمي 
إليهم أيضا، من جماعة، أس���رة، عائلة، فريق، يشكلون في نهاية األمر 
االنتماء األس���مى، انتماءنا جميعا إل���ى الوطن، الذي جمعنا، ويجمعنا، 
وتح���ت مظل���ة انتمائن���ا له أعزن���ا؛ فأي تص���رف س���واء كان إيجابيا أم 
س���لبيا، يكون بمثابة رس���الة إل���ى اآلخرين تعبر ع���ن جماعتك، وتبني 
آراء الناس عنهم، وتدفع باتجاه تش���كيل انطباع عام، ومن ثم خاص 
ع���ن انتمائ���ك، وه���ذا م���ا يتوجب منا ش���ديد الح���رص عل���ى أن نعمل 
جاهدين لنس���هم في رس���م واقع جماعتنا أمام اآلخرين بأحس���ن حلة، 
ووطنن���ا بأبهى صورة، حتى يقاب���ل - كما اعتدنا دائما - بأجمل تعابير 
اإلط���راء، ويأخ���ذ مكان���ه المرموق، المعه���ود، نظير ما يب���ذل من قبلنا 
جميع���ا من قول جميل، وفعل طي���ب، يصب أوال وأخيرا في مصلحة 

انتمائنا المطلق إلى الوطن الغالي.

المقاومة اإليرانيـة تحرق الشــارع 
تحت أقدام الماللي

الفرد واالنتماء

هل نصل إلى تشكيلة
نيابية أفضل؟

في بعـــــــض البديهيـــــــات

أجواء وطنية جميلة تعيش على وقعها بحريننا الغالية هذه األيام تزامنا مع 
االنتخابات النيابية بغية حس���م التش���كيلة النهائية ألعضاء الغرفة التشريعية 

المنتخبة وسط منافسة ملتزمة خلت من التجاوزات القانونية إال ما ندر.
أجم���ل م���ا مي���ز المش���هد االنتخاب���ي ي���وم الس���بت الماضي ه���و ثنائي���ة الحب 
والحري���ة، فم���ن ترك عمله أو برنامجه لالس���ترخاء في إجازة نهاية األس���بوع 
وقط���ع مش���وارا ليص���ل إلى مرك���ز االقتراع، لم يتحم���ل العن���اء إال محبة لهذه 

األرض وبحثا عن مستقبل أفضل له وألبنائه فيها.
واألروع هو اإلحساس بالحرية الذي ارتفع مع تالشي الضغوط السلبية التي 
تشيعها بعض الجمعيات السياسية قبيل الدورات االنتخابية السابقة، ونتيجة 
أيضا لألجواء اإليجابية التي عززها تصريح وزير العدل وتأكيده للبحرينيين 
أن عدم توجههم لصناديق االقتراع لن يقابل بحرمان من الخدمات والبرامج 

الحكومية. 
أج���ل، إن حدي���ث الش���يخ خالد بن علي الجمع���ة الماضية بع���ث ارتياحا كبيرًا 
بين عامة الناس، فالكالم عن تجميد وتعطيل حقوق الناس واس���تثنائهم من 
أنظمة التقاعد أو اإلسكان كعقاب ليس مقبوال بتاتًا، فالبحرين ليست بحاجة 

لصوت انتخابي يؤخذ ب� “الخوف”.

نحن اليوم بحاجة ماسة لمجلس نواب قوي في تمثيله وبصيرته، يسهم في 
إخراج البحرين من أزمتها المالية دون المساس بالواقع المعيشي للناس، هل 
ه���ذا أمر مرجح الحدوث؟ يصعب القفز إلى هذه الفكرة “الوردية”، لكن نتائج 
ال���دور األول تعط���ي مؤش���را ب���أن الناخبين تحرك���وا ألجل التغيي���ر، وكثيرون 
عاقبوا ممثل دائرتهم على ضعف أدائه أو موقفه من ضريبة القيمة المضافة.
كمواطن���ة وكاتب���ة صحافية تتابع الش���أن البرلماني عن قرب، أش���ارك الس���واد 
الكاسح من البحرينيين مشاعر اإلحباط من أداء المجلس في دورته السابقة، 
ل���ذا أدعو قراء ه���ذه الزاوية الكرام إلى التحرك مجددا غدًا )الس���بت( الختيار 
أفض���ل تش���كيلة ممكن���ة لمجلس يملك الكلم���ة الفصل في قضايان���ا المحورية 

ألربع سنوات قادمة. 

قد ال نصل إلى مجلس بمستوى األحداث والتطورات، ولكنني أتوقع  «
أن تسهم مشاركتنا األوسع في إنهاء ممارسات “مخجلة” شهدناها 

في السنوات األخيرة ابتداء من “الشجار والعراك والتهديد بين الزمالء 
البرلمانيين”، مرورا “بصراخ وعويل أثناء مناقشة القوانين ينتهي بالموافقة 

عليها”.

الرحل����ة ال ت����زال طويل����ة ف����ي س����وريا، وكث����رة الض����ّخ 
المستند إلى “معلومات” ومعطيات و”حقائق” في شأن 
وضعي����ة بقاي����ا الس����لطة األس����دية ودوام “الحاجة” إلى 
وجوده����ا الموّقت )في كل حال( ال ُيع����ّدل في النتيجة 
القائلة إن تلك الس����لطة في أساس����ها ال تعني شيئًا آخر 
س����وى استمرار البالء الس����وري وانعدام شروط “الحل” 
المرتج����ى، ه����ذا إذا كان هن����اك في األص����ل والواقع َمن 

يريد ذلك “الحل” في المدى المنظور!
واإلكث����ار م����ن اللغ����و المعاك����س ال ُيع����ّدل ف����ي بديهيات 
م����ن  ُيخّف����ف  وال  األخي����رة  الس����بع  الس����نوات  وّلدته����ا 
ص����ارت  األس����دية  الس����لطة  أن  ذل����ك  وأول  صالبته����ا، 
عنوان����ًا افتراضي����ًا أكثر من كونها تعبي����رًا عن واقع تام، 
و”مؤسس����اتها” و”أدوارها” توّزعت بي����ن حتَفين، األول 
بفع����ل الدمار الذي أصابها ف����ي معظم وظائفها والثاني 
بفع����ل مصادرة تل����ك األدوار من قبل “أصحاب الش����أن” 
الذين يفترضون )عن حق!( أنهم منعوا س����قوط األس����د 
وله����م الفضل ف����ي بقائه حيث هو وإن ُصَوريًا وش����كليًا 
وديكوري����ًا، وص����ار م����ن حّقهم ه����م الب����ّت والتقرير في 

الشؤون الكبرى المّتصلة براهن سوريا ومستقبلها.
آخ���ر م���ن “ُيق���ّرر” )مث���الً!( ف���ي قّص���ة ع���ودة أو ال عودة 
النازحي���ن والهاربي���ن إل���ى دي���ار هللا الواس���عة القريب���ة 
والبعي���دة، هو بّش���ار األس���د.. قبله، وه���و أول العارفين، 
هن���اك الئح���ة تضم ف���ي عضويتها األميركي والروس���ي 
عربي���ًا  وغيره���م  واإليران���ي  واإلس���رائيلي  والترك���ي 

وأوروبي���ًا، وه���ؤالء ف���ي جملته���م ال يزال���ون ف���ي حالة 
اشتباك ونزاع إزاء قضايا تتصل بمصالحهم وحساباتهم 
قبل اتصالها بمستقبل سوريا وكيفيته شكالً ومضمونًا، 
وجغرافيته���ا وديموغرافيته���ا اس���تطرادًا، وال أدّل على 
ذلك من كون هؤالء الالعبين المتنافرين والمتعارضين، 
يتجّمع���ون ف���ي الش���كل والمضمون حول ه���دف واحد 
ه���و “محارب���ة اإلره���اب” والعم���ل عل���ى إنه���اء ظواهره 
وأش���كاله وأطره، س���وى أّن ذلك اله���دف يعني “داعش” 
و”النص���رة” ومش���تقاتهما بداية، وغيرهم���ا تتّمة! أي أن 
“اإلرهاب” الذي تقاتله روس���يا بتوافق الجميع، هو صنو 
“اإلرهاب” الذي تس���تهدفه الوالي���ات المتحدة باعتباره 
م���ن نتاجات إي���ران! وصن���و “اإلرهاب” الذي تس���تهدفه 
إس���رائيل باعتب���اره تعبيرًا عن “ح���زب هللا” والجماعات 
المش���ابهة ل���ه التي ج���اء بها “الح���رس الث���وري” من كل 

حدب مذهبي، إلى أرض سوريا!
والحض���ور الديك���وري والش���كلي للس���لطة األس���دية ال 
يعّدله اإلفصاح األميركي عن انعدام “الرغبة” في إزاحة 
األس���د ف���ي مقابل حض���ور مب���دأ “تغيير الس���لوك” تمامًا 
مثلما ال يعّدل حقائق األرض وتوّزع النفوذ والس���يطرة 
عليه���ا بين التركي ش���ماالً واألميركي ش���رقًا والروس���ي 
مركزيًا، واإليراني أينما أمكن، واإلسرائيلي جنوبًا حتى 
م���ن دون “حض���ور” ميداني، وبالتال���ي ال يحتاج تهافت 
منطق “بقاء األس���د” إلى أدّل���ة إضافية لتأكيده حتى لو 

كان العكس آتيًا من مراجع دولية عليا!

النازح����ون والالجئ����ون الس����وريون ل����ن يع����ودوا “قريبًا” 
إل����ى أرضهم وأرزاقهم وبلدهم، ليس ألن بش����ار األس����د 
ال يري����د ذل����ك )فق����ط!(، وإنم����ا ألن عودته����م التامة تلك 
محكوم����ة بخروجه التام هو! وه����ذا الخروج المتوافق 
علي����ه مبدئيًا محكوم بس����قف زمني مع����روف وُمحّدد! 
والس����تاتيكو القائم سيبقى قائمًا حتى حصول العكس 
وذل����ك يعني اس����تحالة أمري����ن أساس����ّيين، األول إعادة 
النازحي����ن )اآلن( والثان����ي إع����ادة اإلعمار! ف����ي حين أن 
المتغّي����ر ال����وارد والمطل����وب أميركي����ًا، يتص����ل بإي����ران 
ووجوده����ا و”نفوذه����ا” في س����وريا، وه����ذه “قضية” في 

ذاتها وأكبر بالتأكيد من األسد ومصيره ودوره.
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نريد نائبا قويا وأمينا 

وملتزما بكلمته

تج���ري ي���وم غ���د الس���بت جول���ة اإلعادة ف���ي انتخاب���ات 2018 وس���يتعرف 
المواط���ن في آخ���ر اليوم على األس���ماء الكاملة التي س���تمثله في البرلمان 
وستتحمل المسؤولية في التعبير عن انشغاالته – أي المواطن - واالنحياز 
لمصالح���ه ومطالبه، ومتابع���ة العمل الحكومي وفق األدوات الرقابية، لكننا 
ن���ود أن نذك���ر “فإن الذك���رى تنفع المؤمني���ن” بضرورة وواج���ب البقاء على 
العه���د وااللت���زام بالكلم���ة والوع���ود، وع���دم تك���رار قصص خ���ذالن الناخب 
كم���ا فعل البعض ف���ي االنتخابات الس���ابقة، فبمجرد الف���وز بالمقعد النيابي 
يت���م تغيي���ر “أرق���ام الهواتف” والتنك���ر ألبناء الدائ���رة والتراجع إل���ى الوراء 
بعد أن كان الوضع قبل االنتخابات مختلفا تماما، وش���اهدنا نوابا س���ابقين 
ل���م يفتح���وا مجالس���هم وال مكاتبه���م يوم���ا واحدا ألبن���اء الدائ���رة واكتفوا 
دون حي���اء بتعلي���ق صورهم على الواجهة، أربع س���نوات بالتم���ام والكمال 
ل���م يتواصل���وا مع المواطني���ن ولم يدرس���وا أحوالهم ولم يعمل���وا على حل 
قضاياهم ومش���اكلهم وهمومهم.. نواب عاش���وا في عزلة وحصنوا أنفسهم 
وتحم���ل  الحقيق���ي  الوطن���ي  للعم���ل  ظهوره���م  وأداروا  ملح���وظ  بش���كل 

المسؤولية وساروا عكس طريق البناء واإلصالح. 

م���ن حقنا كمواطنين أن نقلق ونخ���اف، فقد مررنا بتجارب مع نواب دخلوا 
المجلس بحثا عن مصلحة ذاتية وكانت عالقتهم عقيمة بالمواطن والحياة 
والمجتم���ع، م���ع معرفتنا التامة وهذه حقيقة ال ج���دال فيها، أن االنتخابات 
ليس���ت عصا س���حرية قادرة على تحقيق المعجزات بطريقة آلية أو وصفة 
س���حرية ق���ادرة على ش���فاء العل���ل من جرع���ة واحدة، بل ق���د يحتاج األمر 
إلى مراحل وقفزات، بيد أننا نتمنى من الس���ادة النواب الفائزين أن يعملوا 
بجهد على تحقيق تغيير جذري شامل وعميق يمتد حتى الجذور، ال مجرد 
تغيير س���طحي وجزئي يتناول القشور، نريد منهم أفعاال ال أقواال والسعي 
نح���و مصالح المواطنين وإيج���ادة الدور الرقابي بش���كل صحيح وصياغة 
القوانين والتش���ريعات، نريد نائبا قويا وأمينا وليس مس���تعرضا للعضالت 

وحب الظهور في وسائل اإلعالم. 

مثلما كنا نريد من المواطن البحريني الوقوف إلى جانب المرشح األكثر  «
عمال وإخالصا واألعمق إيمانا بخدمة البلد، نريد أيضا من النائب الفائز أن 

يكون على قدر المسؤولية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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خبراء: حصر فرض الضريبة على  الش��ركات الكبرى يساعد الصغرى

مرونة وتدرج بتطبيق “المضافة” 

قال خبراء في مجال الضرائب إن قرار البحرين بتحديد حد أدنى يبلغ 5 ماليين دينار لعائدات الش����ركات التي س����يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة كمرحلة أولية، من 
شأنه مساعدة القطاع الخاص على التكيف ويساعد صغار التجار قبيل فرض الضريبة التي سيبدأ تطبيقها بعد شهر من اآلن.

ومع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
ارتفع عدد الشركات االستشارية المعنية 
بش����ؤون الضرائ����ب إذ أعل����ن ف����ي المنامة 
 mca ش����ركة  إط����اق  ع����ن  األول  أم����س 
لخدمات ش����ؤون الضرائب في البحرين، 
بعد أن أطلقت عملياتها في وقت س����ابق 

في دبي.
ج����رى  الت����ي  الس����ابقة  الخط����ة  وكان����ت 
تداوله����ا ف����ي القط����اع الخاص أنه س����يتم 
فرض الضريبة على الش����ركات التي تبلغ 
حج����م مبيعاته����ا الس����نوية نح����و 38 ألف 
دين����ار، وم����ع الح����د األدن����ى الجدي����د فإن 
هن����اك فارق شاس����ع في حج����م المبيعات 
بين التقديرات الس����ابقة والق����رار الحالي 
اذ س����ُيعفى كثير من الش����ركات من تكبد 
لالت����زام  والتقني����ة  اإلداري����ة  التكالي����ف 

الضريبي.
وأش����اد آر لكش����منان الش����ريك المؤس����س 
لشركة إم سي بيرمد كونسلتنغ، لخدمات 
الضريب����ة في ن����دوة تثقيفي����ة بخصوص 
الضريب����ة والتي تخللها تدش����ين خدمات 
ش����ركة mca بالمنامة، بخط����وة البحرين 
بتحدي����د مبلغ قدره 5 مايي����ن دينار من 
إجمال����ي دخ����ل الش����ركات الس����نوي كحد 
أدن����ى لتطبي����ق “القيم����ة المضاف����ة”، الفتا 
إل����ى أن ذل����ك سيس����اعد القط����اع الخاص 
في التكيف م����ع تطبيق الضريبة الجديد 

عل����ى  المحتمل����ة  أعبائه����ا  م����ن  ويخف����ف 
الشركات الصغيرة والمواطنين.

أن  إل����ى  الن����دوة،  ف����ي  الخب����راء  وأش����ار 
مقارن����ة  أعل����ى  ح����دًا  ح����ددت  البحري����ن 
المتح����دة  العربي����ة  اإلم����ارات  دول����ة  م����ع 
والمملكة العربية السعودية اللتان طبقتا 
الع����ام  القيم����ة المضاف����ة مطل����ع  ضريب����ة 
2018 من دون سقف لمبيعات الشركات، 
وه����ذا دلي����ل عل����ى أن الحكوم����ة الموقرة 
تس����تهدف مرون����ة أكبر ف����ي التطبيق في 

السوق البحرينية.
واس����تعرض خب����راء الش����ركة أمام حش����د 
م����ن رجال األعمال أهمية تطبيق ضريبة 

ه����ذه  ش����أن  م����ن  إذ  المضاف����ة،  القيم����ة 
الضريب����ة مس����اعدة البحري����ن على إيجاد 
بدائ����ل إضافي����ة للدخ����ل، كم����ا ستس����اعد 
عل����ى رف����د الميزانية العام����ة بمبالغ يمكن 
التحتي����ة  البني����ة  تموي����ل  خاله����ا  م����ن 
والمش����روعات الخدمية للمواطنين، وأن 
وجود أثر ملموس من هذه الضريبة على 
الخدم����ات الحكومي����ة المقدمة س����يخلق 

مزيد من الفهم و التقبل لتطبيقها.
وأك���د الخب���راء عل���ى أهمي���ة اس���تعداد 
تطبي���ق  مواكب���ة  أج���ل  م���ن  الش���ركات 
“القيم���ة المضاف���ة” ف���ي المملك���ة مطل���ع 
2019، وذل���ك م���ن خ���ال إع���داد نظ���ام 

للفواتي���ر وفه���م أكب���ر للس���لع المعفاة أو 
المش���مولة  أو  الصفري���ة  النس���بة  ذات 
وتحدي���د ه���ذه المنتج���ات حت���ى داخل 
القطاع���ات الت���ي يفت���رض أنه���ا معفية، 
مث���ل قطاع الصحة ال���ذي هو معفي من 
الضريب���ة، لك���ن في المقاب���ل هناك بعض 
المنتج���ات التي تباع في المستش���فيات 
البش���رة  بمس���تحضرات  تتعل���ق  والت���ي 
ضم���ن  تدخ���ل  ال  والت���ي  والتجمي���ل 
المنتج���ات المعفي���ة، وكذل���ك األم���ر في 
قط���اع التعلي���م ف���إن بع���ض الخدم���ات 
الجانبي���ة ق���د ال تحتس���ب ضم���ن ه���ذا 

القطاع أو الخدمات المعفية.

جانب من الحضور في الندوة

النفط يرتفع قبيل 
قمة العشرين

ارتفعت أس���عار النفط أمس الخميس 
بفضل حال���ة التفاؤل ب���أن المحادثات 
العش���رين  اجتم���اع مجموع���ة  خ���ال 
ف���ي األرجنتين، قد تس���اعد االقتصاد 
لك���ن  الطل���ب،  وتحس���ن  العالم���ي 
المكاس���ب ج���اءت مح���دودة بع���د أن 
س���جلت مخزون���ات الخ���ام األميركية 

أعلى مستوياتها في عام.
بتوقي���ت   07:37 الس���اعة  وبحل���ول 
غرينت���ش كانت العق���ود اآلجلة للخام 
األميركي مرتفعة 20 س���نتا بما يعادل 
للبرمي���ل.  دوالر   50.49 إل���ى   %  0.4
الجلس���ة  ختم���ت  الس���وق  وكان���ت 
الس���ابقة منخفضة 2.5 % عند 50.29 

دوالر للبرميل.

سنغافورة -رويترز

واشنطن - أف ب

عب���ر الرئيس دونالد ترام���ب األربعاء عن نيته فرض رس���وم جمركية على واردات 
السيارات إلى الواليات المتحدة لحماية هذا القطاع الصناعي األميركي.

وهو إج���راء يه���دد الص���ادرات األلمانية 
الس���يارات  خ���اص ألن صناع���ة  بش���كل 
تش���كل قطاعا مهما القتصاده���ا. وانتهز 
ترام���ب فرصة إع���ان خط���ة اجتماعية 
لمجموعة “جنرال موتورز”، ليبرر وجود 
مثل ه���ذه اإلج���راءات الحمائية، مؤكدا 
أنها سمحت بحماية الشاحنات الصغيرة 
المنافس���ة  م���ن  آب(  )بي���ك  المكش���وفة 

األجنبية.
وق���ال الرئي���س األميرك���ي ف���ي تغري���دة 
“لو فعلنا األمر نفس���ه مع السيارات التي 
تأت���ي إلى هنا ل���كان تم إنت���اج مزيد من 
الس���يارات هن���ا )...( ولما أغلق���ت جنرال 
موتورز مصانعها في أوهايو وميش���يغن 

وميرياند”.
م���ن جهة أخ���رى، قال الممث���ل األميركي 
للتج���ارة روب���رت اليتهاي���زر ف���ي بي���ان 
إن ترام���ب كلف���ه “دراس���ة كل األدوات 
لتل���ك  مس���اوية  لتعرف���ات  المتوف���رة 
الت���ي تفرضه���ا الصي���ن على الس���يارات” 
الجمركي���ة  الرس���وم  األميركية.وتبل���غ 
الت���ي تفرضه���ا الصي���ن عل���ى الس���يارات 

األميركي���ة %40. وق���ال اليتهايزر “هذا 
أكب���ر م���ن نس���بة ال%15 الت���ي تفرضها 
التجاريي���ن  ش���ركائها  عل���ى  الصي���ن 
بن���اء  انتخ���ب  اآلخري���ن”.وكان ترام���ب 
ف���ي  وظائ���ف  باس���تحداث  وع���د  عل���ى 

القطاع الصناعي.
وكان البي���ت األبي���ض أعل���ن ف���ي نهاي���ة 
مايو نيته فرض رس���وم جمركية بنسبة 
%25 عل���ى واردات الس���يارات للدف���اع 
ال���ذي يش���كل رم���زا  القط���اع  ه���ذا  ع���ن 
للصناع���ة األميركي���ة، ف���ي حي���ن يدي���ن 
ترام���ب باس���تمرار الخل���ل ف���ي المي���زان 

التجاري.
الس���يارات  ع���دد  بل���غ   ،2017 وف���ي 
الس���وق  ف���ي  المباع���ة  المس���توردة 
األميركية 8.3 مايين سيارة أي أقل من 

حوالى 17 مليون سيارة في اإلجمال.
م���ن  المس���توردة  الس���يارات  وس���تعفى 
للت���و  أبرمت���ا  اللتي���ن  والمكس���يك  كن���دا 
اتفاقا جدي���دا للتبادل الحر مع الواليات 

المتحدة.

ترامب: رسوم على السيارات المستوردة

30 نوفمبر 2018 الجمعة
22 ربيع األول 1440

التبادل التجاري للسعودية مع دول الخليج
تســـجـيـــــل نمـــــو بنــســبـــــة % 15.9 فـــي األشـهــــر التـــسعة األولـــى مــن 2018

س���جل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية الس���عودية ودول مجلس التعاون الخليجي نموا بنس���بة 15.9 % خالل التس���عة 
أشهر األولى من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.وبلغ حجم التجارة السلعية بين السعودية ودول مجلس التعاون، 
وفقا لمس���ح أعده موقع “مباش���ر”، اس���تند على بيانات الهيئة العامة لإلحصاء الس���عودية، نحو 68.4 مليار ريال )18.24 مليار دوالر( 
في األشهر التسعة األولى من العام الجاري، مقارنة ب 58.99 مليار ريال )15.73 مليار دوالر( بنهاية الفترة المماثلة من العام 2017.

واس���تحوذت دول���ة اإلمارات عل���ى 70.9 
% م���ن إجمال���ي حج���م التب���ادل التجاري 
الس���لعي للس���عودية خليجي���ا من���ذ بداية 
العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، بواقع 
48.5 ملي���ار ري���ال )12.93 ملي���ار دوالر(، 
لترتفع تلك النس���بة مقارن���ة بنفس الفترة 
م���ن الع���ام الماض���ي والتي بلغ���ت خالها 
62.87 % بتب���ادل تج���اري خاله���ا بلغ���ت 
قيمت���ه 37.08 ملي���ار ري���ال )9.89 ملي���ار 

دوالر(.
ووفقا للمس���ح، بلغ إجمالي قيمة صادرات 
الس���عودية غي���ر البترولي���ة ل���دول مجلس 

التع���اون الخليج���ي ف���ي األش���هر التس���عة 
األول���ى من العام الج���اري 24.1 مليار ريال 
بص���ادرات  مقارن���ة  دوالر(،  ملي���ار   6.43(
قيمته���ا 23.57 ملي���ار ري���ال )6.28 ملي���ار 
دوالر( في الفترة المماثلة من العام 2017، 

بنمو نسبته 2.3 %.
وف���ي المقاب���ل، زادت ال���واردات الس���لعية 
للمملك���ة م���ن مجل���س التع���اون بنس���بة 25 
 44.28 مس���جلة  الفت���رة،  تل���ك  خ���ال   %
ملي���ار ري���ال )11.81 ملي���ار دوالر(، مقارنة 
ب���واردات قيمته���ا 35.42 مليار ريال )9.45 
ملي���ار دوالر( في الفت���رة المماثلة من العام 

الماضي.
وسجلت الس���عودية عجزا تجاريا مع دول 
مجل���س التعاون بقيم���ة 20.17 مليار ريال 
)5.38 ملي���ار دوالر( ف���ي األش���هر التس���عة 
2018، مقارن���ة بعج���ز قيمت���ه 11.85 مليار 
ريال )3.16 مليار دوالر( في الفترة المقابلة 

من 2017، بارتفاع نسبته 70.2 %.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية 
ودول المجل���س خ���ال الرب���ع األول 2018 
دوالر(،  ملي���ار   6.23( ري���ال  ملي���ار   23.35
مقارن���ة ب 20.6 ملي���ار ري���ال )5.49 ملي���ار 
دوالر( في الربع المماثل من العام الماضي.

وف���ي الرب���ع الثان���ي، ارتف���ع حج���م التبادل 
التجاري بين المملكة ودول الخليج بنسبة 
طفيفة ليصل إل���ى 23.8 مليار ريال )6.35 
ملي���ار دوالر(، مقارنة ب 19.61 مليار ريال 
)5.23 ملي���ار دوالر( ف���ي الرب���ع الثان���ي من 

.2017
ورغ���م أن األرق���ام تش���ير إل���ى تس���جيل 
المملكة صافي عجز بالتبادل التجاري مع 
دول مجلس التع���اون خال الربع الثاني 
من العام الجاري على أس���اس سنوي، إال 

أنه ش���هد انخفاض���ا مقارن���ة بالربع األول 
م���ن العام ذاته. وبل���غ صافي العجز 6.57 
ملي���ار ري���ال )1.75 ملي���ار دوالر(، مقارنة 
بعجز قيمته 3.7 مليار ريال )986 مليون 

دوالر( في الربع الثاني 2017.

الرياض – مباشر

كش���فت دراس���ة أن صنادي���ق التح���وط المتخصص���ة ف���ي األس���واق 
الناش���ئة تتج���ه ألس���وأ أداء س���نوي من���ذ 2011، مع اس���تمرار تخارج 

رؤوس األموال.

وأظهر التقرير الصادر عن ش���ركة 
أبح���اث صنادي���ق التح���وط عب���ر 
صنادي���ق  أن  األربع���اء  موقعه���ا 
الناش���ئة  باألس���واق  التح���وط 
وس���عت خس���ائرها التي س���جلتها 
الع���ام  م���ن  األول  النص���ف  ف���ي 
الثال���ث  الرب���ع  خ���ال  الج���اري 
أن  الماضي.وأضاف���ت  وأكتوب���ر 
مؤش���رها لألسواق الناشئة تراجع 
بنسبة 3.7 % في أكتوبر الماضي 
وح���ده، م���ا يمث���ل ثام���ن هب���وط 
شهري على التوالي، ليبلغ إجمالي 
تراجعها منذ بداي���ة العام الجاري 

مستوى 10.7 %.
وتابعت أن المس���تثمرين س���حبوا 

مبلغ 3.1 مليار دوالر من صناديق 
باألس���واق  المتعلق���ة  التح���وط 
الناش���ئة ف���ي الرب���ع الثال���ث وهي 
األول  الرب���ع  من���ذ  وتي���رة  أكب���ر 

ل�2009.
كما أن إجمالي رأس المال الخاص 
الناش���ئة  األس���واق  بصنادي���ق 
انخفض بمق���دار 4 مليارات دوالر 

إلى 227.1 مليار دوالر.
وأوضح���ت البيان���ات أن صناديق 
بالصي���ن  المختص���ة  التح���وط 
ش���هدت أداًء س���لبيًا ملحوظًا هذا 
الع���ام، حي���ث تراجع المؤش���ر في 
أكتوب���ر الماض���ي بنح���و 7.75 %، 

وبنسبة 17 % منذ بداية العام.

صناديق التحوط تتجه ألسوأ أداء

ونبه الخبراء إلى أن قضية وجود نظام  «
معلومات فّعال يعتبر مسألة “حساسة” 

في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ 
انها تطبق على جميع العمليات المالية 

والتي قد تكون باآلالف أو عشرات اآلالف في 
بعض الشركات أو المحالت وبالتالي من 

غير المعقول أن يتولى البشر متابعة مثل 
هذه العمليات، ومن المنطقي أن يكون 

هناك نظام محاسبة ونظم معلومات قوي 
للتعامل مع هذه العمليات وأن يكون هناك 

الكثير من األنظمة القادرة على ذلك.

حتمية وجود نظام معلومات فّعال

علي الفردان من المنامة

إطالق شركة  
 “mca“

لخدمات 
شؤون 

الضرائب 
بالمملكة

خبراء 
يشددون 

على أهمية 
االستعداد 

للتطبيق

الضريبة 
ستساعد 

البحرين على 
إيجاد بدائل 

للدخل

المحرر االقتصادي

المحرق - التنين البحرين

وقعت مدينة التنين البحرين، مذكرة تفاهم مع ش���ركة كانو اللوجس���تية وذلك انطالًقا 
من التزامها التام في التطوير المس���تمر لجميع أوجه عملياتها عبر توظيف جميع السبل 

لتسهيل النشاط التجاري لمستأجريها، وتوفير تجربة فريدة للعمالء عند التسوق.

 Chinamex وأع���رب المدي���ر الع���ام لش���ركة
الش���ركة المش���غلة لمدين���ة التني���ن البحرين، 
باتريك جينج ش���وا، عن حرص الشركة على 
إقامة هذه الش���راكة المتميزة مع إحدى أكثر 
الش���ركات عراق���ة لتخ���دم مصلح���ة وتط���ور 
للغاي���ة  س���عداء  “نح���ن  وأردف  المدين���ة.  
بالتوقي���ع عل���ى مذك���رة التفاه���م م���ع ش���ركة 
كان���و اللوجس���تية الت���ي ب���ا ش���ك س���تكون 
ش���راكة مثم���رة. ستس���اهم خدمات الش���حن 
الت���ي تقدمه���ا الش���ركة ف���ي تحس���ين عملية 
التخليص الجمركي لجميع المستأجرين مما 
يسهل عملية تصدير منتجات عالية الجودة 

من مدين���ة التنين البحرين إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي”.

ع���ام  اللوجس���تية  كان���و  ش���ركة  وتأسس���ت 
قب���ل  م���ن  بالكام���ل  مملوك���ة  وه���ي   1967
مجموعة يوس���ف بن أحمد كانو، إحدى أكبر 
المجموع���ات متع���ددة الجنس���يات ومتنوعة 
المجاالت في الشرق األوسط. وتقدم الشركة 
خدمات الش���حن والتخليص واللوجستيات، 
وتعتب���ر من رواد هذه المج���االت في منطقة 
الخليج العربي بفضل عملياتها التي دائًما ما 

تواكب أحدث التطورات. 
يذك���ر أن مدين���ة التنين البحري���ن هي إحدى 

مش���اريع التطوير العقاري الفريدة من نوعها 
وتتأل���ف م���ن 5 معال���م رئيس���ة وه���ي: مجمع 
التنين، ش���قق التنين، قري���ة المطاعم، البازا 
باإلضافة لمس���احة مخصصة للمستودعات. 
وتض���م مدين���ة التني���ن 787 وح���دة تجارية، 
مم���ا يجعلها أكب���ر مركز معني بتج���ارة البيع 

بالجملة والتجزئة في البحرين. ومن موقعها 
اإلس���تراتيجي جن���وب غ���رب دي���ار المحرق، 
إضاف���ة إلى قربها من مطار البحرين الدولي، 
وميناء خليفة بن سلمان، والعاصمة المنامة، 
تس���عى المدينة لخدمة جمي���ع القاطنين في 

المملكة والزوار من الدول المجاورة.

بالمنطق��ة والتوس��ع  الزبائ��ن  قاع��دة  توس��يع  ف��ي  تس��اهم  الش��راكة 

“التنين” توقع مذكرة تفاهم مع “كانو”

18.2
دوالر مليــــــــار 



30 نوفمبر 2018 الجمعة
22 ربيع األول 1440 11

طرح���ت هيئة البحرين للثقافة واآلثار في جلس���ة مجل���س المناقصات والمزايدات 
أمس مناقصة لبناء 4 مواقف سيارات متعددة الطوابق في المحرق، تقدم إليها 4 

عطاءات، أقلها بنحو 8.2 مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة 11.8 مليون دينار.

المشروع عبارة عن بناء وتوفير 886 
موقفا الستخدام الزوار والسكان معا 
بالمحرق، حيث إن في كل طابق من 
هذه المواقف شكل وتصميم مختلف 
ارتفاع���ات  عل���ى  الس���يارات  لتم���ر 
ومطبات مختلفة األشكال مما يعطي 
كل طاب���ق طابع���ا خاص���ا، اذ اليوج���د  
هناك تش���طيب فوق الخرس���انة التي 
يجب صبها بالموقع حيث يس���تند إل 

المبنى على الخرسان الظاهرة.
اإلس���كان  بن���ك  ط���رح  جانب���ه،  م���ن 
لعم���ل  استش���اري  لتعيي���ن  مناقص���ة 
الرمل���ي  مش���روع  عل���ى  التصمي���م 
اإلس���كاني بالقس���م الرابع تق���دم إليها 
أل���ف   52.7 بنح���و  أقله���ا  13 عط���اء، 

دينار.
وأظهرت أحدث بيانات نش���رت على 
الموق���ع، فت���ح 24 مناقص���ة تابع���ة ل���� 
18 جه���ة حكومية، بل���غ مجموع أقل 
العطاءات المقدمة نحو 17.5 مليون 
دين���ار، في حين ت���م تعليق 25 عطاء 

تابع ل� 14جهة.
وفت���ح المجل���س مناقصتين لش���ركة 
نفط البحرين “بابك���و”، أولهما لتوفير 
المكث���ف  المحف���ز  تحمي���ل  خدم���ات 

مصن���ع  ف���ي  المفاع���ات  لمختل���ف 
التكري���ر لم���دة 5 أع���وام، تق���دم إليها 
عط���اءان، ُعلق أحدهم���ا وأقل عطاء 
بنحو مليوني دوالر )ما يعادل 743.4 
ألف دين���ار(، والثانية لتوريد أجس���ام 
المبادالت الحرارية ذات نظام تغذية 
س���فلى تق���دم إليها 6 عط���اءات، ُعلق 
أحده���ا، وأق���ل عط���اء ب���� 49.6 أل���ف 

دينار.

مقاولة ألعمال الصرف 

الصحي

مناقصتي���ن  المجل���س  فت���ح  كم���ا 
ل���وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
أبرزهم���ا  العمران���ي،  والتخطي���ط 
الص���رف  ألعم���ال  الزمني���ة  للمقاول���ة 
 )-2021  2019( لألع���وام  الصح���ي 
تق���دم إليه���ا 21 عط���اء أقله���ا بنح���و 

443.1 ألف دينار.
وكذل���ك فت���ح المجل���س مناقصتي���ن 
أبرزهم���ا  اإلع���ام،  ش���ؤون  ل���وزارة 
مبن���ى  لمش���روع  محلي���ة  مناقص���ة 
االس���توديو االخب���اري الجدي���د تقدم 
إليه���ا 7 عط���اءات عل���ق 3 منها، وأقل 

عطاء بنحو 405.7 ألف دينار.

  مليون دينار لتوريد 

قطع لـ “تطوير”

مناقصتي����ن  ف����ي  المجل����س  ونظ����ر 
أولهم����ا  للبت����رول،  “تطوي����ر  لش����ركة 
لتوفي����ر خدم����ات فح����ص األنابي����ب 
تق����دم إليها 3 عط����اءات، علق أحدها 
وأقل عطاء بنحو 434.1 ألف دينار، 
والثاني����ة لتوقيع عق����د زمني لمدة 3 
س����نوات لتوري����د قط����ع موصلة على 
نظ����ام الطل����ب المباش����ر م����ن الم����ورد 
وقت الحاجة تقدم إليها 4 عطاءات، 
عل����ق اثن����ان وأق����ل عطاء بنح����و 2.7 
مليون دوالر )ما يعادل 1.01 مليون 

دينار(.
وكذلك نظر المجلس في مناقصتين 

لشركة طيران الخليج، أولهما لتوفير 
الصق����ر  درج����ة  لمس����افري  لحاف����ات 
الذهبي تقدم إليها 5 عطاءات، أقلها 
بنح����و 49.5 أل����ف دوالر )م����ا يع����ادل 
18.6 أل����ف دين����ار(، والثاني����ة لتوفي����ر 
صواني التقديم للش����ركة تقدم إليها 
5 عط����اءات، عل����ق اثنان منه����ا وأقل 
عط����اء بنح����و 29.3 أل����ف دوالر )م����ا 

يعادل 11 ألف دينار(.
إضاف����ة إل����ى ذل����ك، فت����ح المجل����س 
لمش����روع  المالي����ة  ل����وزارة  مناقص����ة 
اس����تبدال أجهزة التكيي����ف المركزي 
 4 إليه����ا  تق����دم  ال����وزارة  لمبن����ى 
عط����اءات، علق أحده����ا، وأقل عطاء 
ومناقص����ة  دين����ار،  أل����ف   172.5 ب����� 
ألمانة العاصمة لخدمات شفط مياه 
المج����اري لألمانة لمدة أربع س����نوات 

تقدم إليها 10 عط����اءات، علق اثنان 
منه����ا وأقل عطاء ب����� 260 ألف دينار، 
ومناقص����ة لجامع����ة البحرين لتوريد 
الق����درة  معام����ل  تصحي����ح  مع����دات 
والترش����يح التوافقي، تقدم إليها 11 
عطاء أقله����ا بنحو 178.9 ألف دينار، 
ومناقصة لهيئة التخطيط والتطوير 
العمران����ي لتزويد الهيئة تق����دم إليها 
6 عط����اءات، أقله����ا بنح����و 29.9 ألف 
دين����ار، ومناقصة ل����� “تمكي����ن” إلدارة 
لري����ادة  البحري����ن  جائ����زة  فعالي����ة 
األعم����ال في نس����ختها الرابعة، تقدم 
إليه����ا 5 عطاءات، عل����ق أحدها وأقل 

عطاء بنحو 263.5 ألف دينار.
ع����اوة عل����ى ذل����ك، فت����ح المجل����س 
مناقصة لبوليتكنك البحرين لتوريد 
بالمب����رد  التبري����د  نظ����ام  واس����تبدال 

الهوائ����ي ف����ي الجامع����ة، تق����دم إليها 
أل����ف   89.4 ب�����  أقله����ا  عط����اءات،   9
المخ����ازن  إلدارة  ومناقص����ة  دين����ار، 
والم����اء  الكهرب����اء  بهيئ����ة  المركزي����ة 
لش����راء مصابي����ح إن����ارة تق����دم إليه����ا 
عط����اءان، أقلهم����ا بنح����و 84.9 أل����ف 
دين����ار، ومناقص����ة لتوري����د وتركي����ب 
أرضيات خش����بية لصالة نادي الرفاع 
النموذج����ي تق����دم إليه����ا 4 عطاءات 
عل����ق أحدها، وأقل عط����اء ب� 43 ألف 
البحري����ن  لهيئ����ة  ومناقص����ة  دين����ار، 
لتوفي����ر  والمع����ارض؛  للس����ياحة 
البح����ر  ق����اع  ف����ي  قاع����دة  وتثبي����ت 
لتثبي����ت طائ����رة بط����ول 70.51 مت����ر 
تق����دم إليه����ا 3 عط����اءات، أقلها بنحو 

84.5 ألف دينار.

8.2 مليون دينار لبناء 886 موقف سيارات بالمحرق
دي��ن��ار م��ل��ي��ون   17.5 بقيمة  حكومية  ج��ه��ة   18 ل���  ت��اب��ع��ة  مناقصة   24 ف��ت��ح 

“البورصة” تقفل على ارتفاع 3.9 نقطة
صفقة  50 ب��ت��ن��ف��ي��ذ  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   1.9 ب����  س��ه��م  م��ل��ي��ون   7.6 ت�����داول 

أقفل مؤشر البحرين العام يوم أمس عند مستوى 1,328.81 بارتفاع وقدره 3.95 نقطة مقارنة 
بإقفاله ي�وم األربعاء، في حين أقفل مؤش���ر البحرين اإلس���امي عند مس���توى 872.54 بارتفاع 

وقدره 1.41نقطة مقارنة بإقفاله السابق. 

وت���داول المس���تثمرون ف���ي بورص���ة البحري���ن  
7.55 مليون سهم، بقي�مة إجمالية قدرها 1.97 
مليون دينار، ت�م تنفيذها من خال 50 صفقة، 
حيث ركز المس���تثمرون تعامات�هم على أسهم  
قط���اع البن���وك التجاري���ة والت���ي بلغ���ت قي�م���ة 
أس���همه المتداول���ة 1.84 ملي���ون دين���ار، أي م���ا 
نسبته 93.29 % من القيمة اإلجمالية للتداول 
وبكمية قدرها 7.23 مليون س���هم، ت�م تنفيذها 

من خال 24 صفقة.
ج���اء البنك األهل���ي المتحد ف���ي المركز األول، 
إذ بلغت قي�مة أس���همه المتداول���ة 1.78 مليون 
دينار، أي ما نسبته 90.22 % من إجمالي قيمة 
األس���هم المتداول�ة وبكمية قدرها 7.03 مليون 

سهم، تم تنفيذها من خال 13 صفقة.

أم���ا المرك����ز الثان���ي، ف���كان لش���ركة البحري���ن 
 62.66 بقي�م���ة قدره���ا  التجاري���ة  للتس���هيات 
أل���ف دينار، أي ما نس���بته 3.18 % من إجمال�ي 
قيمة األس���هم المتداول�ة وبكمية قدرها 81.51 
ألف س���هم، ت���م تنفيذها من خ����ال 8 صفقات. 
ث���م جاء بنك البحري���ن والكويت بقي�مة قدره�ا 
53.26 أل���ف  دين���ار، أي ما نس���بته 2.70 % من 
إجمال�ي قيمة األسهم المتداول�ة وبكمية قدرها 
121.50 أل���ف س���هم، ت���م تنفيذها م���ن خال 5 

صفقات.
وت���م ي����وم أم���س ت���داول أس���هم 10 ش���ركات، 
ارتفع���ت أس���عار أس���هم 4 ش���ركات، ف���ي حي���ن 
انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت 

بقية الشركات على أسعار إق�فاالتها السابقة.
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مساهمة الشركات في القيمة اإلجمالية

المنامة - بورصة البحرين

ش���هدت بورص���ة البحرين أمس ت���داوالت م���ن جانب بعض 
البنوك لش���راء أس���هم خزينة، فيما نفذ مساهمون رئيسيون 
في بنوك أخرى صفقات مميزة وذات قيمة أو كمية مرتفعة.

وأعل���ن المص���رف الخليجي التجاري عن ش���راء 45 ألف س���هم 
م���ن أس���هم الخزني���ة ليرفع بذل���ك أس���هم الخزينة م���ن 96.08 

مليون سهم إلى 96.125 مليون من األسهم الصادرة.
إلى ذلك، قالت ش���ركة “بي أم أم أي” أنه تم بيع 13 ألف س���هم 
من جانب أش���خاص رئيس���يين، من خال عدة صفقات، حيث 
بيع 3 آالف سهم بسعر 0.735 دينار للسهم الواحد، و10 آالف 

سهم بسعر 0.740 دينار للسهم الواحد.
وكانت الشركة أعلنت أنه نفذت صفقة يوم األربعاء على 7.5 
ألف س���هم من قبل أحد األش���خاص الرئيس���يين بس���عر 0.745 

دينار للسهم الواحد.
وأعل���ن بنك البحرين والكويت عن تنفيذ صفقة ش���راء أس���هم 
خزين���ة، بواق���ع 15 أل���ف س���هم م���ن جان���ب أح���د األش���خاص 
الرئيس���يين بس���عر 0.440 دين���ار للس���هم الواح���د وذل���ك ي���وم 

األربعاء.
وق���ال بن���ك األهل���ي المتح���د أن���ه تم بي���ع 107 آالف س���هم من 
جان���ب أحد األش���خاص الرئيس���يين في بورص���ة الكويت يوم 

األربعاء بسعر 0.670 دوالر للسهم الواحد.

صفقات وبيع أسهم خزينة

أعل���ن مصرف البحرين المركزي بأن���ه تمت تغطية اإلصدار 
رق���م ISIN BH0004PL04V3( 1732( م���ن أذونات الخزانة 
الحكومية الش���هرية التي يصدره���ا المصرف المركزي نيابة 
ع���ن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة ه���ذا اإلصدار 35 مليون 
دينار لفترة اس���تحقاق 182 يومًا تبدأ في 2 ديسمبر 2018 
وتنته���ي ف���ي 2 يوني���و 2019، كما بل���غ معدل س���عر الفائدة 
عل���ى ه���ذه األذون���ات 4.45 % مقارنة بمعدل س���عر الفائدة 
ألذون���ات اإلصدار الس���ابق بتاري���خ 11 نوفمبر 2018 حيث 

بلغت 4.40 %.
وبلغ معدل س���عر الخصم 97.800 % وتم قبول أقل س���عر 
للمشاركة بواقع 97.788 %، علمًا بأنه تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة 118 %.
كم���ا بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

ق���ام مركز التفتي���ش ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة 
بإغ���اق مقه���ى بمنطق���ة المنام���ة غلق���ًا إداري���ًا اذ كان يزاول 
م���ن دون  الشيش���ة  تقدي���م  م���ن خ���ال  التج���اري  النش���اط 
الحص���ول على التراخي���ص المطلوبة لهذا النش���اط، كما قام 
ب���إدراج أصحاب الش���ركة في قائمة المتحف���ظ عليهم، وجار 
اتخ���اذ اإلج���راءات القانوني���ة الازم���ة بحقهم وفق���ًا لقانون 
الس���جل التج���اري رق���م)27( لس���نة 2015، وذل���ك ف���ي إط���ار 

مداهمات الوزارة المفاجئة للمحات التجارية.
وح���ذرت وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة م���ن مغب���ة 
مزاولة األنش���طة تجارية من دون الحصول على التراخيص 

والموافقات الازمة من الجهات ذات العاقة.

إغالق مقهى لمزاولته الشيشة من دون ترخيص35 مليون دينار لتغطية ُأذونات خزانة
المنامة - الصناعة والتجارةالمنامة - المصرف المركزي

 فتح مجلس المناقصات والمزايدات مناقصتين لهيئة الكهرباء والماء،  «
أولهما الستبدال المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز ذات جهد 220 كيلو 

فولت في محطة شمال مدينة عيسى الفرعية لنقل الكهرباء تقدم إليها 3 
 عطاءات، علق اثنان منها، وأقل عطاء بنحو 2.8 مليون دينار.

أما المناقصة الثانية لتزويد عمالة متخصصة لصيانة التوربينات الغازية 
من النوع “ألستوم” بمحطتي الرفاع وسترة لمدة 4 سنوات تقدم إليها 

عطاء وحيد بقيمة 1.7 مليون دينار.

2.8 مليون دينار الستبدال مفاتيح كهربائية

 فتح مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لهيئة تنظيم سوق  «
العمل لنقل نظام العمالة الوافدة واألنظمة الداعمة والمرتبطة به إلى 
منصة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية، تقدم إليها 3 عطاءات، ُعلق 
 اثنان منها، وأقل عطاء بنحو 439.5 ألف دوالر ما يعادل 165.3 ألف دينار.

والمشروع مقسم لمرحلتين أساسيتين هما: األولى لعمل دراسة جدوى، 
والثانية لتنفيذ عملية النقل. وستكون المرحلة الثالثة تحويل النظام إلى 

خدمات أمازون، وهي مرحلة اختيارية.

نقل العمالة الوافدة إلى “أمازون”

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

8,168,000.00
 Mohammed A Al Kharafi & Sons for General Trading General

Contracting and Industrial Structures WLL
4 أعمال بناء 4 مواقف سيارات متعددة الطوابق في المحرق هيئة الثقافة واآلثار

439,500 دوالر INFOSYS LIMITED 3 نقل نظام العمالة الوافدة إلى منصة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية تنظيم سوق العمل

2,849,221.14 .ABB Switzerland Ltd 3
استبدال المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز ذات جهد 220 كيلو فولت في محطة شمال 

مدينة عيسى الفرعية لنقل الكهرباء
الكهرباء والماء

1,700,000.00 ALSTOM MIDDLE EAST FZE 1
تزويد عمالة متخصصة لصيانة التور بينات الغازية من النوع “ألستوم” بمحطتي الرفاع و 

سترة لمدة 4 سنوات

2,699,120.43 دوالر )TC Equipment Establishment )Trouvay & Cauvin Gulf Division 4
عقد زمني لمدة ثالث سنوات لتوريد قطع موصلة على نظام الطلب المباشر من المورد وقت 

الحاجة
تطوير للبترول

443,060.00 Crown Electro Mechanical W.L.L 21 المقاولة الزمنية ألعمال الصرف الصحي لألعوام )2019-2021( األشغال والبلديات

405,730.00 Arabian Houses Contracting 7 طرح مناقصة عامة )محلية( لمشروع مبنى االستوديو األخباري الجديد وزارة اإلعالم

المقهى عقب اغالقه



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

العملیات البسیطة : الثآلیل ،األکیاس الدهنیة ..الخ

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

القيد: 109050  -  تاريخ: 28/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )160470( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ريدا للخدمات )ش ش و( لمالكها 

عبدالوهاب  صمادي

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

اعالن بشأن تغيير االسم التجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
اي ج���ودة لألستش���ارات ذ.م.م نيابة عن اصحاب ش���ركة ري���دا للخدمات )ش ش و( 
لمالكه���ا عبدالوهاب  صمادي، المس���جلة بموجب القيد رق���م 109050، طالبين تغيير 

االسم التجاري 
من: شركة ريدا للخدمات )ش ش و( لمالكها عبدالوهاب  صمادي

REDA SERVICES )SPC( ONWED BY ABDIL WAHAB SMADI
الى: شركة مايندزر سيستمز )ش ش و( لمالكها عبدالوهاب  صمادي

MANDZER SYSTEMS S.P.C Co ONWED BY ABDIL WAHAB SMADI
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
ميج���ا بل���س كمبيوترز ش.ش.و، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 56344-21، بطلب 

تغيير االسم التجاري 
من: شركة ميجا بلس كمبيوترز ش.ش.و لمالكها اماني عبدعلي حسن المحل

mega plus Computers S.P.C. Owned amani abdali hasan almahal
الى:  ستايلستا للحالقة الرجالية ش.ش.و

STYLISTA GENTS SALON S.P.C
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 99017-1  تاريخ: 28/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )170334(  لسنة 2018
بشأن تحويل الشخص الواحد إلى شركةتضامن

القيد: 122554  تاريخ: 28/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )170264(  لسنة 2018
بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 111861 -  تاريخ: 28/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )9914(  لسنة 2018
بشأن تحويل الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 
مالك شركة سيتار ش.ش.و لمالكتها هند بنت قاسم بن يحيى الفيقي المسجلة 
بموج���ب القيد رقم 99017-1 طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة 
إلى ش���ركة تضامن برأس���مال وقدره 20٫000٫00 د.ب )عش���رون الف���ا دينار( بين 

كل من:
1. هند بنت قاسم بن يحيى الفيفي

2.  أحمد يوسف الدولتلي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الس���ادة اصحاب ش���ركة العزب للتخزين - تضامن بحرينية المسجلة بموجب 
القي���د رق���م 122554 طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى 
ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 10000 عش���رة آالف دينار 

بحريني، بين كل من:
1.  الع���زب أن أس س���ي إنترناش���يونال ش.ش.و لمالكه���ا العزب أن أس س���ي 

إنترناشيونال ليميتد
2.  بسمة على احمد محمود سالمة منصور

يعل���ن  مركز البحرين للمس���تثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه 
ق���د تق���دم إليه المالك لش���ركة ش���ركة ارس���الن للوس���ائل اإلعالمي���ةش.ش.و  
)ش���ركة الش���خص الواح���د( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 111861 طالب���ا 
تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 

1000 دينار بحريني
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 
مشفوعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة البوطة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 11030

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بيلدينج فيو للعقارات ش.ش.و لمالكها منصور قاسم سعيد 

عبدهللا
سجل تجاري رقم 83597

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء ف���ي ش���ركةالبوطة ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
11030، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد/  محمد عادل حس���ن المدني 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 33370899 )973+(

بناء على قرار المالك لشركة بيلدينج فيو للعقارات ش.ش.و لمالكها منصور قاسم 
س���عيد  عب���دهللا بموج���ب القي���د رق���م 83597، بتصفية الش���ركة اختياري���ا وتعيين 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 37777745 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -164427( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب معاملة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه اي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالحميد محمود محمد المال

االسم التجاري الحالي: حامد فون
االسم التجاري: الفيحاء لتجارة الغذائية

قيد رقم: 6-13801

القيد: 103220 التاريخ :2018/11/26  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )165612( لسنة 2018
بشأن تحويل ذات مسئولية محدودة  إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 91700 التاريخ :2018/11/29  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه 
تقدم إليه الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة سنرجس���تيكس سليوش���نز 
ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 103220، طالبي���ن تحوي���ل 
الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلي الش���خص الواحد برأسمال 
وق���دره 3000 ثالث���ة آالف دينار بحريني، لتصب���ح مملوكة من قبل 

SEBASTIAN GINEALVES السيد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد/ بدر أحمد سلمان كيكسو المالك ل� موا بيال بيوتي 
لون���ج )مؤسس���ة فردي���ة(  والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 91700، 
يطل���ب تحوي���ل المؤسس���ة المذكورة إلي ش���ركة الش���خص الواحد، 
برأس���مال وق���دره 20000 عش���رون أل���ف دين���ار بحرين���ي، لتصب���ح 

مملوكة من السيد/ بدر أحمد سلمان كيكسو

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-169477( اعالن رقم

تنازل  - عن المحل التجاري

تقدم إلينامحمد محمود موسى محمد بطلب تحويل المحل التجاري التالي: الى 
السيدة/ مدينة محمد عبدهللا عبدالحسين  

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

رقم القيد
1-89656

االسم التجاري
مؤسسة امسا التجارية

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

)CR2018 -166909( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمود عبدهللا حسن ابراهيم

االسم التجاري الحالي: واحة تايلوس للمقاوالت
االسم التجاري المطلوب: واحة تايلوس سيراميكا

قيد رقم
57672-6

شقة / محل
4

بناية
3274

شارع / طريق / ممر
360

مجمع
1203
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ماكرون سيلتقي 
محمد بن سلمان 

في األرجنتين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس الخميس، أنه سيلتقي ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان على 

هامش قمة العشرين باألرجنتين.
وكان ولي العهد السعودي األمير محمد 

بن سلمان، قد وصل، األربعاء، إلى 
األرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.

كما أكد المتحدث الصحافي للكرملين 
دميتري بيسكوف، األربعاء، أن جدول 

أعمال الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس 
باألرجنتين يتضمن لقاء مع ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.

تقري��ر يفضح تجس��س قط��ر على مؤسس��ات وش��خصيات

قرقاش: الدوحة أضاعت فرصة لحل أزمتها

أك���د وزي���ر الدول���ة اإلمارات���ي للش���ؤون الخارجية أن���ور قرقاش أن مق���ال وزير 
الخارجي���ة األميرك���ي مايك بومبيو األخير الذي ذّكر فيه بأهمية الس���عودية في 
قضاي���ا المنطقة، يجب أن يدفع القطريين ليس���ألوا قيادتهم عن حكمة تس���خير 
اإلع���ام القط���ري للهج���وم عل���ى الس���عودية، وضياع فرص���ة عل���ى الدوحة لحل 

أزمتها، معتبرًا أن ذلك يكشف عن “غياب الحكمة وضياع البوصلة”.

وفـــي سلســـلة تغريـــدات على حســـابه 
األربعـــاء  مســـاء  “تويتـــر”  موقـــع  فـــي 
كتـــب قرقـــاش: “مقال وزيـــر الخارجية 
األميركـــي مايـــك بومبيـــو فـــي )الوول 
ســـتريت جورنال( والـــذي يعبر فيه عن 
دعم واشنطن االستراتيجي للسعودية 
بومبيـــو  ينتقـــد  األهميـــة،  غايـــة  فـــي 
واالســـتهداف  المزدوجـــة  المعاييـــر 
السياســـي للرياض ويؤكـــد على أهمية 
السعودية في قضايا المنطقة، الموقف 

األميركي واضح وإيجابي”.
وأضـــاف: “وكما أن الموقـــف األميركي 
واضح في دعمه الســـتقرار الســـعودية 
الموقـــف  فـــإن  الســـتهدافها،  ورفضـــه 
العربي والخليجي أوضح، فالســـعودية 
عربـــي  بنـــاء  ألي  أســـاس  الشـــقيقة 
وخليجي ســـوّي، وفي أمنهـــا ونجاحها 

فـــي  جميعـــا  لنـــا  ضمـــان  وازدهارهـــا 
منطقـــة ما زالـــت تعاني مـــن الصدمات 

واألزمات”.
وتابـــع: “ولعلهـــا فرصة ســـانحة يســـأل 
فيهـــا المواطـــن القطـــري قيادتـــه حول 
حكمة تسخير اإلعالم القطري للهجوم 
المغرض على السعودية الشقيقة، وعن 
المصلحـــة القطرية في ذلك، بل وحول 
الدوحـــة تســـهل  ضيـــاع فرصـــة علـــى 
أزمتهـــا، إنـــه غيـــاب الحكمـــة وضيـــاع 

البوصلة”.

* عمليات تجسس 

“ميديـــا  نشـــره موقـــع  كشـــف تحقيـــق 
قطـــر  قيـــام  عـــن  الفرنســـي،  بـــارت” 
بعمليات تجســـس على أطراف عربية، 
عبـــر منظمات غيـــر حكومية ممولة من 

الحكومة.
في العلن هي مؤسســـة تكافح الفســـاد 
الرياضـــي، لكنهـــا فـــي الخفـــاء غطـــاء 
النظـــام،  لصالـــح  تجســـس  لعمليـــات 
والحديـــث هنا عن منظمـــة قطرية غير 
حكوميـــة هـــي المركـــز الدولـــي لألمـــن 

الرياضي.
وحسب الموقع، قدمت الدوحة ضباطا 
فـــي الجيـــش مقربيـــن مـــن أميـــر قطـــر 
علـــى أنهم أعضـــاء في المركـــز الدولي 
لألمن الرياضي القطري، الذي يعلن عن 
نفســـه كمنظمة مستقلة تحارب الفساد 

والرشوة الرياضية.
واقعـــة  عـــن  التســـريبات  وتحدثـــت 
محـــددة فـــي عـــام 2015، نفذتهـــا قطر 
للتجســـس علـــى الشـــيخ أحمـــد الفهـــد 
األولمبـــي  المجلـــس  رئيـــس  الصبـــاح، 

اآلسيوي.
وتمـــت العملية خـــالل احتفـــال اللجنة 
األولمبيـــة الدوليـــة فـــي مدينـــة لـــوزان 
عميليـــن  طريـــق  عـــن  السويســـرية، 
الدوليـــة  الشـــرطة  فـــي  ســـابقين 
)اإلنتربول(، وبإشـــراف ضابط كبير في 

الجيـــش القطـــري وأحـــد المقربيـــن من 
األمير.

وتجسس العميالن على رسائل الشيخ 
أحمـــد الصباح، الـــذي كان يعد في هذا 
التوقيت أبرز مسؤول رياضي آسيوي.

ولـــم يقتصر الفســـاد الرياضـــي القطري 
على عمليات التجســـس، وفقا لتحقيق 
أيضـــا  تنـــاول  إذ  الفرنســـي،  الموقـــع 
مليـــارات  قطـــر  ضـــخ  عـــن  معلومـــات 
الـــدوالرات في مجال كـــرة القدم وكرة 

اليد وألعاب القوى.
كمـــا أوضـــح الموقـــع أن فـــوز الدوحـــة 
جـــاء   2022 العالـــم  كأس  بتنظيـــم 
فرغـــم  الرياضـــي”،  للمنطـــق  “متحديـــا 
تصنيـــف المنتخب في مرتبـــة متأخرة 
جـــدا عالميا، والمناخ الصحراوي وعدم 
جاهزيـــة المالعب، فـــازت قطر بتنظيم 

أهم حدث رياضي عالمي.
وأرجـــع الموقع الفرنســـي ذلك إلى دفع 
قطر رشاوى تقدر بنحو 13 مليار دوالر 

ألعضاء اللجنة المنظمة للمونديال.

عواصم ـ وكاالت:

دبي ـ العربية نت:

أنور قرقاش: الموقف األميركي واضح في دعمه الستقرار السعودية

تونس ـ اف بالخرطوم ـ وكاالتبرلين ـ دب أ

أنغيال ميركل،  ألمانيا،  نصحت مستشارة 
ذكية”  وإظهار”مقاربة  بالتعقل  أوكرانيا 
اخترقت  سفنها  مــن   3 احتجاز  لــحــادث 
المياه الروسية في البحر األسود، وقالت 

إن حل هذا األمر لن يتحقق إال بالحوار.
وقـــالـــت مــيــركــل فـــي افــتــتــاح الــمــنــتــدى 
األلماني األوكراني الثالث في برلين امس 
الخميس: “أعتزم مناقشة هذا الموضوع 
قمة مجموعة  فــي  الــروســي  الرئيس  مــع 

العشرين. 
ومــــع ذلـــــك، لــديــنــا طــلــب مـــن الــجــانــب 
على  والحفاظ  بالتعقل  يتمثل  األوكراني 
أن  أننا ال نستطيع  نعلم  نهج ذكــي. نحن 
مــن خــالل  إال  بحكمة  األمــــر  هـــذا  نــحــل 

البعض،  بعضنا  مــع  الــمــفــاوضــات 
ألن الحل العسكري مستحيل”.
ــــروســــي  وكــــــــان الــــرئــــيــــس ال
فــالديــمــيــر بــوتــيــن قـــد طلب 

الـــثـــالثـــاء مـــن مــيــركــل إقــنــاع 

“مــتــهــور”،  ــأي عمل  ب الــقــيــام  بــعــدم  كييف 
“قلق  عن  معها  هاتفية  مكالمة  وعبر.في 
ــغ بــســبــب قــــرار كــيــيــف فـــرض قــانــون  ــال ب
من  برلين  تتمكن  أن  و”أمـــل  الـــطـــوارئ” 
التأثير على السلطات األوكرانية وإقناعها 
بعدم القيام بمزيد من األعمال المتهورة”.
وانــتــهــكــت يــــوم األحـــــد، 3 ســفــن تــابــعــة 
ــمــيــاه  ــبــحــريــة األوكــــرانــــيــــة حــــــدود ال ــل ل
من  وانتقلت  الروسية،  للدولة  اإلقليمية 
وهي  كيرتش  مضيق  إلى  األســود  البحر 
تستجب  ولــم  خطيرة،  بــمــنــاورات  تقوم 
هـــذه الــســفــن الــحــربــيــة لـــلـــنـــداءات الــتــي 
أطــلــقــهــا الــجــانــب الـــروســـي لــلــخــروج من 
مــيــاهــه اإلقــلــيــمــيــة، مــمــا اضطر 
الحتجاز  الروسية  السلطات 
السفن األوكرانية و 24 بحارا 
كــانــوا عــلــى مــتــنــهــا، وأصــيــب 
3 بــحــارة أوكــرانــيــيــن بــجــروح 

طفيفة.

امس  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  قال 
الخميس، “إن الحرب لن تتكرر في دارفور 

)غرب( كما يريد أعداء السالم”.
وتابع لدى افتتاحه فضائية جنوب دارفور 
بــمــديــنــة نــيــاال ” أن أهـــل دارفـــــور طـــردوا 
الشيطان وبدأوا مرحلة جديدة وستكون 

دارفور أفضل مما كانت عليه.
افــتــتــاحــه فضائية  لـــدى  الــبــشــيــر  واثـــنـــي 
العاملين  دور  علي  دارفـــور  جنوب  واليــة 
بـــاإلعـــالم بــالــواليــة وخــارجــهــا فــي عكس 
الوجه المشرق للوالية وتصحيح الصورة 

المقلوبة عن دارفور التي يحاول 
اإلعالم المعادي عكسها.

تــتــكــرر  لــــن  الــــحــــرب  أكـــــد أن 
أعــداء  يريد  دارفـــور كما  فــي 
الــســالم ألن الــنــاس قــد دفعوا 

ثمنها ووعوا الدرس.
وشــــدد الــبــشــيــر عــلــى أن أهــل 

دارفور طردوا من وصفه 

ــشــيــطــان”، وبـــــدأوا مــرحــلــة جــديــدة،  بـــ “ال
وستكون دارفور أفضل مما كانت عليه.

ويشهد إقليم دارفور )غرب( حربا منذ عام 
رئيسة  حركات  ثالث  تقاتل  حيث   ،2003

القوات الحكومية.
ودرجت الحكومة السودانية خالل األشهر 
“دحرت  قواتها  أن  التأكيد  على  األخيرة، 
باستثناء  دارفــور،  المسلحة في  الحركات 
جيوب صغيرة في جبل مرة يعمل الجيش 
الحركات  لكن  تحريرها”،  على 

المتمردة تنفي ذلك.
وفي وقت سابق من 
الرئيس  وصل  امس، 
مدينة  إلى  السوداني 
ـــيـــاال عـــاصـــمـــة جــنــوب  ن
دارفـــــــــــــور، لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فـــي عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
وافتتاح كلية جامعية.

ــاجــي قــايــد  ــب ــتــونــســي، ال ــيــس ال ــرئ قــــال ال
ــهــضــة هـــددتـــه  ــن ال الـــســـبـــســـي، إن حـــركـــة 
ــقــضــاء هـــو الـــذي  شــخــصــيــا، مـــؤكـــدا أن ال
ســيــفــصــل فـــي مـــوضـــوع الــجــهــاز الــســري 
على  كله  العالم  بات  الــذي  النهضة  لحركة 
ــد السبسي  ــبــاجــي قــاي ال بـــه. وقــــال  عــلــم 
في  القومي  األمــن  مجلس  اجتماع  خالل 
لحركة  األخير  البيان  إّن  االجتماع،  بداية 
استقبال  فــيــه  اســتــنــكــرت  الــــذي  الــنــهــضــة 
الــدفــاع  هيئة  أعــضــاء  الجمهورية  رئــيــس 
السياسيين  المعارضين  اغتيال  ملف  عن 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيه تهديد 
لشخصه، مشددا على أنه لن يسمح بهذه 

الـــتـــهـــديـــدات، ولـــن يــتــرك 
لتفعل  للنهضة  الــمــجــال 
مــا تــشــاء، الفــتــًا إلــى أن 
ـــقـــضـــاء ســـيـــكـــون هــو  ال

الفيصل.
أنه  السبسي  وأوضـــح 

غير منحاز ألي طرف على حساب اآلخر، 
استثناء  دون  الجميع  ويلتقي  يستقبل  إذ 
أّن  إلـــى  مــشــيــرًا  لــتــونــس،  رئــيــســا  بصفته 
‘’األدلة التي تحوزها هيئة الدفاع عن بلعيد 
“معقولة  النهضة  تدين  والتي  والبراهمي 
وال يمكن التغاضي عنها’’، مؤكدًا أّن الهيئة 
أمدته بـ ‘’مجلد’’ من الوثائق ذات عالقة بما 
يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، الفتًا 
إلى أّن جهاز هذا الحزب أصبح يعرفه كل 
بينما  ذلــك،  ويأتي  سريا.  يعد  ولــم  العالم 
تعيش حركة النهضة ارتباكًا في صفوفها، 
معلومات  بشأن  تحقيقًا  القضاء  بدء  منذ 
بامتالكها جهازا سريا  تفيد  ووثائق 
ــة،  ــدول ــل مــــوازيــــا ل
مـــــــــســـــــــؤوال عـــن 
معارضيها  تصفية 
ـــعـــيـــد  ـــل شـــــــكـــــــري ب
ــراهــمــي  ــب ومـــحـــمـــد ال

عام 2013.
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واشنطن ـ رويترز:

الخرطوم ـ اف ب:

قـــال متحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة 
األميركية إن السعودية ستشتري نظاما 
للدفـــاع الصاروخـــي مـــن صنـــع شـــركة 
لوكهيـــد مارتـــن بقيمـــة 15 مليـــار دوالر، 
وذلـــك بعـــد جهـــود مكثفـــة مـــن جانـــب 
االتفـــاق  إلنجـــاز  األميركيـــة  الحكومـــة 
شـــملت اتصـــاال شـــخصيا بيـــن الرئيـــس 
دونالد ترامب والعاهل الســـعودي الملك 
إن  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت  ســـلمان. 

مسؤولين ســـعوديين وأميركيين وقعوا 
خطابـــات العرض والقبول يـــوم االثنين 
فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط 
شـــراء الســـعودية 44 قاذفـــة صواريـــخ 
ثـــاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى 
ذات صلة. وقال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة إن صفقـــة نظام ثـــاد للدفاع 
منـــذ  النقـــاش  قيـــد  كانـــت  الصاروخـــي 

ديسمبر 2016 وإنها تمت اآلن.

وزراء  الجتمـــاع  الختامـــي  البيـــان  أكـــد 
خارجيـــة دول الجـــوار الليبي، الذي أقيم 
الخرطـــوم،  الســـودانية  العاصمـــة  فـــي 
علـــى مســـاندة ودعم دول الجـــوار لكافة 
فـــي  الســـالم  إلحـــالل  الراميـــة  الجهـــود 
ليبيـــا، وأهمية تأمين الحدود المشـــتركة 
معهـــا. واختتمـــت الجولـــة الجديـــدة من 
بمشـــاركة  الخميـــس،  أمـــس  االجتمـــاع، 
مبعـــوث األمم المتحدة إلى ليبيا، غســـان 

سالمة، ووزراء خارجية دول جوار ليبيا. 
وشـــدد وزراء خارجيـــة مصـــر والجزائـــر 
الرباعيـــة  للجهـــود  باإلضافـــة  وتونـــس، 
لـــدول الســـودان وليبيا وتشـــاد والنيجر، 
على ضرورة تأمين الحدود المشتركة مع 
ليبيا، ومحاربة الحـــركات المتطرفة، كما 
أكـــدوا “دعمهـــم الكامـــل لمبـــادرة موحدة 
برعايـــة األمـــم المتحدة، تعكـــس رغبات 

وأولويات الليبيين أنفسهم”.

السعودية تشتري نظاما أميركيا للدفاع

دول جوار ليبيا تؤكد دعم جهود السالم

جنيف ـ رويترز عواصم ـ وكاالت

مبعـــوث  ميســـتورا  دي  ســـتيفان  اعتبـــر 
بيـــان  فـــي  إلـــى ســـوريا  المتحـــدة  األمـــم 
أمس الخميس، إن روســـيا وتركيا وإيران 
أخفقـــت فـــي تحقيـــق أي تقـــدم ملمـــوس 
في تشـــكيل لجنة دســـتورية ســـورية في 

اجتماع في أستانا حول سوريا.
دي  الخـــاص  “المبعـــوث  البيـــان:  وذكـــر 
ميســـتورا يأســـف بشـــدة... لعـــدم تحقيق 
الجمـــود  علـــى  للتغلـــب  ملمـــوس  تقـــدم 
المســـتمر منذ 10 أشهر في تشكيل اللجنة 

الدستورية”.
وأضـــاف: “كانت هذه المـــرة األخيرة التي 
يعقد فيها اجتماع في أستانا العام 2018، 
ومن المؤســـف بالنســـبة للشـــعب السوري، 
أنهـــا كانـــت فرصـــة مهـــدرة لإلســـراع فـــي 
تشـــكيل لجنـــة دســـتورية ذات مصداقيـــة 
ســـوريون  شـــكلها  وشـــاملة  ومتوازنـــة 
األمـــم  وترعاهـــا  ســـوريون  ويقودهـــا 

المتحدة”.

مـــن جانبهـــا، دعت الـــدول الضامنة لعملية 
فـــي  المســـلحة  الفصائـــل  جميـــع  أســـتانا 
ســـوريا إلـــى االنفصال عن داعـــش وجبهة 
النصـــرة وأكدت في بيان مشـــترك ضرورة 
بـــذل المزيـــد من الجهـــود إلطـــالق اللجنة 
الدســـتورية. كمـــا اتفـــق المشـــاركون فـــي 

المحادثـــات علـــى إدراج 142 شـــخصا في 
قائمة اللجنة الدستورية من بين 150 على 
أســـاس الحصص المتســـاوية: 50 شخصا 
مـــن النظـــام الســـوري و50 مـــن المعارضة 
و50 آخريـــن ممثلين عـــن المجتمع المدني 

لمناقشة إصالح الدستور الحالي.

ســـلمت قـــوات تحالف دعم الشـــرعية في 
اليمن، امس الخميس، رسميًا مهام تأمين 
الموانـــئ والشـــريط الســـاحلي بمحافظـــة 
حضرمـــوت إلـــى مصلحة خفر الســـواحل 

اليمنية.
وحضر حفل تســـليم مهام خفر الســـواحل 
بحضرموت نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
والســـفير  الســـعودي  والســـفير  اليمنـــي 

األميركي ومحافظ حضرموت.
كما تســـلمت قوات خفر السواحل اليمنية 
من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة 
مطـــورة  ورادارات  اتصـــاالت  وأجهـــزة 

لحراسة وحماية سواحل اليمن.
حضرمـــوت  محافظـــة  ســـواحل  وتمتـــد 
بطول )350( كلم، ويوجد بها سبعة موانئ 

رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.
الـــى ذلك، شـــهدت جبهة قانيـــة بمحافظة 
قـــوات  أحرزتـــه  كبيـــرًا  تقدمـــًا  البيضـــاء 
الجيش الوطني، وسط تقهقر في صفوف 

ميليشيا الحوثي.
وذكـــر مصـــدر ميدانـــي أن قـــوات الجيش 
الوطني اليمني، تمكنت من تحرير مواقع 
“الحمة الســـوداء”، والتالل الســـود وموقع 
الخرابة، إضافة إلى ســـيطرتها على تلتي 

الشجرة والمنقاش.
لألمـــم  العـــام  األميـــن  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيـــرس أن العمـــل 

جـــار لتهيئة الظروف لجمع أطراف األزمة 
فـــي  مفاوضـــات  طاولـــة  حـــول  اليمنيـــة 
الســـويد، مشيرًا إلى أن اليمن يمر بمرحلة 

حرجة للغاية.
غوتيـــرس قال: “نحن فـــي لحظة خطيرة 
للغايـــة فيما يتعلق باليمن، أعتقد أن هناك 
فرصة لنكون قادرين على بدء مفاوضات 

فعالة في السويد في أوائل ديسمبر”.

ستيفان دي ميستورا

التحالف يسلم تأمين الموانئ بحضرموت لخفر السواحل اليمنية

دي ميس��تورا: الدول الضامنة أخفقت في تحقيق أي تقدم الجي��ش اليمن��ي يواص��ل تقدم��ه ويح��رر مواق��ع جديدة

اجتماع أستانا كان “فرصة مهدرة” التحالف يسلم موانئ حضرموت



الرياض - واس

غ���ادر رئي���س الغابون علي بونغ���و، العاصمة 
أدخ���ل  أن  بع���د  الري���اض،  الس���عودية 
المستشفى في 24 أكتوبر الماضي، بحسب 

ما أوردت وكالة األنباء السعودية “واس”.
م���ن وزارة  إن مس���ؤولين  الوكال���ة  وقال���ت 
الخارجي���ة الس���عودية كان���وا ف���ي وداع���ه. 
وكانت زوجته سيلفيا كتبت، الثالثاء، على 
صفحته���ا ف���ي فيس���بوك، أنه س���يتوجه إلى 

العاصمة المغربية الرباط.

وقالت زوجة بونغو: “لمتابعة نقاهته، اختار 
الرئيس بالتشاور مع عائلته أن يقبل بعرض 
اس���تقباله من أخيه العاه���ل المغربي محمد 

السادس. نحن ممتنون له جدا”.
وذك���ر مصدر في الرئاس���ة أن فت���رة النقاهة 
يمك���ن أن تس���تمر بضع���ة أس���ابيع أو بضع���ة 
أيام. وتولى بونغو رئاس���ة الدولة األفريقية 
ف���ي 2009، بع���د رحي���ل وال���ده عم���ر بونغو، 

الذي حكم البالد منذ 1967.

تبليسي - أ ف ب

أعلن���ت لجن���ة االنتخاب���ات ف���ي جورجي���ا، 
الخارجي���ة  وزي���رة  أن  الخمي���س،  أم���س 
ف���ازت  زورابيش���فيلي،  س���الومي  الس���ابقة 
ف���ي االنتخاب���ات الرئاس���ية ف���ي جورجي���ا، 
لتصب���ح أول ام���رأة تتول���ى ه���ذا المنصب. 
وقال���ت المفوضي���ة المركزي���ة لالنتخاب���ات 
إن���ه مع فرز 99 % م���ن الدوائر االنتخابية، 
ف���ازت س���الومي زورابيش���فيلي بنح���و 60 
% م���ن األص���وات، فيم���ا حص���ل منافس���ها 

بقلي���ل  أكث���ر  عل���ى  فاش���ادزه  غريغ���ول 
م���ن 40 % ف���ي االنتخاب���ات الت���ي ج���رت 
زورابيش���فيلي  وخاض���ت  األربع���اء.  ي���وم 
االنتخابات مس���تقلة، لكنها كانت مدعومة 
م���ن حزب الحل���م الجورجي الحاك���م، فيما 
دعم ائت���الف من قوى المعارضة منافس���ها 
فاش���ادزاه. وتتحول جورجيا، التي يقطنها 
نحو 4 ماليين ش���خص في منطقة القوقاز 
المضطربة جنوبي روس���يا، إل���ى جمهورية 
برلمانية. ومن المقرر أن تتقلص الس���لطات 
ال���ذي  ال���وزراء،  الرئاس���ية لصال���ح رئي���س 
سيصبح الشخصية األكثر نفوذا في البالد.

وبع���د انقض���اء الم���دة الرئاس���ية التي تمتد 
رئي���س  اختي���ار  س���يتم  س���نوات،   6 إل���ى 
الدولة م���ن خالل أعض���اء البرلمان، وليس 

بالتصويت المباشر.

نيويورك ـ أ ف ب

الس���ابق  المحام���ي  كوهي���ن،  ماي���كل  أق���ر 
للرئي���س األميرك���ي، دونال���د ترام���ب، أمس 
الخميس، بالذنب على خلفية تقديمه إفادة 
كاذبة أمام مجلس الش���يوخ، خالل جلس���ة 

استماع بشأن اتصاالته مع روسيا.
وج���اء إق���رار كوهين بالذنب، خ���الل مثوله 
أمام محكم���ة اتحادية ف���ي نيويورك، وفق 
ما نقل���ت “فرانس برس” عن وس���ائل إعالم 
أميركي���ة. واعت���رف المحامي الس���ابق أمام 
البرلمانيي���ن  ضل���ل  بأن���ه  أيض���ا،  المحكم���ة 
األميركيين بشأن مش���روع ترامب العقاري 
في روسيا. وتقول تقارير إنه أطلع المحقق 
الخاص، روبرت مولر، على تفاصيل بش���أن 
المصال���ح التجاري���ة لترام���ب م���ع موس���كو، 
بما ف���ي ذلك الجهود التي بذل���ت لبناء برج 
ف���ي موس���كو، والتي اس���تمرت حتى خالل 

الحمل���ة الرئاس���ية، وه���و م���ا يتع���ارض م���ع 
إص���رار ترام���ب عل���ى ع���دم وج���ود ص���الت 
تجاري���ة تجمعه بموس���كو. ويواجه كوهين 
عقوب���ة الس���جن لمدة تصل إلى 5 س���نوات، 
ويمث���ل إق���راره بالذنب تغي���را دراميا بعدما 
تفاخ���ر في الس���ابق بأن���ه “يصح���ح لترامب 

وسيدافع عنه”.

رئيس الغابون 
يغادر الرياض

فوز امرأة برئاسة 
جورجيا للمرة األولى

محامي ترامب السابق 
يقر بتضليل الكونغرس

ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أعل���ن الرئي���س األميرك���ي، دونال���د ترام���ب ق���راره بإلغاء لقائ���ه مع نظيره الروس���ي، 
فالديمي���ر بوتي���ن، المزم���ع عق���ده على هامش قم���ة مجموعة العش���رين في عاصمة 

األرجنتين بوينس آيرس.
وأوض���ح الرئي���س األميركي، في تغريدة نش���رها على صفحته ف���ي تويتر وهو في 
طريق���ه إل���ى بوين���س آيرس، أن���ه قرر إلغ���اء اللقاء بع���د اطالعه عل���ى تقرير يخص 
الحادث في مضيق كيرتش )الرابط بين بحر آزوف والبحر األس���ود(، حيث احتجز 
حرس الحدود الروسي، يوم األحد الماضي، 3 زوارق حربية أوكرانية بعد اختراقها 

الحدود البحرية الروسية.
وكتب ترامب على صفحته في تويتر قائال: “بناء على حقيقة أن الس���فن والبحارة 
ل���م تت���م إعادتهم إلى أوكرانيا من روس���يا، وجدت أنه س���يكون م���ن األفضل لجميع 
األط���راف المعنية إلغاء اجتماعي المخطط ل���ه في األرجنتين مع الرئيس فالديمير 

بوتين. وأنا انتظر بفارغ الصبر قمة جوهرية عندما تحل هذه األزمة”.
ولم يس���تبعد الرئيس األميركي س���ابقا، في مقابلة مع صحيفة “واش���نطن بوس���ت”، 

إمكانية إلغاء محادثاته مع بوتين على خلفية الحادث في مضيق كيرتش.

 نيويورك جورجيا الرياض

تح���اول بع���ض األس���ر والعائ���ات اإليراني���ة أن تب���دو طبيعي���ة ف���ي ظ���ل ظ���روف 
اقتصادي���ة صعب���ة، وتمارس نوع���ا من الحي���اة المرفهة والمرحة، بعي���دا عن زحمة 

وتلوث العاصمة طهران.

لكن تحت الس���طح، ثم���ة الكثير مما يثير 
قل���ق ه���ذه االس���ر، خاص���ة بع���د موجتي 
عل���ى  األخيرتي���ن  األميركي���ة  العقوب���ات 
إي���ران، اللتين اس���تهدفتا النظام أساس���ا 
أس���لحته  تطوي���ر  مواصلت���ه  بس���بب 
والنووي���ة،  الباليس���تية  الصاروخي���ة 
الج���وار  دول  ش���ؤون  ف���ي  وتدخل���ه 
ودع���م  اس���تقرارها،  زعزع���ة  ومحاول���ة 
تنظيمات وأحزاب مس���لحة خارج إيران 
باألم���وال، بدال م���ن توجيهها إلى الداخل 

اإليراني.

*أزمة الدواء.. صناعة إيرانية

خانق���ة،  دواء  أزم���ة  إي���ران  تجت���اح 

فالكثي���ر م���ن األدوي���ة ل���م تع���د موجودة 
إذ  والمستش���فيات،  الصيدلي���ات  ف���ي 
تصطف طوابير المرضى أمام صيدليات 
المستش���فيات، وربم���ا ال يحالفه���م الحظ 

في الحصول على الدواء.
وم���ا  األدوي���ة  م���ن  إي���ران  ومش���تريات 
ش���ابهها، معفاة من العقوب���ات األميركية، 
المقاطع���ة  إب���ان  الح���ال  كان  كم���ا 
االقتصادي���ة األول���ى، الت���ي رفع���ت بع���د 
التوص���ل إل���ى االتفاق الن���ووي مع الدول 

الغربية عام 2015.
م���ن ناحي���ة ثاني���ة، دفعت المخ���اوف من 
العقوب���ات اإليرانيي���ن إلى طلب الش���راء 
عل���ى الكثي���ر م���ن المنتج���ات قب���ل ب���دء 

العقوب���ات، ولذل���ك، ب���ات الحص���ول على 
األدوية وبعض الس���لع أم���را نادرا وصعبا 
للغاية، ناهيك عن ارتفاع أسعارها بشكل 

جنوني.
ويب���دو أن إي���ران تح���اول تس���ويق ه���ذه 
الص���ورة، أي أزم���ة الدواء، أم���ام اإلعالم 

الغرب���ي، م���ع العلم أن األدوي���ة واألجهزة 
الطبية معفاة من العقوبات األميركية.

تعقيد الوضع

وما يس���اهم في تعقيد الوضع أكثر، ذلك 
القرار الذي اتخذته مؤسس���ة “سويفت”، 

المس���ؤولة ع���ن نظ���ام الدف���ع المصرف���ي 
العالمي ومقرها في بلجيكا.

الس���بب، فاألزم���ة  النظ���ر ع���ن  وبص���رف 
االقتصادي���ة تب���دو واضحة ف���ي طهران، 
فأسعار الش���قق األقل من عادية ارتفعت 
بصورة جنوني���ة، وارتفع معدل التضخم 
الس���نوي حوال���ي 37 %، بينم���ا انخف���ض 
س���عر صرف الريال أمام الدوالر أكثر من 

75 % منذ أواخر 2017.
ونتيج���ة لذلك، أصبح أكثر من 3 ماليين 
عام���ل م���ن طه���ران، يعيش���ون ف���ي مدن 
صغي���رة عل���ى بعد أمي���ال م���ن العاصمة، 
األمر الذي يساهم أكثر في زيادة التلوث 

والضغط على الطرق في طهران.

احتجاجات األحواز 

مصان���ع  عم���ال  احتجاج���ات  اس���تمرت 
قصب الس���كر في مدينة السوس، شمال 
إقلي���م األح���واز، لليوم 25 عل���ى التوالي، 
م���ن  مزي���دا  الس���لطات  اعتقل���ت  بينم���ا 

أعض���اء نقاب���ة الش���ركة م���ن بينه���م علي 
نجاتي وابنه بيمان.

وذكرت قناة النقابة عبر تطبيق “تيلغرام” 
أن ق���وات األم���ن انهال���ت بالض���رب عل���ى 
أن  قب���ل  منزلهم���ا  ف���ي  وابن���ه  نجات���ي 

تقتادهما إلى جهة مجهولة.
 “ مؤسس���ة  كش���فت  جهته���ا،  م���ن 
المدن���ي  المجتم���ع  لدع���م  ش���هرَونديار” 
اإليراني عبر حس���ابها على موقع “تويتر” 
باخش���ي،  إس���ماعيل  النقاب���ة،  ممث���ل  أن 
المعتق���ل من���ذ 18 نوفمب���ر الج���اري، ت���م 
نقل���ه إل���ى المستش���فى بمدين���ة األحواز، 
بعد تعرض���ه للتعذيب ف���ي معتقل دائرة 
ف���ي  المش���اركة  بتهم���ة  االس���تخبارات 

تنظيم االحتجاجات.
م���ن جهته���م طال���ب عمال ش���ركة قصب 
الس���كر، أم���س الخميس، بإطالق س���راح 
المعتقلي���ن وحمل���وا الفت���ة تحمل صورة 
إسماعيل باخش���ي وكتب عليها “ أطلقوا 

سراح العمال المعتقلين”.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

تقرير يكشف عمق األزمة في إيران
اح���ت���ج���اج���ات األه��������واز م���س���ت���م���رة... وال���س���ل���ط���ات ت��ع��ت��ق��ل ال��م��زي��د

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

لندن - العربية نت

ق���ال محم���د خوراكيان، نائب المجل���س األعلى للفضاء االفتراض���ي في إيران، إن 
اإلنترن���ت ليس إال “اس���تعمارًا حديث���ًا”، مضيفًا أن “الفض���اء االفتراضي عبارة عن 
فخ���اخ نصبتها ق���وى االس���تكبار العالمي لتدمير بادن���ا، دون اللج���وء إلى معدات 
عسكرية أو جنود، حيث يمكنها نهب مقدراتنا ببساطة عبر تطبيقات افتراضية”.

كم���ا انتق���د خوراكيان مس���ؤولي تطبيق 
بيان���ات  لتش���فيرهم  “تلغ���رام”  التراس���ل 
المستخدمين، متهمًا إياهم ب�”الوقاحة”. 
وق���ال: “لقد ق���ام مديرو تلغرام بتش���فير 
بيانات المستخدمين، ورفضوا إعطاءها 
لنا رغ���م أننا نح���ن األمناء عل���ى الثقافة 

والدين”، حسب تعبيره.
الديني���ة  الح���وزة  خوراكي���ان  وطال���ب 
“بتسليط الضوء على مخاطر اإلنترنت، 
ونشر دراسات ومحاضرات حول كيفية 
تحوي���ل الفضاء االفتراض���ي إلى فضاء 

إيماني”، حسب تعبيره.
مؤتم���ر  خ���الل  خوراكي���ان  كالم  ج���اء 
الح���وزة  دراس���ات  “مؤسس���ة  أقامت���ه 
العلمي���ة ف���ي خراس���ان” مؤخ���رًا. وكانت 

كلمت���ه حول “اإلنترن���ت والبنية التحتية 
للتكنولوجيا”، وكش���ف فيه���ا عن طبيعة 
سياس���ات النظام اإليراني ونظرته تجاه 

هذا الموضوع.

وأشار المسؤول اإليراني إلى أن  «
تطبيقات التواصل االجتماعي 

تسيطر عليها الواليات المتحدة، 
مضيفًا: “لماذا دخل هذا التطبيق 
في المجاالت االقتصادية بعد أن 
كان للتواصل االجتماعي فقط؟”. 

وتابع: “إن القائمين على هذا 
التطبيق ال يهتمون بقوانين الدول، 

بل يتطلعون إلى إنشاء قلعة 
رقمية، وفي وقت الحق، طرحوا 

قصة األموال االفتراضية”.

مسؤول إيراني: اإلنترنت استعمار 

حديث لتدمير بالدنا

ش����ن المبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك، هجوما حادا على طهران، مشيرا 
إلى امتاك الواليات المتحدة أدلة جديدة على تورطها في زعزعة األمن واالستقرار 

في المنطقة.

وعرض ه����وك، في مؤتم����ر صحافي عقده 
بأح����د القواع����د العس����كرية ف����ي واش����نطن 
أم����س الخمي����س، هي����كال ألح����د الصواريخ 
الت����ي زودت به����ا إيران أذرعه����ا التخريبية 
في المنطقة. ووصف هوك النظام اإليراني 
بأنه “خ����ارج عن القان����ون”، و”يمارس دورا 
خبيث����ا ف����ي المنطقة”، وحث طه����ران على 
التخلي ع����ن دورها “كأكب����ر داعم لإلرهاب 
في المنطقة”. وأش����ار المس����ؤول األميركي 
إل����ى دع����م طه����ران لع����دد م����ن الجماع����ات 
اإلرهابي����ة، منه����ا ميليش����يات الحوثي في 
والميليش����يات  طالب����ان  وحرك����ة  اليم����ن 
الش����يعية في س����وريا وحزب هللا اللبناني، 
إل����ى  ه����وك  وتط����رق  الصواري����خ.  ب����آالف 
المل����ف اليمن����ي، قائ����ال إن “طه����ران أم����دت 

الميليش����يات الحوثي����ة بصواري����خ مضادة 
للطائرات”، وحمل إيران مس����ؤولية األزمة 
اإلنس����انية في اليمن وإطال����ة أمد الحرب. 
وأوض����ح أن إيران “تق����ف وراء الصواريخ 
الس����تهداف  الحوثي����ون  يطلقه����ا  الت����ي 
القليل����ة  الس����نوات  خ����الل  الس����عودية 
الماضي����ة”. كم����ا أكد أن الوالي����ات المتحدة 
س����تواصل دعمها لجه����ود المبعوث الدولي 
إل����ى اليمن مارت����ن غريفيث، مش����ددا على 
ض����رورة العم����ل على منع إي����ران من تعزيز 
وجوده����ا في اليمن. وأض����اف المبعوث أن 
إيران تهدد المالح����ة الدولية في مضيقي 
باب المندب وهرمز، مش����ددا على ضرورة 
زي����ادة الضغ����وط عل����ى النظ����ام اإليران����ي، 
واعتب����ر أن “األس����لحة اإليرانية المنتش����رة 

للق����وات  تهدي����دا  تش����كل  المنطق����ة  ف����ي 

األميركي����ة”. وتح����دث ه����وك ع����ن “اتف����اق 

جدي����د” مع إي����ران يتناول جميع أنش����طتها 

أك����د أن  لكن����ه  المنطق����ة،  ف����ي  التخريبي����ة 

“العقوبات األميركية ضد طهران ستستمر 

حتى تغير سلوكها”.

هوك لدى وصوله قاعدة أناكوستيا بولينغ في واشنطن أمس )إي بي ايه(

ه������وك: إي�������ران م���س���ؤول���ة ع����ن األزم�������ة اإلن���س���ان���ي���ة ف����ي ال��ي��م��ن

طهران تمارس دورا خبيثا بالمنطقة

كساد في األسواق بعد العقوبات األميركية على طهران.
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مضم���ار  عل���ى  الجمع���ة  الي���وم  تنطل���ق 
حلب���ة البحري���ن الدولي���ة “موطن رياضة 
الس���يارات بالش���رق األوس���ط” فعالي���ات 
 ،GT مهرج���ان بابكو البحري���ن للجي تي
والذي ستس���تمر فعاليات���ه حتى يوم غد 
الس���بت المواف���ق 1 ديس���مبر، وس���تفتح 
الحلب���ة أبوابها اليوم للجماهير من 8:30 

صباحا حتى 9:30 مساء.
مملك���ة  عل���ى  العال���م  أنظ���ار  وس���تتركز 
حي���ث  الس���باق،  أي���ام  خ���ال  البحري���ن 
حي���ث  عالمي���ة،  بط���والت   3 س���تنطلق 
سيش���هد مهرج���ان البحري���ن للج���ي ت���ي 
مجموع���ة م���ن الفئ���ات المختلف���ة عالية 
المس���توى لس���باقات ال� GT وعلى رأسها 
البطولة المستحدثة من االتحاد الدولي 
للس���يارات “فيا” وتحدي���دا بطولة “كأس 
GT لألم���م” إل���ى جانب س���باقات ش���ّيقة 
أخرى كنهائي العالم “سارو GT4”، عاوة 
البحري���ن  الب���ارز تح���دي  الح���دث  عل���ى 
للس���يارات الكاس���يكية مم���ا يجع���ل من 
البحري���ن احتف���اال دولي���ا   GT مهرج���ان 
بارزا ف���ي المنطقة. وتعتبر بطولة “كأس 
GT لألم���م” الح���دث الرئي���س للمهرجان 
حلب���ة  إل���ى  قادمي���ن  س���ائقين  بقي���ادة 
البحرين الدولية من مختلف دول العالم 

كل يسعى لتحقيق المجد باسم باده. 
وم���ن جانب���ه، أك���د الش���يخ س���لمان ب���ن 
التنفي���ذي  الرئي���س  خليف���ة  آل  عيس���ى 
لحلب���ة البحري���ن الدولي���ة، قائ���ا: ”نح���ن 
سعداء بالترحيب بالسائقين والفرق من 
جمي���ع أنحاء العالم لقض���اء عطلة نهاية 
أس���بوع مليئة بإثارة السباقات، سباقات 
الج���ي ت���ي هي إح���دى الفئ���ات المفضلة 
الس���يارات، وفخ���ور  ف���ي رياض���ة  ل���دي 
بانط���اق مهرجان بابك���و البحرين للجي 

تي بحلبة البحرين الدولية.
وتق���دم بطول���ة جي ت���ي لألم���م الفرصة 
دعمه���م  إلظه���ار  للمش���جعين  المثالي���ة 
للس���ائقين والف���رق الت���ي تمث���ل بلدانهم، 
كم���ا نتطل���ع إل���ى الترحيب بالمش���جعين 
م���ن جمي���ع أنح���اء المنطق���ة. وس���تجمع 
بطول���ة GT4 الدولي���ة أب���رز المش���اركين 
من عش���رات بطوالت “ج���ي تي 4 “حول 
العال���م، س���تكون بالتأكيد معرك���ة مثيرة 

في نهاية الموسم األول على اإلطاق.
إل���ى جان���ب تح���دي البحرين للس���يارات 
الكاس���يكية الذي يضيف نكهة تاريخية 
م���ن  العدي���د  م���ع  المهرج���ان،  لبرنام���ج 
س���يارات الس���باق الش���هيرة منذ سنوات 

مضت.

فعاليات ترفيهية لألطفال 

والكبار

ويع���د مهرج���ان بابك���و البحري���ن للج���ي 
تي جماهي���ر ومحبي رياضة الس���يارات 
الترفيهي���ة  الفعالي���ات  م���ن  بالكثي���ر 
إلمتاعه���م ط���وال يومي���ن، م���ن الصب���اح 
وحتى المساء ويعد بعطلة نهاية أسبوع 
ممتع���ة ل���كل أف���راد العائل���ة م���ن حي���ث 

السباقات أو الفعاليات الترفيهية. 
أب���رز الفعالي���ات “الس���قوط الح���ر” متع���ة 

فري���دة ومبهجة تلك الت���ي يقدمها جهاز 
الح���ر،  للس���قوط  اله���واء  ف���ي  االلتق���اط 
ه���ذه  تضم���ن  حي���ث  النينج���ا،  تح���دي 
الفعالي���ة دفع���ة اضافي���ة م���ن الحماس���ة 
أثناء محاولة تخط���ي العقبات والتغلب 
عل���ى المناف���س أثن���اء اس���تكمال الدورة 
بأس���رع وق���ت، فعالي���ة مثي���رة وممتع���ة 
للكب���ار  والتح���دي  بالمغام���رة  ومليئ���ة 

والصغار على حد سواء.
الش���احنة  “ع���روض  الع���روض  وأب���رز 
العماق���ة” وع���روض الدراج���ات الناري���ة 
أيضا تعتبر من أبرز الفعاليات الترفيهية، 
إل���ى جان���ب ع���روض األطف���ال وأبرزه���ا 
تي���ري جران���ت ول���ي بويرز، روب���ن دوت 
إن  الت���ي  “ع���روض  كاداب���را،  آدم  دوت، 
تي، العروض مابل ستابليجون )اميليا(، 
ب���وب رجل البالون، عروض فرقة “توتي 

فروت���ي”. إل���ى جان���ب توف���ر العديد من 
الخدم���ات األساس���ية كأكش���اك األطعمة 
والمش���روبات ط���ول فت���رة الفعالي���ة؛ لذا 
س���تكون فعالي���ة عائلي���ة متكامل���ة ف���ا 

تفوتوا حضورها واالستمتاع بها.

معرض زلزال في مواقف الحلبة

ويق���ام مع���رض الس���يارات “زل���زال” ف���ي 
البحري���ن  بحلب���ة  الس���يارات  مواق���ف 
الدولي���ة رق���م 7 و8 وذل���ك ي���وم الجمعة 
30 نوفمبر، ومن المتوقع مشاركة 2000 
س���يارة وذل���ك م���ن جمي���ع دول الخليج، 
فهناك مش���اركة من البحري���ن، اإلمارات، 
السعودية، الكويت وعمان ومشاركة من 
61 ناديا للسيارات، ويعتبر هذا المعرض 
من أكبر معارض الس���يارات في الش���رق 

األوسط.

أبواب الحلبة تفتح اليوم 

للحض���ور  الجماهي���ر  الحلب���ة  وتدع���و 
أس���بوع  نهاي���ة  بعطل���ة  واالس���تمتاع 
مميزة ومتكاملة بين الس���باقات الدولية 
والفعالي���ات الترفيهي���ة الموجهة لجميع 
الحلب���ة  س���تفتح  األس���رة حي���ث  أف���راد 
أبوابه���ا م���ن 8:30 صباح���ا حت���ى 9:30 
مس���اء، ويبلغ س���عر تذك���رة الس���باق ب� 5 
دنانير فقط للكبار ومجانا لألطفال دون 

الثانية عشرة.

اإلثارة تنطلق اليوم

وغ��دا ال��ي��وم  ترفيهية  وف��ع��ال��ي��ات  دول��ي��ة  س��ب��اق��ات 

GT مهرجان بابكو البحرين للجي تي
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رفع العب المنتخب الوطني لبناء األجسام المخضرم هشام إسماعيل جزيل شكره وعظيم 
امتنانه لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعمه 

المستمر والالمحدود للرياضة البحرينية عموما ورياضة بناء األجسام خصوصا.

 ومش���يدا بالمب���ادرات الت���ي يقدمها س���موه 
وخصوصا إطاق ش���عار )الذهب فقط( في 
ع���ام الذهب وال���ذي ألهم جمي���ع الرياضيين 
االتح���اد  ب���دور  أش���اد  كم���ا  اس���تثناء،  دون 
البحريني لرفع األثقال وعلى رأس���ه سلطان 
الغان���م وأعض���اء مجل���س اإلدارة واللجن���ة 
الفني���ة للجه���ود المبذول���ة؛ من أج���ل تذليل 
الت���ي تواج���ه الاعبي���ن وتوفي���ر  العقب���ات 
والمتابع���ة  للتدريب���ات  األج���واء  أفض���ل 
جاهزيت���ه  إس���ماعيل  وأك���د  المس���تمرة. 
لبن���اء  العال���م  بطول���ة  منافس���ات  لخ���وض 
األجس���ام لألساتذة التي يس���تعد لها، والتي 

س���تقام في مدينة تاراغونا في إسبانيا في 
الفت���رة م���ن 8 وحتى 11 من ش���هر ديس���مبر 
المقثبل، وكش���ف قائا “بدأت اس���تعداداتي 
له���ذه البطول���ة العالمي���ة من���ذ بطول���ة غرب 
آسيا الماضية التي أقيمت بالبحرين بشكل 
تدريجي، ضمن خطة المدرب الوطني رائد 
فؤاد، ووصلت اليوم لمستوى جاهزية عاٍل، 
وإن المنافس���ة في البطولة القادمة ستكون 
قوية وم���ن المؤكد بأنها ستش���هد مش���اركة 
دولية وعالمية واسعة، وكلما كانت البطولة 
بهذا الشكل كلما كانت ذهبيتها أغلى والتي 
أس���عى لمعانقته���ا، وه���ذه المش���اركة تعن���ي 

ل���ي الكثير؛ ألنها البطول���ة األولى التي تأتي 
ضم���ن مش���اركاتنا في ع���ام )الذه���ب فقط(، 
وتعتب���ر م���ن أق���وى البطوالت الت���ي ينظمها 
لبن���اء  الدول���ي  االتح���اد  عليه���ا  ويش���رف 
األجس���ام FIBB، وتضم نخب���ة من الاعبين 
ف���ي جمي���ع الفئ���ات الوزني���ة والمس���ابقات، 
لذا أنا واثق بأن منافس���اتها س���تكون قوية، 
وتتطل���ب من���ا تجهي���ز خ���اص وممي���ز، وأن 
صع���ود منص���ة التتوي���ج ورفع عل���م مملكة 

البحرين الحبيبة له طعم رائع جدا”.
 ويع���د الاعب المخضرم هش���ام إس���ماعيل 
م���ن الاعبين المميزين على س���احة رياضة 
بن���اء األجس���ام، حي���ث حق���ق العدي���د م���ن 
اإلنجازات المش���رفة طوال فترة مشاركاته، 
وأبرزها المركز األول في أول بطولة يشارك 
فيه���ا ف���ي الماس���ترز للع���ام 2015، والمرك���ز 

الرابع ببطولة غرب آس���يا في فئة الماسترز 
والمركز الثالث في فئة الوزن الثقيل 2016 
في البحرين، وحقق أيضا المركز األول في 
بطول���ة العيد الوطني في فئة الوزن الثقيل 
للع���ام 2017، والمرك���ز الثان���ي ببطولة غرب 
آس���يا في فئة الماس���ترز والمركز الثالث في 

فئة الوزن الثقيل بالبحرين للعام 2018.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

إسماعيل جاهز لعالمية األساتذة

العب المنتخب الوطني لبناء األجسام هشام إسماعيل

اللجنة اإلعالمية

فوز نجماوي ثمين على بنفسج االتحاد بدوري السلة
برتقال��ي الحالة يس��تعيد نغم��ة الف��وز على حس��اب البحرين

حق���ق فري���ق النجمة فوزا ثمينا للغاية، بتغلبه على حس���اب االتح���اد بنتيجة )87/82(، في المباراة التي جمعتهما مس���اء أمس )الخميس(، على صالة 
اتحاد السلة بأم الحصم، في ختام منافسات الجولة السادسة لدوري زين الدرجة األولى.

ا لسلس���لة هزائم���ه المتتالية  ووض���ع النجم���ة حدًّ
كام���ل  عل���ى  الف���وز  به���ذا  إذ حاف���ظ  بال���دوري، 
حظوظه، وأش���عل صراع المنافس���ة على التأهل 

إلى الدور السداسي الذهبي.
ورف���ع الرهي���ب النجم���اوي رصيده إل���ى 8 نقاط 
متقدما مركزين على سّلم الترتيب، فيما رفعت 
نقط���ة الخس���ارة رصي���د االتح���اد إل���ى 7 نق���اط ؛ 

ليخسر مركزه بالتالي لمصلحة الفائز.
ويدي���ن النجم���ة بف���وزه إل���ى محت���رف الفري���ق 
األميرك���ي روجي���ر بتس���جيله 27 نقط���ة، فيم���ا 
أضاف حس���ين محمد 26 نقطة، وس���اهم محمد 
بوعاي وعلي جابر بإضافة 10 نقاط لكل منهما.
وم���ن جان���ب الخاس���ر، ج���اء س���يدمحمد حميد 
أفضل مس���جل لفريقه بواقع 21 نقطة، وأضاف 

الصربي مايل إليك 19 نقطة.
وج���اءت بداية النجمة في المباراة جيدة حينما 

تقدم في الربع األول 24/17.
وقل���ص االتح���اد النتيج���ة إلى نقط���ة واحدة مع 
نهاية الشوط األول الذي انتهى نجماويا 44/43 
بف���وزه ف���ي الربع الثاني 26/20، قبل أن يس���جل 
تقدم���ه في الرب���ع الثالث 69/58 بف���وزه في هذا 

الربع أيضا 26/14.
واس���تمر تق���دم االتح���اد حت���ى منتص���ف الرب���ع 
األخي���ر، قب���ل أن يس���تعيد النجم���ة التق���دم ف���ي 

النتيجة 75/73.
وحافظ النجمة على تقدمه حتى نهاية المباراة 
التي حس���مها لمصلحته، محقق���ا الفوز في الربع 

األخير 29/13.

وفي المباراة األولى أمس، استعاد فريق الحالة 
نغم���ة الفوز الغائب���ة عنه في الجوالت الس���ابقة، 
بفوزه المس���تحق على حس���اب البحرين بنتيجة 

.)93/84(
وع���ّوض الحالة به���ذا الفوز هزيمت���ه الماضيتين 
بالمس���ابقة أم���ام الرف���اع والمح���رق، وتمكن من 
المحافظة على موقع في س���ّلم الترتيب بالمركز 
الخام���س، رافًع���ا رصيده إل���ى 9 نق���اط، فيما لم 
يتغي���ر موق���ع البحرين ف���ي ق���اع الترتيب وبات 
رصي���ده إل���ى 4 نق���اط بالخس���ارة الرابع���ة عل���ى 

التوالي.
وف���از الحالة في األش���واط الثاثة األولى بواقع 
24/23، 20/15 و30/21، فيم���ا ف���از البحرين في 

الربع األخير 25/19. من لقاء االتحاد والنجمةمن لقاء الحالة والبحرين

محمد الدرازي

ل���دوري  المنظم���ة  اللجن���ة  اعتم���دت 
وكأس الش���ركات والمؤسس���ات لك���رة 
القدم مشاركة 6 فرق أكدت مشاركتها 
وال���كأس.  ال���دوري  مس���ابقتي  ف���ي 
ديس���مبر   20 ي���وم  اللجن���ة  وح���ددت 
مس���ابقتها  انطاق���ة  موع���د  المقب���ل 
أن  عل���ى  “الس���باعيات”،  االفتتاحي���ة 
تنطلق مس���ابقة الدوري في 23 الشهر 
ذاته عل���ى أن يقام الدوري من دورين 
بواقع 3 مباريات في كل أس���بوع تقام 

في أيام األحد واإلثنين واألربعاء.
وأك���دت اللجنة على مواصلة الجهود؛ 
م���ن أجل اعتماد الملعب الذي س���تقام 
عليه مباريات الدوري، واعتماد حكام 

مباريات المسابقة.

دوري الشركات 

الكروي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

محب���و وعش���اق رياض���ة الس���يارات عل���ى موع���د م���ع ح���دث رئي���س 
بالتزام���ن م���ع مهرج���ان بابك���و البحرين للج���ي تي GT ال���ذي تنطلق 
فعالياته اليوم، حين يكشف أحد أكبر مصنعي السيارات الرياضية 
في العالم، الس���تار عن أحدث طرازاته من س���يارات التسابق خالل 

الفعالية.

“ماكاري���ن  ش���ركة  وأك���دت 
تس���جيل س���يارتها  اوتوموتيف” 
ت���ي3  ج���ي   720S الجدي���دة 
ظهوره���ا األول لجماهي���ر العال���م 
من خال حلبة البحرين الدولية 
يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وف���ي ظل وجود ث���اث بطوالت 
مثي���رة عل���ى الج���دول، يضي���ف 
آخ���ر  ج���ذب  عام���ل  المهرج���ان 
بالكش���ف ع���ن 720S ج���ي ت���ي3 
المرتقب���ة والمق���رر عرضه���ا على 
 5.412 طوله���ا  البال���غ  الحلب���ة 

كيلومتر وفي منطقة البادوك.
ومن المقرر أن تس���جل الس���يارة 
مش���اركتها األولى في الس���باقات 
م���ن خ���ال بطول���ة الخلي���ج 12 
س���اعة المقبل���ة ضم���ن روزنام���ة 

العام 2019.

وعن هذه المناسبة، أعرب المدير 
ماكاري���ن  لش���ركة  الرياض���ي 
اوتوموتيف، دان والميس���لي عن 
تطلعاته للسيارة الجديدة، قائا: 
 720S نح���ن نتطلع للكش���ف عن“
جي ت���ي3 خال مهرج���ان بابكو 
البحري���ن للج���ي ت���ي وس���عيدين 
لإلعان عن مشاركتها في بطولة 
الخليج 12 س���اعة، والتي ينتهي 
به���ا ع���ام مثي���ر لفري���ق س���باقات 

السيارات”.

وتابع: “سيارة 720S جي  «
تي3 هي أول سيارة سباق 

مصممة ومصنوعة من 
جانب ماكالرين اوتوموتيف 
بعد أن بذل فريق التطوير 

مجهودا كبيرا لتقديم برنامج 
اختبار مرهق خضعت له 

السيارة.

ماكالرين 720s جي تي3

الصخير - حلبة البحرين الدولية

ناصر بن حمد 
ألهم جميع 

الرياضيين في عام 
“الذهب فقط”



تعود المواجهة من جديد اليوم الجمعة لمنافسات البرنامج الرياضي التنافسي للفتيات “رياضية”، 
والذي انطلق قبل قرابة أسبوعين بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بمشاركة عدد من 

األندية في ألعاب تنس الطاولة والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة.

  3 مواجهات سالوية 

  تنطلق اليوم منافس���ات كرة الس���لة على صالة 
ن���ادي المنام���ة، حي���ث س���تقام ث���اث مواجهات 
مثي���رة ف���ي افتت���اح مباري���ات المس���ابقة، فف���ي 
مب���اراة  تق���ام  والنص���ف  الثالث���ة  الس���اعة  تم���ام 
المح���رق والرفاع، وتليها في الس���اعة الخامس���ة 
والرب���ع لق���اء الحالة مع مدينة عيس���ى، ويختتم 

المباري���ات بلق���اء المنام���ة والنجم���ة ف���ي تم���ام 
الساعة السابعة. 

مواجهتان في كرة الطاولة

  وبحس���ب جدول اليوم الجمعة، فإن منافسات 
الكرة الطاولة سُتلعب جولتها الثالثة من الدوري 
بمواجهتي���ن س���تقامان ف���ي الفت���رة الصباحي���ة 
وتحدي���دا الس���اعة العاش���رة على صال���ة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة، حيث سيلتقي البحرين 
مع سماهيج، وسار مع عالي. 

 أم���ا ف���ي اللق���اء الثان���ي بي���ن عال���ي وس���ار، فإن 
فتيات عالي على موعد مع الفوز الثاني لهن في 
ال���دوري، في ظ���ل أفضليتهن على فتيات س���ار، 
ويمتل���ك فري���ق عال���ي 3 نقاط من فوز خس���ارة، 

فيما فريق سار يمتلك نقطتين من خسارتين. 

 حظوظ بسيتينية محرقاوية 

 وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة تقام اليوم 
الجمع���ة مبارات���ان عل���ى صال���ة نادي البس���يتين 
بالمح���رق لحس���اب الجول���ة الثانية م���ن الدوري، 

يلتقي ف���ي األولى البس���يتين والنجمة في تمام 
الس���اعة الرابع���ة، وتليها في الس���اعة الخامس���ة 

والنصف لقاء المحرق واألهلي.

 ظهور أول لــ “توبلي” 

 وف���ي آخ���ر المنافس���ات وتحديدا ف���ي لعبة كرة 
الي���د س���تحتضن صال���ة ن���ادي النجم���ة بمنطق���ة 
الجفي���ر مواجهتين تجمع األولى األهلي وتوبلي 
في تمام الس���اعة الرابعة، وتليه���ا مباراة النجمة 
وأم الحص���م ف���ي الس���اعة الخامس���ة والنص���ف، 
وس���يخضعن فتي���ات الش���باب للراحة ف���ي هذه 

الجولة الثانية.

انطــــالق مباريــــــات كــــــرة السلـــــة لـ “رياضيـــــــة”

أك���د الن���ادي األهلي مش���اركته الرس���مية ببطولة األندي���ة العربية الس���ابعة والثالثين للك���رة الطائرة 
للرجال، والتي ستحتضنها جمهورية تونس في الفترة من 12 لغاية 24 فبراير المقبل 2019.

وبع���ث األهل���ي بخط���اب رس���مي للمش���اركة ف���ي 
البطولة العربية بصفته بطا لمسابقتي كأس سمو 
ول���ي العه���د للك���رة الطائرة ف���ي الموس���م الماضي 
2017/2018، كم���ا أن���ه توج بلقب بطول���ة الدوري 

في الموسم الماضي.
والمج���ال مفت���وح لمش���اركة ناد بحرين���ي آخر في 
بطول���ة األندي���ة العربي���ة، ويحتمل مش���اركة نادي 
المح���رق بصفته وصيف���ا لبطولة كأس س���مو ولي 
العه���د الموس���م الماضي، بيد أن ع���دم توفر الدعم 
المال���ي الازم للمش���اركة من جانب وزارة ش���ؤون 
الش���باب والرياضة المس���ئولة عن األندية المحلية 
ربما يحول دون مش���اركة النادي في االس���تحقاق 
ف���ي  الرغب���ة  يمل���ك  الن���ادي  كان  أن  إال  العرب���ي، 

المشاركة العربية من ميزانيته الخاصة.
ويس���عى األهلي م���ن وراء المش���اركة العربية إلى 
المنافس���ة بقوة على اللقب العربي الذي سبق وأن 

أح���رزه مرتي���ن في النس���خة الخامس���ة والثاثين 
الت���ي أقيمت عل���ى أرض البحرين بع���د فوزه على 
الجيش القطري تحت قيادة المدرب الوطني رضا 
علي، بينما كانت المرة األولى في النسخة الرابعة 
والثاثين بع���د تغلبه على طائع الجيش المصري 
ف���ي عقر داره في العاصمة المصرية القاهرة، وهو 
أول ن���ادي بحرين���ي يتوج باللق���ب العربي ومازال 

النادي الوحيد الذي حقق هذا اللقب.

ويشرف على تنظيم بطولة األندية العربية  «
االتحاد العربي للكرة الطائرة، والذي يتخذ من 

مملكة البحرين مقرا له برئاسة الشيخ علي 
بن محمد آل خليفة، وهي أقوى بطولة عربية 

على مستوى لعبة الكرة الطائرة في الوطن 
العربي، وكانت النسخة الماضية أقيمت في 

تونس.

أرس�������ل خ���ط���اب���ا رس���م���ي���ا ل����ات����ح����اد ال����ع����رب����ي وس����ت����ق����ام ف����ي ت��ون��س

األهلي يشارك ببطولة األندية العربية للطائرة

األهلي بطل العرب في نسخة 2016

اللجنة اإلعالمية

وتحدي���دا  الجمع���ة  الي���وم  تق���ام 
منذ الس���اعة الثالثة عصرا ولغاية 
الس���اعة الثامنة مس���اًء منافسات 
بطول���ة البحري���ن الدولية الكروية 
تح���ت 13 عام���ا، والت���ي تنظمه���ا 
للس���نة الثانية على التوالي شركة 
إس���تراتيجية  بش���راكة   stag33
مع االتح���اد البحريني لكرة القدم 
الماع���ب  مبارياته���ا  وتحتض���ن 
الخارجي���ة التابعة التح���اد الكرة، 
وه���ي البطول���ة التي تأتي لفس���ح 
المج���ال لاعبي���ن م���ن هذا الس���ن 
ف���ي  أكب���ر  بش���كل  لاحت���كاك 
منافس���ات كروية تبرز من خالها 
لخدم���ة  المس���تقبلية  المواه���ب 

الكرة البحرينية.
وأعلن���ت ش���ركة STAGE33 ع���ن 
والمتمثل���ة  البطول���ة  مفاجأته���ا 
العالميي���ن  الاعبي���ن  بتواج���د 

الس���ابقين الماالوي فريدريك عمر 
كانوتيه، والفرنس���ي لويس ساها، 
ويأت���ي تواج���د الاعبي���ن حرص���ا 
من ش���ركة STAGE33 على إثراء 
الفني���ة  الجوان���ب  م���ن  البطول���ة 
واإلعامية والجماهيرية، إضافة 
الاعبي���ن  ه���ؤالء  إط���اع  إل���ى 
العالميي���ن عل���ى تواف���ر المواهب 
البحري���ن  مملك���ة  ف���ي  الكروي���ة 

ومنطقة الخليج.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس 
إس���حاق   STAGE33 ش���ركة 
ح���رص  إن  إس���حاق  عب���دهللا 
الش���ركة عل���ى اس���تقطاب العبين 
جي���د  أم���ر  للبطول���ة  عالميي���ن 
للبطولة ولاعبين في هذه السن، 
كما س���يفتح المجال لتعاون مثمر 
م���ع العبي���ن عالميي���ن آخرين في 

المستقبل.

انطالق بطولة البحرين الدولية أفنيو وفيتوريا للدور قبل النهائي
ت��غ��ل��ب��ا ع��ل��ى ت��اي��ل��وس وال��ص��غ��ي��ر ل��ل��ع��ق��ارات ف���ي “أب��وص��ي��ب��ع”

أضاف فيتوريا ثالث نقاط جديدة ضمنت له الصدارة مناصفة مع فريق س���وكر أفنيو 
في المجموعة A ببطولة أبوصيبع السنوية 32 لكرة القدم.

التق���ى فيتوري���ا  فف���ي المواجه���ة األول���ى 
متص���در المجموع���ة ب���� 6 نق���اط م���ع فريق 
تايل���وس 3 نق���اط. وه���ز خاله���ا المتص���در 
ش���باك خصمه بأربعة أه���داف مقابل هدف 
وحيد، سجل للفائز ضياء هاشم )هاتريك(، 
وفاضل عباس التاجر، فيما سجل للخاسر 

حسن جمعة. 
وف���ي المب���اراة الثاني���ة ضم���ن المجموع���ة 
نفس���ها راف���ق فري���ق س���وكر أفني���و فري���ق 
فيتوري���ا للدور قب���ل النهائ���ي عندما التقى 
فري���ق س���وكر افني���و برصي���د 6 نق���اط م���ع 
فري���ق الصغي���ر للعق���ارات م���ن دون رصيد 
من النقاط. واس���تطاع فريق س���وكر افنيو 
م���ن إضاف���ة النقطة رق���م 9 ليضمن مقغده 
ف���ي قبل النهائ���ي في هذه ال���دورة بعد أن 

اس���تطاع ان يتفوق على خصمه 7 أهداف 
سجلها عبدالحسين حبيب )هدفين(، وبدر 
المنصور )هدفين(، وكل من جمال محمود، 
وسيدهاش���م حس���ين )هدفا(، وسيد محمد 
عب���د هللا )بالخطأ في مرم���اه( مقابل هدف 
وحيد للفريق الخاس���ر س���جله علي س���عيد 
القاس���م، وال���ذي حصل عل���ى أفضل العب 

في المباراة.
وبه���ذه النتائج س���تكون الجول���ة األخيرة، 
والت���ي يلتق���ي به���ا فيتوري���ا ف���ي مواجهة 
س���وكر أفني���و لق���اء الص���دارة والوصاف���ة، 
حي���ث يح���اول كل فري���ق أن يتجن���ب في 
ال���دور قب���ل النهائي فري���ق المني���وم المنار 
أح���د الفرق المرش���حه وبق���وة للظفر بلقب 

جانب من المنافساتالبطولة.

اللجنة اإلعالمية
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ش���ارك األمي���ن الع���ام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عس���كر ف���ي اجتماع الجمعية العمومية ال���� 23 التحاد اللجان 
األولمبي���ة الوطنية )أنوك(، والذي أقيم على مدار يومين بمش���اركة نحو 1500 ش���خصية رياضي���ة في العاصمة اليابانية 

طوكيو. ورافق األمين العام خالل االجتماع مدير دائرة المشاريع باللجنة األولمبية مادن الوناس.

االجتم���اع  أعم���ال  ج���دول  وتضم���ن 
مناقش���ة العديد م���ن البن���ود، حيث تم 
توزيع جوائز األنوك الس���نوية، واعتماد 
محضر االجتماع الس���ابق، واستعراض 
التقري���ر النهائي لرئي���س األنوك وأمين 
الس���ر واس���تعراض التقريري���ن المال���ي 
واإلداري والتقري���ر القانون���ي وتقاري���ر 
االتح���ادات القاري���ة وتقري���ر المنظم���ة 
 ،)wada( الدولية لمكافحة المنش���طات
ألولمبي���اد  المنظم���ة  اللجن���ة  وتقري���ر 
الش���باب واألولمبي���اد الش���توي، إضافة 
إلى اس���تعراض تقارير اللجان العاملة، 
وه���ي لجن���ة العاق���ات العام���ة، لجن���ة 
اللجن���ة  التس���ويق،  لجن���ة  العدائي���ن، 

المالي���ة، لجنة المتابعة، لجنة الش���باب، 
فيم���ا تق���رر أن يق���ام اجتم���اع الجمعية 
العمومية القادم في مدينة سان دييغو 
األميركي���ة  المتح���دة  الوالي���ات  ف���ي 

.2019
وق���رر الكويت���ي الش���يخ أحم���د الفه���د 
بالتخل���ي  االجتم���اع  خ���ال  الصب���اح 
عن رئاس���ة أنوك مؤقتا، وهو المرش���ح 
الوحي���د لمنصب الرئاس���ة ليتم تأجيل 
االنتخاب���ات إل���ى حي���ن، وت���م انتخاب 
روبن ميتش���ل نائب���ا أول للرئيس، وهو 
عض���و ف���ي اللجن���ة االولمبي���ة الدولية، 
ويش���غل منصب رئي���س اللجنة الطبية 

في أنوك منذ العام 2014. 

وق���د أعرب األمي���ن الع���ام عبدالرحمن 
عس���كر عن ارتياحه من القرارات التي 
خ���رج به���ا االجتماع، والت���ي تصب في 
األولمبي���ة  بالحرك���ة  االرتق���اء  صال���ح 
ف���ي العالم، مؤكدا على ح���رص اللجنة 
األولمبي���ة على التواج���د في مثل هذه 
لتعزي���ز  المهم���ة؛  الدولي���ة  التجمع���ات 
الحضور البحريني وتنمية العاقات مع 
مختل���ف اللجان األولمبي���ة والمنظمات 
والقي���ادات الرياضية الدولية، مش���يدا 
بم���ا قدمته الياب���ان من تس���هيات في 
سبيل إخراج االجتماع بأفضل صورة.

الش���كر  بخال���ص  عس���كر  تق���دم  كم���ا   
والتقدي���ر إل���ى س���فير مملك���ة البحرين 

ف���ي الياب���ان أحم���د محم���د الدوس���ري، 
وموظفي السفارة وهما محمود سعيد 
عبدالع���ال س���كرتير أول، وف���واز عادل 

تق���ي الملح���ق اإلداري على م���ا قدموه 
من تس���هيات ودعم للوف���د البحريني 
س���مات  م���ن  س���مة  وه���ي  المش���ارك، 

س���فارات مملكة البحري���ن وقنصلياتها 
جمي���ع  ف���ي  الدبلوماس���ية  وبعثاته���ا 
حرصه���ا  م���ن  انطاق���ا  العال���م  أنح���اء 
عل���ى دع���م ورعاي���ة كاف���ة المواطني���ن 
والوفود الرس���مية التي تمثل البحرين 
ف���ي الملتقي���ات والتجمع���ات الدولي���ة، 
مش���يدا بم���ا قام به الس���فير م���ن جهود 
وتس���هيات كان له���ا أبلغ األث���ر الطيب 

لدى الوفد البحريني.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

عسكر يثمن دعم سفارة المملكة باليابان

عسكر والوناس أثناء حضورهما عمومية األنوك

جانب من كرة اليد

األولمبية تشارك 
في عمومية 
اتحاد اللجان 

األولمبية “أنوك”

حسن علي

الشباب والرياضة
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كش���ف أمي���ن عام االتحاد العربي للك���رة الطائرة جهاد خلفان عن تنظيم نس���خة جديدة من بطولة األندية 
العربية للس���يدات في نس���ختها العش���رين، والتي س���تقام بضيافة جمهورية مصر العربية في الفترة من 25 
يناي���ر لغاي���ة 4 فبراير 2019 المقبلين، فيما س���يكون آخر موعد إلغالق باب اس���تقبال طلبات المش���اركة من 

االتحادات العربية بتاريخ 25 ديسمبر.

كما أكد خلفان لـ “البالد سبورت” أن االتحاد البحريني 
الوطنيـــة  الطائـــرة يعتـــزم مخاطبـــة األنديـــة  للكـــرة 
للمشـــاركة بأحدهـــا فـــي االســـتحقاق العربـــي، متمنيا 

بأن تتكلل الجهود باختيار أحد األندية للمشاركة في 
البطولـــة، خصوصا في ظل انطالق برنامج “رياضية” 
التنافســـي، والذي تشـــرف على تنظيمه وزارة شئون 

الشـــباب والرياضة في عدة ألعـــاب رياضية من بينها 
لعبة الكرة الطائرة.

وأضـــاف خلفـــان أن اقامـــة بطولـــة األنديـــة العربيـــة 
للســـيدات يأتـــي فـــي إطـــار حـــرص االتحـــاد العربـــي 
المتواصل برئاســـة الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة 
وباقـــي أعضـــاء اللجنة التنفيذية في تفعيل النشـــاط 
النســـائي وديمومتـــه أســـوة بنشـــاط الرجـــال، كما أنه 

يعبـــر عن نهـــج االتحاد في ثبـــات واســـتمرار أجندته 
وبرامجه الســـنوية التي جعلت منه واحدا من أنشط 

االتحادات العربية.

يذكر أن النسخة الـ 19 من بطولة األندية العربية  «
للسيدات أقيمت في مصر بديسمبر 2017، وفاز 

بلقبها األهلي المصري بعد فوزه على فريق 
جهاد خلفانالمجمع البترولي الجزائري.

ناد بحريني بالبطولة العربية لسيدات الطائرة
ــة ــارك ــش ــم ال ــــاب  ب ـــــاق  إغ ــر  ــب ــم ــس دي و25  مــصــر  ـــي  ف ســتــقــام 

تتواصل استعدادات الفرسان والفارسات واإلسطبالت المحلية النطالق منافسات بطولة 
االتح���اد الملك���ي لقفز الحواجز اليوم الجمعة بميدان الرفة، حيث ينتظر أن تش���هد البطولة 
منافس���ات مثيرة وش���يقة بالميدان بناء على ما شهدته بطولة افتتاح الموسم الماضية من 

تحٍد كبير بين الفرسان وإثارة وتشويق إلى جانب المشاركة الواسعة. 

 مسابقات البطولة 

 ومـــن المقرر انطـــالق فعاليـــات البطولة عند 
الســـاعة 8:15 من صباح يـــوم الجمعة بأولى 
لفئـــة  األولـــى  المســـابقة  وهـــي  المســـابقات، 
الناشـــئين المســـتوى األول )مســـابقة التأهـــل 
80- الحواجـــز:  وارتفـــاع  التمايـــز(،  لمرحلـــة 

90 ســـم، ســـرعة المســـلك 300 متر/دقيقـــة، 
المســـابقة الثانيـــة فئـــة الناشـــئين المســـتوى 
الثانـــي )مســـابقة علـــى مرحلتيـــن(، وارتفـــاع 
الحواجز: 100-90 ســـم ســـرعة المسلك 350 
متر/دقيقة، المســـابقة الثالثـــة فئة المبتدئين 
مـــن العموم المســـتوى األول، وهي )مســـابقة 
علـــى مرحلتيـــن(، وارتفـــاع حواجزهـــا: -85
95 ســـم وســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقـــة، 
المســـابقة الرابعـــة للمتقدميـــن )الســـرعة ضد 
الزمـــن(، وارتفـــاع حواجزها: 110-100 ســـم، 
ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقة، والمسابقة 
الخامســـة فئـــة المتقدمين المســـتوى الثالث 
)مســـابقة جمع النقـــاط(، وارتفـــاع حواجزها: 
120-110 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متـــر/

دقيقة، والمســـابقة السادسة واألخيرة، وهي 
األهـــم واألقـــوى المســـابقة الكبرى )مســـابقة 
التأهـــل لمرحلة التمايـــز(، وارتفاع حواجزها: 
120 - 130 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متـــر/ 

دقيقة. 

مواصلة المشوار 

الفارس الناشـــئ والمتميـــز معيوف الرميحي 
أكـــد جاهزيتـــه للبطولـــة اليوم واســـتعداداته 
التـــام لخـــوض منافســـاتها، وقـــال “خدمتني 
الموســـم  افتتـــاح  بطولـــة  فـــي  المشـــاركة 
لســـباقات القـــدرة كثيرا؛ من أجل االســـتعداد 
الحواجـــز  لقفـــز  الملكـــي  االتحـــاد  لمســـابقة 
هـــذا األســـبوع، االنطالقـــة كانـــت قويـــة منذ 
البدايـــة، حيـــث شـــهدت المســـابقات تنافســـا 
مثيـــرا في جميـــع فئاتها، البرنامـــج التدريبي 

المكثـــف الـــذي خضته فـــي الفتـــرة الصيفية 
الماضيـــة بيـــن هولنـــدا وبلجيـــكا وألمانيا في 
رفـــع مســـتواي وجاهزيتـــي كثيرا، أنا ســـعيد 
بمـــا حققتـــه من نتائـــج في الموســـم الماضي 
والبطولـــة االفتتاحية واطمـــح بمواصلة هذا 
المشـــوار، والمعســـكر التدريبـــي فـــي أوروبـــا 
جـــاء هدفـــا لدخول الموســـم الجديد وســـط 
استعدادات عالية لتحقيق المزيد من النتائج 

في الموسم”. 
مـــن  قوتـــه  يســـتلهم  أنـــه  الرميحـــي  وأشـــار 
قائـــد الشـــباب والرياضة ممثـــل جاللة الملك 
لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب، رئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية، الرئيس الفخري 
لالتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
بـــأن  مبـــادرات وتطلعـــات ســـموه  وتحقيـــق 

يكون هذا العام هو عام )الذهب فقط(”.  

أكبر: سأعمل جاهدا للمحافظة 

على اللقب 

بطل المســـابقة الكبرى بالبطولـــة االفتتاحية 
الماضيـــة المتألق الفارس أحمـــد أكبر أكد أنه 
واصـــل تدريباتـــه المكثفـــة وبجديـــة عاليـــة؛ 
ســـعيا للحفـــاظ علـــى ما حققـــه فـــي البطولة 
االفتتاحيـــة، والتـــي كان هـــو بطلهـــا، وقـــال 
“بداية قوية للموســـم مع البطولة االفتتاحية 
حماســـة  مميـــزة،  منافســـات  شـــهدت  التـــي 
الفرســـان عالية واالنطالقة كانـــت قوية، لقد 
حرصت على اإلعداد الجيد للموسم الجديد، 

حيث قمت بتدريب الخيل في فترة الصيف 
الماضيـــة بتماريـــن الســـباحة فـــي البحـــر، ثم 
انتقلنا للتدريبات على الحواجز في إســـطبل 

حوار قبل شهر من انطالق البطولة”. 
وأضاف أكبر “ســـتكون الخيل جاهزة لبطولة 
االتحـــاد الملكـــي للقفـــز اليوم، وأنا شـــخصيا 
مســـتعد للحماســـة واإلثـــارة ليـــوم الجمعـــة، 
وسأشـــارك مع الجواد أباتشـــي في المسابقة 
الكبرى وأول ظهور مع الفرس أليسي في ها 
الموسم، وهي فرس قوية تم إعدادها بشكل 

جيد وباتت جاهزة اآلن”. 
وحـــول منافســـات مســـابقات قفـــز الحواجز، 

مســـابقات  “إن  أكبـــر  أحمـــد  الفـــارس  قـــال 
تطـــورا  تشـــهد  الحواجـــز  قفـــز  وبطـــوالت 
ملحوظـــا وكبيرا في الســـنوات األخيرة، وقد 
شـــهدنا العديـــد مـــن المفاجـــآت واإلثـــارة في 
كل بطولـــة ومســـابقة مـــن جانـــب الفرســـان 
ومصممي المســـالك الذين يفاجئوننا بمسالك 
مثيـــرة ومحيـــرة، وفيها درجة مـــن الصعوبة 
وذلك خالل الموســـم الماضي، وهذا ما يؤكد 
اهتمـــام الجميـــع برفـــع مســـتوى رياضـــة قفز 

الحواجز بمملكتنا الحبيبة. 

  فريق حوار سيدخل بكل قوته 

الفارس إياد أحمد أعرب عن سعادته الكبيرة 
بانطـــالق الموســـم الجديـــد لمســـابقات قفـــز 
الحواجـــز والمنافســـة القويـــة التي شـــهدتها 
البطولـــة االفتتاحيـــة، وقـــال “إن االنطالقـــة 
فاقـــت توقعاتنـــا خاصـــة بعـــد تأجيـــل بداية 
االنطالقـــة للموســـم، وألول مـــرة لـــم أتوقف 
عـــن التماريـــن نهائيا في فتـــرة الصيف؛ نظرا 
لعـــدم ارتفاع درجـــى حرارة األجواء بشـــكل 
كبير كالسنوات الماضية وعدم معاناة الخيل 
بارتفاع الحرارة العال، ولم أتمكن من الســـفر 
في فترة الصيف الماضية النشغالي باالعداد 
لموســـم القفـــز، وكونـــي انشـــغلت بتأســـيس 
عيادة رياضية جديدة تخدم الرياضيين في 

مملكتنا الحبيبة وخارجها”. 
وحـــول اســـتعداداته لبطولة االتحـــاد الملكي 
يوم الجمعة المقبل قال إياد “سأكون جاهزا، 
وحضـــور فريـــق حـــوار ســـيكون بشـــكل كلي 
وبأقصى اســـتعداد خصوصا بمشـــاركة أقوى 
فرســـين في الفريـــق، والذين لم يشـــاركا في 

البطولـــة االفتتاحيـــة لعـــدم الجاهزيـــة، وهما 
اســـتريال مع الفـــارس المتميز فاضـــل الحداد 
وأليســـي مـــع المتألـــق أحمـــد أكبـــر، إن هدف 
الفريـــق الفوز بالمركـــز األول في جميع فئات 

العموم من دون أي تنازل”.  

 سيد طالب العلوي: روح التحدي 

واإلثارة 

وفـــي قـــراءة فنيـــة لمصمم المســـالك الدولي 
ســـيد طالب العلوي وصف مســـتوى بطوالت 
قفـــز الحواجـــز بالتصاعـــدي مـــع كل بطولـــة 
قفـــز  رياضـــة  “مســـتوى  وقـــال  ومســـابقة، 
الحواجـــز عمومـــا فـــي تطور تصاعـــدي كبير، 
وهـــذا يســـعدنا كثيرا، لقد ســـعينا بالتنســـيق 
مـــع اإلخوة في لجنة قفـــز الحواجز واالتحاد 
الملكي للفروسية وســـباقات القدرة واللجنة 
المنظمة بأن نضع مســـالك تنافســـية وتشـــهد 
صعوبـــة وفيها حماســـة، وقد وجدنـــا نجاحا 
كبيرا لهذه اإلســـتراتيجية والتـــي رفعت من 
حماسة الفرسان كثيرا منذ الموسم الماضي”. 
وأضـــاف العلـــوي “لقد شـــهدنا منافســـة قوية 
منـــذ بداية الموســـم في البطولـــة االفتتاحية 
والدليل على ذلك حماســـة الفرســـان للموسم 
الجديـــد، وهذا يـــدل أيضا على أن الفرســـان 
وجيادهم كانوا جميعا على أهبة االســـتعداد 
وخيلهـــم، وهدفـــي كمصمـــم مســـالك دولـــي 
البحـــث بين الحواجز وفي تصميم المســـالك 
عـــن روح التحـــدي ورفع مســـتوى الحماســـة 
للفرســـان  المســـلك  تصميـــم  فـــي  واإلثـــارة 
الحضـــور  علـــى  تحـــرص  التـــي  والجماهيـــر 

والمتابعة”.

اللجنة اإلعالمية

انطالق بطولة قفز الحواجز اليوم

أحمد أكبر

من المنافسات
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صراع على كؤوس “بابكو” و“األولمبية”وكريدي مكس
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة 
الس���باق الخامس لهذا الموس���م، والذي س���يقام على كأس ش���ركة نف���ط البحرين 
“بابك���و” وكأس ش���ركة كريدي ماك���س وكأس اللجنة األولمبي���ة البحرينية للجياد 

العربية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

وســـتكون االنطالقة من الشـــوط األول 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  ســـيقام  الـــذي 
“مســـتورد “ مســـافة 1000 متر مستقيم 
 10 2000 دينـــار وبمشـــاركة  والجائـــزة 
المنافســـة  تكـــون  أن  ويتوقـــع  جيـــاد، 
الجيـــاد  مـــن  بيـــن مجموعـــة  مفتوحـــة 

المتقاربة في المستوى. 
جميـــع  لجيـــاد  الثانـــي  الشـــوط  ويقـــام 
الدرجـــات والمبتدئات للعمر 4 ســـنوات 
متـــر   1200 مســـافة  محلـــي”  “نتـــاج 
 6 وبمشـــاركة  دينـــار،   2000 والجائـــزة 
جيـــاد، منهـــا 4 جيـــاد للمضمـــر جيمـــس 
نيلـــور، والـــذي سيســـعى لوضـــع الخطة 
المناســـبة لهـــذه الجياد والســـيطرة على 

المراكز األولى.

ويقام الشـــوط الثالث على كأس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية والمخصص لجياد 
الدرجـــة الرابعـــة والمبتدئـــات من خيل 
البحرين العربية األصيلة المســـجلة في 
“الواهـــو” مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 
جيـــاد،   5 وبمشـــاركة  دينـــار،   5000
وينتظر أن يشـــهد منافســـة ثنائية قوية 
بيـــن حصانيـــن من الجياد البـــارزة وهما 
“الحمدانـــي 1697” و”كحيـــالن عافـــص 

.”1708
أمـــا الشـــوط الخامـــس، فســـيقام علـــى 
لســـباق  مكـــس  كريـــدي  شـــركة  كأس 
التـــوازن “نتـــاج محلـــي” مســـافة 1600 
متـــر والجائزة 2000 دينـــار، ويتوقع أن 
يشـــهد منافســـة متكافئة بين مجموعة 

من الجيـــاد المتقاربة المســـتوى، والتي 
ظهـــرت بصورة جيـــدة وحققـــت مراكز 
فـــي مشـــاركتها األولـــى هـــذا  متقدمـــة 

الموسم.
وســـتبدأ المنافسات على كؤوس شركة 
الشـــوط  مـــن  “بابكـــو”  البحريـــن  نفـــط 
الرابـــع الذي ســـيقام علـــى كأس “بابكو” 
الدرجـــات  جميـــع  لجيـــاد  والمخصـــص 

والمبتدئات “نتاج محلي” مسافة 1200 
دينـــار   3000 متـــر مســـتقيم والجائـــزة 
وبمشـــاركة 5 جياد تتمتع بمستوى جيد 
وســـبق لهـــا تحقيـــق انتصـــارات ونتائج 

متقدمة.
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
شـــركة “بابكو” والمخصص لجياد سباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1800 متر 

والجائزة 2000 دينار، ويتوقع أن يشهد 
منافســـة مثيرة كعادة ســـباقات التوزان 
وكذلك تكافـــؤ مســـتويات وأوزان عدة 

جياد.
وســـتتجه األنظار صوب الشوط السابع 
واألخير الذي ســـيقام على كأس شـــركة 
نفـــط البحريـــن “بابكـــو” لجيـــاد الدرجة 
األولـــى “مســـتورد” مســـافة 1400 متـــر 

والجائـــزة 5000 دينـــار، والذي ســـيكون 
أقـــوى أشـــواط الســـباقات التـــي أقيمت 
حتى اآلن هذا الموسم حسب مستويات 
والتـــي  المشـــاركة،  التســـعة  الجيـــاد 
ســـبق لـــه تحقيـــق انتصـــارات وتتمتـــع 
بإمكانـــات عالية وأقواهـــا الحصان “ليد 
بـــاك روميو” والحصـــان “بالتيـــك نايت” 
وكذلك الحصان “دون ميراج” إلســـطبل 
المحمديـــة وبقيـــادة الفـــارس المتمـــرن 
ســـيعتمد  والـــذي  جاســـم،  عبدالرحيـــم 
علـــى جاهزيتـــه فـــي مشـــاركته األولـــى 
هذا الموســـم، وسيحاول استثمار فارق 
الـــوزن لصالحـــه، كمـــا يســـعى الحصـــان 
“إمبريسيســـت” بقيادة حسين مكي إلى 
انطالقة قوية واستعادة انتصاراته في 
المضمـــار خصوصـــا بعد نتائجـــه القوية 
في مشـــاركاته نهاية الموســـم الماضي، 
كمـــا يســـعى الحصـــان الجديد “منشـــد” 
بقيـــادة أنـــدرو إيليوت لتكـــرار المفاجأة 
التي حققها بفوزه بكأس السباق الثاني.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

عبدالرحمن عسكر محمد بن خليفة يوسف علي ميرزا

حسن علي



فوز ثنائي حداوي ورباعي ملكاوي
الي��وم قم��ة منتظرة في الجول��ة 8 من دوري ناصر ب��ن حمد الممتاز

كسب الحد فوزا ثمينا على حساب 
الحال���ة بهدفي���ن دون رد، في اللقاء 
ال���ذي جمعهم���ا على اس���تاد الش���يخ 
عل���ي ب���ن محم���د آل خليف���ة، أمس، 
ضم���ن افتت���اح الجول���ة 8 من دوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدفي الحد سليم المزليني 

وأحمد فالمرزي.
وف���ي لقاء آخ���ر أقيم على االس���تاد 
الوطني، حق���ق المالكية فوزا كبيرا 
على حساب الشباب بأربعة أهداف 

دون رد.
عل���ى  المالكي���ة  أه���داف  وج���اءت 
ف���ي  حبي���ب  اآلتي:أحم���د  النح���و 
الدقيقة)17(، س���يد هاش���م عيس���ى 
)41( م���ن ركل���ة ج���زاء و)44(، أحمد 
يوسف )88(. وأضاع العب الشباب 
س���يد أحمد جعف���ر ركلة ج���زاء في 

الدقيقة )15(.  

تختت���م الي���وم )الجمع���ة( منافس���ات الجولة 
الثامنة، وذلك بإقامة 3 مباريات.

يلع���ب الرفاع الش���رقي )11 نقطة( مع البديع 
اس���تاد  عل���ى  عص���را   4.15 عن���د  نق���اط(   7(

الش���يخ علي بن محمد آل خليفة، وفي ذات 
التوقيت تبرز مواجهة الرفاع )18 نقطة( مع 
المحرق )13 نقطة( باعتبارها قمة كالسيكية 
تقليدية بين الطرفين، وستقام على االستاد 

الوطني.
وتعتب���ر مواجه���ة الرفاع والمح���رق منتظرة 
عل���ى مس���توى التناف���س، أو الجان���ب الفني، 
باإلضاف���ة إلى الحض���ور الجماهي���ري، حيث 

من المتوقع أن تحظى المباراة بإثارة وندية 
كبيرتي���ن في س���بيل الظفر بالنق���اط الثالث، 
خصوص���ا أن الرفاع يه���دف لتعزيز صدارته، 
أمام المحرق الساعي لالقتراب من من نقاط 

المتصدر.
المنام���ة  م���ع  نقط���ة(   12( النجم���ة  ويلتق���ي 
)14 نقط���ة( عن���د 7.15 مس���اء على االس���تاد 

الوطني.

مباريات اليوم

الحد

المالكية

الحالة

الشباب

2

4

0

0

VS

VS

نتيجة المباريات

أحمد مهدي

الحالة والحد
ج���اء الش���وط األول أق���ل م���ن المتوس���ط ف���ي ناحية 
المستوى المقدم من الطرفين، خصوصا على مستوى 

صنع الفرص المحققة للتهديف.
أول���ى ف���رص الش���وط الن���ادرة، جاءت بعدما س���نحت 
ك���رة لالعب الحد موزيس الذي اس���تقبل ك���رة مرتدة 
م���ن حارس الحالة حمد الدوس���ري داخل المنطقة، إال 
أن موزيس س���دد كرة قوية بيساره فوق المرمى رغم 

قربه منه )21(.
وش���هدت الدقيق���ة )39( فرصة محقق���ة لفريق الحالة، 
إذ س���نح المجال لالعبه يحيى لتسجيل هدف السبق، 
حيث س���دد ك���رة قوي���ة أبعدها ح���ارس الح���د عباس 
أحم���د بتألق ونج���اح كبيرين حامي���ا مرمى فريقه من 

هدف محقق.
وفيما عدا ذلك، فإن الحالة كان الطرف األول بش���كل 

نسبي خالل مجريات الشوط.

الشوط الثاني

س���جل الح���د ه���دف التق���دم بعدم���ا لع���ب عبدالوهاب 
المال���ود ك���رة عرضي���ة أرضية داخ���ل المنطق���ة تابعها 
يمي���ن  عل���ى  المزلين���ي  س���ليم  التونس���ي  المحت���رف 

الحارس الحاالوي )57(. 
وكاد الع���ب الحال���ة عباس الس���اري أن ي���درك التعادل 
لفريق���ه، بع���د أن قاب���ل المرم���ى وس���دد ك���رة باتج���اه 

الحارس الحداوي الذي منع الكرة من الدخول )61(.
ولم تش���هد الدقائق التالي���ة أي جديد يذكر، مع وجود 
تق���دم حاالوي إلى األم���ام بحثا عن التعادل، في حين 
تمك���ن الح���د م���ن خط���ف اله���دف الثاني عب���ر الالعب 
أحمد فالم���رزي الذي أكد جدارة فريقه بالفوز وصوال 

للدقيقة )89(.

من لقاء المالكية والشباب )تصوير:خليل إبراهيم(

من لقاء الحد والحالة )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

الحد حقق فوزا مهما

أدار المباراة الحكم عبدالله قاسم، وعاونه عبدالرحمن الدوسري  «
وجاسم حسن، والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

أدار المباراة الحكم  «
وليد محمود، وعاونه 

نواف شاهين ومحمد 
غازي، والحكم الرابع 

محمد بونفور.

تح���ت رعاي���ة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 
والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليف���ة تفتتح اليوم 
الجمع���ة منافس���ات ال���دوري الوطن���ي للرياض���ة الجامعي���ة، بمش���اركة 13 جامع���ة تمث���ل الجامع���ات 

الحكومية والخاصة.

الجامع���ي  الرياض���ي  ال���دوري  تنظي���م  ويأت���ي 
انطالق���ة لمش���روع رياض���ي طموح وكبي���ر يقوده 
س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليف���ة، ويهدف 
إلى تفعيل المس���ابقات واألنش���طة الرياضية التي 
تنظ���م للجامع���ات ف���ي البحري���ن ليك���ون له���ا دور 
فع���ال ومس���اهم ف���ي تطوي���ر الرياض���ة البحرينية 
من خالل رفع المس���توى التنظيمي والفني وخلق 
روح المنافس���ة والتحدي بين مختلف الجامعات، 

وتحقيق���ا للرؤي���ة المس���تقبلية التي 
وضع���ت بض���رورة اس���تثمار كاف���ة 
والرياضي���ة  الش���بابية  الطاق���ات 
ف���ي مختلف المواقع وتس���خيرها 
الرياضي���ة  الحرك���ة  خدم���ة  ف���ي 

البحرينية.
ويشتمل الدوري الوطني الرياضي 

للجامع���ات عل���ى مس���ابقات 
وبط���والت رياضي���ة ع���دة 
في ألع���اب عدة ه���ي كرة 
الطائ���رة  والك���رة  الق���دم، 

وك���رة الس���لة وألع���اب القوى 
للطلبة والطالبات، وس���تقام عل���ى فترات متفاوتة 
تب���دأ ب���دوري ك���رة الق���دم للش���باب بمش���اركة 13 
جامع���ة، وس���تنطلق المباري���ات اعتب���ار م���ن اليوم 
العل���وم  جامع���ة  فريق���ا  يلتق���ي  حي���ث  الجمع���ة، 
التطبيقي���ة م���ع الجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة عند 
الخامس���ة مساء، وتعقبها مباشرة مواجهة فريقي 
جامع���ة الخليج العربي وجامع���ة البحرين الطبية 
عن���د الس���ابعة مس���اء، فيم���ا تق���ام مبارات���ان ي���وم 
غٍد الس���بت األول من ديس���مبر، حي���ث يبدأ فريق 
الجامع���ة األهلي���ة حامل اللقب مش���واره بمواجهة 
جامع���ة البحرين، كم���ا يلتقي بوليتكن���ك البحرين 
أمام الجامعة الخليجية، وتستكمل الجولة األولى 

ي���وم األح���د 2 ديس���مبر بمب���اراة تجمع بي���ن معهد 
البحرين للتدريب يالقي جامعة المملكة.

 وس���يقام ال���دوري بنظام ال���دوري م���ن دور واحد 
ويس���تمر لغاي���ة 24 م���ارس 2019، وتق���ام جمي���ع 
المباري���ات على مالع���ب جامعة البحري���ن الطبية 

بالمحرق.

  كشف األوراق

ال���دوري  منافس���ات  انطالق���ة  وس���تكون 
أوراق  الستكش���اف  فرص���ة  الجامع���ي 
المختلف���ة  الجامع���ات  ف���رق  ومس���تويات 
والجاهزي���ة البدنية والفنية للفرق خصوصا 
بع���د التغيي���رات الت���ي ش���هدتها صفوف 
ه���ذه الف���رق واس���تعداداتها م���ن خالل 
التدريب���ات والمباري���ات الودي���ة الت���ي 
خاضتها بعضها في الفترة الماضية، 
مؤش���رات  سترس���م  والت���ي 
ه���و  لم���ا  التنافس���ية  الص���ورة 

قادم في مشوار الدوري. 
وتس���عى الف���رق المتبارية اليوم 
إل���ى ظه���ور أفض���ل م���ن ظهوره���ا ف���ي النس���خة 
التجريبي���ة الع���ام الماض���ي، حيث يتض���ح اهتمام 
واس���تعدادات فريق���ي مواجه���ة االفتت���اح فري���ق 
الجامعة العربي���ة المفتوحة وفريق جامعة العلوم 
التطبيقي���ة واللذي���ن لعب���ا مباريات ودي���ة مع فرق 
الجامعات وأعلنا عن طموحاتهما التنافس���ية على 

المراكز األولى في الدوري.
وف���ي المب���اراة الثاني���ة الي���وم، فإن فري���ق جامعة 
الخليج العربي يضم تش���كيلة خليجية من طالب 
م���ن مختل���ف ال���دول الخليجي���ة، بقي���ادة المدرب 
ص���ادق العريبي، والذي يس���عى إلى تحقيق نتائج 
أفض���ل، فيما يتطلع فريق جامعة البحرين الطبية 

إلى ظهور جيد بعكس نتائجه المتواضعة الموسم 
الماضي بقيادة مدربه محمد س���عيد، وال يضم في 

صفوفه العبين من األندية.

 النجار: العلوم التطبيقية جاهز وهدفنا اللقب

أك���د مدي���ر مكت���ب الخدم���ات الطالبي���ة بجامع���ة 
العل���وم التطبيقية محم���د النج���ار أن فريقه جاهز 
لخوض منافسات دوري كرة القدم للطالب، مشيرا 
إل���ى أن الطموحات عالي���ة والجاهزية وصلت إلى 
ذروتها والجميع يأم���ل بتحقيق النتائج اإليجابية 
الت���ي تعك���س تط���ور فري���ق ك���رة الق���دم بالجامعة 

والمنافسة بقوة على لقب الدوري.
وأوض���ح محم���د النجار أن الفريق يق���وده المدرب 
الوطن���ي صالح حبي���ب وخاض مب���اراة ودية في 
الفت���رة الماضية مع الجامع���ة األهلية، حيث تفوق 
فري���ق جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة بثالث���ة أهداف 
مقاب���ل هدف بع���د مباراة جميل���ة ومثيرة قدم من 
خالله���ا فري���ق الجامع���ة التطبيقية مس���توى مميز 

قادته للخروج فائزا في المواجهة.

 إيمان رضا: طموحات تنافسية للجامعة العربية 

الط���الب  ش���ؤون  رئيس���ة  رض���ا  إيم���ان  أش���ادت   
بالجامعة العربية المفتوحة بالرؤية الثاقبة لس���مو 
الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليفة، وحرص س���موه 

عل���ى دعم الطالب والطالبات ف���ي كافة المجاالت 
خصوص���ا الرياضية التي ش���هدت تط���ور ملحوظ 
في الفترة الماضية من خالل تدش���ين المسابقات 

المختلفة للجامعات.
وقال���ت إيم���ان رض���ا أن فري���ق الجامع���ة العربي���ة 
المفتوح���ة لكرة الق���دم جاهز لخوض المنافس���ات 
ويقوده المدرب علي س���نجار وخاض مباراة ودية 
مؤخرا م���ع فري���ق الجامعة الخليجي���ة، وطموحنا 
الحص���ول عل���ى المرك���ز األول، لدين���ا ثق���ة كبي���رة 
بقدرات العبي الفري���ق، حيث حرصنا على تقديم 
كام���ل الدع���م للفري���ق؛ م���ن أج���ل عك���س الص���ورة 
المشرقة للتطور الرياضي الحاصل في الجامعة”.

 وأضاف���ت “جميع الالعبين هم طلبة في الجامعة، 
يمتلك���ون إمكانات عالي���ة، ولديهم ق���درات كبيرة 
لمنص���ة  والوص���ول  المنافس���ة  عل���ى  وق���ادرون 

التتويج”.

 الموسوي: نسعى لمسح صورة العام الماضي 

 أكد المش���رف على فريق جامع���ة البحرين الطبية 
لكرة القدم أحمد الموس���وي أن الفريق يس���عى في 
نس���خة هذا الع���ام للظهور بص���ورة أفضل من تلك 
الت���ي ظه���ر عليه���ا ف���ي الع���ام الماضي، مؤك���دا أن 
اله���دف م���ن المش���اركة أكبر م���ن تس���جيل النتائج 

السيما مع األهداف التي وضعتها اللجنة المنظمة 
للدوري الجامعي بتفعيل الرياضة الجامعية.

وق���ال الموس���وي إن الفريق يش���رف عليه المدرب 
الش���باب  م���ن  مجموع���ة  وهن���اك  س���عيد،  محم���د 
الجامعي الس���اعي إلثبات ذاته في هذه المشاركة، 
مشيرا إلى التحضير المبكر للفريق واإلعداد الذي 
خاضه، وقال “نملك مجموعة تتكون من 25 العبا 

صغير السن يسعون للظهور بصورة مشرفة”.

 العريبي: تشكيلتنا خليجية ونطمح للمنافسة

 ق���ال م���درب فري���ق جامع���ة الخليج العرب���ي لكرة 
القدم صادق العريبي إن فريقه يدخل نس���خة هذا 
العام من الدوري الجامعي على أمل تحقيق نتائج 
أفض���ل من الع���ام الماضي من خ���الل التواجد في 
مراكز المقدمة وتحديدا الثالث أو الرابع، مبينا أن 
فريقه دخلت على تش���كيلته الكثير من التغييرات 

التي من شأنها أن تعزز هدف المشاركة.
وق���ال العريب���ي “هن���اك فرق قوي���ة مش���اركة، ولها 
 ،AMA األفضلي���ة منه���ا جامع���ة البحري���ن وجامعة
ونح���ن نس���عى لمزاحم���ة ه���ذه الف���رق م���ن خ���الل 
اس���تعانتنا بالعبي���ن م���ن جامعات أخرى بحس���ب 
ما يس���مح ل���ه قانون الدوري”، الفت���ا إلى أن فريقه 
الخليجي���ة  ال���دول  مختل���ف  م���ن  العبي���ن  يمل���ك 
وإماراتيي���ن،  وكويتيي���ن  س���عوديين  الش���قيقة 
مؤك���دا أن فريقه يضم العبا واحدا فقط س���بق له 
المش���اركة في األندية المحلية، وهو العب الرفاع 
الس���ابق عبدالرحم���ن دعيج الذي س���بق ل���ه تمثيل 

منتخب الناشئين.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

محمد النجار المدرب صادقي العريبي

اليوم افتتاح الدوري الوطني للجامعات
التطبيقي��ة تالق��ي العربي��ة والخليج العرب��ي تواجه البحري��ن الطبية

اللجنة اإلعالمية
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فرحة الملكاوي أحمد حبيب بهدفه



“نهائي أنفيلد”
حاف���ظ يورج���ن كلوب مدرب ليفربول عل���ى نظرته اإليجابية رغم الهزيمة 1-2 أمام مس���تضيفه 
باري���س س���ان جيرم���ان ف���ي دوري أبط���ال أوروب���ا لكرة الق���دم يوم األربع���اء ووص���ف المواجهة 

الحاسمة ضد نابولي الشهر المقبل بأنها ”نهائي“ أنفيلد.

ويتص���در نابول���ي، الذي يحل ضيفا على ليفربول يوم 11 ديس���مبر، المجموعة الثالثة متقدما بثالث 
نقاط على الفريق اإلنجليزي، لكن الفوز 1 - صفر أو بفارق هدفين على األقل سيقود فريق المدرب 
كل���وب إلى دور الس���تة عش���ر مرة أخرى. وق���ال كلوب ”اآلن علينا االس���تفادة من أنفيل���د مرة أخرى. 
سنس���تدعي أنفيلد اآلن وس���نرى ماذا س���يحدث. ”نحن بحاجة لصنع أجواء استثنائية. نابولي فريق 
جي���د جدا. يجب أن نجعلها ليلة اس���تثنائية. يوم 11 ديس���مبر س���نخوض مب���اراة نهائية في أنفيلد“. 
وكان كلوب غاضبا خاصة بما وصفه بأالعيب باريس س���ان جيرمان باس���تاد بارك دي برينس، وأشار 
إل���ى أن العب الوس���ط ماركو فيرات���ي كان محظوظا بعدم طرده بعد تدخل ض���د جو جوميز مدافع 
ليفربول في الشوط األول. وأضاف كلوب ”العائق كان توقف المباراة 5000 مرة، لكن الحكم مازال 
يعتق���د أنه قام بكل ش���يء صحيح. أعتقد أننا كنا الفريق األكث���ر نظافة في إنجلترا لمرتين أو ثالث 

)سجل اإلنذارات والطرد(، لكن في المباراة كنا نبدو مثل الجزارين.

ال مستحيل

وكاالت

”العبو الفريق المنافس واصلوا الس���قوط على أرض الملعب 
وه���و ما جعل فريقي أكث���ر عدائية، وهذا ال يس���اعد. يمكننا 
الق���ول إن ه���ذا عمل ذكي )من باريس س���ان جيرم���ان(، لكن 
الحك���م ت���رك ذل���ك يحدث. م���ا عدد اإلن���ذارات الت���ي حصلنا 

عليها؟ خمسة أو ستة؟ هذا جنون“.
وتاب���ع ”كانت طردا )لعبة فيراتي(، لكنه���ا مجرد قصة عندما 

أقولها، وسأكون أنا الخاسر السيئ“.

يجب على توتنهام هوتس���بير فعل ما فش���ل فيه أي فريق إنجليزي في 11 عاما بالفوز 
في برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل لو أراد حجز مكانه في 

دور الستة عشر.

ف���ي  إريكس���ن  كريس���يان  ه���دف  ومن���ح 
الدقيق���ة 80 ف���وزا مس���تحقا لتوتنه���ام -1 
صف���ر عل���ى إنترناس���يونالي ي���وم األربعاء، 
الفري���ق  ف���وق  ب���ه  قف���زت  نتيج���ة  وه���ي 
اإليطال���ي ف���ي الترتيب إلى المرك���ز الثاني 
ف���ي المجموع���ة الثانية بفض���ل تفوقه في 

المواجهات المباشرة.
لك���ن يج���ب علي���ه تحقي���ق نتيج���ة مماثلة 
لنتيجة إنترناس���يونالي في آخر مباراة في 
المجموع���ة عل���ى األق���ل عندما يس���تضيف 
فريق المدرب لوتش���يانو سباليتي منافسه 
ف���ي  كافي���ا  الف���وز  وس���يكون  أيندهوف���ن، 
زيارت���ه األولى لن���و كامب من���ذ هزيمته -1 
صف���ر في الدور قبل النهائ���ي لكأس أبطال 

الكؤوس في 1982.
وقال ماوريس���يو بوكيتينو مدرب توتنهام 
بع���د مواجهة متوترة باس���تاد ويمبلي يوم 

األربع���اء ”كل ش���يء ممك���ن. ال أقول على 
اإلط���الق إنه���ا مهمة مس���تحيلة فف���ي كرة 
الق���دم يمك���ن ح���دوث كل ش���يء، ونح���ن 

بحاجة لإليمان بذلك.
”س���يكون من الصعب )الفوز في برشلونة(، 
لكن اإليمان بتحقيق ذلك مهم للغاية؛ لكي 
نذهب إلى برشلونة، ونستطيع تقديم أداء 
جي���د، فنح���ن بحاج���ة إلى طاق���ة وحيوية 

وذهن منتعش ومن دون إصابات“.
وأض���اف ”نحترم برش���لونة. برش���لونة أحد 
أفض���ل الفرق ف���ي أوروب���ا وبالتأكيد يملك 
العبي���ن رائعين. س���تكون مواجه���ة صعبة. 

لكننا نؤمن بإمكان تحقيق الفوز“.
وج���اءت آخر ث���الث نتائج لبرش���لونة على 
أرض���ه ضد فرق إنجليزي���ة بالفوز 3 - صفر 
و4 - صفر و3 1- ضد تشيلسي ومانشستر 

سيتي وأرسنال على الترتيب.

وكان ليفرب���ول آخ���ر م���ن انتص���ر ف���ي ن���و 
كام���ب ف���ي دوري األبطال في دور الس���تة 

في 2007.
وكان بايرن ميونيخ آخر من انتصر في نو 
كامب ف���ي أبريل 2013 ومن���ذ ذلك الحين 
حاف���ظ برش���لونة عل���ى س���جله الخالي من 

الهزيمة في 28 مباراة في البطولة.
ويخ���وض توتنه���ام مواجه���ة صعب���ة أمام 
غريم���ه أرس���نال ي���وم األح���د في ال���دوري 
الممت���از. ويحت���ل الفري���ق المرك���ز الثال���ث 
متقدم���ا بثالث نقاط عن أرس���نال صاحب 

المركز الخامس.

من مواجهة توتنهام وإنتر

وكاالت

لوتشيانو سباليتي

برشلونة 

لن يخذلنا

وكاالت

س���جل العب ارتكاز أوكالهوما س���يتي ثاندر راس���ل وس���تبروك “تريبل دبل” جديد 
ف���ي مس���يرته ليقود فريقه إلى الفوز على كليفالن���د كافالييرز 83-100 ضمن دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفين.

وه���ي الم���رة الثالث���ة الت���ي ينج���ح فيه���ا 
وس���تبروك في تسجيل “تريبل دبل” هذا 
الموس���م )10 على األقل في ثالث فئات 
إحصائي���ة( رافع���ا رصيده ال���ى 107 في 

هذه الفئة خالل مسيرته.
ونج���ح  نقط���ة   23 وس���تبروك  وس���جل 
ف���ي 19 متابع���ة و15 تمري���رة حاس���مة 
ليعادل رقم جايس���ون كي���د نجم داالس 
مافريكس السابق في المركز الثالث في 
تاري���خ الدوري األميركي، وقد نجح في 
ذل���ك ف���ي 760 مباراة، في حي���ن احتاج 

كيد إلى 1247 مباراة.
وكان وس���تبروك ع���ادل الرقم القياس���ي 
ف���ي “تريب���ل دب���ل” ف���ي موس���م واح���د 
بنجاحه 42 مرة في تحقيق هذا اإلنجاز 
موسم 2017-2016 معادال رقم أوسكار 
روبرتسون الذي يملك 181 “تريبل دبل” 
في مس���يرته، في حين يحتل أس���طورة 
لوس أنجليس ليكرز ماجيك جونس���ون 

المركز الثاني برصيد 138.
وتعملق اليوناني ياني���س أنتيتوكونمبو 
في صفوف ميلووكي باكس ليقوده الى 
فوز صعب على شيكاغو بولز 116-113 
بتس���جيله 36 نقط���ة م���ع 11 متابع���ة و8 
تمري���رات حاس���مة علم���ا بأن س���لة الفوز 
س���جلها كري���س ميدلتون برمي���ة ثالثية 

قبل نهاية المباراة ب� 2ر5 ثوان.
ل���وس  ف���از  األخ���رى،  المباري���ات  وف���ي 
أنجلي���س كليبي���رز عل���ى فينيك���س صنز 
99-115، ويوتا جاز على بروكلين نتس 
91-101، وبورتالن���د ترايل باليزرز على 
أورالندو ماجيك 112-115، ومينيسوتا 
تمبروولف���ز عل���ى س���ان انتوني���و س���بيرز 
89-128، وني���و أورليان���ز بيليكان���ز على 
واشنطن ويزاردز 104-125، وتشارلوت 
هورنت���س عل���ى أتالنت���ا هوك���س -108
94 وفيالدلفي���ا س���فنتي سيكس���رز على 

نيويورك نيكس 117-91.

تألق وستبروك
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وكاالت

أعل���ن االتح���اد اإلفريقي لكرة القدم أنه س���يبحث الي���وم الجمعة في أكرا 
مس���ألة اس���تضافة الكاميرون لنهائيات كأس األم���م اإلفريقية 2019 من 
عدمه���ا وذل���ك بع���د أش���هر طويل���ة م���ن المناقش���ات بخص���وص جاهزيتها 

لتنظيم العرس القاري.

االتح���اد  ف���ي  مس���ؤول  وأوض���ح 
التنفيذي���ة  اللجن���ة  أن  اإلفريق���ي 
ف���ي  الجمع���ة  س���تجتمع  لالتح���اد 
العاصم���ة الغانية على هامش كأس 

األمم اإلفريقية للسيدات.
وأض���اف أن���ه س���يتم ع���رض تقري���ر 
تفتيش���يتين  زيارتي���ن  آخ���ر  ع���ن 

للكاميرون خالل هذا االجتماع.
اإلفريق���ي  االتح���اد  مفتش���و  وق���ام 
أمني���ة  تفتيش���ية  بزي���ارة  مؤخ���را 
وأخ���رى للبن���ى التحتي���ة والمالعب 

وأماكن اإلقامة.
وتاب���ع المس���ؤول أن���ه بع���د اجتماع 
ق���رار  اتخ���اذ  س���يتم  المس���ؤولين 
ح���ول اإلبقاء عل���ى إقام���ة البطولة 

م���ن عدمها في الكامي���رون دون أن 
يح���دد بالضب���ط متى س���يتم إعالن 

القرار.
الكامي���رون،  اس���تبعاد  ح���ال  وف���ي 
سيتعين على االتحاد اإلفريقي إلى 
فتح طلب عرض جديد للترش���يح؛ 
من أجل اختيار بلد مضيف للنسخة 
التي ستقام للمرة األولى في فصل 

الصيف وبمشاركة 24 منتخبا.
وتطرقت وس���ائل اإلع���الم بانتظام 
خس���ر  ال���ذي  المغ���رب  أن  إل���ى 
 2026 اس���تضافة موندي���ال  ره���ان 
األميرك���ي- الثالث���ي  المل���ف  أم���ام 

البدي���ل  ه���و  المكس���يكي-الكندي، 
المحتمل للكاميرون.

إفريقيا 2019

جدل كانتي
قال ماوريتس���يو س���اري م���درب تشيلس���ي المنافس في ال���دوري اإلنجليزي 
الممت���از لك���رة القدم إنه ل���ن يعيد نجولو كانتي إلى مرك���زه المفضل كالعب 
وس���ط مداف���ع، إذ إن هذا الدور يناس���ب العبين أصحاب كف���اءة فنية أكبر 

مثل جورجينيو وسيسك فابريجاس.

وتألق كانتي في مركز خط الوس���ط 
المدافع في المواس���م األخيرة، ونال 
لقب الدوري في موس���مين متتاليين 
م���ع ليس���تر س���يتي وتشيلس���ي كم���ا 
ساهم في فوز فرنس���ا بكأس العالم، 
لكن ساري شدد على أنه يجب عليه 

التأقلم مع دوره المتقدم.
وأبلغ ساري الصحفيين قبل مواجهة 
باوك اليوناني في الدوري األوروبي 
”أري���د االعتم���اد عل���ى الع���ب وس���ط 
مدافع يمل���ك كفاءة فنية وبالنس���بة 
لي، فهو جورجيني���و أو فابريجاس. 

ال أريد كانتي في هذا الدور“.
وأضاف ساري ”في المباراة األخيرة 
ح���اول كانتي حل المش���كلة بعد أول 
15 دقيق���ة لك���ن بش���كل خاطئ. فقد 

مركزه وهاجم أكثر من الالزم“.
وتابع ”هذه ليست واحدة من أفضل 
ممي���زات كانتي لكن ما قدمه كان رد 
الفع���ل تج���اه الصعوبات. ربم���ا األمر 
مس���ألة وقت فقط، لك���ن يجب على 
كانت���ي البق���اء بجان���ب جورجيني���و 
ف���ي  الك���رة  تك���ون  عندم���ا  خاص���ة 

الجانب اآلخر“.

وكاالت

نجولو كانتي

وكاالت

أصبح���ت آم���ال انترناس���يونالي في بلوغ دور الس���تة عش���ر 
ل���دوري أبط���ال أوروب���ا لك���رة الق���دم معلق���ة بأق���دام العبي 
برش���لونة ويث���ق الم���درب لوتش���يانو س���باليتي أن العم���الق 

الكاتالوني لن يخذل فريقه.
عل���ى  صف���ر   1- االنجلي���زي  هوتس���بير  توتنه���ام  وف���از 
انترناس���يونالي ي���وم األربع���اء، وه���و ما يعني أنه س���يتأهل 
عل���ى حس���اب منافس���ه اإليطال���ي إذا فاز في آخ���ر مبارياته 

بالمجموعة الثانية على مضيفه برشلونة.
وقال س���باليتي، الذي يس���تضيف فريقه منافسه آيندهوفن 
الهولن���دي في المباراة األخرى بالمجموعة في 11 ديس���مبر، 

إن برشلونة سيبذل كل ما في وسعه رغم تأهله بالفعل.
وأضاف ”يتمتع العبو برش���لونة باحترافية كبيرة، وال أشك 

أبدا في طريقة تعاملهم مع المباراة المقبلة“.
وتاب���ع ”لم يس���بق لي أن ش���اهدت نجوما مث���ل جيرار بيكي 
وليوني���ل ميس���ي ولوي���س س���واريز يلعب���ون بته���اون أو ال 

تحزنهم الخسارة على أرضهم“.
وق���ال س���باليتي إن ق���راره اس���تبدال الع���ب الوس���ط رادي���ا 
ناينجوالن قبل االستراحة جاء بسبب إصابته في الكاحل.

وأوض���ح ”عالقت���ي جي���دة مع رادي���ا ولم يك���ن هناك خالف 
بيننا لحظة التبديل“.

وتاب���ع ”ش���عر بألم ف���ي كاحله وواجه مش���كالت في الركض 
ولذلك قررت استبداله قبل االستراحة. اجتاز كل الفحوص 

المطلوبة قبل المباراة“.

وكاالت

ق���ال أندي روبرتس���ون مدافع ليفربول إن فريق���ه ُترك في حالة 
غض���ب م���ن نيم���ار العب باريس س���ان جيرم���ان خ���الل الهزيمة 
1-2 ي���وم األربع���اء ف���ي دوري أبط���ال أوروب���ا لكرة الق���دم، لكن 
كان يج���ب الحف���اظ على أعصابه في مواجه���ة ”تمثيل“ الالعب 

البرازيلي.

وشهدت المواجهة باستاد بارك 
دي برين���س ارت���كاب وصي���ف 
البط���ل ف���ي الموس���م الماض���ي 
20 خطأ وحصول العبيه على 
ستة إنذارات، لكن روبرتسون 
أش���ار إلى أن الفريق الفرنس���ي 

مارس أالعيبه.
ش���بكة  روبرتس���ون  وأبل���غ 
س���كاي س���بورتس التلفزيونية 
متقدم���ا  كان  ”المناف���س 
ويحاول إهدار الوقت. يمكنك 
أن تمارس األالعيب والتمثيل. 

يمكنك فعل كل ذلك حقا.
”أود معرفة الوقت الذي أهدره 

يثي���ر  كان  األم���ر  المناف���س... 
الغضب، لكن عندما تلعب ضد 
باري���س س���ان جيرم���ان يمكن 
توقع هذا األمر خاصة في ظل 
وجوده )نيم���ار(. لم نتعامل مع 

األمر بشكل جيد“.
وأض���اف ”األم���ر مثي���ر للغضب 
عندم���ا يدع���ي الس���قوط. ه���ذا 
أصبح جزءا من أس���لوب لعبه، 
وكان علين���ا التعام���ل مع���ه. لم 

نسيطر على عدائيتنا“.
وترك���ت الهزيمة آم���ال الفريق 
اإلنجليزي في بلوغ دور الستة 

عشر معلقة بخيط.

غضب روبرتسون
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تساعد عملية تكميم المعدة على خسارة الوزن بشكل سريع حيث تخسر المريضة حوالي 30 كيلو او أكثر خالل العام األول بعد إجراء العملية. بعد اجراء العملية ال تشعر المريضة 
بالجوع، وعندما تأكل ال تتناول الطعام إال بكميات قليلة بس���بب اس���تئصال حوالي 70 % او أكثر من حجم المعدة. تتحول المعدة من ش���كل حقيبة كبيرة الحجم، إلى ش���كل أنبوب 

صغير.

عملي���ة تكميم المعدة عبارة عن اس���تئصال 
طول���ي لحوال���ي 75 % م���ن حج���م المع���دة 
م���ن خ���ال عدة فتح���ات صغي���رة عددها 5 
فتحات ف���ي ج���دار البطن، ويوج���د العديد 
م���ن العوام���ل التي تح���دد إن كان���ت عملية 
التكميم مناس���بة أم ال، ومن ه���ذه العوامل، 
مؤش���ر كتلة الجس���م، الذي يج���ب أن يكون 
أكث���ر من 40، وكذلك أن تكون الس���منة لدى 
المري���ض مفرط���ة وليس���ت س���منة قليلة أو 
متوس���طة، كذلك البد أن يكون المريض قد 
فش���ل في إنق���اص وزنه بالط���رق التقليدية 
“الداي���ت”،  الغذائ���ي  النظ���ام  إتب���اع  مث���ل 
وتناول أدوية للتخس���يس، قبل التفكير في 

إجراء الجراحة.
ويوجد العدي���د من التحاليل والفحوصات، 
الت���ي تبين م���دى حاجة الجس���م وماءمته 
له���ذه العملّي���ة الجراحي���ة مث���ل ص���ورة دم 
كاملة، وذل���ك لمعرفة نس���بة الهيموجلوبين 
ف���إذا كان���ت النس���بة أق���ل م���ن 9، يفضل أن 
يتن���اول المري���ض جرع���ة عاجّي���ة لع���اج 

نقص الهيموجلوبين ثم إجراء العملية.
المري���ض علي���ه أن يج���ري بع���ض التحاليل 
األخ���رى مثل تحلي���ل البول، وذل���ك لمعرفة 
نسبة األماح والصديد في البول، وتحليل 
بول سكري، وكوليستيرول ودهون ثاثية، 
ووظائ���ف الغ���ّدة الدرقي���ة، وس���يولة ال���دم، 
لمعرف���ة م���ا إذا كان هن���اك خلل ف���ي عوامل 

التجلط.
ويشدد االطباء على ضرورة إجراء فحص 
ش���امل للجس���م، لمعرفة مدى صحة الجسم 
وقابليت���ه إلجراء عملية التكميم، كما يجب 
التأك���د من عدم وجود أية التهابات أو قرح 
أو فت���ق ف���ي األمع���اء أو الحج���اب الحاجز، 

كم���ا يتم عمل س���ونار عل���ى البط���ن لمعرفة 
حجم الكبد والمرارة وسامتهما.

وال يت���م إج���راء جراحة تكمي���م المعدة ألي 
ش���خص يعان���ي من زي���ادة الوزن فحس���ب، 
فاألش���خاص الذين لديهم زيادة طفيفة في 
ال���وزن ويكون���وا بحاجة إلى إنق���اص 20 او 
30 كيل���و م���ن وزنهم ال يمكن إج���راء عملية 

تكميم المعدة لهم.
 هذه العملية ال تجرى إال لألش���خاص الذين 
يزيد وزنهم ع���ن 150 كيلو. يطلق مصطلح 
الس���منة المفرط���ة عل���ى األش���خاص الذي���ن 
يزي���د أوزانهم ع���ن 150 كيلو، لذلك ال بد أن 

يتم التدخل الجراحي وعاجهم سريًعا ألن 
السمنة المفرطة قد تسبب الموت المفاجئ، 
المضاعف���ات  م���ن  العدي���د  بخ���اف  ه���ذا 

واألمراض األخرى.
بطريقتي���ن،  المع���دة  تكمي���م  عملي���ه  تت���م 
الطريق���ة األولى، تتم من خال ش���ق البطن 
ش���ق كبير لكي يتمكن الطبيب من الوصول 
الطريق���ة  العملي���ة.  ويج���ري  المع���دة  إل���ى 
الثاني���ة تتم عن طري���ق إحداث ثقب صغير 
ف���ي البط���ن، ويتم إدخ���ال منظ���ار عبر هذه 
الفتح���ة الصغيرة وإجراء العملية بواس���طة 

هذا المنظار.

ه���و  المنظ���ار  باس���تخدام  العملي���ة  إج���راء 
الح���ل األفض���ل وه���و أأمن من ش���ق البطن. 
عن���د إجراء العملية بالمنظار، ال تؤثر ش���كل 
الفتح���ة الصغيرة عل���ى البطن، أما في حاله 
ش���ق البط���ن يحت���اج المري���ض إل���ى اج���راء 
جراح���ة تجملية بعد االنته���اء للتخلص من 
آث���ار الش���ق. ه���ذا باإلضاف���ة إل���ى أن عملية 
تكمي���م المع���دة بالمنظار تحت���اج إلى وقت 
بع���ض  ف���ي  لك���ن،  المري���ض.  لش���فاء  أق���ل 
االحي���ان، يضطر الطبيب إلى اللجوء لخيار 
ش���ق المع���دة لصعوبة الوصول إل���ى المعدة 

عن طريق المنظار.

من أضرارها ترهل الجلد و تسريب من المعدة وحصوات المرارة

ما ال تعرفونه عن عملية التكميم 

ر خب���راء التغذي���ة من أن تس���اقط  يح���ذَّ
أن  يمك���ن  بالصل���ع،  واإلصاب���ة  الش���عر 
يحدث بس���بب تناول الكثير من الكبدة، 
واألس���ماك الغني���ة بالزي���وت. وقال���و إنَّ 
اتب���اع نظ���ام غذائي متوازن أمر حاس���م 
عندم���ا يتعلق األمر بالحفاظ على صحة 
الش���عر، وأن األش���خاص الذي���ن لديه���م 
كمي���ات زائدة م���ن فيتامي���ن A هم أكثر 
عرضة لتس���اقط الش���عر، حس���ب ما جاء 

في موقع “تواصل اليت”.
وأضاف���وا ب���أن اإلكثار من تن���اول أغذية 

معين���ة غنية بفيتامي���ن A مثل منتجات 
الكب���د الحيواني���ة واألس���ماك، يزي���د من 
لم���ا  المبك���ر  بالصل���ع  اإلصاب���ة  احتم���ال 
يحتويه هذا الفيتامين من س���مية عالية 
إن ت���م تناول���ه بجرعات كبيرة. ويفس���ر 
االطب���اء تأثير فيتامين A الس���لبي على 
الش���عر، ب���أن الجريب���ات الش���عرية تصل 
إل���ى ذروة نموه���ا بش���كل أس���رع بفضل 
تناول الكثير من فيتامين A الذي يدعم 
استنس���اخ الخايا في بصيات الش���عر، 

األمر الذي يؤدي إلى موتها وسقوطها.

أطعمة تسبب الصلع

ليست كل الدهون سيئة للشرايين، ولكن هناك 
دهون صحية ف���ى األطعمة التي تحتوي على 
أحم���اض أوميج���ا 3 الدهنية، وه���ذا النوع من 
الده���ون يزيد من نس���بة الكوليس���ترول الجيد 
)HDL( بينم���ا يس���اعد على إزالة الكولس���ترول 

السيئ )LDL( والدهون الثاثية من جسمك.
االس���تهاك المنتظ���م لألوميج���ا 3، حت���ى ع���ن 
طري���ق المكم���ات الغذائية، س���يقلل من خطر 
اإلصاب���ة بتصل���ب الش���رايين وارتف���اع ضغ���ط 
الدم والنوبات القلبية، باإلضافة إلى ذلك، فإن 
أوميجا 3 هو عامل مضاد لالتهابات، وبالتالي 

فهو جيد لجسمك وللمخ.
فى:األس���ماك   3 أوميج���ا  أحم���اض  وتوج���د 
الزيتية )الس���ردين، السلمون، الماكريل، التونة، 
الرنجة(، المكس���رات والب���ذور، األفوكادو، زيت 

الزيتون، فول الصويا. 
وممارس���ة الرياض���ة بانتظ���ام ه���ي واحدة من 
أكثر العادات الموصى بها بش���دة إذا كنت تريد 
الحف���اظ عل���ى صح���ة الش���رايين، ألن الجس���م 
النش���يط تك���ون دورته الدموية جي���دة ويعمل 

عل���ى نظ���ام صح���ي للقل���ب والجهاز التنفس���ي 
وهو ما يمنع ويحسن من ارتفاع الكوليسترول 

وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الوزن.
وممارس���ة الرياض���ة لم���دة 30 دقيقة فقط في 
الي���وم، يخفض   خطر اإلصابة باألزمات القلبية 

والسكتة الدماغية.
 تن���اول نظ���ام غذائ���ي مت���وازن جيد لجس���مك 
ب���كل أن���واع الطرق، حيث يحاف���ظ على صحة 

الش���رايين ويس���اعدك على الحف���اظ على وزن 
صحي، وهذا النظام ال يعنى أنه نظام إلنقاص 
الوزن، فيمكن���ك تناول كل أنواع الطعام ولكن 
بكمي���ات قليل���ة، م���ع الحد م���ن الس���كر والملح، 
عل���ى:  المت���وازن  الغذائ���ي  النظ���ام  ويحت���وى 
الحب���وب  الطازج���ة،  والخض���راوات  الفواك���ه 
والب���ذور،  المكس���رات  والبقولي���ات،  الكامل���ة 

اللحوم الخالية من الدهون والسمك .

واإلج��ه��اد ال��ت��وت��ر  وتقليل  م��ت��وازن  غ��ذائ��ي  بنظام 

كيف تحافظ على صحة القلب والشرايين؟

الفت���رة التي تس���بق الدورة الش���هرية من الفت���رات التي تعتقد الكثير من النس���اء أنها ال 
تستطيع اإلنجاب، فهل الفترة التي تسبق الدورة الشهرية يمكن أن يحدث فيها حمل؟ 

ذك���ر موق���ع “Net doctor” أن ف���رص 
الحمل قبل الدورة الش���هرية بيومين 
منخفض���ة للغاي���ة لكنها ممكن���ة، فإذا 
منتظم���ة،  ش���هرية  دورة  لدي���ِك  كان 
فمن المستبعد أن تحملي قبل يومين 
من الدورة الش���هرية بعد اإلباضة، إذ 
يك���ون عم���ر البويض���ة نح���و 12 - 24 
س���اعة فقط، وسوف تحدث اإلباضة 

في دورة منتظمة قبل أسبوعين من 
الدورة الشهرية.

وفت���رة التبوي���ض التي يح���دث فيها 
الحمل كل ش���هر صغيرة، ومدتها من 
5 إل���ى 7 أي���ام، حيث يح���دث الحمل 
المن���وي  الحي���وان  يخص���ب  عندم���ا 
بويض���ة الم���رأة خال 48 س���اعة من 

اإلباضة.

وجدت دراس���ات علمية حديثة أن تناول األطعمة الغنية بالزنك من ش���أنه أن يساعد في 
عالج أعراض اإلصابة بالزكام وتقليل فترة المرض. بدورها أشارت إدارة الغذاء والدواء 

األميركية أنه يفضل عدم استخدامها واالكتفاء بتناولها من مصادرها الطبيعية

الزن����ك  إل����ى أن مع����دن  تج����در اإلش����ارة 
يظه����ر بكمي����ات قليلة في أن����واع عديدة 
م����ن األغذي����ة. وأن امتص����اص الزنك من 
المص����ادر الحيواني����ة يتم بش����كل أفضل 
م����ن المص����ادر النباتي����ة. األغذي����ة الغنية 
بالبروتين����ات، مث����ل اللح����وم الخالية من 

ه����ي  البحري����ة،  والمأك����والت  الده����ون 
المص����ادر األفضل له����ذا المع����دن، كما أن 
خب����ز القم����ح الكام����ل، الحب����وب والبقول 
المجفف����ة ه����ي مص����ادر جيدة ل����ه، ويعد 
ح����ال  جي����ًدا  خي����اًرا  الدج����اج  حس����اء 

إصابتك بالزكام.

تناول الطفل للحلويات والس���كريات بكثرة يس���اعد على تكوين الجس���م للخاليا الدهنية 
وبالتال���ي ي���ؤدي إلى صعوب���ة في إنزال الوزن في مرحلة الش���باب، ولكن م���ن الممكن أن 

ينقذ صحته حتى ال يزيد وزنه أكثر من ذلك عن طريق تغيير عاداته بمساعدة أسرته.

وعل���ى األه���ل معرف���ة الوقت المناس���ب 
الحلوي���ات ألطفاله���م حت���ى ال  لتقدي���م 
يكون هناك ضرر للطفل، ومن ثم إصابته 
بالسمنة، وعلى سبيل المثال هناك بعض 
أولي���اء األمور الذين يقدم���ون ألطفالهم 

بع���ض الحلوي���ات والبس���كويت بدالً عن 
وجبة اإلفط���ار وهذا بالطب���ع مضر جدًا. 
وُيفضل أخذ قطعة حلويات صغيرة بعد 
الغ���ذاء للتحلية ويكون ذلك مع الحرص 
على تحقيق توازن في األكل والرياضة.

حمل قبل يومين من الدورة الشهرية

الزنك ضد الزكام

حلويات وسكريات
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العس���ل ه���و يعتب���ر ش���بيه طبيع���ي للمضادات 
الحيوي���ة حيث ان له الق���درة على قتل العديد 
من الميكروبات، الفيروسات والفطريات. وهو 
يق���وم بالتفاع���ل مع خاي���ا في الجس���م إلفراز 
مواد مطهرة تقلل من االلتهابات والتسممات.

الس���منة  م���ن:  الوقاي���ة  ف���ي  العس���ل  يس���اعد 
وأم���راض القلب وتصلب الش���رايين فقد وجد 
أنه له دور في تقليل نس���بة الكوليس���ترول في 
الدم والدهون كذلك. وال يحدث تخمر للعس���ل 
في المعدة فهو على عكس السكريات المكررة 
والبس���يطة فه���و س���ريع الهض���م ف���ي المع���دة 
وال يظ���ل كثي���رًا بها وبه���ذا فه���و ال يمثل خطر 
لإلصاب���ة بالجراثي���م. وينتقل العس���ل مباش���رة 
م���ن األمعاء الدقيقة إلى مج���رى الدم دون أن 
يسبب أي تهيج للجهاز الهضمي لإلنسان مثلما 
يفع���ل الس���كروز ب���ه. يس���اعد ف���ي عاج عس���ر 
الهض���م. التهاب���ات األمعاء وأيضًا يس���اهم في 
عاج اإلمساك، فهو يعتبر مادة مسهلة خفيفة، 
فه���و يزي���د من نش���اط األمع���اء. ويس���اهم في 
عاج اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يعمل 

عل���ى التخل���ص م���ن حموض���ة المع���دة الزايدة 
والت���ي تؤدي غالب���ًا إلى قرحة المع���دة. وأيضًا 
قد استعمل كثير من األطباء العسل في عاج 

قرحة المعدة واالثني عشر.
 ويلع���ب العس���ل دورًا أساس���يًا ف���ي الحف���اظ 
عل���ى صح���ة األس���نان ووقايتها من التس���وس 
ونموه���ا الس���ليم، كم���ا أن ل���ه دور ف���ي تثوي���ة 
اللث���ة وحمايتها. ويحتوي العس���ل على الكثير 

م���ن الفيتامينات والم���واد المضادة لألكس���دة، 
ف���ي الواقع فإن واحدة من مضادات األكس���دة 
 ”pinocembrin“ الفري���دة م���ن نوعه���ا تس���مى

وجدت فقط في العسل.
و أيضًا من المعروف أن مضادات األكس���دة لها 
دور كبير في الوقاية من مرض السرطان ومنع 
تكاثر الخايا الس���رطانية، وخاصة في حاالت 

سرطان المريء، الفم، األمعاء والمعدة.

لعالج األس��نان والوقاية من الس��رطان وقتل الميكروبات

العسـل الطبيعـي.. دواء لكـل داء

مشاكل في المعدة «

عندما تتناول المريضة كمية كبيرة من الطعام ال تستطيع المعدة تحملها وقد تشعر بالقيء والغثيان. من  «
الممكن أن تؤدي عملية تكميم المعدة إلى تسريب من المعدة وهو أمر خطير، لكنه ال يحدث إال في حاالت نادرة. 

قد تشعر المريضة بألم في المعدة، وقد تتعرض إلى حالة من اإلمساك أو اإلسهال.   آالم في الكبد وترهالت في 
الجلد هذا باإلضافة إلى الشعور بألم في الكبد، أو قد تواجه المريضة مشكلة حصوات المرارة. قد تحدث ترهالت 

في الجلد بعد فترة من إجراء جراحة تكميم المعدة بسبب فقدان الوزن سريعًا.

أضرار عملية تكميم المعدة
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ال داعي إلى التذمر والتشاؤم من الوضع المهني.

أمورك على أحسن ما يرام وأنت محظوظ في ذلك.

المحافظة على الصحة السليمة أساس برنامجك 
فواصل.

القرار بين يديك من خالل نمط حياتك الجديد.

تنجح في اختبار كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك.

 يسند إليك مركز كبير وتثبت أنك الشخص المناسب.

األجواء اإليجابية المحيطة بك تشعرك بالراحة.

يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو اإلحباط.

عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على الصعاب.

تجنب اإلحباط فقد تصاب به على الرغم من حيويتك.

يسّهل عليك هذا اليوم األجواء واالتصاالت.

 ربح مادي أو ببعض اإلنجازات التي تخدمك.
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 وقوع معركة سينوب 

البحرية بين روسيا 
القيصرية والدولة 

العثمانية، 
والتي انتهت 
بتحطيم األسطول 
العثماني الكبير. قد كانت 

المعركة جزءا من حرب القرم.

 Disney طرحت شركة
اإلعالن الدعائي الرسمي 

للنسخة الواقعية لفيلم 
 The« الرسوم المتحركة
Lion King«، عبر قناتها 

الرسمية على »يوتيوب«، 
وحقق اإلعالن نسبة 

مشاهدة تخطت 40 مليونا 
خالل 3 أيام من طرحه.

tariq.albahar
@albiladpress.com

السينمائي ب��ال��ق��اه��رة  ال��ث��ان��ي”  وال���ع���رس  “ع���م���رة 

فيلم سعودي عن حقوق المرأة

ال يحلو مهرجان سينمائي اال بوجود فيلم سعودي فيه، خصوصا بعد النجاحات السينمائية 
الت���ي تم���ر به���ا المملكة الي���وم، والتقدي���م الفني هن���اك فتتجه االنظ���ار اليها م���ع كل فيلم او 
عم���ل س���ينمائي، وضم���ن مهرجان القاهرة الس���ينمائي الدولي المقام حالي���ا بنجاح في مصر 
حالي���ا ع���رض فيلم “عم���رة والعرس الثاني” ف���ي دورته ال�40، بحضور س���فير خادم الحرمين  
الش���ريفين ل���دى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملك���ة لدى جامعة الدول العربية 
أس���امة بن أحمد نقلي، عرض الفيلم الس���عودي “عمرة والعرس الثاني” بالمسرح الصغير في 
دار األوبرا المصرية، والذي شهد حضوًرا الفًتا من جانب الطلبة السعوديين ولجنة تحكيم 

المهرجان وعدد من الجماهير، وذلك في بداية فعاليات مسابقة السينما العربية.

والتق���ى الس���فير نقل���ي ف���ي دار األوب���را 
محم���ود  الس���عودي  بالمخ���رج  المصري���ة 
صب���اغ وطاقم العمل من ممثلين وفنيين 
وحثه���م على نقل الص���ورة الحقيقية عن 

الفن السعودي األصيل.
 وت���دور أح���داث الفيل���م حول رّب���ة منزل 
في الرابع���ة واألربعين من عمرها، تعيش 
م���ع زوجه���ا المتقاعد حي���اة طبيعية، إلى 
أن تكتش���ف أن���ه ين���وي الزواج م���ن فتاة 
ش���ابة، في���ؤدي ذل���ك إل���ى تح���ول كبي���ر 
ف���ي حياته���ا الت���ي ب���دأت ف���ي التف���كك، 
ث���م توال���ت األح���داث ف���ي إط���ار رؤي���ة 
سينمائية تس���تعرض الكثير من تفاصيل 

الحي���اة اليومية في المجتمع الس���عودي. 
فيل���م “عمرة والع���رس الثاني” من إخراج 
يع���ود  ال���ذي  صّب���اغ  محم���ود  الس���عودي 
النتق���اد الس���لبيات االجتماعي���ة في إطار 
يم���زج بي���ن الواق���ع والفانتازي���ا لكنه هذه 
المرة يسلط الضوء على المرأة السعودية 

وشؤونها. 
وق���ال ف���ي مناقش���ة عام���ة بع���د عرض���ه 
بالمهرج���ان: “موض���وع الفيل���م موض���وع 
جاد، اخترت فكرة الذكورية أو الذكورية 
االجتماعي���ة، وناقش���نا س���وء التعامل مع 
الم���رأة وحقوقه���ا، وحاول���ت أن أكش���ف 
كل م���ن ح���اول خدم���ة عم���رة أو اعتق���د 

أن���ه يح���اول انتش���الها من عثرتها س���واء 
رجل الدي���ن التقليدي أو المرأة المتحررة 
المش���هورة بوس���ائل التواصل االجتماعي 
الناش���طات  أو  الليبرال���ي  الرج���ل  أو 
الحقوقي���ات، جميعه���م حاول اس���تغاللها 
أكثر من خدمتها”. ورغم تقديمه لنموذج 
الم���رأة المقه���ورة في المجتمع الس���عودي 

ف���إن  به���ا  المحيط���ة  الس���لبية  والنم���اذج 
مخ���رج الفيل���م أكد حص���ول العم���ل على 
كاف���ة التصريح���ات الرس���مية بالتصوي���ر 
وق���ال صب���اغ  المحلي���ة.  الس���لطات  م���ن 
“أغلب الممثلين ليس���وا محترفين، خضنا 
تدريب���ات قبل التصوي���ر ألكثر من 4 أو 5 

أشهر تقريبا. هذا أول عمل لشيماء”.

واكد المخرج أن “الفيلم تمت الموافقة عليه من الرقابة السعودية، عندنا مرحلتين  «
للرقابة، األولى تمنح التصريح بالتصوير بينما تمنح الثانية التصريح بالعرض، وقد 
اجتزنا المرحلة األولى وخرج الفيلم للنور أما مسألة عرضه فربما يوضع له تصنيف 
عمري كبير أو حتى تقتطع بعض المشاهد.. ال أدري”.  فيلم “عمرة والعرس الثاني” 

بطولة الشيماء طيب ومحمد الحمدان وخيرية نظمي. وشارك الفيلم في أكتوبر 
الماضي في مهرجان لندن السينمائي الدولي، كعرض عالمي أول، وسط احتفاء 

جماهيري ونقدي، بحضور جماهيري كبير بسينما فيو بوسط لندن.

وق���ع اختي���ار لجن���ة الع���روض عل���ى مس���رحية “نوح العي���ن” لمس���رح أوال 
كأفض���ل عرض مس���رحي لتمثيل البحرين في مهرجان الش���ارقة للمس���رح 
الخليج���ي ف���ي دورته الثالثة والتي س���تقام في الفترة م���ن -12 17 فبراير 

المقبل.

المس���رحية من تأليف الكاتب جمال 
الصق���ر وإخراج أن���ور أحمد وتمثيل 
كل م���ن أحم���د مب���ارك وحس���ن عبد 
الرحي���م وعب���دهللا ولي���د، ويعق���وب 
القوز وياسين قازاني ومنى فيروز، 
وحمد عتيق ومحمد سعد وعبدهللا 

ف���ي  المس���رحية  تناول���ت  س���ويد. 
لوحة جميلة ورائعة صاغها المؤلف 
الصق���ر بقي���ادة المخرج أن���ور أحمد. 
ن���وح   “ مس���رحية  ان  والمع���روف 
العين” قد عرض���ت في “ ليالي أوال 
السرحية” في بداية الشهر الجاري.

“نوح العين” في الشارقة الخليجي
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1854
 الخديوي سعيد يمنح الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.

 1919
  المرأة الفرنسية تحصل على حق المشاركة في االنتخابات التشريعية.

  1939
 االتحاد السوفيتي يغزو فنلندا التي أعلنت حيادها من النزاعات العالمية.

 1962
 انتخاب الدبلوماسي البورمي يو ثانت أمينًا عامًا لألمم المتحدة.

 1967
 استقالل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية برئاسة قحطان الشعبي.
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طارق البحار من مصر

 محرر مسافات 

تطي��ر المسرحي��ة البحريني��ة “زمانا خرابه��ي” للمخرج حسين 
العوينات��ي إلى سلطنة عمان وذل��ك تزامنا مع العيد الوطني 

للسلطنة، 
ويشارك في العمل نخبة من الفنانين، منهم خالد العجيرب، 
عبدالله بهم��ن، وعالء مرسي من مصر، وع��دد من الفنانين 

العمانيين، ومن إخراج حسين العويناتي.
يج��در بالذكر ان المسرحية قد عرضت م��ن قبل وتحديدا في أيام 

االعياد وحققت نجاحا كبيرا ونالت استحسان الجمهور.

أك��د المخرج والمنتج حسين دش��تي أن عمله الدرامي الجديد 
مسلس��ل »م��اذا لو؟« يمث��ل تجربة متج��ددة على صعيد 
الشكل والمضمون، تنطلق إلى آفاق مرحلة درامية تضيف 
إل��ى رصيد الدراما التلفزيونية الكويتية. وعن فريق النجوم، 
ذكر أن العمل الجديد يضم كوكبة من نجوم الدراما، منهم 

خال��د أمين ومنذر رياحنة وحسن إبراهيم وروان مهدي ونور 
الغن��دور وعبدالله التركمان��ي وعلي الحسين��ي وليلي عبدالله 

وأسيل عمران وعبدالله عبدالرضا وغرور صفر.

قرر الفنان عادل إمام عدم خوض معركة مع الرقابة المصرية، 
بعد طلبه��ا العديد من التعديالت عل��ى سيناريو مسلسله 
الجدي��د »نفسية الرئيس«، وطلب تأجي��ل تصوير العمل 
ليش��ارك في موسم دراما رمضان 2020، على أن يقدم في 
ماراث��ون دراما رمض��ان 2019 مسلسال آخر، تعكف ورش��ة 

كتاب��ة على صياغته اآلن، وتح��دد موعدا لبدء تصويره مطلع 
يناير المقبل. ورفض إمام تماما، فكرة الغياب عن موسم دراما 

رمضان المقبل.

خوض معركةتجربة درامية متجددة“زمانا خرابهي” في عمان

أقيمت ضمن ندوات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤخرا ندوة للفيلم األمريكي “المالئكة  «
صنعت من نور”، ضمن فعاليات الدورة األربعين بمسرح الهناجر بدار االوبرا المصرية. “المالئكة 

ُصنعت من الضوء” من تأليف واخراج جايمس لونجلي ويحكي الفيلم عن الطالب والمدرسين 
األفغان الذين ما زالوا يتأثرون باالضطرابات الوطنية في البالد، وقال مخرج العمل في الندوة: “ لن 

اركز بصورة ما على نقل صورة افغانستان اليوم بمشاكلها والحلول المقترحة او التي اتمناها، بل كان 
هدفي من عمل الفيلم نقل افغانستان الحقيقة للعالم وللغرب تحديدا، خاصة ان الجيش األميركي 

يحارب هناك ويتم ارسال عدد كبير من الجنود هناك بدون تقديم صور حقيقية لما يجري هناك وبدون 
معلومات او رؤية عن ما يحصل هناك بشكل كامل، فالفكرة هي تقديم الصورة الكاملة والحقيقية، 

ولم ابدا اقصد من خالل االحداث تشويه االسالم بأي صورة من الصور، فالفيلم يتناول شخص صوفي 
يتحدث عن كيف يرى الشيعة هناك المظاهر الحسينية، واختالفهم مع الصوفيين، ولكن رغم اختالف 

الطوائف في افغانستان اال انهم واحد ووجهة النظر لديهم هي التعايش فقط ال غير”.

 “المالئكة صنعت من نور”



“الحلبة” تعلن عن فعاليات العيد الوطني

طلبت الفنانة نانسي عجرم مساعدة جمهورها في اختيار اسم مولودتها  «
القادمة، الفتة إلى حيرتها في اختيار اسم الطفلة الثالثة. ونشرت نانسي عبر 

حسابها الشخصي على »انستغرام« صورة لمالبس الطفلة القادمة يكسوها 
اللون الوردي، وكتبت: في عالم مليء باألسماء الجميلة، أنا ضائعة تماما في 

اختيار اسم ألميرتي القادمة، هل من مساعدة أي أحد؟

أعلن���ت حلب���ة البحري���ن الدولي���ة “موط���ن رياضة 
إقامته���ا  ع���ن  األوس���ط”  الش���رق  ف���ي  الس���يارات 
فعالي���ات مهرج���ان العيد الوطن���ي المجيد، والذي 
يق���ام بدع���م كري���م م���ن ول���ي العه���د نائ���ب القائد 
ال���وزراء  النائ���ب األول لرئي���س مجل���س  األعل���ى 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل 
خليفة للعام الس���ادس على التوالي، والذي تنظمه 

الحلبة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
كم���ا أعلنت الحلبة عن أول حفل غنائي يقام على 
هامش مهرجان العيد الوطني المجيد للفنان وليد 
الش���امي يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر المقبل، 
وس���يتم اإلعالن عن المزيد م���ن الحفالت الغنائية 

قريبا.
وس���يقام مهرجان العيد الوطني المجيد في حلبة 
البحري���ن الدولية من 14 إلى 16 ديس���مبر المقبل، 
وستفتح الحلبة أبوابها يوميا من الساعة 4 مساء 
حتى 10 مساء وبتذاكر دخول رمزية تبلغ 1 دينار 
فق���ط، ويع���د المهرجان من أكب���ر االحتفاالت على 

مستوى مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد.
الفن���ان العراقي وليد الش���امي مغن���ي وملحن من 
مواليد 1977، ش���ارك في العدي���د من المهرجانات 
ف���ي عدد م���ن دول الخليج، كما أص���در 4 ألبومات 
من���ذ ب���دأ مس���يرته الفنية والت���ي بدأها باك���را، كما 

شارك العديد من األغاني مع فناني الخليج.
وس���يضم المهرجان له���ذا العام مجموعة واس���عة 
م���ن الفعالي���ات التي تناس���ب جميع أف���راد العائلة، 
وأبرزه���ا مع���رض التس���وق، ال���ذي يحت���وي عل���ى 
مح���الت للبي���ع والع���رض بمجموع���ة واس���عة م���ن 
إضاف���ة  الش���عبية،  الف���رق  ع���روض  المنتج���ات، 
إل���ى البرام���ج واأللع���اب الترفيهية لألطف���ال، كما 
س���تتوفر أكش���اك المطاع���م والمقاهي إل���ى جانب 

األلعاب النارية.
يذكر أن المهرجان القى إقباال جماهيريا كبيرا في 

األعوام الماضية.
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إبداع بحريني يصل إلى العالمية
وح����ي����د ال������خ������ان.. م���وس���ي���ق���ي ف�����ي ه���ي���ئ���ة س��ف��ي��ر
“لدي ايمان عميق بأن نعبر كل الحدود والحواجز عبر الموسيقى، فهي فن راق له رسالة عميقة، تتجاوز العنصرية والطائفية والتعصب والحروب والكراهية”.. 
ه���ذا م���ا يصبوا اليه المايس���ترو البحريني وحي���د الخان والذي طرق أبواب العالمية ووقف على اكبر مس���رح أوروبي ومن ثم عربي ويس���تعد حاليا للمضي قدما 
الى محطة تلو االخرى، ليقول في النهاية ان البحرين تزخر بالمواهب واالبداعات وحتي يتسنى لآلخرين الولوج من بابا العالمية الذي فتحه لهم وحيد الخان..

غبت ثم عدت بمشروع يعد األول من نوعه،  «
من صاحب الفضل في عودتك؟

ال اخفي���ك س���را ان صاح���ب الفضل ف���ي عودتي الى 
الموسيقى من جديد هو وزير الداخلية الشيخ راشد 
ب���ن عبدهللا آل خليف���ة والذي ص���ادف ان طلب مني 
في عام 2011 تنظيم حفل موس���يقي بمناس���بة عيد 
الش���رطة وحي���ن فرغت م���ن تنظي���م الحف���ل واثناء 
التش���رف بالس���الم على معاليه ابدى اعجابه بالعمل، 
بالع���ودة  إقناع���ه  “اعينون���ي عل���ى  للفناني���ن:  وق���ال 

للموسيقى”!
وفي الواقع ان مش���واري مع التأليف الموس���يقي بدأ 
من���ذ الثمانينات ولكن عال���م “البيزنس” اخذني بعيدا 
ع���ن معش���وقتي االول���ى الموس���يقى، اال ان الحني���ن 

اعادني اليها.

حدثنا عن مشاركاتك األخيرة. «

الحف���ل وال���ذي أقيم ضم���ن مهرج���ان التالل الس���بع 
للس���ينما ف���ي قاع���ة “Kodaly Center” مدينة “بيج” 
عاصم���ة الثقاف���ة األوروبية في هنغاري���ا كأول فنان 
عرب���ي يعتل���ي خش���بة ه���ذا المس���رح والذي تأس���س 
في عام 1811 وتضمن موس���يقى من البوم “العودة 
– روح البحري���ن” حظ���ي بنجاح كبير فقد اس���تقبلها 
الجمهور الهنغاري بحفاوة بالغة وكان يترنح مشوقا 
التهب���ت  المقطوع���ات وق���د  م���ن  ومس���تمتعا طرب���ا 
القاع���ة تصفيق���ا طوي���الً للمقطوع���ات الت���ي عزفتها 
أوركس���ترا “بان���ون الس���يمفونية بقي���ادة المايس���ترو 
ال  لجمه���ور  فع���ل  ردة  تيبوربوغانيوه���ي  الهنغ���اري 
يع���رف المجاملة. اما عن تجربة القاهرة في في دار 
االوب���را فالنج���اح كان أيضا يفوق التوقع���ات، وكان 
للحض���ور الكبير الدور الفعال في ه���ذا النجاح، وقد 
حرص���ت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم 
على التواجد لتهنئتي ش���خصيا بع���د الحفل، وحاليا 
نحض���ر لحف���ل في روس���يا واخر في لن���دن وإيطاليا 

ونيويورك.

ما الذي تبحث من “العودة”؟ «

يصن���ف  البحري���ن(  روح   – )الع���ودة  ألب���وم  التمي���ز، 
ن���وع  (وه���ي   World music(����ك الموس���يقي  ضم���ن 
م���ن الموس���يقى ذات بع���د عالمي، وتض���م مجموعة 

والقومي���ة  الفولكلوري���ة  الموس���يقى  م���ن  كبي���رة 
لمختل���ف البل���دان، وق���د تك���ون متأث���را أو ممزوج���ا 
بعناصر البوب أو الروك أو الموس���يقى الكالس���يكية، 
وحت���ى موس���يقى الج���از وال���راب، مع الحف���اظ على 
العناص���ر األساس���ية للموس���يقى واآلالت التقليدي���ة 
للش���عوب،لذلك فالمعادل���ة ليس���ت س���هلة ب���ل جه���د 

ووق���ت كبير من التأليف)...( م���ا يجعله مختلف، ان 
البداي���ة تبدأ بحكاية من تأليفي ثم البناء علي هذه 
الحكاية، المؤلف الموس���يقي، وال اعتقدان هناك من 
س���بقني في ه���ذه التوليفة، لذلك ق���د يجد الجمهور 
اعمالي الموس���يقية ك�”س���ينماتك”يكاد يكون كل 20 

ثانية يخرج مقام ومشهد جديد.

ام���ا الصعوب���ة، فهي تكمن في كيفي���ة ادخال اآلالت 
المحلي���ة بمصاحب���ة اآلالت الش���رقية، فنح���ن ف���ي 
الخليج موس���يقانا تمتاز باالالت والنسيج االيقاعي 
الخاص، لذل���ك راعيت عدم الزج بااليقاع الخليجي 
باس���تمرار، ادخلتها ف���ي أماكن ولحظات معينة لكي 
اعطيه���ا خصوصية، تخدم المؤلف الموس���يقي، كما 
اس���تخدمت بع���ض االنم���اط م���ن االلح���ان الش���عبية 
م���رورا به���ا، بغي���ة الدالل���ة على زم���ن معي���ن ومكان 

معين. 

ما الذي تتمنى أن تقوله من خالل  «
موسيقاك عن البحرين؟

للبحرين  ال��ح��ض��اري  ال��وج��ه  العالم  ي��رى  ان  اتمنى 
ال���ه���دف م�����ن خ������الل ال���م���وس���ي���ق���ي، ه������ذا ه��و 

)ال��ع��ودة  ال��ب��وم  م��ن  الرئيسي 
إي��ص��ال  ال��ب��ح��ري��ن(  روح   –

االبداع البحريني للعالم.. 
انا موسيقي بحريني 
سفير  ه��ي��ئ��ة  ف���ي 

ي������ح������م������ل ف����ي 
حقيبته 

رسالة سالم، لدي ايمان عميق بأننا يمكن نعبر كل 
الحدود والحواجز عبر الموسيقى، فهي فن راق له 
رسالة عميقة، تتجاوز الخالفات، ولها القدرة على 

نشر المحبة. 

كيف ترى حال الموسيقى في الخليج، وهل  «
هناك تشجيع ودعم من قبل المسؤولين؟

ال���ى اآلن نحن ف���ي البداي���ات في ه���ذه النوعية من 
الموس���يقى الراقي���ة، فالف���ن األوركس���ترالية يحتاج 
ال���ى مه���ارات معين���ة بجان���ب عل���م ودراي���ة، ع���الوة 
عل���ى ان كتابة النوتة األوركس���ترالية تحوي صعوبة 
)....( مؤخ���را انتش���ر ف���ي الخلي���ج تقليع���ة جدي���دة 
)موض���ة( بي���ن الملحني���ن البس���طاء يعتق���دون ب���أن 
حي���ن يقوم باعداد )ولي���س كتابة( لحن الكتروني ثم 
يعط���ي ألحدهم ليقوم بالتوزيع الموس���يقي ومن ثم 
تس���جيله، يتخي���ل ان ذل���ك عمل اوركس���ترالي وهذا 
غير صحيح، المؤلف الموس���يقي يجب ان يؤلف من 
األل���ف إل���ى الياء وليس بطريقة اللح���ن الغنائي )....( 
األمور ال تسير بهذه الطريقة وليس هذا المعني 

الحقيقي للفن األوركسترالي!
اما عن الشق الثاني من السؤال، بالفعل 
هن���اك دعم من قبل المس���ؤولين، وعلى 
رأس���هم إبراهي���م محم���د جناح���ي - 
الرئيس التنفيذي ل� )تمكين(، اال ان 
ذل���ك غير كاف فال بد من القائمين 
على الثقافة تش���جيع الموسيقيين 
الف���ن  قاع���دة  لتوس���يع  ودعمه���م 

االوركسترالي.
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علماء يكتشفون عالجا لمشكلة الصلع
يعتقد باحثون أنهم اكتشفوا طريقة لعكس 
آلية تساقط الشعر والصلع التدريجي وذلك 
بتحفيز البروتين المس���ؤول عن نمو الش���عر 
ونض���ارة الجل���د، األمر الذي قد يس���اعد في 

التوصل لعقار فعال الستعادة الشعر.
وتمك���ن العلم���اء ف���ي كلي���ة الط���ب بجامعة 
نيوي���ورك م���ن تفعي���ل وتنش���يط مس���ارات 
انتق���ال الرس���ائل العصبية ف���ي الدماغ التي 
تلعب دورا حيويا ومهما في النمو، ويمر من 
خاللها جين يكون نش���طا للغاية عند األجنة 
ف���ي األرحام ويس���اهم في تكّون مس���امات 
الش���عر، لكنه يتوق���ف عن العمل م���ع التقدم 

في العمر وفي الجروح القطعية بالجلد.
وأجرى العلماء دراس���تهم على جلد متضرر 
لفئ���ران تج���ارب، ورك���زوا على خالي���ا ليفية 
يافع���ة تف���رز بروتين الكوالجين، المس���ؤول 
عن التئ���ام الجروح والمحافظة على ش���كل 
وق���وة الجلد والش���عر. وق���ام فري���ق العلماء 
بقيادة الباحثة مايومي إيتو بتنشيط مسار 
تواص���ل هذه الخالي���ا فيما بينه���ا، والحظوا 
أن الش���عر ع���اد إل���ى النم���و ف���ي غض���ون 4 
ب���دأت تظه���ر ج���ذور ش���عر  أس���ابيع، بينم���ا 

ومس���امات جدي���دة على الج���روح القطعية 
بع���د 9 أس���ابيع، وفق���ا للتجربة التي نش���رت 
ف���ي دورية “االتص���االت الطبيعي���ة”. وقالت 
إيت���و إن النتائ���ج الت���ي توصل���وا إليها تظهر 
أن تحفي���ز الخالي���ا الليفي���ة وعودته���ا إل���ى 
المس���ارات الخاصة بها “يمكن أن تؤدي إلى 
نمو الش���عر والتئام الجروح بصورة ال سابق 
له���ا”. وأضاف���ت “أن إع���ادة نمو الش���عر على 
الجلد التالف أمر لم يحدث سابقا في مجال 
الطب، مع أن اآلالف من األش���خاص يعانون 
من الجروح القطعي���ة والحروق واإلصابات 
األخ���رى وينج���م عنه���ا تش���وهات مختلفة”. 
وأوضح���ت أن العلماء افترض���وا حتى اآلن 

أن تراك���م الن���دوب والكوالجي���ن ف���ي الجلد 
المتض���رر، كج���زء م���ن عملي���ة الش���فاء، كان 
وراء ع���دم نم���و الش���عر، وبينت”نح���ن نعل���م 
اآلن أن المش���كلة تكم���ن ف���ي الخالي���ا الت���ي 
تك���ون نش���طة للغاي���ة أثن���اء تطوره���ا ف���ي 
الرحم، ثم يتراجع نش���اطها في خاليا الجلد 
الناضج���ة كلما تقدمنا ف���ي العمر”. وكان من 
بين النتائج التي توصلت إليها الدراس���ة أنه 
ل���م يالحظ أي عالمات على نمو الش���عر في 
مناط���ق الجلد الذي لم يعال���ج، ولكن لوحظ 
نم���وه مج���ددا ف���ي المناط���ق الت���ي خضعت 

للعالج.

أصي���ب نزالء س���جن بلغ���اري بصدمة 
كبي���رة عندم���ا عثروا عل���ى كنز ضخم 
م���ن العم���الت الفضية الت���ي تعود إلى 

اإلمبراطورية العثمانية.
إل���ى جان���ب  واكتش���ف الكن���ز الكبي���ر 
يحم���الن  كان���ا  مكس���ورين  وعاءي���ن 
العم���الت الفضي���ة، في أحد الس���جون 
ف���ي مدين���ة بليفي���ن البلغاري���ة، حيث 
عثر السجناء على النقود تحت سطح 

حقل كانوا يزرعونه.
ويعتق���د أن الكنز دفن ف���ي القرن 19، 
وه���و يض���م 1046 قطع���ة نقدي���ة من 
الفضة التركية العثمانية والتي تسمى 

“آقجة”.

وتزن القطع النقدية، أكثر من  «
8 كيلوجرامات، وقال فالديمير 

نايدنوف، عالم اآلثار الذي ساهم 
في عمليات الحفر: “إنها من أنواع 

مختلفة من العمالت، وهي ذات 
قيم مختلفة، وربما تم جمعها 

على مدى سنوات عديدة”.

نزالء سجن يعثرون 
على كنز ضخم األميركي���ة  وال���دواء  الغ���ذاء  هيئ���ة  أعلن���ت 

)FDA(، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه 
معالج���ة مرض الس���رطان من منبع���ه وأصله 
وللكب���ار والصغ���ار، بحس���ب ما أف���اد مفوض 

الهيئة الحكومية.
معالج���ة  عل���ى  عقار”فيتراكف���ي”،  ويعتم���د 
الطفرات الوراثية لألورام السرطانية، بغض 

النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.
وق���ال مف���وض الهيئ���ة األميركي���ة، س���كوت 
غوتلي���ب، إن “التصدي���ق على إج���ازة وطرح 

ه���ذا الدواء، خط���وة مهمة لعالج الس���رطان، 
ألن���ه يعالج���ه م���ن منبع���ه، ويعال���ج أس���اس 
جين���ات األورام الس���رطانية أي���ا كان موق���ع 

منشأها في جسم اإلنسان”.
البش���ر،  عل���ى  فعلي���ا  ال���دواء  تجرب���ة  وت���م 
وس���جلت حال���ة ش���فاء طفل���ة خ���الل أش���هر 
بع���د تن���اول ال���دواء، وس���وف يط���رح الدواء 
عل���ى هيئتي���ن، األولى ف���ي هيئة أق���راص أو 
كبس���والت، واألخرى على هيئة دواء ش���راب 

لألطفال بشكل خاص.

يواص���ل العل���م مفاجأتنا بجعل ما كنا نعتقد قبل أعوام، أنه مس���تحيل ممكنا، ذلك 
م���ا أثبت���ه فريق خب���راء ماليزيي���ن، بعدما قال���وا إن إرس���ال الروائح عب���ر الهواتف 

الذكية، قد يتحول إلى حقيقة يوما ما!.

ويزعم باحث���ون من ماليزيا أن مس���تخدمي 
الهواتف الذكية سيكون بمقدورهم مستقبال 
إرس���ال جمي���ع أن���واع الروائ���ح ع���ن طري���ق 
تطبيقات التواصل، باستخدام تقنية تسمى 
“الرائح���ة الرقمي���ة”. وقال���ت صحيف���ة “ديلي 
ميل” البريطانية إن الباحثين صنعوا “رائحة 

كهربائي���ة” من خالل وضع أقط���اب كهربائية 
داخل أنوف المشاركين في البحث.

ووفق الصحيفة فقد نجحت التجربة بعدما 
حفزت التي���ارات الكهربائي���ة فتحتي األنف، 
وه���و م���ا حفز ب���دوره الخالي���ا العصبية التي 

تغذي الدماغ بمختلف الروائح.

طرح “أول دواء” يعالج السرطان

إرسال الروائح عبر الهاتف.. حلم قد يتحقق

قالت السلطات األميركية إن 88 شخصا على األقل لقوا حتفهم وإن 
196 آخرين في عداد المفقودين بعد مرور ثالثة أسابيع على اندالع 

أسوأ حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا من حيث عدد القتلى والذي 
أتى على تجمع سكني جبلي صغير وأحاله إلى أنقاض متفحمة.

اش���تهرت بقرة بحج���م الفيل على اإلنترنت، وباتت حدي���ث المواقع االجتماعية، 
بعد ظهورها في مجموعة من التسجيالت جرى تصويرها غربي أستراليا.

وقال موقع “س���كاي نيوز” إن البقرة المدعوة “كنيكرز”، تبلغ من العمر 7 س���نوات، 
والقت شهرة كبيرة بسبب حجمها غير الطبيعي.

وذك���ر الموق���ع، نقال عن مالك البقرة، أن حجمه���ا الكبير جعلها غير مرحب بها في 
أي مسلخ، مما سيجعلها تعيش عمرا أطول.

وتش���ير تقارير وس���ائل اإلعالم األس���ترالية إلى أن كنيكرز هي األطول في البالد، 
حي���ث يناهز طولها طول نجم كرة الس���لة مايكل ج���وردان، مضيفة أنها تزن 1.4 
أطن���ان، أي مث���ل وزن س���يارة “ميني كوب���ر”. ويقول مالكها جيف بيرس���ون، الذي 
يمل���ك ضيع���ة في بحيرة بريس���تون جنوب غرب���ي مدينة بي���رث، إن وزن كنيكرز 
الثقيل جدا ال يسمح بذبحها. وأضاف أن “كل من في الضيعة يعرف متى تتحرك 
ه���ذه البقرة، ألنها فع���ال مثيرة لالنتباه واألنظار”. وتاب���ع: “كنيكرز محظوظة جدا 

ألنها ستعيش عمرها الكامل ولن تتعرض للذبح”.

بقرة بحجم الفيل تصبح 
نجمة اإلنترنت

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ال للتعميم

حقق منشور بعنوان “طرد أصحاب 
لرغبته���م  المين���اء  م���ن  التاكس���ي 
مع���دل  أعل���ى  الس���ياح”  نق���ل  ف���ي 
تفاعل عل���ى انس���تغرام “البالد” في 
اليومي���ن الماضيي���ن. وفيم���ا أعرب 
تأييده���م  ع���ن  المتابعي���ن  معظ���م 
لإلجراء متهمين أصحاب التاكسي 
بالتالع���ب ف���ي األس���عار والمبالغ���ة 
في احتس���اب األجرة، أبدى البعض 
تعاطفه���م معه���م رافضي���ن تعمي���م 

التهمة على الجميع.

قيصري���ة  عملي���ة  هن���دي  طبي���ب  أج���رى 
المرأة وهو س���كران، في مستشفى بوالية 
جوجارات، األمر الذي تس���بب في حدوث 

كارثة.
عل���ى  القب���ض  الهندي���ة  الش���رطة  ألق���ت 
الطبي���ب بع���د أن أج���رى العملية وتس���بب 
ف���ي وفاة الطفل مباش���رة خالل الجراحة، 
قصي���رة،  بفت���رة  ذل���ك  بع���د  األم  ووف���اة 

بحسب صحيفة “إنديا توداي”.
وذكرت الشرطة أن الطبيب هو من اتصل 
بالنج���دة خوف���ا عل���ى حيات���ه م���ن انتق���ام 

عائلة السيدة.

وأثبت الفحص األولي للطبيب الذي  «
يدعى بي جيه الخاني أنه مخمور 

بالفعل وتم اعتقاله فورا. وتجري 
التحقيقات حول ما إذا كان سبب 

موت األم وطفلها هو اإلهمال؛ فيما 
أخبر المستشفى العائلة بوفاة 

الطفل في الوقت الذي كانت األم 
تنزف بشدة وتوفيت على إثر فقدانها 

لكمية كبيرة من الدم.

أظه���رت دراس���ة جدي���دة أن النس���اء ف���ي 
الوالي���ات المتح���دة حصل���ن عل���ى نص���ف 
دخ���ل الرج���ال تقريبا على م���دى 15 عاما، 
م���ع األخذ في الحس���بان فت���رات االنقطاع 
ع���ن العم���ل من أج���ل االعتناء باألس���رة أو 
األطف���ال، لتخلص الدراس���ة إلى أن فجوة 
األجور بين الجنس���ين أكبر بكثير مما كان 

مفترضا.
وفي تقرير صدر األربعاء بناء على دراسة 
أجري���ت خالل الفترة من عام 2001 حتى 
ع���ام 2015، ق���ال معه���د أبحاث سياس���ات 
الم���رأة ومق���ره واش���نطن إن دخل النس���اء 
يق���ل عم���ا يجني���ه الرج���ال بنس���بة 51 % 

شامال الوقت الذي يقضينه دون دخل.

وخلصت الدراسة التي نشرت تحت  «
عنوان )سوق العمل ما زال للرجال( 
إلى أن احتمال اضطرار المرأة لعدم 

العمل مدة عام على األقل يزيد 
بمقدار المثلين تقريبا مقارنة بالرجل، 

وأنها تدفع ثمن ذلك غاليا.

طبيب سكران 
يجري عملية والدة 

قيصرية

في أميركا.. للرجل 
مثل حظ األنثيين 

في الدخل
ف���ي تحذي���ر ه���و الثان���ي خالل أش���هر، قال 
خبي���ر يابان���ي إن تركي���ا ق���د تتع���رض إل���ى 
المقبل���ة،  الس���نوات  خ���الل  ق���وي  زل���زال 
وخاص���ة في محي���ط منطقة مرم���رة، على 
غ���رار الزلزال المدمر الذي ضرب البالد عام 
1999، وخّل���ف آالف الضحاي���ا، واعتبر من 
أس���وأ الكوارث في تاري���خ تركيا الحديث. 
وف���ي مؤتمر بجامع���ة الفرات في محافظة 

اإلزي���غ، الواقع���ة ش���رقي األناض���ول، ق���ال 
يوش���ينوري موريواك���ي، ال���ذي يقي���م ف���ي 
تركيا منذ 28 عاما، أن يقع زلزال بقوة 7.4 
عل���ى مقي���اس ريختر ف���ي أي لحظة خالل 
السنوات ال� 25 المقبلة. وتعد تركيا واحدة 
م���ن أكث���ر المناط���ق المعرضة لل���زالزل في 
العال���م، حي���ث تقع إس���طنبول بالق���رب من 

صدع كبير.

خطر يهدد تركيا.. تحذير من زلزال مدمر

شكك مصور المشاهير، دارين ليونز، المعروف بلقب “ملك الباباراتزي”، 
بالرواية الرسمية لمقتل األميرة عام 1997، وشبه مقتلها بعملية اغتيال 

الرئيس األميركي جون كينيدي سنة 1963. وقال ليونز، في لقاء مع مجلة 
“هو” األسترالية “إن الناس يغتالون بطرق مختلفة.. أعتقد أن هناك أسئلة 

مازالت تحتاج إلى اإلجابة عليها”.
خطر يهدد تركيا
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